Документи що подаються до Французького посольства:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ЗАКОРДОННИЙ ПАСПОРТ (оригінал, повинен бути дійсним щонайменше 3 (три) місяця після дати
повернення в Україну). Якщо є 2-й закордонний паспорт – його також необхідно подати у посольство.
КСЕРОКОПІЇ усіх сторінок ЗАКОРДОННОГО ПАСПОРТУ (включаючи першу), де є будь-які штампи,
візи та помітки, а також копії раніше отриманих Шенгенських віз (якщо такі були у попередніх паспортах).
Якщо є 2-й закордонний паспорт – також ксерокопії його сторінок.
КСЕРОКОПІЇ 1,2,10,11 стор.(та інших сторінок, де є будь-які відмітки) НАЦІОНАЛЬНОГО ПАСПОРТУ
ДОВІДКА з місця навчання чи/та роботи за зразком. У довідках з місця навчання обов’язково вказати
термін закінчення навчання
ПЕРЕКЛАД ДОВІДКИ з місця навчання чи/та роботи на французьку чи англійську мови (є можливість
зробити переклади у нашого перекладача – 50 грн./стор.)
Для студентів – КСЕРОКОПІЯ СТУДЕНТСЬКОГО КВИТКА
2 (ДВІ) ОДНАКОВИХ КОЛЬОРОВИХ ФОТОКАРТКИ, виготовлені у
фотолабораторії
Фотокартки повинні бути кольоровими, формату 35х45мм,
на світлому однорідному фоні. Відстань від верхівки голови до
підборіддя повинна займати від 70% до 80% висоти поверхні фотографії.
Подання фотокарток, що не відповідають зазначеним вимогам, призводить до
відмови у видачі візи!
Документи стосовно особистого (чи близьких родичів) фінансового стану:
виписка з балансу банківського рахунку (рух коштів на рахунку не
менше ніж за останні півроку) – оригінал
копії депозитних договорів
копії документів, що підтверджують наявність квартири, будинку
(ордер на квартиру, договір купівлі-продажу, договір пайової участі у
будівництві і т.п)
копії документів, що підтверджують наявність земельної ділянки
наявність цінних паперів (копії)
копії техпаспортів на транспортні засоби
довідки про доходи чоловіка, дружини, батьків (та їх переклад)
інші довідки про прибутки в Україні
інші документи
Для студентів, учнів – ДОВІДКИ ПРО ДОХОДИ З МІСЦЬ РОБОТИ БАТЬКІВ та їх ПЕРЕКЛАД на
французьку чи англійську мови (є можливість зробити переклади у нашого перекладача – 50 грн./стор.)
ДЛЯ ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМЦІВ: копія свідоцтва про реєстрацію, копія останнього звіту +
переклади цих документів + довідка з банку про рух коштів за останні 6 місяців (якщо можливо)
Для пенсіонерів –КСЕРОКОПІЮ ПЕНСІИНОГО СВІДОЦТВА та ДОВІДКУ зПФ про розмір пенсії за
останні 6 місяців (+ її переклад)
Для одружених –КСЕРОКОПІЮ СВІДОЦТВА ПРО ОДРУЖЕННЯ
Для батьків, які мають дітей віком до 18р. –КСЕРОКОПІЮ СВІДОЦТВА ПРО НАРОДЖЕННЯ ДИТИНИ
Для розлучених –КСЕРОКОПІЮ СВІДОЦТВА ПРО РОЗЛУЧЕННЯ
Якщо чоловік або дружина помер(ла) –КСЕРОКОПІЮ СВІДОЦТВА ПРО СМЕРТЬ
ЗРАЗОК ДОВІДКИ З МІСЦЯ РОБОТИ:
На фірмовому бланку (з вказанням вихідного номеру та дати листа)
До відділу віз Посольства Франції в Україні
ДОВІДКА
Видана п._____(П.І.Б.) про те, що він/вона дійсно працює з „__”______200__р. у ________(назва
підприємства) на посаді ______. На час перебування за кордоном (з 17 по 27 квітня 2017р.) за ____(П.І.Б.)
зберігається робоче місце. Середньомісячна заробітна плата складає _____ грн.
Підприємство „______” гарантує повернення П.І.Б. в Україну після подорожі закордон*.
Директор (або інша повноважна особа)

підпис, печатка.

Головний бухгалтер

підпис.

У ДОВІДЦІ З МІСЦЯ РОБОТИ обов’язково вказувати телефони та реквізити РОБОТОДАВЦЯ
*- факультативно

