ПОСОЛЬСТВО ФРАНЦІЇ В УКРАЇНІ (КИЇВ)
ЗАПИТ НА КОРОТКОСТРОКОВУ ВІЗУ
ДЛЯ ЧЛЕНА СІM’Ї ГРОМАДЯН КРАЇН-ЧЛЕНІВ ЄС або ЄЕЗ , або ШВЕЙЦАРІЇ
Стосується членів сімей громадян наступних країн : Німеччина, Австрія, Бельгія,
Болгарія, Кіпр, Данія, Іспанія, Естонія, Фінляндія, Великобританія, Греція, Угорщина,
Ірландія, Хорватія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Голландія, Польша,
Португалія, Чехія, Румунія, Словакія, Словенія, Швеція, Ісландія, Швейцарія,
Ліхтенштейн та Норвегія.
НЕОБХІДНО ПОДАТИ ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ВІДПОВІДНО ДО СПИСКУ В
НАСТУПНОМУ ПОРЯДКУ:
1.
2.
3.

4.
5.

Належно заповнена (французькою або англійською мовою) та двічі підписана
анкета – запит на короткострокову візу
2 недавні фотографії ( висота голови має бути від 25 до 35 мм )
Закордонний паспорт (має щонайменше дві пусті сторінки, виданий не більше
10-ти років тому та дійсний ще як мінімум 3 місяці після закінчення дії візи) та
копія всіх його сторінок (окрім пустих). Особи, які мають декілька паспортів,
мають подати їх всі під час подачі документів на відкриття візи
Національний паспорт та його копія
Підтвердження сімейного зв’язку між особою, що подає на візу та
громадянином країни-члена ЄС/ЄЕЗ/ або Швейцарії :


будь-який документ цивільного стану, що встановлює родинний зв’язок
між особою, що подає на візу та громадянином країни-члена ЄС/ЄЕЗ/ або
Швейцарії, виданий відповідною країною ЄС/ЄЕЗ/ або Швейцарією з
перекладом на французьку або англійську мову;

Для дітей до 18 років :




6.

7.

свідоцтво про народження
дозвіл на ім’я приймаючої сторони у Франції, підписаний особами, що
мають батьківське право. Цей дозвіл є нотаріальним актом, в якому
зокрема вказується мета та тривалість поїздки до Франції
(апостильований та перекладений)
копії всіх сторінок національного паспорту осіб, що підписали дозвіл

Підтвердження громадянства країни-члена ЄС, ЄЕЗ або Швейцарії :
 або національне посвідчення громадянина;
 або паспорт
 або посвідчення від компетентного дипломатичного та консульського
представництва
Підтвердження проживання у Франції громадянина країни-члена ЄС, ЄЕЗ або
Швейцарії :
Для постійного проживання у Франції :




робочий контракт або контракт про оренду чи купівлю житла,
підкріплений квитанцією за електроенергію EDF, за газ GDF або за
телефон France Telecom
документи, що підтверджують намір постійно проживати у Франції

Для короткострокового перебування у Франції :
 відомості про місце проживання
 відомості про маршрут
8.

Підтвердження статусу члена сім’ї «на утриманні» : дитина старше 21 року або
родич по висхідній лінії :
 заява від громадянина країни-члена ЄС, ЄЕЗ або Швейцарії, який
засвідчує , що особа, що подає на візу дійсно знаходиться на його
утриманні
 відповідний документ, складений компетентним органом країни
народження або походження

УВАГА: даний список є інформативним, проте не виключає можливості запиту
додаткових документів. Всі українські документи мають бути перекладені на
французьку або англійську мову. Відправляти пакет документів поштою або факсом
категорично заборонено.

