
 
 
 

Документы, необходимые для получения визы во Францию 
 
 
Срок оформления визы – от 15 рабочих дней 
Консульский сбор:  80 евро/взр, 50 евро/дети, пенсионеры (в гривнах, по курсу на сайте на день оплаты) 
Дни и время подачи – ПН, ЧТ с 9:00 до 13:00 
 

Примечание: Перевод документов на английский или французский язык. 
 

 Заграничный паспорт (срок действия не менее 6-ти месяцев после окончания поездки) +  копия 
ВСЕХ ЗАПОЛНЕННЫХ страниц ЗП. При наличии 2-го заграничного паспорта необходимо 
предоставить его оригинал + копию ВСЕХ ЗАПОЛНЕННЫХ страниц. Если  паспорт сдан – 
справку из ОВИРа о том, что паспорт недействителен. Продленные паспорта не принимаются! 

 Анкета туриста указанного образца (образец см. ниже) 
 Анкета Консульства Франции (см. на сайте в разделе ФРАНЦИЯ): 

-  Туристу необходимо ЛИЧНО поставить подпись в двух местах: 
             1) Подпись в пункте 37, страница 3 под словом Signature. 
             2) Подпись на странице 3 в правом нижнем углу под словом Signature.  
                 Все остальные пункты анкеты заполнять не нужно!!! 

 Письменное соглашение на использование персональных данных (лично подписанное туристом, 
обязательно указать E-MAIL) без данного соглашения документы приняты в работу не будут! 

 Копия всех страниц  внутреннего паспорта (1-16 стр). 

 2 цветных фото (3,5х 4,5см, лицо 70%, актуальное(макс. 3 мес.), на белом фоне). 
- расстояние от подбородка до макушки (вместе с волосами) должен быть не менее 3,2 см и не более 3,5 см 
- ширина лица = 2 см. 
- не допускаются сканированные фотографии, 
- лицо максимально открытое – никаких волос, закрывающих лицо или глаза, на шее - никаких шарфов/платков. 
- человек должен сидеть прямо и смотреть прямо перед собой (фотографии вполоборота не принимаются) 
- если человек носит очки, то на фотографии они должны быть небольшого размера, не затемненные и сидеть так, 
чтобы видны были глаза 
 

 Справка с места работы на фирменном бланке, с указанием: 
- названия, адреса и телефона организации; 

       - занимаемой должности и должностного оклада; 
       - фразой, что на время поездки рабочее место сохраняется; 
       - сроки пребывания; 
       - с обязательным пунктом о сохранении рабочего места и заработной платы; + перевод  
    Для   предприятий не   государственной формы собственности:  
     -  копия  свидетельства о регистрации + перевод; 

 
        Для Частного Предпринимателя:  

- Копия Свидетельства о государственной регистрации + перевод; 
- Копия справки о постановке на учет в налоговой инспекции по форме «4ОПП» + перевод; 
- Копия свидетельства плательщика единого или фиксированного налога + перевод; 
- Копия финансового отчета (декларации о доходах) в налоговую инспекцию за последние два 
квартала + перевод; 
 

        Справка о доходах в Украине:  
- справка из банка о наличии счета с указанием даты открытия счета и остатка на день выдачи   
справки + перевод; 



-  копии свидетельства о владении недвижимостью (квартира, дача  и т.д.) + перевод; 
-  копии тех.паспорта на машину - без перевода. 

  Копии свидетельства о регистрации брака, развода, смерти + перевод. 

 
Для пенсионеров: 
 - Копия пенсионного свидетельства + перевод;  
 - Справка из пенсионного фонда о начислении пенсии + перевод . 

 

Для детей, следующих с одним из родителей: 
 2 цветных фото (3,5 х 4,5, 70-80 % лица) 
 Детский проездной документ (при наличии) + копия всех заполненных страниц  
 Анкета туриста 
 Справка с места учебы (на фирменном бланке учебного заведения с указанием адреса и 

телефона учебного заведения). На справке должно быть указано, что учебное заведение не 
против отъезда ребенка в данные сроки в данную страну) + перевод 

 Копия свидетельства о рождении для несовершеннолетних + перевод (если они едут). 
 Копия гражданского паспорта (после 16 лет) (всех заполненных страниц) 
 Если ребенок едет с одним из родителей – нотариальное разрешение на вывоз ребенка от 

второго родителя + нотариально заверенный перевод (с обязательным указанием фразы, 
что сопровождающий родитель несет ответственность за жизнь и здоровье ребенка и 
гарантирует его возвращение на Украину). 

 Нотариально заверенное заявление о спонсорстве поездки ребенка (с указанием страны и 
дат поездки)  от одного из родителей + перевод. Также предоставляется полный пакет 
документов на лицо, финансирующее поездку, а также справка с его места работы с 
отметкой о финансировании им поездки и гарантией возвращения в Украину в 
установленные даты  финансируемых лиц + перевод. 

 Ксерокопии украинского и заграничного паспортов каждого из родителей (всех 
заполненных страниц) 

 Если виза открывается только ребенку, необходимо предоставить все документы 
(перечисленные выше) от родителей. 

Тур пакет: 

 Приглашение от партнеров 
 Медицинская страховка (сумма страхования не менее 30 000 евро) 
 Ваучер туроператора 
 Бронирование авиа перелета 

 
Компания не берет на себя ответственность за оформление визы, если не предоставлен полный комплект документов в 
оговоренные сроки. Визовый отдел может потребовать дополнительные документы в зависимости от специфики заявки. По 
общему правилу, причина отказа не сообщается. Согласно решению Совета Европейского Союза, оплата за рассмотрение 
документов осуществляется в момент их подачи; в случае отказа, деньги не возвращаются. Туроператор «ТАТУР» не может 
гарантировать стопроцентное получение визы клиенту. Решение о выдаче виз полностью зависит от консульского отдела 
посольства. 

Внимание, перечень документов не рекомендуемый, а обязательный! 
 

НАЛИЧИЕ ПРЕДЫДУЩИХ ШЕНГЕНСКИХ ВИЗ НЕ УПРОЩАЕТ И НЕ СОКРАЩАЕТ ПЕРЕЧЕНЬ 
НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ! 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

АНКЕТА 

для стран Шенгенского соглашения 

 (заполнение всех пунктов  является обязательным) 
(анкета заполняется на каждого человека, в том числе и на каждого ребенка в отдельности) 

1. Фамилия  
2. Фамилия при рождении (девичья)  
3. Имя  
4. Дата рождения  (число, месяц, год рождения)  
5. Место и страна рождения  
6. Гражданство  
7. Гражданство при рождении (если иное)  
8. Пол  
9. Семейное положение:  
холост(не замужем)/ женат (замужем)/ разведен(а)/ 
вдовец(вдова)/гражданский брак/раздельное 
проживание 

 

10. Для несовершенно летних:  ФИО родителей, 
адрес проживания, гражданство  

 

11. Номер загранпаспорта  
12. Дата окончания срока действия загранпаспорта  
13. Фактический  адрес проживания,  
МОБИЛЬНЫЙ + дом. телефон,    e-mail 

 

14. В том случае, если вы проживаете на 
Украине, и являетесь гражданином другого 
государства, укажите (документ- разрешение на 
пребывание, его номер и срок его действия) 

 

15. Ваш статус: пенсионер, студент, учащийся, 
 для работающих (должность), частный 
предприниматель, безработный, домохозяйка.  

 

16. Данные о работодателе  
(полное название компании, ее местонахождение, 
№ телефона). 
(Для учащихся и студентов полное название и 
адрес учебного заведения). 

 

17. Дата прибытия в страну назначения  
18. Дата выбытия из страны назначения  
19. Предоставляли  ли Вы отпечатки пальцев 
для получение шенгенских виз 

 

 
Я утверждаю, что эта анкета заполнена мною добросовестно, правильно и полностью. К анкете мною предоставлены все 

имеющиеся в наличии документы согласно перечня. Я понимаю, что предоставление не полных или неправдивых данных и 
сведений может стать основанием для отказа в выдаче визы.  Я проинформирован(а), что, в случае получения отказа в визе  
консульский сбор и стоимость консультационных услуг не возвращается. 
     По первому требованию Консульского отдела Посольства, я обязуюсь по возвращению из туристической поездки 
предоставить мой заграничный паспорт для предъявления в визовый отдел консульства. 
 
Место и дата заполнения анкеты ____________   Подпись ______________ 
 
 
  
 
 
 



ПИСЬМОВА ЗГОДА 
суб’єкта персональних даних 

 
Фізична особа _______________________________________________________________, 

яка діє на підставі власного добровільного волевиявлення (в подальшому за текстом - «Суб’єкт 
персональних даних», «Суб’єкт»), попередньо ознайомлена з метою обробки персональних даних, 
надаю свою чітку однозначну згоду на: 

1. обробку персональних даних без будь-яких застережень,  включаючи їх передачу до 
консульської установи Посольства Франції,  у складі бази персональних даних «Франція-
Україна», яка ведеться в інформаційній (автоматизованій) системі; 

Мета обробки (збору) персональних даних: передача персональних даних консульській 
установі, яка на підставі відповідної інформації приймає рішення про оформлення візового 
документу фізичній особі; Місце зберігання бази персональних даних: Сполучене Королівство, 
Е151 NG, Лондон, вул. Бродвей, буд. 78-102. Склад та обсяг (зміст) персональних даних, що 
обробляються у базі персональних даних: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, 
громадянство та місце проживання; Власником бази персональних даних є: Компанія  «ВІ ЕФ  
ВОРЛДВАЙД ХОЛДІНГЗ ЛТД», юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства 
Республіки Маврикій, місцезнаходження якої: "Кросс Бордер Траст Сервісиз Лімітед", Бізнес-
центр "Сан-Луї", ріг вулиць Дерош та Сан-Луї, м. Порт-Луї, Маврикій. Розпорядниками бази 
персональних даних є: філія ТОВ «РНТ-Юкрейн» у Подільскому районі, юридична особа, 
зареєстрована відповідно до законодавства України, місцезнаходження якого: 04080 м.Київ, 
вул.Фрунзе, 60 та Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІ ЕФ КОНСАЛТІНГ СЕРВІСИЗ», 
юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства України, місцезнаходження якого: 
04080 м.Київ, вул.Фрунзе, 60; 

2. використання персональних даних, а саме: будь-які дії Власника бази щодо обробки цих 
даних, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки 
персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними; 

3. на поширення персональних даних шляхом передачі відомостей про Суб’єкта з бази 
персональних даних до відповідної консульської установи; доступ до персональних даних третьої 
особи здійснюється відповідно до вимог закону; Суб’єкт персональних даних надає свій дозвіл на 
передачу його персональних даних іноземним суб'єктам відносин (консульській установі), яка 
буде здійснюватися за умов забезпечення належного захисту цих персональних даних,  і з метою 
не іншою  ніж та, що вищезазначена у пункті 1; 

4. на зберігання й обробку персональних даних протягом 30 ( тридцяти) днів з дня  
включення персональних даних до бази персональних даних; 

5. на внесення змін до персональних даних за зверненням інших суб'єктів відносин, 
пов'язаних із персональними даними.  

Письмове повідомлення про знищення моїх  персональних даних у зв’язку із закінченням 
строку їх зберігання,  прошу направити мені електронною поштою на 
адресу:______________________________________(вказати e-mail) або листом на поштову 
адресу______________________________________________________________________________. 

Повідомлення про включення персональних даних до бази персональних даних «Франція -
Україна», створеною з  метою обробки персональних даних для передачі їх консульській установі 
Посольству Франції , яка на підставі відповідної інформації приймає рішення про оформлення 
візового документу отримав; права як Суб’єкта персональних даних йому повідомлені і 
роз’яснені.  

У випадку скарги Ви можете звернутися до Державної Служби України з питань захисту 
персональних даних. Адреса: 02660, м. Київ, вул. Марини Раскової, 15. Телефон гарячої 
лінії:+38(044)5410122 
 
_______________      ________________    _________________________________        «___» ____ 20 __ року 
     (місто)                           (підпис)                               (ініціали, прізвище)       

 
 

ПИСЬМОВА ЗГОДА 
суб’єкта персональних даних 

 
Фізична особа _____________________________________________________________, яка 

діє на підставі власного добровільного волевиявлення (в подальшому за текстом - «Суб’єкт 
персональних даних», «Суб’єкт»), попередньо ознайомлена з метою обробки персональних даних, 
надаю свою чітку однозначну згоду на: 

1. обробку персональних даних без будь-яких застережень,  включаючи їх передачу до 
консульської установи Посльства Франції,  у складі бази персональних даних «Франція -Україна», 
яка ведеться в інформаційній (автоматизованій) системі; 

Мета обробки (збору) персональних даних: передача персональних даних консульській 
установі, яка на підставі відповідної інформації приймає рішення про оформлення візового 
документу фізичній особі; Місце зберігання бази персональних даних: Сполучене Королівство, 
Е151 NG, Лондон, вул. Бродвей, буд. 78-102. Склад та обсяг (зміст) персональних даних, що 
обробляються у базі персональних даних: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, 
громадянство та місце проживання; Власником бази персональних даних є: Компанія  «ВІ ЕФ  
ВОРЛДВАЙД ХОЛДІНГЗ ЛТД», юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства 
Республіки Маврикій, місцезнаходження якої: "Кросс Бордер Траст Сервісиз Лімітед", Бізнес-
центр "Сан-Луї", ріг вулиць Дерош та Сан-Луї, м. Порт-Луї, Маврикій. Розпорядниками бази 
персональних даних є: філія ТОВ «РНТ-Юкрейн» у Подільскому районі, юридична особа, 
зареєстрована відповідно до законодавства України, місцезнаходження якого: 04080 м.Київ, 
вул.Фрунзе, 60 та Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІ ЕФ КОНСАЛТІНГ СЕРВІСИЗ», 
юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства України, місцезнаходження якого: 
04080 м.Київ, вул.Фрунзе, 60; 

2. використання персональних даних, а саме: будь-які дії Власника бази щодо обробки цих 
даних, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки 
персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними; 

3. на поширення персональних даних шляхом передачі відомостей про Суб’єкта з бази 
персональних даних до відповідної консульської установи; доступ до персональних даних третьої 
особи здійснюється відповідно до вимог закону; Суб’єкт персональних даних надає свій дозвіл на 
передачу його персональних даних іноземним суб'єктам відносин (консульській установі), яка 
буде здійснюватися за умов забезпечення належного захисту цих персональних даних,  і з метою 
не іншою  ніж та, що вищезазначена у пункті 1; 

4. на зберігання й обробку персональних даних протягом 30 ( тридцяти) днів з дня  
включення персональних даних до бази персональних даних; 

5. на внесення змін до персональних даних за зверненням інших суб'єктів відносин, 
пов'язаних із персональними даними.  

Письмове повідомлення про знищення моїх  персональних даних у зв’язку із закінченням 
строку їх зберігання,  прошу направити мені електронною поштою на 
адресу:_______________________________________(вказати e-mail) або листом на поштову 
адресу____________________________________________________________________________. 

Повідомлення про включення персональних даних до бази персональних даних «Франція -
Україна», створеною з  метою обробки персональних даних для передачі їх консульській установі 
Посольству Франції, яка на підставі відповідної інформації приймає рішення про оформлення 
візового документу отримав; права як Суб’єкта персональних даних йому повідомлені і 
роз’яснені. 

У випадку скарги Ви можете звернутися до Державної Служби України з питань захисту 
персональних даних. Адреса: 02660, м. Київ, вул. Марини Раскової, 15. Телефон гарячої 
лінії:+38(044)5410122 

 
____________________      _______________    ______________________________        «___» ____ 20 __ року 
             (місто)                             (підпис)                            (ініціали, прізвище)       

 
 


