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1.

Створити обліковий запис

•

Натисніть "Мій обліковий запис" у верхньому правому куті, щоб зареєструватись.

•

Заповніть наступні поля для того, щоб зареєструватись.

Прізвище

Ім'я

Електронна адреса

Перевірте електронну адресу

Мова, якою Ви бажаєте заповнити свою візову заявку

Перевірка текстом (обов'язково)

E-MAIL ½
•

Після заповнення реєстраційної форми на сторінці, ви можете створити обліковий запис,
натиснувши на посилання підтвердження, що прийшло на вашу електронну адресу.

•

На останньому етапі, після переходу за посиланням з тимчасовим паролем, що прийшло на вашу
електронну пошту, вам необхідно встановити новий пароль. Ваш пароль повинен складатися
щонайменше з 10 символів і містити принаймні одну цифру (0-9) та одну велику літеру.
Дозволяється використовувати спеціальні символи, окрім % & < = > │ ".

•

На випадок, якщо ви забудете пароль та з метою убезпечення ваших даних, вам необхідно
створити перевірочні питання та відповідь та вписати їх у відповідні поля.

2.

Заповніть форму

•

Після успішного створення облікового запису ви можете почати заповнювати анкету для візової
заявки. Спочатку натисніть на поле нижче.

•

Введіть інформацію про проїздний документ.

тип візи, який ви просите
Країна проживання та країна, в якій
ви подаєте візову заявку

Кількість днів подорожі

Країна призначення

Ваш проїзний документ

Орган, що видав проїздний документ

Проїздний документ

Номер документу

Дата видачі

Дата закінчення строку дії

Ваші плани
Основна мета перебування

Ваші плани

тип візи, який ви просите
навчання
з медичних причин
туризм
бізнес
візит до сім’ї або друзів

Довгострокова віза (більше 90 днів)

офіційний візит
приватний візит

•
•

Короткострокова віза (менше 90 днів)
Аеропортний транзит

Після введення інформації натисніть кнопку «Зберегти» для того, щоб продовжити заповнення
анкети.
Продовжіть заповнювати анкету наступною інформацією.

Ваші персональні дані
Інформація, зазначена у проїздному документі, який ви подаєте
Стать
Сімейний стан
Прізвище
Прізвище/а при народженні (попередні прізвища), якщо змінилось
Ім'я

Місто народженняня

Дата народження (дд / мм / рррр)

Країна народження

Громадянство *
Громадянство при народженні (якщо змінилось)
Ідентифікаціний номер

стать

Жіноча
Чоловіча
Не визначено

Розлучений/а
Одружений/а
начено
інший
Проживаю окремо (без офіційного розлучення)
Неодружений/незаміжня
Вдівець/вдова

Ваша особиста інформація
Адреса

Місто

Країна

індекс
Номер телефону

Адреса електронної пошти

Ваша детальна інформація
Ви проживаєте в країні, яка не є країною вашого теперішнього громадянства?

Ваша сім'я

Член вашої родини є громадянином Франції

Близький член вашої родини є громадянином Європейського союзу, ЄЕЗ або Швейцарської Конфедерації.

Ваша робота

Теперішня робота

Ваші попередні візи

Чи отримали ви Шенгенську візу протягом останніх п'яти років?

Діє з

Чи брали у вас раніше відбитки пальців під час попередньої подачі на шенгенську візу?

Дата взяття відбитків пальців (якщо відомо)

Номер останньої біометричної візи

Ваша подорож

Ви вказали, що будете подорожувати до Франції, чи будете ви подорожувати до інших шенгенських країн, навіть якщо ви перебуватимете там протягом кількох
годин? *

Запланована дата в’їзду до Шенгенської зони

Запланована тривалість перебування у днях

Запланована дата від'їзду з Шенгенської зони

Кількість в’їздів
Кількість запланованих до Франції подорожей протягом найближчого року

Мета вашого перебування
Нагадуємо, основною метою вашого перебування є: туризм, причина: туризм/приватний візит

Інша мета поїздки

Інша/і країна/и призначення

Країна першого в’їзду

Ваші контактні дані

Приймаюча особа або організація
Я проживатиму у приватної особи

Компанія, організація чи установа забезпечуює моє проживання

Готель або місце проживання (якщо відрізняється)

Інший спонсор

Ім'я

Прізвище

Адреса

індекс

Місто

Номер телефону

адреса електронної пошти

Країна

Факс

Компанія, організація чи установа забезпечує моє проживання
Інформація про приймаючу організацію/компанію
Назва приймаючої організації/компанії

Адреса
Країна
індекс

Місто

Номер телефону

Факс

адреса електронної пошти

Іноформація про контактну особу
Прізвище контактної особи

ім'я контактної особи

Адреса
Країна
індекс

Місто

Номер телефону

Факс

адреса електронної пошти

Мій готель або місце проживання (якщо відрізняється)

Назва готелю або місця

Адреса
Країна
індекс

Місто

Номер телефону

адреса електронної пошти

Факс

Фінансування транспортних витрат
я сам(a)

Попередньо оплачене проживання
Попередньо оплачені транспортні витрати
Дорожні чеки
Кредитна карта
Готівка
Інше

Спонсор

Вкажіть, хто є спонсором

Що покривається спонсором

Всі витрати під час перебування
Забезпечує проживання
Оплачує транспортні витрати
Готівка
Інше

3.

Перевірка форми

•

Після заповнення анкети підтвердіть надану інформацію та продовжуйте. Якщо ви помітили
помилку, ви можете переглянути журнал заповнених елементів та натиснути на елемент, до
якого ви бажаєте внести зміни.

переглянути та внести зміни
ви можете переглянути свою форму

Я заявляю, що інформація, яку я надаю є точною та повною. Я обіцяю надрукувати та
підписати анкету, яка відповідає моїй заяві

•

Ви можете переглянути список документів англійською мовою на наступній сторінці.

Візові збори

Надрукуйте список необхідних документів

•

Продовжити

На наступній сторінці ви можете отримати доступ до вашої анкети та призначити дату подачі
вашої візової заявки.

натисніть тут, щоб призначити дату подачі документів до візового центру

Візова анкета, яку ви надрукували
Підтверджуючі документи

4.

Призначити дату подачі візової заявки

•

Ви можете перейти на необхідну сторінку, натиснувши на позначені розділи.

Kiev (Ukraine)

Ukraine

e

Ukraine

•

Після натискання на ці розділи система перенаправить вас на сторінку VFS Global, на яуій ви
зможете призначити дату подачі. Ви можете ввійти за допомогою своєї електронної пошти та
пароля, якщо ви вже зареєструвались, або ви можете створити новий обліковий запис,
натиснувши відповідне позначення.

