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ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВІЗИ НА поїздку в ТЕЗЕ
Здача документів та запис до 30 травня:

1. Закордонний паспорт (буде знаходитися в посольстві протягом 4 тижнів з моменту подачі, як правило, візи видаються перед самою поїздкою);
2. Копії всіх сторінок закордонного паспорта з відмітками; копії робимо по 4 розвороти на одному аркуші А4 формату + 1 копію першого розвороту паспорта – додатково!.
3. Копії українського паспорта - всіх сторінок з відмітками; копії робимо по 4 розвороти на одному аркуші А4 формату. 
4. Копія свідоцтва про шлюб або про розлучення (для сімейних або розлучених);
5. Довідка з місця роботи в Посольство Франції в Україні, на фірмовому бланку, з підписом начальника, печаткою, актуальним телефоном і адресою компанії, вашою посадою і зарплатою, не менш 1500 гривень (але якомога більше), а також інформацією про те, що місце роботи під час вашої відпустки з ______________________ по ___________2016 року зберігається). Все повинне виглядати як можна соліднішим і значнішим. Вказані телефони посольством продзвонюються! По них повинні підтвердити, що ви дійсно там працюєте;
 ПРИКЛАД:
Фірмовий бланк з адресою і телефоном  
 
Дата, вихідний номер довідки
 
Довідка
 
Видана ПІП в тому, що він працює  в ТОВ «ААА» на посаді ... з такого часу.
Місячна зарплата складає ..гр. (не менше 1500 гривень, але якомога більше)
ТОВ «ААА» не заперечує проти відсутності ПІП в період з __________ по ___________ 2016р. і зберігає за ним його посаду. 
Довідка видана для пред'явлення в Посольство Франції в Україні.
 
Підписи керівника компанії 
 і головного бухгалтера
 
Кругла печатка
 
Або довідка з місця навчання в Посольство Франції в Україні (стандартний текст про те, де і по який час ви вчитеся). Обов’язково вказати дату зарахування до навчального закладу.  На бланку обов'язково повинна бути вказана адреса і телефон деканату учбового закладу. Якщо ні, акуратно дописуєте від руки. 
Плюс СТУДЕНТИ АБО УЧНІ ПОДАЮТЬ ДОВІДКИ З МІСЦЯ ПРАЦІ ПРО ДОХОДИ ОБОХ БАТЬКІВ, А ТАКОЖ ксерокопію свого студентського квитка! 
 
Увага! До всіх довідок з місця роботи (у тому числі і батьків), а також навчання повинен додаватися дослівний ПЕРЕКЛАД довідки зі всіма реквізитами «шапки» і самого тексту під нею НА АНГЛІЙСЬКУ АБО ФРАНЦУЗЬКУ МОВУ. Переклад не потрібно завіряти печаткою в професійного перекладача. Завіряти переклад в нотаріуса також не потрібно. Можна перекласти самому в http://translate.google.com.ua/. Кожен переклад має бути надрукований на окремому листку А4.
 
6. Два однакових фото не більше ніж місячної давності: на світлому фоні, розмір 3,5/4,5 см, 70% фото повинне займати обличчя, його довжина повинна складати від 3,2 – 3,6 см. Тобто тільки лице по шию з невеликим шматочком одягу. Фото повинні бути дуже чіткими (прохання не приносити продукцію полароїд на рифленому папері) і лише вказаних параметрів! Інакше посольство із технічних причин відмовиться прийняти весь пакет документів. Не фотографуватися в майках на бретелях і глибоких декольте, а також з яскравим макіяжем. 
Перш ніж здавати документи для поїздки, будь ласка, власноручно виріжте фото і перевірте вказаний розмір, всі фото просимо підписати = прізвище та ім‘я .   
 
7. Разом з пакетом документів відразу подаються:  
200 євро + 100 грн. — завдаток на бронювання готелів, автобуса, покупку страховки, організаційні витрати на підготовку документів (решта грошей ви здаєте вже в автобусі після відправлення); 
 УВАГА: У зв'язку з витратами на організацію поїздки і вимогами посольства  про пред'явлення броні проплат проживання і оренди автобуса  перед оформленням документів на візу, у разі відмови самого учасника програми від поїздки, завдаток після внесення його у список і отримання запрошення НЕ ПОВЕРТАЄТЬСЯ!. Адже замінити вас якоюсь іншою людиною в списку буде вже не можливо! Хіба що ви знайдете когось на своє місце з діючою шенгенською візою!

8. Дані для анкети, роздруковані на окремому листі (для всіх без виключень!): імена, прізвища обох батьків,  ВАША дійсна домашня адреса – реального проживання, а не прописки і всі можливі телефони, по яких можна зв'язатися, а також адреса електронної пошти.
 
Зразок
Учасник групи
Івасевич Борис Петрович
 Не одружений
Батько – Івасевич Петро Дмитрович        Мати – Івасевич Ольга Федорівна
Професія – вчитель, посада - вчитель
Місце праці – СШ. № 5, вул.. Самбірська, 122, тел. 03244 51001
 Адреса проживання -  Дрогобич, вул. Євгена Коновальця  25, кв. 55
Д. 8 03244 2 56 56         Р. 8 03244 2 56 78
Факс: 803244 2 00 00          М. 8 050 354 54 54
ivasesych@ukr.net; ivasesych@work.ua;  

9. ксерокопія ідентифікаційного коду . 

10. Найважливіший пункт Підтвердження Вашої платоспроможності. Приносьте з наступного списку все що маєте але краще якомога більше!)  
Саме від даного списку залежить тепер отримання візи.

Виписка з банківського рахунку у вигляді довідки з банку про наявність рахунку, дати його відкриття і суми коштів на ньому - не менше 500 євро але можна якомога більше, можна в еквіваленті.,  (поточний рахунок а не депозит, депозити не приймаються, або картковий рахунок + копія карти (іменної), Виписку з банківського рахунку не потрібно перекладати..

Ксерокопія свідоцтва права власності на нерухомість – квартира, будинок, дача, - може бути на Вас або Ваших найближчих родичів – тато, мама, брат, сестра, дідо, баба. 
Ксерокопія техпаспорта на машину і прав водія. 
Ксерокопія прав власності на земельні ділянку, гараж, або комерційну нерухомість. 
Всі ці документи вже кілька років вимагає посольство. 
Попри все це статистика відмов у цьому посольстві – 1 на 200 для наших груп. (шанс отримати відмову – менше 1 відсотка). Усе залежить від документів та їх підготовки.
Процедура: Спочатку потрібно записатися в попередній список, надавши про себе всю необхідну інформацію: ім'я, вік, місце роботи або навчання, освіта. Потім пройти співбесіду з організаторами
І тільки потім приступати до збору документів. Після особистої співбесіди при подачі документів, ви стаєте учасником групи і запрошуєтеся на загальні зустрічі групи.  
Організатор – Комісія у Справах молоді УКГЦ
Координатор: Яцків Юрій, тел. «київстар» 80676721933 тел «лайф» 80638484108 , МТС - 0502339902
http://pojzdka.ucoz.ua/" http://pojzdka.ucoz.ua/ 

