
 

 

                                                          Formulaire de demande de visa 
___________________________________ 

 

          Візова анкета 
 
                                                                   
                 

1. Prénom(s)/Імя: ………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................... 
 

Cadre réservé aux services de 

l'Ambassade ou du Consulat 
 

Date d’introduction de 

la demande : . . / . . / . .  

 
 

Responsable du dossier : 
………………………………. 

 
Visa : 

□ Refusé 

□ Accordé 

□Annulé 
 

Type et catégorie du visa : 

…….  /  …….. 

 
Nombre d'entrées : 

□ 1           □ 2      □ Multiples 

 

 

Valable du :   . . / . . / . . . . 

 
Au :  . . / . . / . . . . 

 

 
Motif : 
 
………………………………………………… 

…………………………………………………. 

2. Nom (s)/Прізвище: ………………………………………………………………………………………………………………….................................................................... 

3. Date de naissance/дата народження:  
 

      .......  /........ / ............... 

4. N° carte d’identité ou de séjour/ 
ідентифікаційний номер або посвідка на 

проживання:………………………………………………….......…                        

 
(pour les mineurs, écrire la mention « mineur ») 

5. Lieu et pays de naissance/місце народження: …………………………………………………………………............. 

6. Nationalité(s) actuelle(s)/національність (і) на 

даний момент: 

                          ...................................................... 

 

7. Nationalité d’origine (à la naissance)/ 
національність при народженні: 

                                                     ..........……................ 
8. Sexe/стать: 

□ Masculin/чоловіча 

□ Féminin/жіноча 

9. Situation familiale/сімейне положення: 

□ Célibataire/не заміжня/не одружений 

□ Marié(e)/одружений/заміжня 

□ Séparé(e)/мешкаючі окремо  

□Divorcé(e)/розлучений(а)  
□ Veuf (ve)/вдівець(вдова) 

□ Autre/інше : ………………………………………................................ 
10. Nom (s) et prénom(s) du père/ПІБ батька    
……………………………………………………………………………................................ 

11. Nom (s) et prénom(s) de la mère/ПІБ матері  

 
 …………………………………………........................................................................ 

12. Type de passeport/вид паспорту:              □ Passeport ordinaire/звичайний паспорт              

□ Passeport diplomatique/дипломатичний паспорт 

□ Passeport de service ou équivalent/службовий паспорт або його еквівалент     

            □ Passeport de réfugié ou apatride/паспорт біженця або особи без громадянства 

 
□ Autre/інше:   

                        ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

13. N° de passeport/№ паспорту: …………………….. 

 

N° de série/серія паспорту: …………………………. 

14. Autorité ayant délivré le passeport/ 

        орган, що видав:………………………………….......….. 

15. Date de délivrance/дата видачі: 

  ......../........... / ............ 

16. Date d'expiration/кінцевий термін дії:    

....... / ........ /............  
 

17. Profession/місце роботи/посада:  ……………………………………………………………………………………………………..................................... 

18. But du voyage/мета подорожі:   

□ Tourisme/туризм                        □ Affaires/ділова  

□ Visite familiale/сімейний візит      □ Culture/Sport/культура/спорт 

□ Visite officielle/офіційний візит       □ Raisons médicales/медичні цілі      □ Études/навчання  

□ Autre (préciser)/інше (уточнити) : …………………………................................................................................................................... 

 
 

        Посольство 
Королівства Марокко 
                Київ 

 

 
           كييف

 

Photo/фото 

3*4 см 



19. Type de visa/тип візи: 
□ Longue validité/ довгострокова 

□ Courte validité/ короткострокова 

□ Transit/транзит 

20. Nombre d'entrées 

demandées/кількість вїздів: 

□ Entrée unique/один 

□ Deux entrées/два 

□ Multiples entrées/багато 

21. Durée du séjour: 

 
Nombre de jours/кількість днів:   

 
   .................. 

 
 
 

 

22. Date d’arrivé/  дата 

прибуття: 
 

   ......../ ....... / ........... 

23. Poste frontière d’entrée 

ou itinéraire de transit/ 

пункт пропуску/маршрут: 

…………………………………………………….. 

24. Moyen de transport/ 

        вид транспорту: 

 

……………………………………………… 

25. Visas antérieurs/попередні візи: 
 

 Date/дата       Numéro/№           Lieu de délivrance/місце видчі           Durée/строк дії 
 

1. 
 

2. 
 

3. 
 
 

 

26. En cas de transit, avez-vous une autorisation d'entrée dans le pays de destination 
      finale/в разі транзиту, чи маєте Ви дозвіл на вїзд до кінцевого пункту призначення ? 

                                                                           □ Non/ні          □ Oui/так 
 

Pays de destination/країна призначення :   

Valide jusqu'au/дійсний до :  ........... / .............. /................... 

 Délivré par/ким виданий  :  …………………….................................................................................... 
27. Hôte ou la société hôte/запрошуюча сторона: 

(Sinon, indiquer le nom d’un hôtel ou une adresse temporaire au Maroc)/в іншиму випадку, вкажіть назву 
готелю або адресу перебування 

 

Nom/назва:  ……………………………………………………………………………………………..                                   

Adresse/адреса: …………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone/тел.:………………………………………………….Fax/факс:…………………………..........                                            

Email:   ……………………………………………………………................................................... 

28.  Qui finance le voyage et subvient à vos besoins durant votre séjour/ 
        хто фінансує подорож та перебування на території призначення? 

□ Moi-même/власні кошти              □ Hôte(s)/запрошуюча сторона  

□ Société hôte (indiquer les noms et modalités et présenter les documents correspondants)/ 

орг-ція, що приймає, вказати назву та координати: ....................................................................................... 
 

....................................................................................................................................................................... 

29. Moyens de financement utilisés au cours du séjour/ 
кошти, що будуть використовуватися під час перебування: 

□ Argent (espèces)/готівка             □ Chèque de voyage/чеки  

□ Cartes de crédit/кредитні картки        □ Hébergement/поселення 

□ Autres/інше:  …………………………………………………………………….. 

□ Assurance voyage et/ou Assurance maladie - Valable jusqu’au/страховка/дійсна до : 
 

            ........./ ............./........................ 

 

30. Enfants (demande séparée obligatoire pour chaque passeport)/діти, окремий запит на кожен паспорт 

 

Nom/Прізвище             Prénom/Імя            Date de naissance/дата народження 
 

1- 

2- 

3- 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Je déclare  qu’à ma connaissance,  toutes les indications  que j’ai fournies  sont correctes  et 

complètes.  Je suis conscient  de ce que toute fausse déclaration  entraînera  le rejet de ma 

demande ou l’annulation  du visa s’il a déjà été délivré  et peut entraîner  des poursuites  

pénales  à mon égard en application  de la réglementation  en vigueur au Maroc. Засвідчую, 

що всі надані мною документи та інформація є повною та достовірною. 

Приймаю, що будь-яка недостовірна інформація призведе до відмови в 

оформленні візи або анулюванні, вже оформленої візи та може призвести до 

предявлення санкцій за законодавством Марокко. 

                                                                    N.B.: 
 

—   Outre  votre  passeport  valide  revêtu  d’un  visa,  vous  devez  être  en mesure,  lors  du 

passage  à la frontière  marocaine,  de présenter  les documents  pouvant justifier  de  

votre  retour et du séjour, les moyens de subsistance, une attestation d’assurance, 

etc.;/ Окрім дійсного паспорту з візою, при проходженні марокканського 

кордону, потрібно мати при собі документи, що підтверджують 

повернення на Батьківщину, довідки про достатність коштів для 

перебування на території Марокко, страховку.  

 

—  L'entrée sur le territoire du Maroc peut être refusée à l'étranger qui ne remplit pas 

l'ensemble de ces conditions;/ У вїзді на територію Марокко іноземцю може 

бути відмовлено, в разі невиконання всіх вищеперелічених умов.  

 
— La production de l’intégralité des pièces justificatives n’entraîne pas nécessairement  

la délivrance du visa./ Надання всіх документів не гарантує обовязкову 
видачу візи. 

 
 
 
 

 
 

 

31. Domicile du demandeur/адреса приживання 

заявника: .............................................................. 
 
........................................................................... 

 
 
 

32. Téléphone/телефон:  
............................................................... 
 
............................................................... 

 
 

33.  Lieu et date/дата та місце заповнення: 

 
............................................................ 
 
............................................................ 

34. Signature/ підпис: 

 
                 ............................   


