
ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ОТРИМАННЯ 
ТУРИСТИЧНОЇ ВІЗИ 
 

1. Закордонний паспорт, термін дії якого не 
менший ніж 6 місяців від дня подачі запиту на 
видачу візи. 

2. Заповнена і підписана анкета-запит на видачу 
візи, роздрукована з сайту Посольства. 
Додатково необхідно направити електронний 
запит на видачу візи до нашої системи, за 
адресою:  

 
https://scedv.serpro.gov.br/frscedv/index.jsp    

 
Особа, яка бажає отримати візу, повинна надати 
усю необхідну інформацію, підписати запит, у 
відповідній клітині, і додати свою фотокартку.  
Якщо немає можливості надрукувати квітанцію, 
занотуйте, будь ласка, номер протоколу та 
вкажіть його в анкеті-запиті на видачу візи. 

3. Дві кольорові фотокартки, зароблені нещодавно, 
розміром 3,5x4,5cм або 5х5см.  

4. Копія оплаченого авіаквитка до Бразилії і у 
зворотньому напрямку. 

5. Довідка з міста роботи з зазначенням розміру 
щомісячної заробітної плати, виписка про стан 
банківського рахунку або про залишок коштів 
на кредитних картках, яка  підтверджує 
платоспроможність подавця запиту під час 
його перебування в Бразилії. 

6.  Нотаріально засвідчений лист-запрошення від 
близьких або друзів, або підтвердження 
резервування готелю. 

7.  Консульській збір, у розмірі 20$, сплачується 
готівкою на місці. У випадку  подачі 
документів туристичними агенствами або за 
дорученням інших осіб, розмір сбору 
збільшується ще на 20$. 

УВАГА!  
- Без надання усіх необхідних документів, запити 

на видачу візи не приймаються. 
-  Термін розгляду документів - від 7 до 10 

робочих днів. 
  Посольство Бразилії в Україні 
вул. Боричів Тік 22-A  -  Поділ – Київ 04070 

Станція метро „Контрактова Площа” 
Тел:  (044) 425-93-64 /  425-93-71/ 425-93-73 

Факс:  (044) 425-95-40  E-mail: consul@brasil.kiev.ua 
 

Розпорядок роботи Консульства:  
Понеділок - П’ятниця, окрім святкових днів  

Подача документів з 10:00  до 13:00 
Отримання документів з 15:00 до 16:00 

UKRAINE AND MOLDOVA -  TOURIST VISA 
REQUIREMENTS 
 
1. Passport, valid for a minimum of six months from the 

date of application; 
2. One print out visa application form fills out, attach 

photo and sign. Also, you  must place your request in 
our visa systems, at:  

 
https://scedv.serpro.gov.br/frscedv/index.jsp   
 

Fills out all the information,  attach a photo and sign  
in the box by the applicant .  If you cannot print the 
receipt please take note of the Protocolo number and 
write down in the  visa printed form. 

 
3. Two passport photograph (3,5x4,5cm  or 5x5cm) in 

color and recently taken.  
 
4. An electronic round trip ticket to Brazil; 
 
5. Evidence of means of subsistence in Brazil (bank 

account report, bank letter or credit card report); 
 
6.  Hotel reservation or invitation letter from someone in 

Brazil dully notorized; 
 
7.  Consular  fee  is US$ 20.00 (cash).  If documents 

are presented by travel agencies or third parties 
(must be authorized to bring/collect visa documents) 
an additional US$ 20.00 (cash) will be charged 

 
NOTE:  
 
• Incomplete set of visa requests will not be received. 
• Tourist visa processing requires from 7  to 10 working 

days. 
 

Brazilian Embassy in Ukranie 
Borichyv Tok 22-A  -  Podol – Kiev 04070 

Metro Contraktova Plosha 
 

Tel/Тел:  (+38044) 425.9364 /  425.9371/ 425.9373   
FAX/Факс: (+38044)425.9540 E-mail: consul@brasil.kiev.ua 

 
Visa applications from 10:00h  to 13:00h 

Returning documents from 15:00h to 16:00h 
 Monday  through  Friday  except  holidays. 

 
 
 
 
 
 

UCRÂNIA E MOLDAVA -  REQUISITOS PARA 
VISTOS DE TURISTA  

 
1-  Passaporte com validade mínima de seis meses da 

data do pedido; 
2- Uma via do Formulário de Pedido de Visto 

preenchida, assinada e incluída foto do 
interessado(a).  Acessar o site:  

https://scedv.serpro.gov.br/frscedv/index.jsp 

Preencher as informações solicitadas,  anexar foto e 
assinar no local indicado no recibo emitido pelo 
sistema. Caso não consiga imprimir o recibo 
(Protocolo),  anote o número indicado na tela no 
Formulário de Pedido de Visto. 

3-  2(duas) fotografias 3,5x4,5cm ou 5 x 5cm coloridas 
e recentes.  

4-  Cópia do bilhete eletrônico de ida-e-volta ao Brasil; 
5- Comprovante de emprego indicando o tempo de 

trabalho e salário mensal e declaração bancária ou 
extrato de cartão de crédito, que indique claramente 
dispor de meios de subsistência no Brasil durante 
sua estada; 

6- Carta Convite de parentes ou amigos com firma 
reconhecida ou comprovante de reserva em Hotel; 

7- Pagamento da Taxa Consular de US$ 20.00 em 
moeda norte-americana.  Caso o pedido seja 
apresentado por agências de turismo ou terceiros 
(que precisam ser autorizados a entregar/receber 
os documentos do interessado) serão cobrados 
US$ 20.00 adicionais. 

 
ATENÇÃO: 
• Pedidos de vistos incompletos não serão recebidos. 
• O prazo para processamento de vistos é de       7 a 

10 dias úteis.  
 

Embaixada do Brasil em Kiev 
Ulitsa Borichyv Tok 22-A – Podol – Kiev 04070 

Metro Contraktova Plosha 
Tel:  (+38044) 425.9364 /  425.9371/ 425.9373   
FAX: (+38044)425.9540 E-mail: consul@brasil.kiev.ua 

 
Entrega de pedidos de Vistos das 10:00h  às 13:00h 

Devolução de documentos das 15:00h às 16:00h 
 De segunda a sexta-feira exceto feriados 
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