
 

 

 

ФОТО 

 

 
 

ВІЗОВА АНКЕТА 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Прізвище(а) (згідно з паспортним документом) 

 

Службові відмітки 

 2. Прізвище(а) при народженні/попереднє(і) прізвище(а) 

 

Дата подання візової анкети: 

 3. Ім’я/Імена (згідно з паспортним документом) 

        

Номер візової анкети: 

 4. Дата народження  

 (день-місяць-рік) 

 

5. Місце народження 

 

 

7. Громадянство (згідно з 

паспортним документом) 

       

 

 Громадянство при народженні  

 (якщо інше) 

 

 Подані документи:  

 □ паспортний документ 

 □ поліс медичного     

     страхування 

 □ фінансове забезпечення 

 □ документ, що підтверджує    

     мету поїздки 

 □ інше: 

 

 

 Прийняте рішення: 

 □ в оформленні відмовити  

 □ оформити: 

 □ В 

 □ C 

 □ D 

 

 Віза дійсна:  

 з __.__.____ 

 до __.__.____ 

 

 Кількість днів: 

 

 Кількість в’їздів: 

 □ 1 □ 2 □ Багаторазова 

 

 Терміновість оформлення: 

 □ так □ ні  

     

 Відокремлений номер     

 візової етикетки:  

   

 

 

 Дата оформлення:  

 

 

 Паспорт повернуто (дата): 

   

 

 Прізвище, ініціали, підпис  

 уповноваженої особи: 

  

6. Країна народження 

 

 8. Стать                                                                                      

 □ чоловіча □ жіноча 

9. Цивільний стан                                            

□ неодружений/незаміжня  

□ одружений/заміжня     

□ розлучений/а                

□ вдівець/вдова                  

 10. Ідентифікаційний або персональний номер (у разі наявності) 

 

11. Тип паспортного документа                                                                                                                                     

□ закордонний паспорт □ дипломатичний паспорт □ службовий паспорт  

□ офіційний паспорт □ спеціальний паспорт □ інший проїзний документ (зазначити) 

 

 12. Номер паспортного документа 13. Дата видачі 14. Дійсний до 

 

15. Орган видачі (згідно з 

паспортним документом) 

16. Поштова адреса та адреса електронної пошти заявника 

 

 

 

 17. Номер(и) телефону(ів)    

  у міжнародному форматі 

 18. Проживання в іншій державі, ніж держава громадянства                                                           

 □ ні                                                                                                                                                                             

 □ так - наявність дозволу на проживання 

             назва дозволу, номер та орган видачі: ....................................................................................... 

             …………………………………………………………………………………………………… 

             строк дії дозволу: з __.__.____до __.__.____  

 19. Рід занять або професія 

 

 20. Назва, адреса, номер телефону та факсу, адреса електронної пошти роботодавця.  

 Для учнів і студентів - назва, адреса, номер телефону та факсу, адреса електронної пошти 

 навчального закладу 
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 21.  Мета поїздки  

 □ транзит □ короткострокова (до 90 днів) □ довгострокова (більше 90 днів) 

 22. Кількість в’їздів 

 □ один □ два □ багато 

 23. Попередні візи для в’їзду в Україну (отримані впродовж останніх трьох років)  

 □ ні  

 □ так - строк(и) дії візи: з __.__.____ до __.__.____ 

 24. Здійснення в’їзду на тимчасово окуповану територію України АР Крим і м. Севастополь після 10.06.2015 р. 

 □ ні  

 □ так - мета поїздки...................................................................................................................... ............................................................... 

             орган видачі спеціального дозволу:................................................................................................. ............................................. 

             строк дії спеціального дозволу: з __.__.____до __.__.____ 

 25. Наявність дозволу на в’їзд до країни призначення (у випадку транзитного проїзду через територію України)     

 □ ні  

 □ так - назва дозволу та орган його видачі: ...................................................................................................... ........................................ 

             строк дії дозволу: з __.__.____до __.__.____ 

             запланований строк транзиту з __.__.____до __.__.____                

 26. Запланована дата в’їзду в Україну 

  

27. Запланована дата виїзду з України 28. Запланований строк перебування в Україні         

з __.__.____до __.__.____ 

29. Адреса місця проживання заявника в Україні (назва готелю, номер телефону, факсу, адреса електронної пошти) 

 

 

 

30. Прізвище та ім’я, дата народження фізичної особи, яка запрошує в Україну (поштова адреса, номер телефону, адреса 

електронної пошти) 

 

 

 

 31. Найменування юридичної особи, що запрошує в Україну (поштова адреса, номер телефону, факсу, адреса електронної    

 пошти) 

 

 

 

32. Прізвище та ім’я контактної особи - представника юридичної особи, що запрошує в Україну (номер телефону, факсу, 

адреса електронної пошти) 

 

  

 

 33. Фінансове забезпечення поїздки в Україну та перебування на її території здійснюється 

 □ заявником  □ приймаючою стороною  □ стороною, що направляє 

 34. Прізвище та ім’я, громадянство, поштова адреса, номер телефону, факсу, адреса електронної пошти особи, яка є одним з 

 батьків або іншим законним представником неповнолітньої або недієздатної особи 

 

 

 

 

 35. Місце і дата   36. Підпис (від імені неповнолітньої або недієздатної особи підписує один з батьків  

  або інший законний представник) 

 

 

Мені відомо, що сплачений консульський збір поверненню не підлягає. 

Мені відома така інформація і я з нею погоджуюсь: дані, які потрібно вказати в цій візовій анкеті та надання однієї 

фотокартки є обов’язковими для розгляду візового клопотання; мої персональні дані, відомості вказані в цій візовій анкеті, а 

також фотокартка будуть передані до компетентних органів України для розгляду при прийнятті рішення щодо оформлення 

візи. 

 

Я підтверджую, що прочитав(ла) і зрозумів(ла) все вищевикладене. Заявляю, що відомості, викладені мною в цій візовій 

анкеті, правдиві. Усвідомлюю, що подання неправдивих відомостей може бути причиною відмови в оформленні візи та 

відмови у в’їзді в Україну за наявності оформленої візи. 

 

Я зобов’язуюсь виїхати з території України до закінчення строку дії оформленої візи. Мене поінформовано, що віза - це 

одна з вимог для в’їзду на територію України. Факт отримання візи не означає, що я маю право на відшкодування, якщо я 

порушив(ла) положення законодавства України, внаслідок чого мені заборонили в’їзд в Україну. Виконання вимог в’їзду 

перевірятиметься при проходженні прикордонного контролю. 

 

Місце і дата     Підпис (від імені неповнолітньої або недієздатної особи підписує один з батьків  

  або інший законний представник) 

 

 

Обробка персональних даних здійснюється відповідно до законодавства України у сфері захисту персональних даних 

 


