
Заява на оформлення 
Шенгенської візи 

Бланк анкети є безкоштовним 
 

1. Прізвище (а) 
 

Kizárólag 
nagykövetségi/konzulátusi 

használatra 
2. Прізвище при народженні або попереднє прізвище (а) 
 

Заповнюється 
Посольством/Консульством 

 
3. Ім’я (імена) 
 
 

A kérelem kelte: 

4. Дата народження (рік-місяць-день) 
 

5. Ідентифікаційний код / номер паспорта 
(не обов’язково) 

Ügyintéző: 

6. Місце та країна народження 
 

 
Igazoló okmányok: 

7. Теперішнє громадянство (а) 
 

8. Громадянство, отримане при народженні 
 

  Érvényes útlevél 
  Anyagi fedezet 

 
 
 

Місце для 
фотокартки 

 
Печать 

посольства або 
консульства 

 

9. Стать 
 чоловіча     жіноча 

10. Сімейний стан 
 неодружений,      перебуваю   проживаю 

     незаміжня                 у шлюбі            окремо 
 розлучений(а)      вдівець (вдова)    інше 

  Meghívás   
  Közlekedési eszköz 

11. Прізвище та ім’я батька 
 

12. Дівоче прізвище та ім’я матері 
 

  Egészségbiztosítás 
 

  
13. Тип паспорта: 
  закордонний паспорт           дипломатичний паспорт            службовий паспорт 
  проїзний документ (згідно з Конвенцією 1951 р.)  паспорт іноземця з дозволом на проживання 
  посвідчення моряка   інший проїзний документ (будь-ласка, вкажіть детальну інформацію): 

  Egyéb: 
  
  

14. Номер паспорта 
 

15. Ким виданий  

16. Дата видачі паспорта 
 

17. Термін дії паспорта  

18. Якщо Ви перебуваєте в країні, що не є Вашою батьківщиною, чи є у Вас дозвіл на повернення в 
цю країну? 
   ні         так (номер дозволу та термін його дії) 

 

* 19. Теперішня професійна діяльність/посада 
 

 
 
  Vízum: 

* 20. Назва, адреса та номер телефону роботодавця (для студентів – назва та адреса навчального 
закладу) 
 

  Elutasítva 
  Megadva 

 A vízum jellemzői:  
21. Основна країна призначення 
 

22. Категорія візи 
  транзит через аеропорт 
  транзитна 

  короткострокова 
  тривале перебування 

23. Віза 
   індивідуальна віза 
 
   групова віза 

   LTV 
   A 
   B 
   C 
   D 
   D + C 

24. Кількість в’їздів 
  одноразовий в’їзд    дворазовий в’їзд 
  багаторазовий в’їзд 

25. Тривалість перебування 
Візу прошу видати на ………… днів 

 
Beutazások száma: 

26. Інші візи (видані за останні три роки) та термін їх дії 
 

  1   2  Többszöri 

2 азі 7. У р  транзиту, чи маєте Ви дозвіл на в’їзд до країни кінцевого призначення? 
 ні    так , дійсний до:                              Ким виданий: 

Érvényes:…………….-tól  
  ………………..-ig 

*  28. Попередні перебування в цій або іншій державі-учасниці Шенгенської угоди 
 

Érvényes: 
  ……………….. 

* Члени родин громадян із країн Європейського Союзу та Європейського Економічного Простору (дружина/чоловік, дитина або 
матеріально залежні родичі по висхідній лінії) не повинні відповідати на позначені * запитання. Вони мають надати документи, 
що підтверджують родинні стосунки. 



29. Мета перебування 
  туризм     службове відрядження     відвідання рідних або друзів     культура / спорт 
  офіційний візит     лікування     інше (будь-ласка, вкажіть детальну інформацію): 
………………………………………………………………………………………………………… 

Kizárólag 
nagykövetségi/konzulátusi 

használatra 
 

Заповнюється 
Посольством/Консульством 

  
* 30. Дата в’їзду * 31. Дата виїзду  

* 32. Перший пункт перетину кордону або маршрут 
транзиту 

33. Транспортний засіб  

  
* 34. Прізвище та ім’я особи (або назва фірми/установи), яка запрошує в державі-учасниці 
Шенгенської угоди, та контактна особа фірми/установи, яка запрошує; якщо сторони, що запрошує, 
немає, то – назва готелю або тимчасова адреса в державі-учасниці Шенгенської угоди 

 

Прізвище, ім’я (Назва фірми/установи) 
 

Телефон та факс 
 

 

Повна адреса Адреса електронної 
пошти 

 

  
* 35. Хто бере на себе витрати щодо Вашої поїздки та перебування за кордоном? 
  Заявник                     Особа(и), що запрошує(ють) 
  Фірма/установа, що запрошує (хто конкретно і яким чином; надати відповідні документи) 

 

* 36. Засоби о існування під ча  Вашого перебування за кордоном  д с
  Готівка    Дорожні чеки   Кредитні картки   Помешкання   Інше: 
  Страховий поліс для тих, хто від’їжджає за кордон, та/або медичне страхування, дійсне до: 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  
37. Прізвище чоловіка/дружини 
 

38. Прізвище чоловіка/дружини при народженні  

39. Ім’я/імена чоловіка/дружини 
 

40. Дата народження 
чоловіка/дружини 

41. Місце народження 
чоловіка/дружини 

 

42. Діти  (На кожний окремий закордонний паспорт необхідно заповнити окрему анкету) 
           Прізвище                                             Ім’я/імена                                  Дата народження 
1…………………………………………………………………………………………………………………….. 
2…………………………………………………………………………………………………………………….. 
3…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

  
43. Дані про особу/анкетні дані громадянина з країни Європейського Союзу або Європейського 
Економічного Простору, від якого Ви матеріально залежите. На це запитання мають відповісти лише 
заявники - члени родини цього громадянина 

 

Прізвище 
 

Ім’я/імена  

Дата народження Громадянство Номер закордонного паспорту 
 

 

Ступінь родинних стосунків: 
              з громадянином із країни Європейського Союзу або Європейського Економічного Простору 

 

  
44. Мені відомо і я згоден з тим, що мої особисті дані, що містяться у цій заяві, будуть передаватися в компетентні органи 
держав-учасниць Шенгенської угоди або, у разі необхідності, будуть опрацьовані ними з метою прийняття рішення щодо 
моєї заяви. Ці дані можуть бути занесені та зберігатися у базі даних, доступ до якої мають компетентні органи окремих 
держав-учасниць Шенгенської угоди. 
Консульське представництво, яке опрацьовує мою заяву, надає мені за моїм клопотанням інформацію про те, яким чином я 
можу скористатися своїм правом на перевірку даних щодо моєї особи, або про зміну чи вилучення невірних даних згідно з 
національним законодавством відповідної держави-учасниці Шенгенської угоди. 
Я запевняю, що всі дані добросовісно заповнені мною в цій анкеті та є достовірними і повними. 
Я усвідомлюю, що надання неправдивих даних може призвести до відхилення моєї заяви або до анулювання вже виданої 
мені візи та може переслідуватися як кримінальний злочин відповідно до законодавства держави-учасниці Шенгенської 
угоди, яка опрацьовує мою заяву 
Я зобов’язуюсь залишити територію держав-учасників Шенгенської угоди після припинення терміну дії виданої мені візи. 
Мені відомо, що наявність візи є лише однією із умов для в’їзду на європейську територію держав-учасниць Шенгенської 
угоди. Сам факт надання мені візи не означає, що я посідаю право на відшкодування збитків у разі невиконання мною 
вимог пункту 1 статті 5 Конвенції про виконання Шенгенської угоди, внаслідок чого мені можуть відмовити у в’їзді в країну. 
Передумови для в’їзду ще раз перевірятимуться під час перетину кордону при в’їзді на європейську територію держав-
учасниць Шенгенської угоди. 

 

45. Домашня адреса заявника 
 

46. Номер телефону  

47. Місце та дата 48. Підпис заявника (для неповнолітніх – 
підпис законного представника) 

 

 


