
АНКЕТА для Посольства Великої Британії 
(заповнюється чітким розбірливим почерком) 

Консульство Великої Британії наполягає на відповідях на всі нижчевказані 

питання! 

В іншому випадку неможливо до кінця заповнити 

і роздрукувати Вашу анкету в електронному варіанті! 

 
Назва туру__________________________________________________________________________ 
Дата поїздки з__________  до____________ 

 

1. Прізвище, ім'я, по-батькові 

(лат.)___________________________________________________________________________________ 
       (укр.)___________________________________________________________________________________ 

2. Дівоче прізвище _________________________________________________________________________ 

3. Дата народження _____________________________ 
4.    Країна і місто народження ___________________________________________________________________ 

5.    Громадянство _______________________________ 

6. Сімейний стан ______________________________________________________________________ 

Чоловік/дружина 

1) ПІБ (навіть якщо розлучені)____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
2) дата і місце народження _________________________________________________________ 
3) громадянство _________________________4) дата укладення шлюбу ___________________ 

5) серія і номер закордонного паспорта ________________________________________________ 

Чи проживає з Вами (якщо «НІ», то адреса проживання наразі)_____________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

Конт. телефон чоловіка/дружини (дом.)_________________________(моб.)_________________________ 

 

7. Діти (навіть якщо не їдуть із Вами, навіть якщо дорослі) 
ПІБ (повністю)________________________________________________________________________ 

Дата і місце народження _____________________________________________________________________ 

Громадянство______________________Номер закордонного паспорта дитини _______________________ 
Контактний телефон____________________________ 

Чи проживає з Вами (якщо «НІ», то адреса проживання наразі)_______________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Діти (навіть якщо не їдуть із Вами, навіть якщо дорослі) 
ПІБ (повністю)________________________________________________________________________ 

Дата і місце народження _____________________________________________________________________ 

Громадянство______________________Номер закордонного паспорта дитини _______________________ 
Контактний телефон_________________________________ 

Чи проживає з Вами (якщо «НІ», то адреса проживання наразі)_______________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

8. ПІБ батьків (навіть якщо немає серед живих): 

ПІБ Батько_______________________________________________________________________________ 
2. Дата і місце народження____________________________________________________________________ 

3. Громадянство________________________4. Де перебуває наразі_________________________________ 

 

ПІБ Мати_______________________________________________________________________________ 
2. Дата і місце народження ____________________________________________________________________ 

3. Громадянство________________________4. Де перебуває наразі_______________________________ 

 
9. Закордонний паспорт: серія_______N_______________орган, який видав _______________________ 

10. Дата видачі_________________________ дійсний до_________________________________________ 

 
11. Попередній закордонний паспорт (якщо є/був): серія____________ N_______________________________ 

Дата і місце видачі__________________________________________________________________________ 

Доля попереднього паспорта (загублено, вкрадено, закінчився: з собою або зданий, 

дійсний)_______________________________________________________________________________________ 
 

12. Чи бували Ви раніше за кордоном (за останні 10 років)_____________________________________________ 

Перелічіть 10 останніх поїздок за кордон (країна, дата приїзду, мета поїздки) 



_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

13. Чи подавали Ви раніше документи в посольство Великої Британії?__________________________________ 

 
14. Чи відвідували Ви цю країну раніше (вкажіть дату, тривалість і мету кожного перебування, дату видачі та 

номер візи)? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

15. Чи траплялися відмови в посольствах, порушення візового режиму, депортація з Великої Британії або з 

інших країн? Якщо так, вкажіть країну, дату отримання відмови, причину відмови ____________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

16. Чи подавали Ви заяву і документи на ПМП у Велику Британію (або як біженець, або інше)_____________ 

17. Чи є у Вас страховий поліс національної страхової компанії Великої Британії?_______________________ 
18. Чи є у Вас судимості в будь-якій країні (або було пред'явлено звинувачення без суду)?______________ 

19. Чи були Ви залучені або підозрювали Вас в участі у військових злочинах, злочинах проти людства або 

геноциді?_______________________________________________________________________________ 

20. Чи були Ви залучені або допомагали у проведенні терористичних актів у будь-якій країні?_____________ 
21. Чи були Ви членом організації (або підтримували організацію), діяльність якої була пов'язана з 

тероризмом?________________________________________________________________________________ 

22. Чи користувалися Ви будь-якими засобами масової інформації, які мали точку зору, що вихваляє і 
виправдовує насилля, тероризм або інші кримінальні акти? ______________________________________ 

23. Чи були залучені в інші протиправні дії?____________________________________________________ 

24. Дом. адреса_________________________________________________________________________________ 

Як довго проживаєте за цією адресою:_______________________________________________________ 
Адреса прописки____________________________________________________________________________ 

25. Два телефони обов'язково (дом.)__________________________(моб.) ________________________________ 

26. Місце 
роботи/навчання:____________________________________________________________________________ 

27. Адреса 

роботи/навчання:_____________________________________________________________________________ 
28. Роб. тел. обов'язково ____________________________________________ 

       корпоративний e-mail обов'язково _____________________________________________________________ 

29. Посада (курс/клас)_______________________________________________________________________ 

       Дата вступу на роботу (ДД/ММ/РР)_____________________________________________ 
30. Ваш загальний дохід на місяць (зарплата/пенсія/стипендія)_________________________________________ 

31. Якщо Ви раніше працювали у: збройних силах, СБ (у т.ч. міліція/ПОП), урядових установах 

(місцеві/центральні органи влади), у сфері судоустрою, медіа, то вкажіть: назву організації, посаду/ранг, 
дати роботи_________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
32. Скільки грошей на місяць Ви витрачаєте на свою сім'ю ___________ на себе__________________________ 
33. Хто оплачує поїздку: 

        Самостійно ___________________________________________________________________________ 

        З інших джерел (чоловік, батьки, діти, фірма) __________________________________________ 

34. Скільки грошей Ви берете в поїздку? ________________________________________________________ 
35. Чи є у Вас знайомі або родичі у Великій Британії (якщо «так», то написати прізвище, ім'я, адресу, телефон, 

ким доводиться Вам)?________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

36. Чи є у Вас додаткова оплачувана робота? Якщо є, вкажіть назву компанії/організації/роботодавця, адресу 

та контактні дані, посаду, дату вступу на роботу, загальний місячний дохід 

________________________________________________________________________________________ 

37. Вкажіть інші види заробітку (здача майна в оренду, дохід за депозитними рахунками, акції, облігації та 
інше) і розмір місячного доходу 

____________________________________________________________________________________________ 

Усі надані мною дані правильні та достовірні 

(підпис, дата)____________________________________________________________________________________ 


	Усі надані мною дані правильні та достовірні
	(підпис, дата)____________________________________________________________________________________

