
Анкета на туристичну візу до США 

УВАГА! АНКЕТА ПРИЙМАЄТЬСЯ ДО РОБОТИ З УСІМА ЗАПОВНЕНИМИ ПОЛЯМИ! 

№ з/п Питання Відповідь 
ОСОБИСТА ІНФОРМАЦІЯ 

1 Прізвище, ім'я англійською мовою як у 

закордонному паспорті 

 

2 Прізвище, ім'я, по-батькові українською 

мовою як у громадянському паспорті 

 

3 Чи міняли Ви прізвище? Вкажіть усі інші 

прізвища, які у Вас були (у т.ч. дівоче) 

 

4 Сімейний стан (наприклад, одружений / 

заміжня, неодружений / незаміжня, удівець / 
удова, у цивільному шлюбі, розлучений / 

розлучена, живу окремо від 

чоловіка/дружини). 

 

5 Ваші дата і місце народження (населений 
пункт, область, країна). 

 

6 Громадянство (країна)  

7 Чи є або були у Вас громадянства інших країн?  

8 Номер ідентифікаційного коду  

9 Social security (якщо є, для тих, хто працював 

раніше в США) 

 

9а *Адреса електронної пошти (необхідно для 

одноразового використання для запису на 
співбесіди. Можете створити нову) 

ОБОВ'ЯЗКОВО! 

 

9б *Пароль ОБОВ'ЯЗКОВО буквено-цифровий не 
менше 8 символів! 

 

АДРЕСИ ТА ТЕЛЕФОНИ 
10 Адреса реєстрації (прописки), включаючи 

поштовий індекс 

 

11 Фактична адреса проживання, включаючи 

поштовий індекс 

 

12 Домашній номер телефону, включаючи код 

міста 

 

13a Робочий номер телефону (для студентів та 
учнів – номер телефону навчального закладу 

або кафедри) 

 

14 Мобільний номер телефону  

ПАСПОРТНІ ДАНІ 
16 Дані закордонного паспорта 

серія і номер закордонного паспорта 

місто видачі (у якому місті отримували 
паспорт) 

дата видачі 

дата закінчення терміну дії 

 

17 Чи було Ваш закордонний паспорт коли-
небудь загублено або вкрадено? 

Якщо так, то вкажіть 

 



номер закордонного паспорта 

країна видачі 

поясніть, за яких обставин паспорт було 

втрачено 

ДАНІ ПРО ПОЇЗДКУ 
18 Мета візиту до США  

19 Можлива дата візиту в США  

20 Як довго Ви плануєте пробути в США?  

21 Місця (міста, місцевості), які Ви плануєте 

відвідати в США 

 

 

22 Хто оплачує поїздку? Якщо не самостійно, 
вказати таку інформацію про спонсора: 

прізвище та ім'я 

ким доводиться Вам спонсор 

його повна домашня адреса (фактична) 

номер телефону 

адреса електронної пошти 

 

23 Деталі авіаперельоту (якщо відомо)  

ПОПУТНИКИ 
24 Дані про попутників 

прізвище та ім'я (англійською мовою) 

ким доводиться Вам попутник 

 

ПОПЕРЕДНІ ПОЇЗДКИ В США 
25 Чи були Ви раніше в США? Якщо так, 

уточніть по КОЖНОМУ ВІЗИТУ 

дата в'їзду 

тривалість візиту (днів / місяців) 

чи були у Вас американські права (U.S. Driver's 
License)? Якщо так, уточніть 

 

Номер ліцензії (прав) 

 

Штат, який видав 

 

26 Чи була у Вас коли-небудь віза США? Якщо 
так, вкажіть 

тип візи 

номер візи 

дата видачі 

 

27 Брали у Вас відбитки всіх пальців у 

консульському відділі посольства США в 

Україні? 

 

28 Чи анулювали коли-небудь Вашу візу в США?  

29 Чи відмовляли Вам у видачі візи в США?  



Якщо так, уточніть 

дата відмови 

місто, де Ви проходили співбесіду 

мета поїздки 

30 Чи заповнював хто-небудь коли-небудь для 

Вас імміграційну петицію? Якщо так, уточніть 

 

31 Чи збираєтеся Ви працювати або вчитися в 

США? 

 

СІМ”Я 
32 Дані про батька 

Прізвище та ім'я 

Дата народження (дд/мм/рррр) 

Ваш батько проживає в США? 

 

33 Дані про матір 

Прізвище та ім'я 

Дата народження (дд/мм/рррр) 

Ваша мати проживає в США? 

 

34 Дані про нинішнього офіційного чи цивільного 
чоловіка/дружину 

прізвище (у т.ч. дівоче) та ім'я (англійською 
мовою) 

дата народження 

місце народження 

фактична адреса проживання 

національність 

 

ПУНКТИ 35-37 ТІЛЬКИ ДЛЯ ТИХ, ХТО РОЗЛУЧЕНІ 
35 Кількість колишніх чоловіків / дружин  

36 Дані про ПЕРШОГО колишнього 

чоловіка/дружину 

прізвище, (у т.ч дівоче) та ім'я 

дата народження 

місце народження 

громадянство 

дата укладення шлюбу 

дата оформлення розлучення 

місце оформлення розлучення 

чим закінчився шлюб 

країна, де зареєстровано розлучення 

 



37 Дані про ДРУГОГО колишнього 

чоловіка/дружину 

прізвище, (у т.ч дівоче) та ім'я 

дата народження 

місце народження 

громадянство 

дата укладення шлюбу 

дата оформлення розлучення 

місце оформлення розлучення 

чим закінчився шлюб 

країна, де зареєстровано розлучення 

 

38 Хто-небудь із близьких проживає, працює, 

вчиться в США? (Батько, мати, брат, сестра, 

син, дочка, чоловік, дружина). Якщо так, 

уточніть 

прізвище та ім'я 

ким доводиться 

статус у США (громадянин, резидент, інше - 

уточнити) 

 

39 Хто-небудь з інших родичів проживає, 

працює, вчиться в США? Якщо так, уточніть 

прізвище та ім'я 

ким доводиться 

статус у США (громадянин, резидент, інше - 

уточнити) 

 

ДАНІ ПРО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ (ЗАЙНЯТІСТЬ) 

Якщо наразі не працевлаштовані, вказуєте інформацію про ОСТАННЄ місце роботи! 

 
40 Чи працюєте Ви наразі? Якщо ні, уточніть 

причину! 

 

41 Дані про компанію, у якій Ви працюєте наразі 

повна офіційна назва (для студентів і школярів 
- назва навчального закладу) 

сфера діяльності компанії 

юридична адреса, включаючи індекс 

номер телефону 

посада 

 



середньомісячний дохід у національній валюті 

Ваші обов'язки (коротко) 

 

ІНША ІНФОРМАЦІЯ 
42 Чи є у Вас наразі медичні протипоказання для 

здійснення поїздки? 
 

43 Чи була у Вас коли-небудь судимість?  

ПУНКТИ 44-45 ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ  

(ТІЛЬКИ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ АБО ТИХ, ХТО НЕ ПРАЦЮЄ) 
44 Країни, які Ви відвідали за останні 5 років 

(перелічити) 

 

45 Назвати мови, якими Ви розмовляєте, 

включаючи рідну 

 

46 Інформація про ПЕРШЕ попереднє місце 
роботи: 

повна офіційна назва організації 

адреса, включаючи індекс 

номер телефону (обов'язково) 

прізвище та ім'я безпосереднього начальника 

посада 

Ваші обов'язки (коротко) 

точний період роботи у форматі дд/мм/рррр – 
дд/мм/рррр 

 

47 Інформація про закінчену вищу освіту 

повна назва навчального закладу 

повна адреса навчального закладу, 

включаючи індекс 

спеціальність 

точні дати навчання у форматі дд/мм/рррр – 

дд/мм/рррр 

 

48 Вкажіть усі професійні, громадські або 

благодійні організації, у яких Ви перебуваєте 
(перебували), у які Ви робите (робили) внески, 

а також з якими Ви співпрацювали 

 

 

49 Інформація про службу в збройних силах: 

країна, де служили 

рід військ 

звання 

військова спеціальність 

точний період служби у форматі дд/мм/рррр – 

дд/мм/рррр 

 

50 Чи є у Вас якісь спеціалізовані навички в 

області вогнепальної зброї або вибухівки, а 
також у ядерній, біологічній та хімічній 

 



галузі? 

51 Чи маєте спеціальні навички або досвід у 

галузі вогнепальної зброї, вибухівки, ядерної, 
біологічної, хімічної зброї? 

 

52 Чи перебували в зоні збройного конфлікту як 

учасник або потерпілий? 

 

ПИТАННЯ БЕЗПЕКИ 
53 Чи страждаєте Ви на якісь небезпечні для 

здоров'я інших людей захворювання, як 

наприклад, туберкульоз? 

 

54 Чи страждаєте Ви якими-небудь психічними 

чи фізичними розладами, які ставлять під 

загрозу або можуть поставити під загрозу 

Вашу безпеку і благополуччя або безпеку і 

благополуччя інших людей? 

 

55 Чи вживаєте Ви або вживали коли-небудь 

наркотики? Чи є Ви або були коли-небудь 

наркозалежним? 

 

56 Чи було Вас коли-небудь заарештовано або 

засуджено за вчинення злочину (навіть якщо 

Вас помилували, амністували і т.д.)? 

 

57 Чи порушували Ви коли-небудь закон або 

були залучені в діяльність, пов'язану з 

незаконним обігом речовин, що не підлягають 

вільному обігу? 

 

58 Чи є заняття проституцією або надання 

сприяння в занятті проституцією метою Вашої 

поїздки в США? Чи займалися Ви 

проституцією або звідництвом протягом 

останніх 10 років? 

 

59 Чи були Ви коли-небудь залучені або маєте 

намір брати участь у процесі легалізації 

незаконно отриманих грошових коштів? 

 

60 Чи маєте намір поїхати в США з метою 

порушення правил експортного контролю, 

проведення шпигунської, підривної діяльності 

або з будь-якими іншими протизаконними 

цілями? 

 

61 Чи були Ви коли-небудь залучені або маєте 

намір брати участь у терористичній діяльності 

на території США? 

 

62 Чи надавали Ви коли-небудь або маєте намір 

надати фінансову підтримку або підтримку 

будь-якого іншого характеру терористам або 

терористичним організаціям? 

 

63 Чи є Ви членом або представником 

терористичної організації? 
 

64 Чи брали Ви коли-небудь участь у здійсненні, 

заохоченні, фінансуванні або підтримці 

політики геноциду? 

 

65 
Чи брали Ви коли-небудь участь у здійсненні,  



заохоченні, фінансуванні, організації тортур? 

66 Чи брали Ви коли-небудь участь у здійсненні, 

заохоченні, фінансуванні, організації вбивств 

(у тому числі політичних) або інших подібних 

актів насильства? 

 

67 Під час несення військової служби або будучи 

офіційним представником уряду, чи були Ви 

відповідальні або здійснювали в будь-який час 

дії особливої жорстокості щодо порушення 

релігійних свобод? 

 

68 Чи було Вам коли-небудь відмовлено у в'їзді в 

США, чи були Ви обвинуваченим у справі про 

депортацію? 

 

69 Чи намагалися Ви коли-небудь отримати для 

себе або допомогти іншим особам отримати 

американську візу, або в'їхати на територію 

США або домогтися будь-яких інших 

імміграційних пільг шляхом обману або 

надання завідомо неправдивих відомостей або 

іншими незаконними способами? 

 

70 Чи ухилялися Ви в останні 5 років від 

проходження слухань у справі про Вашу 

депортацію або про неможливість в'їзду в 

США? 

 

71 Чи перебували Ви коли-небудь незаконно на 

території США? Чи перевищували Ви коли-

небудь термін перебування в країні, 

дозволений представниками імміграційної 

служби, або будь-яким іншим способом 

порушували умови, обумовлені в 

американській візі? 

 

72 Чи утримували Ви коли-небудь за межами 

США дитину-громадянина США, опіка над 

яким доручена судом США іншій особі? 

 

73 Чи голосували Ви в США з порушенням 

законів і правил? 
 

74 Чи відмовлялися Ви коли-небудь від 

американського громадянства для уникнення 

оподаткування? 

 

75 Чи були Ви після 30 листопада 1996 року 

учнем муніципальної початкової школи (за 

візою категорії F) або середньої школи США, 

які не внесли плату за навчання 

 

 

Після проходження особистої співбесіди, у разі позитивного рішення, Ваш 

паспорт буде відправлено на адресу кур'єрської служби ТMM. 



Прохання вказати, у якому місті України Вам зручно буде забирати Ваш паспорт 

після співбесіди? ______________________ 

Адреси офісів кур'єрської служби ТMM: 

Адреси офісів TMM Express, у яких можна отримати паспорти з візою 

  Адреса Час роботи 

1 Черкаси 18008, вул. Смілянська, 142/3 
Пон – П’ят 

9:00-18:00 Субота 9:00-14:00 

2 Дніпро 49006, вул. Канатна, 126, 
Пон – П’ят 

9:00-18:00 Субота 9:00-14:00 

3 Івано-Франківськ, вул. Польова, 4А, 76005 
Пон – П’ят 

9:00-18:00 

4 Харків 61033, вул. Шевченка, 317 Б 
Пон – П’ят 

9:00-18:00 Субота 9:00-14:00 

5 Херсон 73008, Бериславське шосе, 13 
Пон – П’ят 

9:00-18:00 Субота 9:00-14:00 

6 Хмельницький 29000, Львівське шосе, 20/1 
Пон – П’ят 

9:00-18:00 

7 Кропивницький 25005, вул. Добровольського, 2 
Пон – П’ят 

9:00-18:00 Субота 9:00-14:00 

8 Краматорськ 84300, вул. Орджонікідзе, 8, оф. 5 
Пон – П’ят 

9:00-18:00 Субота 9:00-14:00 

9 Кривий Ріг 50000, пр-т Карла Маркса, 52, оф. 422, 416 
Пон – П’ят 

9:00-18:00 

10 
Львів 80383, Львівська область, Жовківський район, с. Малехів, вул. 

Галицька, 1-Б 

Пон – П’ят 

9:00-18:00 Субота 9:00-14:00 

11 Маріуполь 87547, вул. Матросова, 7 
Пон – П’ят 

9:00-18:00 Субота 9:00-14:00 

12 Миколаїв 54002 вул. Мала Морська, 112. Заводський р-н 
Пон – П’ят 

9:00-18:00 Субота 9:00-14:00 

13 Одеса 65005, вул. Заньковецької, 19/2 
Пон – П’ят 

9:00-18:00 Субота 9:00-14:00 

14 Полтава 36008, вул. Фрунзе, 146 А, оф. 202 
Пон – П’ят 

9:00-18:00 Субота 9:00-14:00 

15 Рівне 33001, вул. Біла, 5-А 
Пон – П’ят 

9:00-18:00 

16 Суми 40000, вул. Путивльська, 19 
Пон – П’ят 

9:00-18:00 

17 Тернопіль 46027, вул. С.Будного, 4а (територія білого замку) 
Пон – П’ят 

9:00-18:00 

18 Ужгород  88000, вул. Українська, 16 
Пон – П’ят 

9:00-18:00 

19 Вінниця 21000, 1-й км Барського шосе 
Пон – П’ят 

9:00-18:00 Субота 9:00-14:00 

20 Запоріжжя 69068, вул. Кругова, 61 
Пон – П’ят 

9:00-18:00 Субота 9:00-14:00 

21 
Київська область 08322, вул. Броварська, 1, с. Проліски, 

Бориспільський район (центральний офіс) 

Пон – П’ят 

9:00-18:00 

22 Київ 03036, вул. Медова, 2, (аеропорт Жуляни - Термінал А) Пон – П’ят 



  Адреса Час роботи 

9:00-18:00 

23 Київ 04112, вул. Ризька, 6/1 
Пон – П’ят 

9:00-18:00 

 


