
АНКЕТА ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ВІЗИ В КОНСУЛЬСТВІ ІНДІЇ 

* Заповнення всіх пунктів анкети друкованими літерами обов'язкове! 

* Не повністю або неправильно заповнений опитувальний лист може бути причиною відмови у візі.  

ПІБ  

Попереднє прізвище 

(якщо змінювали) 

 

Дата народження  

Місце і країна народження  

ІПН (ідентифікаційний номер)  

Віросповідання (релігія)  

Видимі характерні ознаки  

 

 

 

 

Освіта 

(необхідне 

зазначити) 

 Below Matriculation / середня загальноосвітня  

Graduate / закінчив (ла) вищий навчальний 

заклад 

 

Higher secondary / друга вища освіта  

Illiterate / освіти немає  

Matriculation / вступник до ВНЗ  

Post Graduate / аспірант  

Professional / професійна на підставі 

курсів/тренінгів 

 

Others / інше  

Громадянство (якщо змінювалося, 

вкажіть попереднє) 

 

Чи проживали Ви принаймні два 
роки в країні, де подаєтеся на 
візу? 

 

Вкажіть інші чинні паспорти 

(країна видачі, серія, номер, 

терміни дії) 

 

Адреса місця проживання за 

пропискою (індекс обов'язково) 

 

Адреса фактичного проживання 

(індекс обов'язково) 

 

Номер мобільного телефону  

Дані батька 

(ПІБ, місце і країна народження) 
Заповнюється, навіть якщо немає 
серед живих! 

 

Дані матері 

(ПІБ, місце і країна народження) 
Заповнюється, навіть якщо немає 
серед живих! 

 

Сімейний стан  

Дані чоловіка/дружини 
(ПІБ, місце і країна народження) 

 

Чи були ваші дідусь/бабуся (по 

батьківській/материнській лінії) 

громадянами Пакистану або 

мали який-небудь стосунок до 

цієї країни? Вкажіть його/її дані 

 

Адреса роботи (навчання), назва 

організації, посада, робочий 

телефон 

 

 

 

 



Чи проходите (чи проходили) Ви 

військову службу, службу в поліції, 

охороні? Якщо так, то вкажіть 

 

Чи відвідували Ви Індію раніше? 

Адреса/готель 

Міста, які Ви раніше відвідували 

Номер останньої візи/ 

електронного дозволу 

Тип візи 

Місце видачі 

Дата видачі 

 

 

 

 

 

 

 

Чи були відмови у візі в Індію?  

Країни, які Ви відвідали протягом 

останніх 10 років 

 

Ви відвідували країни SAARC 

(крім своєї країни) за останні 3 

роки? (Афганістан, Бутан, 

Пакистан, Мальдіви, Бангладеш, 

Шрі-Ланка, Непал) 

 

Вказати точні дати поїздки до 

Індії або надати бронь квитка 

 

Вказати місце/місто/готель, у 

якому будете зупинятися в Індії 

 

 Я згоден (а) з тим, щоб мої особисті дані, що містяться в цій заяві, будуть передані відповідній 

владі іноземних держав з метою видачі візи. 

 Я заявляю, що вищевказані дані є достовірними та повними. Мені відомо, що будь-які дані, що не 

відповідають дійсності, можуть призвести до відмови у видачі візи. Я зобов'язуюсь покинути 

територію іноземної держави після закінчення терміну дії візи. 

Дата заповнення    Підпис 


