
 

віконце Порядковий 
№ АНКЕТА МАЛОГО ПРИКОРДОННОГО РУХУ  

Для в’їзду на прикордонну зону  
Угорської Республіки № КІС 

Фото 
 

Печатка консульства 

 
 

Бланк анкети є безкоштовний.  Анкету необхідно заповнити друкованими літерами або на друкарській машинці 
1. Прізвище  (прізвища) 
 
2. Дівоче або попереднє прізвище (прізвища)    
 
3.    Ім’я (імена) 
 
4.    Дата народження 
     ………рік…….………….місяць……день  
 
5.    Місце та країна народження  
 
6.    Теперішнє громадянство/а  
 
7.    Громадянство/а при народженні    

 
8.    Стать                         Чоловіча   Жіноча 
  
9.   Сімейний стан 
  Неодружений/на          Одружений/на           Розлучений/на    
  Вдівець/вдова            Проживаю окремо 
  Інше ………………………………………………………………………………… 
10. Прізвище та ім’я батька   
 
11. Дівоче прізвище та ім’я матері    
 
12. Тип паспорта 

  Закордонний паспорт   В разі іншого документу вказати 
 

13. Номер закордонного паспорта   
 
14.   Країна та орган, що видав 
 
 
15. Дата видачі паспорта 

     ……рік…….………….місяць……день 
16. Термін дії паспорта    

                   …... рік …….…………місяць ……день 
17. Назва документу про місце проживання    
 
18.   № документу про місце проживання       
 
19.  Орган, що видав довідку про місце проживання   
 
20.   Дата видачі документу про місце проживання       
                                                         …... рік …….…………місяць ……день 
21.   Скільки років проживаєте на прикордонній зоні?     
 

Заповнює консульство! 
Kérelem átvételének ideje: 
 
..….év…………..hó……nap 
Kérelem adatbevitelének ideje: 
 
..….év…………..hó……nap  
Ügyintéző 
 
 
Igazolások, okmányok: 
Довідки, документи: 
 
  Érvényes útlevél 
     Дійсний закордонний  

паспорт 
  Lakcímet igazoló irat 
    Довідка про проживання 
  Díjkedvezményt igazoló irat 
     Документ про знижку 
  Egyéb 
     Інше 
 
 
Kérelem: 
  Elutasítva 
  
  Engedélyezve 
 
Az engedély kiállításának ideje: 
 
..….év…………..hó……nap 
 
A kérelem elutasítása esetén: 
Az elutasítás ideje: 
 
..….év…………..hó……nap 
 
Az elutasítás indoka: 
 
 
 
 
 
 
 
 



22.   Якщо Ви проживаєте на прикордонній зоні, менше ніж 3 роки, вкажіть дані того 
члена Вашої сім’ї з яким Ви живете разом, і який(а) проживає на прикордонній 
зоні більше ніж три роки   

 
  Чоловік/дружина   Батько/мати         Особа, що проживає з            

                                                                                                  батьком/матірю 
        Прізвище (прізвища) 
 
        Прізвище при народженні 
 
        Ім’я (імена) 
 
        Дата народження ………рік…….………….місяць.……день 
 
 Місце народження……………………………………….. 
 
23.   Якщо Ви проживаєте в країні, не відповідній Вашому громадянству, чи маєте   

дозвіл на повернення до України    Так   Ні  
№ дозволу   …………………... 
Дійсний до    ……… рік…….………….місяць.……день 

24.  Теперішня професія  
 
 

  25.  Назва установи, адреса, телефон. Учні та студенти вказують назву навчального     
закладу та його адресу 

 
 
26.  Мета поїздки:  
          Підтримання родинних зв’язків    Культурна       Економічна   Соціальна 

   Інше  

27.   На якій основі знижка    
 

  діти до 18 років      діти на утриманні до 21 років   інвалід 
  Пенсіонер  

28.   Дані дітей, які подорожують разом ( в якщо діти мають паспорт, подати окрему   
анкету): 

           Прізвище:         Ім’я:       Місце народження:          Дата народження: 
 1. 
 
 2. 
 
 3. 
 
29.   Чи було Вам відмовлено в отриманні візи на протязі 3-х останніх років? 
           Так   Ні 
30.   Чи були Ви раніше депортовані з Угорщини? 
          Ні   Так, у………………….році 
31.    Заявляю, що вище наведені відомості відповідають реальності. Мені відомо, що  

надання неправдивих  відомостей призводить до відмови в отриманні візи. 
Зобов’язуюсь покинути територію Угорщини в день закінчення вказаного в 
дозволі терміну перебування. 

 
32.   Адреса заявника  
 
 

33.   Дата  
 
34.  Підпис (анкету неповнолітніх дітей підписує їх законний представник)  

 
 
 

 


