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Additional information to the visa application (please fill it in; if there is not enough space on this page, you can also use the back side) 
Додаткові відомості до заяви на отримання візи (прохання заповнити; якщо не вистачає місця на цій сторінці, Ви можете використати 

зворотну сторону формуляру) 
 

Professional background / Відомості про професійну діяльність заявника 
 

Information on the applicant ‘s current occupation 
Дані про професійну діяльність заявника 
 
Сompany  /  Фірма 

Position   /  Посада   
Since when?  /   з якого часу? 

Job performed / діяльність, яку він виконує 
 
 

 
 
 
 

Information on the cooperation with the  
German inviting company (for business travellers) 
Дані про співробітництво з німецькою фірмою  
(мета поїздки – службова) 
What kind of cooperation? / Які? 

Since when? / З якого часу? 

Which documents do you submit to prove it? / 
Які докази цього Ви подаєте ? 

 

 
 
 
 

Relation to the host and sponsor in Germany ** 
(for private travellers) 
Зв’язок із особою, яка запрошує і яка підписала 
заяву-зобов'язання (мета поїздки – приватна) 
Acquaintance (since when?) / 
Знайомий (з якого часу?) 
Relative (type of relationship) / 
Родич (ступінь спорідненості) 
Which documents do you submit to prove it? / 
Які докази цього Ви подаєте ? 

 

 

Information on the purpose of travel /  
Дані про мету поїздки 

 
 
 

Family background / Відомості про сімейні обставини заявника 
 

Marital status / Сімейний стан 

married, single, widowed etc. since when? /                   
одружений, неодружений, вдівець (вдова) інше, як 
давно? 

Children under 18? / діти до 18 років, скільки? 

Are they travelling with you? / Їдуть діти з Вами? 

 

 
 
 
 

Where will your family members stay during your 
trip to Germany? / 
Де будуть перебувати члени родини під час Вашої 
поїздки? 

 
 
 
 

Have you got any real estate in Ukraine?  
What kind? 
Чи маєте Ви нерухомість в Україні? Яку? 

Which documents do you submit to prove it? / 
Які докази цього Ви подаєте ?? 

 
 
 
 
 

Information about your previous visa applications  / Інформація про попередні візові заяви 
 

Has your application been rejected in the last 3 
years? When (month and year) and in what 
Embassy? /  За останні 3 роки Вам відмовляли у 
видачі візи? Якщо так, коли і в якому Посольстві? 

 
Your Notes /  Ваші примітки:                                                    

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

      Data / Дата____________                                                     Signature / Підпис__________  


