
[별지 제17호서식] 
(앞 쪽)

사증발급신청서 ВІЗОВА АНКЕТА 

※ 사증발급인정번호(НОМЕР-ПІДТВЕРДЖЕННЯ ОТРИМАННЯ ВІЗИ :                            ) 
Анкета заповнюється виключно англійською мовою друкованими літерами

1.성 Прізвище  3.漢字姓名 4.성별 Стать   
[   ]Ч [  ]Ж 

2.명 Ім’я 5.생년월일 Дата народження 

6.국적 Громадянство  7.출생국가 Країна Народження 

8.현주소 Домашня Адреса 

9.전화번호 Стаціонарний № телефону 10.휴대전화 Мобільний № телефону 

사 진 

ФОТО 
3.5cm4.5cm 

11.이메일 E-mail 12.신분증번호 Ідентифікаційний номер 

 

13.여권번호 № Паспорта 14.여권종류 Класифікація паспорта 外交, 公務, 公務普通, 因私, 其他  

 DP(Дип)  OF(Служб)  OR(Звич)  OTHERS(Інше) 여권 
Паспорт 15.발급지 Місце Видачі 16.발급일자 Дата Видачі 17.기간만료일 Дійсний до 

 

18.직업 Посада 19.직장전화번호 Робочий № телефону 
직업 

Посада 20.직장명 및 주소 Місце роботи та Адреса 

 

21.[  ]기혼 одружений(а)         [  ]배우자사망 вдівець(вдова)        [  ]미혼 неодружений(а)         [  ]이혼 розлучений(а) 

22.배우자 성명 Ім’я та Прізвище Чоловіка/Дружини 23.배우자 생년월일 Дата народження Чоловіка/Дружини     결혼여부 
Сімейний стан 

24.배우자 국적 Громадянство Чоловіка/Дружини  25.배우자 연락처 № телефону Чоловіка/Дружини       

 

26.입국 목적 Мета поїздки 27.체류예정기간 Бажаний строк перебування 

28.입국예정일 Бажана дата в’їзду 29.방한사실 Попередні візити (якщо були) 

30.국내체류지 Адреса в Кореї 31.국내전화번호  № телефону в Кореї 

32.국내 체류비용 지불자 Хто сплачує витрати на Вашу поїздку? 

33.과거 5년간 여행국가 Країни, до яких Ви подорожували за останні 5 років 

※ Будь-ласка, зверніть увагу на те, що власники візи типу «С» не взмозі змінювати свій статус перебування після 
в’їзду до Республіки Корея відповідно до пункту першого статті 9 Постанови про імміграцію 

관계 Відносини 국적 Громадянство 성명 Ім’я 생년월일 Дата народження 성별 Стать 

     
34.동반가족 
Супроводжуючі 
члени сім’ї 

     

관계 Відносини 국적 Громадянство 성명 Ім’я 생년월일 Дата народження 성별 Стать 35.국내 보증인 
Члени сім’ї, що 
перебувають у Кореї      

Я засвідчую, що інформація, надана мною в цій анкеті, є вірною та правдивою. Я зобов’язуюся дотримуватися закону Республіки Корея про 
імміграцію, а також  не вдаватися до будь-яких дій, що суперечать меті візиту, зазначеній вище. Крім того, я погоджуюся з тим, що будь-яка 
неправдива інформація може стати причиною відмови у видачі візи, а наявність візи не гарантує повною мірою, що власнику документу буде 
дозволено в’їзд до Республіки Корея. 

신청일자 ДАТА ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ                        신청인 서명 ПІДПИС ПОДАВАЧА    
 

공용란 ЛИШЕ ДЛЯ ОФІЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ 

기본사항 체류자격  체류기간  사증종류 단수ㆍ복수(2회, 3회 이상) 

접수사항 접수일자  접수번호  처리과  
허가사항 허가일자  허가번호  고지사항  

〈심사의견〉 
결 재 담당자  가  ㆍ  부 

 
수입인지 부착란 
 
 

210mm×297mm(인쇄용지(2급) 60g/㎡)



(뒤 쪽) 

 

Попередження 

○ Заповніть анкету англійською мовою та підпишіть її своїм підписом. 

○ Приклейте фото, зроблене протягом останніх 6 місяців. 

○ Після прийняття документів Консульский відділ може наполягати на поданні додаткових документів. 

○ Після перевірки документів у видачі візи може бути відмовлено. 

○ Подавачі повинні повідомити Консульский відділ Посольства Республіки Корея у разі, якщо після 

подання документів на розгляд мали місце суттєві зміни. 

○ Якщо після видачі візи Ви отримуєте новий паспорт, Ви повинні отримати візу до нового паспорту 

до вильоту. 

○ Якщо у Вас є історія порушення імміграційного законодавства у інших країнах, Ви повинні надати 

детальну інформацію  про це разом з документами на візу. 

○ Візовий збір не повертається, навіть якщо Вам було відмовлено у видачі візи. 

Як заповнити анкету 

Зазначте номер-підтвердження візи, якщо маєте. 

1 ~ 2. Запишіть ім'я так, як надруковано у Вашому паспорті.  

3. Якщо Ваше ім'я позначається китайськими символами,  запишіть його китайськи ієрогліфом. 

  ※ тільки для мешканців тих країн, які використовують китайські ієрогліфи. 

4. Щоб позначити свою стать, відмітьте дужку нижче. 

5. Зазначте дату народження в порядку дати, місяця й року. 

6. Зазначте ваше громадянство. 

7. Зазначте назву країни, в якій Ви народилися. 

8. ~ 11. Зазначте адресу, номер телефону, номер мобільного телефону та електронної пошти у Вашій 

країні. 

13. ~ 17. Зазначте тип вашого паспорта (див. паспорт) та обведіть колом відповідну позначку. 

  ※ DP (дипломатичний паспорт), ОF (службовий паспорт), OR (звичайний паспорт) 

18. ~ 20. Ззначте Вашу посаду та номер телефонуㆍназвуㆍ адресу Вашої компанії. 

21. ~ 25. Зазначте особисті дані Вашого чоловіка/дружини, якщо Ви одружені. 

29. Зазначте, скільки разів Ви були в Кореї. 

30. ~ 31. Зазначте адресу і номер телефону місця, де Ви збираєтеся залишитися після прибуття до 

Кореї.  

32. Напишіть, хто буде сплачувати витрати на Ваше перебування в Кореї. (ім'я, відносини) 

34. Заповніть ці прогалини, якщо Ви – чоловік/дружина або дитина у віці до 20 років особи, яка має 

візовий статус: «культура і мистецтво» (D-1), «студент» (D -2), «загальний тренінг» (D-4) «по 

окремому виду роботи» (E -7), 35. Запишіть ім'я людини, яка спонсорів візи. 

  ※ Спонсором може виступати не-кореєць. 

 


