
記載例

（中長期在留者用）

１ Надайте фотографію зроблену протягом 6 місяців.

２ Зробіть фото в анфас, без головного убору та 

сонцезахисних окулярів, уникайте строкатого фону 
(приймаються також ЧБ фотографії).

３ Розмір повинен бути 4,5 см по вертикалі та 3,5 см по 

горизонталі.

４ Зробіть фото зі звичайним виразом обличчя.

５ Пропорції обличчя мають бути відповідними.

６ Фото повинно бути добре видно, без тіней на обличчі 

× Як не потрібно фотографуватися

фото у профіль в головном уборі чи 
сонцезахисних окулярах

фото з фоном

вираз обличчя не
такий як завжди

на фото є тінь фотографія розмазана 

або не чітка

〇 Як правильно зробити фотографію



Напишіть у цій графі номер
вашого персонального 
повідомлення.

Напишіть своє ім’я, дату 
народження та стать точно 
так, як зазначено у вашому 
паспорті чи картці 
проживання.
Вкажіть вашу поточну 
адресу точно так, як вона 
вказана у вашій картці 
проживання.

Вкажіть номер телефону, 
за яким з вами можна У цій графі впишіть дату 

подання цього документу 
та ім'я заявника 
власноручно.Ті, хто бажає подати заявку 

на імміграційні процедури 
онлайн, повинні залишити 
ці дві графи порожніми.

Якщо у вас є термін 
перебування, напишіть 
"так" у колонці №1, та 
впишіть дату зазначену на 
зворотній стороні 

картки проживання у 
колонку №2.

Заповніть цю колонку лише в 
тому випадку, якщо у вашій 
довідці з місця проживання 

У цій графі вказується 
особа (законний 
представник), яка подає 
цей документ від імені 
особи віком до 14 років 
або повнолітнього 
підопічного - особи, яка 
має недостатню здатність 
до розсуду внаслідок 
психічного розладу тощо.
Не всім потрібно 
заповнювати цю колонку.

У цій графі напишіть, у яких відносинах 
особа, яка подає цей документ 
(законний представник), перебуває із 
заявником.
У прикладі ліворуч:
Заявник (= дитина): ЕЛІЗАБЕТ
Предстваник (= мати): ВІКТОРІЯ
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Середньо- та довгострокові 
резиденти

①

Напишіть назву міста, де ви проживаєте.

②


