
GOVERNMENT OF PAKISTAN/ УРЯД ПАКИСТАНУ 
VISA APPLICATION FORM/ АНКЕТА НА ОТРИМАННЯ ВІЗИ 

<><><> 
 
(Please read these instructions carefully before filling in the application form)/ 
(Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію подану нище, 
перед тим як почнете заповнювати анкету) 
1. No column should be left blank. Incomplete forms with vague entries shall not be 

accepted. Where applicable copies of supportive documents should be submitted 
along with the application form./ Жодна колонка не має бути залишена пустою./ 
Незаповнена анкета із сумнівними записами не буде прийнята до розгляду. 
У окремих випадків копії документів, які підтверджують особливість ситуації,  
мають бути додані до анкети. 

2. Applicants may use extra sheets, in case of insufficient space in the columns of  
the visa form./ Заявники можуть використовувати додаткові аркуші, в разі  
браку місця в колонках анкети. 

3. Two (02) passport size photographs should be attached with the visa form./ Два (2) фото, 
розміром як на паспорт, мають бути додані до анкети. 

4. Normal processing time for visa is 4-6 weeks./ Оформлення візи займає 4-6 тижнів. 
5. Applicants could be asked to appear for interview if required./ Заявника можуть попросити 

прийти на інтерв’ю, в разі необхідності. 
6. On arrival, immigration formalities are mandatory. (Police registration is applicable in certain 

cases)./ По прибуттю імміграційні формальності є обов’язковими. (Реєстрація в міліції 
вимагається у окремих випадках). 

7. Attach blank statement for business visit./Для отримання бізнес-візи необхідно додати 
виписку з банку. 

8. Applicant’s family” includes spouse, son, daughter, father, mother./ Родина заявника 
включає дружину/чоловіка, сина, дочку, батька, матір. 

 

PART – I/ Частина –I 

1. Type of visa applied for:/Тип візи, за якою звертаєтеся: 

Diplomatic/Дипломатична             Official/Офіційна          Military/Військова   

Business/Бізнес              Tourist/Туристична    Family/Сімейна   

Transit/Транзитна               Journalist/Журналістська              Others/Інша  (Вкажіть яка______________ 

2. Purpose of Visit:/Ціль візиту 

 

3. Duration of Stay:/ Термін перебування_________________________________________  __ 

 
4. Visa required for:/Термін дії візи 

Less than 01 Month/Менше 01 місяця            06 Months/06 місяців 

01 Year/ 01 року          02 Years/ 02 років            05 Years/05 років 
 
5. Type of Visa:/Тип візи 

Single Entry/Одноразовий в’їзд             Double Entry/Дворазовий в’їзд   

Multiple Entry/Багаторазовий в’їзд 

i. Port of Entry/ Місце прибуття  _____________ii. Port of Departure/ Місце відправлення ____________ 

iii. Places to be visited in Pakistan:/Місця, які маєте відвідати у Пакистані 
 
a.    b.   c.   d.    

             ____ 
 

Your photograph must be: / Ваш 

Фотографія повинна бути: / 

 Passport Size (45 mm height x 
35 mm width)/ Паспорт розмірі 

(45 мм висота х 35 мм 

ширина) 

 A recent and true likeness, 
showing full face, with no hat, 
helmet or sunglasses, although 
you can wear everyday 
glasses./Недавній і відповідні 
зовнішності, показуючи 
повне обличчя, без капелюха, 
шолома або сонцезахисних 
окулярів, хоча ви можете 
носити повсякденний 

окуляри. 



6. SECTION I/ Розділ І (APPLICANT’S DETAILS/Інформація про заявника) 

i. Name as in Passport:/ПІБ як у паспорті  ________________   ________________   _______________ 

           First/Ім’ я             Middle/По-батькові        Last/Прізвище 

ii. Date of Birth:/Дата народження 
dd/дд  mm/мм   yy/рр 

iii. Place of Birth: /Місце народження: City:/Місто ________________ Country:/Країна ______________ 

iv. Sex:/Стать    Male/Чоловіча     Female/Жіноча            V. Blood Group:/Група крові ____________ 

vi. Marital Status:/Сімейний стан    Single/Неодружений             Married/Одружений 

vii. Identification Mark/Особливі прикмети (на тілі):     

viii. Native Language:/Рідна мова   _ ix. Religion/Релігія:     

x. Nationality/Національність : (a) Present/Теперішня    

(b) Previous/Попередня    (c) Dual/Подвійна     
  
xi. PASSPORT DETAILS/ПАСПОРТНІ ДАНІ: 

Type of passport/Тип паспорту: Diplomatic/Дипломатичний 

Official / Service Офіційний/Службовий         Ordinary/Звичайний 

UN Travel Documents/Документи представників ООН 

Passport Number:/Номер паспорту ______________ Place of Issue:/Місце видачі _________________ 

Date of Issue/Дата видачі  _______________ Date of Expiry/Дата закінчення дії паспорту___________ 

Issuing Authority: /Ким виданий_____________________________________________ _____________ 

xii. ADDRESS & EMAIL/АДРЕСА ТА ЕЛЕКТРОННА ПОШТА: 

a. Abroad / Country of Origin./Закордоном/В країні походження     ________

              __ 

Telephone:/Телефон (i) Home/Домашній :    (ii) Work:/Робочий   __ 

(iii) Cell /Мобільний     

b. In Pakistan/У Пакистані: ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Telephone:/Телефон (i) Home/Домашній :    (ii) Work:/Робочий   __ 

(iii) Cell /Мобільний       Email:/Електронна пошта__________________________ 

xiii. Is your visit sponsored? Чи є у Вас спонсор? Yes/Так   No/Ні 
If yes, give details/Якщо так, опишіть детальніше. 
 

Name of Sponsor/  
Ім’я спонсора 

 
________________________ 

Address /Адреса 
 
 
________________________ 

Contаct number/Контактні номери 
 
 

Home/Домашній: _______________ 

________________________ ________________________ Work/Робочий: _________________ 
  Cell/Мобільний _________________ 
 
xiv. DETAILS OF PROFESSION/ПРОФЕСІЙНІ ДАНІ: 

a. Profession/Професія  (Please specify: Rank / Service, in case of Armed Forces / Uniform Personnel. 

Будь ласка уточніть: Ранг/Рід військ, в разі служби в Збройних Силах/Уніформа):_________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

         /            / 



Note: In case of military services, Please fill in the attached Performa/Примітка: В разі,якщо 

Ви є військовим службовцем, будь ласка, заповніть проформу 
 
b. Employer’s / Sponsor’s details (in Pakistan / Abroad (if Applicable)/Дані про Роботодавця/ 
Спонсора (в Пакистані/Закордоном (Якщо необхідно): 
 

Name/ 
Ім’я 

 

Address/ 
Адреса 

 

Telephone No. /Телефон № 
 

Email Address/ 
Електронна 

пошта 

 
Home 

/Домашній 
Office/ 

Офісний 
Cellular/ 

Мобільний 

      

      

    
xv. DETAILS OF JOBS HELD IN THE PAST /ДАНІ ПРО ПОПЕРЕДНІ МІСЦЯ РОБОТИ: 

a. Designation:/Посада ____________________ b. Department: /Відділ__________________________ 

c. Duration (from – to) /Термін (від-до)______________ d. Duties: /Обов’язки______________________ 

e. Address & Phone No./Адреса та номер телефону _________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 
f: Name, address and contract numbers of immediate boss/head and any other colleague: (use extra 
sheet if required)/ Ім’я, адреса та контактні номери телефону безпосереднього керівника/голови та 
інших колег:________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

xvi. Are you applying visa from a third country?/ Ви є заявником з третьої країни?   Yes/ Так         No/Ні 

If yes, please provide copy of residence / work permit of that country/Якщо так, будь ласка, надайте 
копію документа про місце проживання / дозвіл на роботу з Вашої країни 

            ___  
 

7. SECTION II ( FAMILY DETAILS)/РОЗДІЛ ІІ (ДАНІ ПРО РОДИНУ) 

i. Name of Mother /Ім’я матері_______________ ii. Nationality of Mother/Національність матері ________ 

iii. Name of Father./ Ім’я батька______________iv. Nationality of Father/Національність батька________ 

v. Spouse details:/Деталі про дружину/чоловіка: Name/Ім’я____________________________________ 

Nationality/Національність _______________________________ 

Date and place of birth/Дата та місце народження ___________________________________________ 

Profession/Професія_______________________Name, Address and contact number of employer of 
spouse (if any)/Ім’я, адреса та контактні номери телефону роботодавця дружини/чоловіка (якщо є)  
 

___________________________________________________________________________________ 

vi. Do you have any children?/ У Вас є діти?   Yes/ Так              No/Ні 
  If yes, please provide details for each of your child./Якщо так, будь ласка, надайте дані про кожну 
дитину 
 

Name/ Ім’я 

 
 

Date of Birth/Дата народження  

________________________ 
 

________________________ ________________________  



 
 
vii. Please list any of accompanying person / family member (including children) traveling with you to 
Pakistan./ Будь ласка, вкажіть будь-кого із осіб, які будуть Вас супроводжувати/Членів родини 
(включаючи дітей), які подорожуватимуть з Вами до Пакистану 
 

Full Name/ПІБ Date of Birth/Дата 
народження 

Passport Number/ (if 
any) / Номер 
паспорту (якщо є) 

 
 

 
 

Address/Адреса 

 
vii. Do you have any bank account in Pakistan?/ У Вас є банківський рахунок у Пакистані? 
Yes/Так   No/Ні 
   

Bank Name/ 
Назва банку 

Branch/ 
Відділення 

A/C Number/ 
Номер рахунку  
 

 
 

Address/ 
Адреса 

Verifier details/ 
Деталі для 
перевірки 

 
 

 

 
  
8. TRAVEL HISTORY/ІСТОРІЯ ПОДОРОЖУВАННЯ: 

i. Have you ever visited Pakistan during last five years?/ Ви бували в Пакистані за останні 
п’ять років? Yes/Так   No/Ні 
 

Іf yes, please provide details./Якщо так, будь ласка, вкажіть детальніше. 

Date/ 
Дата 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5 

Destination / Address Місце 
перебування/Адреса 

Purpose/Ціль  
 
 
 

Duration/Термін 
перебування  

 
ii. Details of other countries visited, during last two years./Деталі про країни, які відвідували 
протягом останніх двох років. 
 

Date/ 

Дата 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Destination / Address Місце 

перебування/Адреса 

Purpose/Ціль  

 
 
 

Duration/Термін 

перебування  

 



iii. Have you ever been refused a visa for any country, including Pakistan?/ Вам коли-небудь 
відмовляли у видачі візи? Yes/Так   No/Ні 
iv Have you ever been refused entry on arrival to Pakistan?/ Вам коли-небудь відмовляли у 
в’їзді в Пакистан? Yes/Так   No/Ні 
If yes, please provide details of refusal./Якщо так, вкажіть причину відмови_______________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 
v. Have you ever been deported, removed or otherwise required to leave any country, including 
Pakistan?/Вас коли-небудь депортували чи просили покинути будь-яку країну, включаючи 
Пакистан, з будь-якої причини? Yes/Так        No/Ні          If yes, please provide details./Якщо 
так, будь ласка, вкажіть деталі. 
 

   Date/ 

   Дата 
 

 

 

Country/Країна    Reason/Причина    

 
 
 

Reference Number (for 

Pakistan)/Номер для 
посилання (для 

громадян Пакистану) 

 
vi. Do you have any criminal convictions or charged in any country?/Чи є у Вас кримінальна 
судимість, чи Вас обвинувачували в будь-якій іншій країні? Yes/Так        No/Ні       If yes, 
please provide details./Якщо так, будь ласка, вкажіть деталі. 
  

 Date/Дата 
 

 

Country/Країна    Offence/Злочин   

 
 

Sentence/Вирок 

        
DECLARATION: I declare that the information given in this form is correct to the best of my 

knowledge and belief and if any of the particulars furnished above are found to be incorrect or 
withheld the visa is liable to be rejected / cancelled at any time 
ЗАЯВА: Я засвідчую, що інформація подана у анкеті є правдивою, достовірно мені 

відомою та відповідає моїм переконанням. Якщо будь-які дані, вказані вище, виявляться 
невірними у видачі візи буде відмовлено/віза буде закритою в будь-який час. 

 
Dated/Дата__________________     _____________________________ 

     (Signature of Applicant)/Підпис заявника 

_____________________________________________________________________________ 

 
PART – II 

PROCESSING CERTIFICATION 

(For Official Use – Not To Be Filled By Applicant) 
(Для офіційного використання – Не заповнюється заявником) 
 
1. Visa Serial Number   2. Visa Number      

3. Visa fee received    4. Type of Visa     

5. Date of Issue    6. Validity      

7. Duration of Stay    8. No of visits allowed    
 

 
Dated ___________________                        __________________________________ 

(Signature of Visa Issuing Authority) 


