
АНКЕТА ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПРО-ВІЗИ 

 Дана форма призначена для громадян України, які в'їжджають на територію Республіки Кіпр 

безпосередньо з України (не з третіх країн). 

 Про-Віза дійсна для одноразового в'їзду на територію Республіки Кіпр з перебуванням не більш 

ніж 90 днів протягом шести місяців. 

PRO-VISA APPLICATION FORM 
 This application form applies to the Ukrainian citizens who intend to travel to the Republic of Cyprus 

directly from the Ukraine, and not through a third country. 

 A Pro-Visa is valid for a single-entry trip to the Republic of Cyprus, for a maximum duration of ninety 

days within a six-month period. 

  

Surname 
Прізвище 

SHEVCHENKO 
Name 

Ім’я 
OLENA 

Sex (MALE / FEMALE) 
Стать 

FEMALE 
Date of birth дд-мм-гггг 
Дата народження dd-mm-yyyy 

08-08-1969 
Place of birth 

Країна та місто народження 
ODESSA REG. 

Nationality 
Громадянство 

UKRAINE 
Father’s name 

Ім’я батька 
IVAN 

Mother’s name 
Ім’я матері 

ELEONORA 
Occupation 

Місце роботи  та посада/рід діяльності 
COMPANY "OMEGA" CHIEF 
ACCOUNTANT     

 

Passport number 
Номер паспорту 

ET 566666 

Date of expiry 
(The passport should not expire in less than six months 

from the date of the application) 
Дата закінчення дії паспорту 

(Паспорт повинен бути дійсний не менш ніж 6 місяців з 

моменту  подачі заяви)  

12-12-2022 

Country of issue 
Країна видачі 

UKRAINE 
 

Airport of destination in Cyprus 
Аеропорт призначення на Кіпрі 

LARNAKA 

Address of hotel / lodging in Cyprus 
Адреса готелю / розміщення на Кіпрі 

APPOLONIA BEACH HOTEL, LIMASSOL 

 

 Анкета, заповнена англійською мовою (точно як у паспорті), повинна бути надіслана 

вкладеним файлом [у форматі word 2003 (.doc)] за електронною адресою: visa-

kiev@mfa.gov.cy (перехід між полями за допомогою клавіши TAB) 

      The application, duly completed in English (exactly as in the passport), should be sent as an attached 
file [word 2003 (.doc)] to the following e-mail address: visa-kiev@mfa.gov.cy  

 Назва файлу, який прикріплений, повинен складатися з ім’я та прізвища заявника та дати 

подачі заяви (наприклад, 20120529PETROVIVAN). 

The attached file should be saved under the applicant’s name and should consist also of the date of 
application (i.e. 20120529PETROVIVAN). 

 З питання списку свят у період яких Посольство не буде працювати, прохання звертатися на сайт 

Посольства – розділ Консульського Відділу. 

Please refer to the website of the Embassy, under the Consular Section, for the list of holidays during which the 
Embassy will be closed. 
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