
                    Документи для отримання візи для поїздки до США  

1. За рекомендацією Посольства США необхідно подати індивідуальну 

заявку на отримання візи. Необхідно ввійти на сайт Консульства 

США http://www.ustraveldocs.com  після чого на карті вибрати 

Європу, за нею Україну і заповнити уважно заявку. 

 

2. Візова анкета DS-160 заповнюється особисто в електронному 

вигляді на сайті Консульства США  Тип візи – В-1/В-2  

  

3. Фото  5 х  5 см. Розмір голови 50-70% від розміру фото на білому фоні. 

Передаються в електронному вигляді разом з візовою анкетою, а також 

оригінал – 2 шт.  приноситься в Консульський відділ під час 

співбесіди   разом з іншими документами. 

 
4. Консульський збір виплачується особисто кожним учасником тільки в 

Райффайзен банк Аваль і ні в який інший  ( Raiffeisen bank Aval), 
довідка про оплату висилається електронною поштою  разом з фото і 

візовою анкетою , а оригінал вручається особисто разом з іншими 

документами під час співбесіди в Консульстві США 

Бланк для оплати Консульського збору зкачується з сайту Консульства за 

посиланням http://www.ustraveldocs.com/ua_ua/Fee160.pdf : 

 Коли Вашу квитанцію буде надруковано, Вам слід заповнити наступні розділи 

вручну. 

 Прізвище, ім’я та по батькові заявника. 

 Сума прописом - повинна відповідати сумі в цифрах. 

 Дата народження заявника. 

 Постійна адреса заявника. 

 Контактний номер телефону заявника. 

 Дата запиту. 

 Підпис заявника. 

 

ЗАЯВКУ НЕОБХІДНО КОЖНОМУ ОФОРМИТИ ДО 5 серпня 

Одразу зателефонувати  0667039071   і 

ВИЗНАЧИТИСЬ З ЄДИНИМ ДНЕМ ПРОХОДЖЕННЯ СПІВБЕСІДИ. 

 

 

http://www.ustraveldocs.com/ua_ua/Fee160.pdf


 

Необхідні документи, які надаються під час співбесіди 

5. Оригінал закордонного паспорту. 

6. Копію закордонного паспорту - усі заповнені сторінки (з візами). 

7. Громадянський паспорт (для показу). Копію заповнених сторінок 

національного громадянського паспорту. 

8. Завірена довідка з роботи   – для пенсіонерів копія пенсійного посвідчення   

та довідка з пенсійного фонду  ( для працюючих пенсіонерів краще усі 

довідки разом) 

9. Завірена відділом кадрів копія трудової книжки   

10. Фінансовий документ   (виписка з банку ) чи інший документ про Вашу 

фінансову спроможність (нерухомість, вклади та інші документи, які 

підтверджують Вашу прив’язаність до України) 

11. Копія спортивного документу (диплом за місце у змаганнях, диплом про 

спортивну освіту, тренера, майстра спорту та ін..)   

12.  Для студентів – копія студентського білета   

УВАГА! 

За новими правилами переклад документів, якщо вони зроблені 

українською мовою,  необов’язковий! 

   

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

  Підтвердила переліт   авіакомпанія KLM ROYAL DUTCH AIRLINES сумісно з 

авіакомпанією DELTA AIR LINES 

Маршрут польоту: 

Київ - Амстердам - Детройт - Сан-Дієго - Атланта - Амстердам - Київ 

KL 1382  01OCT  KBPAMS          0610   0800 

DL  235   01OCT  AMSDTW         1315   1605 

DL 1635  01OCT  DTWSAN          1935   2127 

DL 1662  07OCT  SANATL            0800   1507 

DL   72   07OCT   ATLAMS           1744    0820+1 

KL 1385  08OCT  AMSKBP           0925   1310 

1371 $ на 1 человека. 

По курсу валют на даний час  16196 грн 

 



       Передоплату і бронювання  авіаквитків  виконано.   Кошти за передоплату 

входять в загальну вартість авіаквитків. 

       Від’їзд з Києва 02 жовтня о 6.10 з аеропорту «Бориспіль». Для 

проходження реєстрації в аеропорт необхідно з’явитися не менше ніж за 2 

години до вильоту (4.00). Приліт в Сан Дієго 02 жовтня о 21.27 за місцевим 

часом. 

   Щербина Ю.В. вул.. Лисенка, 5, кв.2, с. Щасливе, Бориспільський р-н, 

Київська обл. 08325. 

Т-н: 0667039071 

  


