Документи, необхідні для оформлення дитячої візи у Великобританію:
(усі копії повинні бути кольорові або дуже хорошої якості, щоб могли бути
прочитані при скануванні)
- Дитячий проїзний документ або закордонний паспорт (не менше одного вільного
листка, з закінченням терміну дії, не раніше як через 7 місяців після повернення з
поїздки).
- Довідка з місця навчання;
- Копія Свідоцтва про народження+оригінал;
- Копія Свідоцтва про одруження батьків;
- Нотаріально завірений дозвіл на поїздку дитини за кордон від двох батьків (у разі
розлучення батьків – дозвіл повинні дати обоє; у випадку смерті одного з батьків –
подається свідоцтво про смерть; у випадку самостійного виховання дитини –
подається копія свідоцтва матері-одиночки) + нотаріально завірена копія;
- Довідки з місця праці батьків з зазначенням посади та заробітної плати за останні
шість місяців, на офіційному бланку, завірені печаткою підприємства або
організації АБО нотаріально завірена копія Свідоцтва про реєстрацiю фізичної
особи-підприємця + звіт з податкової за останнє півріччя. Довідки виписуються не
раніше ніж за 1 місяць до подачі документів у Візовий центр;
- Довідка з банку про наявність грошей на рахунку, з зазначенням суми залишку +
Виписка з рахунку про рух коштів мінімально за два місяці (може бути з іншого
рахунку) - Довідка виписується не раніше ніж за 1 місяць до подачі документів у
Візовий центр;
УВАГА! Загальна сума коштів на рахунках повинна перевищувати витрати на
поїздку в два рази!
- Довідки про матеріальний стан сім’ї: документи про нерухомість, власні фірми,
автомобілі, гаражі, земельні володіння (нотаріально завірені копії, окрім
техпаспортів);
- Копії всіх сторінок закордонних паспортів обох батьків;
- У випадку відсутності закордонних паспортів у батьків – подається довідка з
ОВІР, яка підтверджує їх відсутність;
- У випадку смерті одного з батьків подається свідоцтво про смерть;

Всі довідки повинні бути розміщені на офіційних бланках, iз зазначенням адреси та
контактних деталей підприємств чи організацій, з датами та вихідними номерами
документів, завірені печаткою; Всі копії державних документів, які подаються у
посольство мають бути нотаріально завірені.
Всі документи, які подаються у посольство повинні бути перекладені на англійську мову,
переплетені та завірені печаткою сертифікованого перекладача;

