Посольство Королівства Норвегія у Києві
Список 4
Потрібно роздрукувати, підписати та надати разом із заявою
English version of the Checklist 6 can be found on http://www.norway.com.ua/Embassy/VISAS-AND-PERMITS/visas/types/

ДОЗВІЛ НА ПРОЖИВАННЯ З МЕТОЮ НАВЧАННЯ
(Заяву буде надіслано до Імміграційного управління Норвегії - UDI)
Нижчезазначений перелік документів необхідно надати разом із заявою.
Важливо надати усю необхідну інформацію, яка може бути вагомою для прийняття рішення згідно з розділом 83 Закону про
імміграцію (Immigration Act). Подання заяви без усіх необхідних документів може стати причиною відмови. За вимогою
заявник має надати додаткові документи, окрім зазначених нижче.

КОПІЇ ДОКУМЕНТІВ МАЮТЬ БУТИ ЧІТКИМИ, НЕ ЗКРІПЛЕНИМИ СТЕПЛЕРОМ, ФОРМАТУ А4.
Будь ласка, зробіть відмітку (√) навпроти документів, які Ви надали, і поставте свій підпис внизу.

 1.Квитанція про сплату консульського збору з Візового Порталу
 2.Титульний лист (”Cover letter”), який Ви отримуєте на електронну пошту1 (PDF-додаток) як
підтвердження Вашої реєстрації на Візового Порталу та призначення часу подачі документів
 3. Фото паспортного зразка, зроблене протягом останніх трьох місяців
 4. Паспорт і копії усіх використаних сторінок. У паспорті повинні бути принаймні дві вільні сторінки з
позначкою “ВІЗИ / VISAS”. Якщо у паспорт вписана дитина, якій також необхідна віза, дві додаткові сторінки
мають бути вільні для кожної дитини.
 5. Для громадян України - внутрішній паспорт та копія усіх 16 сторінок, для громадян Молдови посвідчення особи та його ксерокопія.
 6. Лист про зарахування/ запрошення на навчання від навчального закладу в Норвегії. У листі повинні
бути зазначені Ваше ім’я, детальна інформація про тривалість та рівень навчання.
 7. Документи про житло, наприклад, договір оренди житла або підтвердження від навчального закладу про
надання житла.
 8. Документ, що засвідчує наявність у Вас коштів на рахунку у норвезькому банку/Документи про
фінансове забезпечення, наприклад, документи про надання позики Норвезького державного навчального
позикового фонду, довідка з банку про стан рахунку або підтвердження від навчального закладу про те, що
гроші на навчання вже на рахунку закладу
 9. Якщо ви подаєте заяву, перебуваючи поза межами Вашої батьківщини, надайте дозвіл на проживання
в країні, де подаєте заяву, та його копію.
Заявники віком до 18 років додатково повинні додатково надати такі документи :

 свідоцтво про народження з апостилем та нотаріально засвідченим

перекладом + копія

 нотаріально засвідчена заява батька/матері про його/її згоду на виїзд дитини до Норвегі з апостилем та нотаріально засвідченим
копія.

Дата:

1

Підпис:

В папці ”Отримані” цей електронни лист-підтвердження з’являється з темою ”application receipt”.

перекладом +

