
Záďast o udělení schengenského víza
3axsxeHl,Ie Ha iloJryqeHl.Ie [IeHreHcKoř snssr

Tento formulář žádosti je zdarma
BecrrarHas anKera

FOTOGRAFIE
(Dororpa$ux

t. Příjmeni (x)
Óauu.tlu,r (x) 

-

NAvtKCyl)

CÁsr wrrnaanxÁ úňeoŮu
3ÁIIoJIH'{ETC' }{jPEX!EHI4EM,

BbuLAron[.tM Br43y

j Rodné přÍjmení (dříve užÍvané(á) příjmení) (x)
lDaururua npn poxgeuun (npegntywas / -ue rpauianm / -n) (x)

KUZN ET s aVA

Datum podálrí žádosti:

Čislo žádosti o vfuum:

Žádost podána u

I velvyslanectvi/koneulátu

fl společného střediska pro

žádosti

D poskytovatele služby

! obchodního

zpros$edkovatele

! hranice

Název:

E3ine

Spis zpracován:
Podpůmé doklady:

n cestovní doklad

l zdroj obžilry

E pozvríní

! dopravníprostředek

I rut
D daBi:

Rozhodnutí o vízu:

E zamítnuto

E uděleno:

Ea
UL

n lrv
Platnost:

orl

3. Křestní jméno (iména) (x)
Hux / aueHa (x)

/RINA
4. Datum narození (den-měsíc-rok)

,{ara porx4exxx (gext - uecxu - ro4l

9 40 4s24

5' Místo narození
Mecm poNgewrx

MOSKVA
6. Z'emé narozeni

CrpaHa poxg4enux

RVSKA, FEDERI+CE

7. Současná státní přís|ušnost
fpaxaaucrno B Hagroruee BpeMr n l-'Kr

itátní příslušnost při narození' pokud se liší:
.pa'qaHcTBo 

[pI4 poxIeHl,lfi, ecJI'' oT'I'qípTc'

8. Pohlaví
llo.n

I muž .frz.n"M),T(cKoĚ xexcxrrň

9. Rodinný stav
CeueňHoe fionoxel{He

E wobodný/á fržrnatgfuaaná ! rozledený/á
xolocr l rre :alryxeu xerrar / samy;reu pa:aeaeď-a

fl žijícloddě|eně E vdoveclvdova [ jiny1prosím upř€sněte)
He nI}oxI4BagT c cynpvroM saoaeu l aaosa unoe ívmqgrrrr')

10. Y případě nez|etilých osob: příjmen{, jméno, adresa (pokud se tiší od adresy žadstete) a státní přístušnost
vykonavatele rodičovské odpovědnosti / poručníka nebo opatrovníka / zákonného ástupce
ftrx ueconepmeHnoneTHux: $aruuruu, HMJI, aApec (eclx or.LruraercÍ 0T a'qpeca 3aÍBmerr,r) u fp.DKAaHcTBo JrIilIa c
noÍHoMoql4eM po4lrreleň / saxoHHoro npeAcTaBHTejrÍ

11. Případně národní identifikační číslo
Hgerru(pgxaIg{oHxnň rrouep' e$II{ HMeeTc'

|2. Druh cestovního dok|adu
Tun flpoe3ÁHoro ÁoKyMeHTa

Ý
}ěrl běžný cestovní pas LJ dip|omatický pas D služební pas ! úředni pas

odxvHrrii nacnop.r Áururouaruqecxraž [acnopT crryx<e6aufi nacnopr ot|uqNa,rrrruň nacrropŤ

I zvláštnÍ pas fl jiný eestovní doklad (prosím upřesněte)
oco6rrř (cne4lalrrrrsrii) nacnopr rlrrož (lnwoř) nooe3nnoř aoxvuexrívranam xaxoř)

13. Cis|o cestovního dok|adu
Hovep npoerAuoro ÁoKYMeHTa

Yoq tt2 TIO

14. Datum lrydání
,{ara rHAarx

I T,2003

15. Platnost do
AeňcrguTeaen ao

3 "Y. 20 4LI

1ó. Yyda|
Keu luÁau

PUS
17. Adresa byďiště žad*tele a e-mailová adresa

'{ouarnnufi 
aApec x a{pec oJlerrporrHoň norlTb| 3iU|BIlT€Jl'

flKhDEutXt+ vat-GtNe Solq MasKva
rrovikcva@ tnaiL. rut

Te|efonní číslo (čísla)
Houep/-a rereipona

+1926 453 ',iA 23

18. BydlišÍě v zemi jinéo než je země, jejímž je Žadatel y současné době státním příslušníkem
Crparra npe6sIsaxl{'' €cJII{ He ÍBĎI€Tc' c1paHoň ťp&(ÁancTĚa

A"r

An. LI ano
HgT Áa

D povolení k pobytu nebo jiný odpovídajíci dok|ad ... .....
BI,IA Ha x(IITeJIBcTBo I4JII,I paBř'olleHrruř Áoryueur

č. .. '... . '. ... . .. '. ... platnost do .......
Ng .leňcrrureleH ao


