
ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ЦИМ ПЕРЕКЛАДОМ:
• ПРОЧИТАЙТЕ ВКАЗАНУ НИЖЧЕ ІНФОРМАЦІЮ НА ЦЬОМУ ЗРАЗКУ
•  ЗАПОВНІТЬ ВІДПОВІДНІ ПУНКТИ НА КАРТЦІ ПРИБУЛОГО ПАСАЖИРА НА 

АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
НЕ ПИШІТЬ НА ЦЬОМУ АРКУШІ (ЦЕ Є ТІЛЬКИ ЗРАЗОК)

UKRAINIAN

SAMPLE
Заповняти англійською мовою синьою або чорною ручкою

Картка прибулого пасажира     •     Aвстралія

Прізвище

Ім’я

Номер паспорту

Номер рейсу або назва пароплава

Передбачувана адреса в Австралії

Ви збираєтеся жити у Австралії наступні  
12 місяців?

Ви везете в Австралію:

1.  Вироби, які можуть бути заборонені або обмежені, як то ліки, стероїди, нелегальна 
порнографія, вогнепальна зброя, зброя або заборонені наркотики?

2.  Більше ніж 2250 мл алкогольних напоїв або 25 сигарет або більше 25 г тютюнових виробів?
3. Вироби, які ви придбали за кордоном або купили безмитно/без податків, загальна сума яких 

перебільшує 900 австралійських долярів, включаючи подарунки?
4.  Вироби/зразки для використання у бізнесних/комерційних цілях?
5.  10,000 австралійських долярів або більше, або еквівалент у закордонній валюті? 

Примітка: якщо митник або поліцейський запитає, ви повинні повідомити про всі чеки 
мандрівників, чеки, грошові перекази або інші комерційні документи пред'явника на будь-яку суму.

6.  М’ясо, птицю, рибу, морепродукти, яйця, молочні продукти, фрукти, овочі?
7. Крупи, насіння, цибулини, солому, горіхи, рослини, частини рослин, традиційні ліки або трави, 

дерев’яні вироби?
8. Тварин, частини тварин, продукти для тварин, як то обладнання, їжу, яйця,  біологічні 

препарати, зразки, птахів, рибу, комах, раковини, бджолині продукти?
9. Грунт, речі, на яких є грунт або які використовували в прісноводних районах, наприклад, 

спортивне/розважальне устаткування, взуття?
10.   Ви були в контакті з фермами, тваринами ферми, глухими областями або прісноводними  

струмками/озерами, і т.д. в минулі 30 днів?

11.  Ви були в Африці, Південній/Центральній Америці або на Карибському  морі в останні 6 днів?

 Так 

 Так 

 Так 

Ні 

Якщо ви НЕ австралійський громадянин:

У вас є судимість/судимості

ДЕКЛАРАЦІЯ
Інформація, яку я надав/надала, є правдивою, вірною 
та повною. Я розумію, що якщо я не відповім на будь-які 
питання, це може привести до серйозних наслідків.

Ви хворі на туберкульоз?

ВАШ ПІДПИС
ПЕРЕВЕРНІТЬ  

КАРТКУ
Ukrainian

Штат

ВИ ПОВИННІ ВІДПОВІСТИ НА КОЖНЕ ПИТАННЯ, ТОБТО ПОСТАВИТИ , - ЯКЩО НЕ ВПЕВНЕНІ, ВІДМІТЬТЕ ХРЕСТИКОМ  Так

 День  Місяць  Рік

Ні 

Ні 

 Так Ні 

 Так Ні 

 Так Ні 

 Так Ні 
 Так Ні 

 Так Ні 

 Так Ні 

 Так Ні 

 Так Ні 

 Так Ні 

 Так Ні 



✕

Конвенція/конференція

Бізнес

  Відвідати друзів або родичів

Праця

Відпустка

Інше

Освіта
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ВІДМІТЬТЕ ХРЕСТИКОМ           ТА ДАЙТЕ ВІДПОВІДЬ  НА  A або B  або  C

У якій країні ви сіли  
на цей літак/пароплав?

Громадянство, як вказано у паспорті

Ким ви працюєте?

Інформація, що шукається на цій формі, потрібна для застосування імміграційних, митніх, карантинних, статистичних, валютних законів 
Австралії, а також законів по охороні здоров’я та живої природи. Збір цієї інформації уповноважений законодавством. Вона буде виявлена 
тільки до тих відомств, які керують ці області і які повинні або мають право на її отримання по австралійському закону.  
На https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms є форма 1442i Privacy notice (Відомості про приватну інформацію).

ЗАПОВНЯТИ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

Переміщення в 
Австралію на 
постійне 
перебування 

Гість або тимчасовий  
приїжджий

Ваш передбачуваний термін 
перебування у Австралії

Ваша країна резиденції

Головна причина вашої подорожі (відмітьте X тільки одну)
Дата 
народження

 Роки    Місяці   Дні 

Житель , який 
повертається до 
Австралії

Закордонна країна, у якій ви провели 
найбільше часуабо 

ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО 
ВИ ЗАПОВНИЛИ ОБИДВІ 
СТОРОНИ ЦІЄЇ КАРТКИ.  
ВІДДАЙТЕ ЦЮ КАРТКУ  

НА ПРИБУТТІ  
РАЗОМ З ВАШИМ 

ПАСПОРТОМ.

 День          Місяць                     Рік

ВАШІ КОНТАКТНІ ДАНІ У АВСТРАЛІЇ

Телефон 

Е-пошта  
                               або  
Адреса            

КОНТАКТ У НАДЗВИЧАЙНИХ ВИПАДКАХ (РОДИЧ АБО ДРУГ)

Ім’я 

Е-пошта
Телефон            або 
Поштова адресаШтат

07191503


