
АНКЕТА  
 

Прошу Вас вивчити наявні в мене відомості  з метою оцінки можливості проведення 

Вами генеалогічного дослідження.  

У разі достатніх даних, я згоден (на) укласти договір на виконання робіт з 

генеалогічного дослідження та виплатити аванс відповідно до кошторисних розрахунків 

(калькуляцій), що додаються до Договору.  

По кожному моєму родичу повідомляю Вам наступні дані: 

 

1. Мої прізвище, ім'я, по батькові, дата й місце народження_    

__________________________________________________________________________ 

 

2. Серія й номер паспорта, ким і коли виданий, ідентифікаційний код___________ 

__________________________________________________________________________  

 

3. Моя адреса, контактні телефони, e-mail 

__________________________________________________________________________ 

 

4. Прошу Вас розшукати дані по моєму родичу (вказати родинний зв'язок) 

_____________________________________________________________________ 

 

5. Прізвище, ім'я, по батькові: для жінки - дівоче прізвище й у заміжжі - залежно від 

кількості шлюбів  

 

      6. Дата народження  ___________________________________________________________ 

 

      7. Національність__________________________________________ 

 

8. Віросповідання, чи був перехід в іншу віру, дата й місце хрещення: собор, церква, 

костьол, прихід і т.п.  

__________________________________________________________________________ 

 

      9. Місце народження: країна, губернія (область), повіт (район), волость, місто, село та ін.; у 

великих містах - частина, ділянка, вулиця, будинок, квартира  

_____________________________________________________________________________ 

 

     10. Місце проживання. Якщо місця проживання змінювалися, то вказати в хронологічному 

порядку з періодом проживання  

____________________________________________________________________________ 

 

     11. Сімейний стан, де відбувся шлюб (вінчання): собор, церква, костьол, прихід і т.д.; коли; 

прізвище, ім'я по батькові дружини (чоловіка), дату розлучення (якщо відбулося). Якщо шлюбів 

було декілька, то вказати відомості в хронологічному порядку  

_____________________________________________________________________________ 

 

     12. Склад родини: батько, мати, брати, сестри (із вказівкою імен, дат і місця народження)  

_____________________________________________________________________________ 

 

      13. Діти (із вказівкою імен, дат і місць народження)  

_____________________________________________________________________________ 

 

      14. Стан і його зміна ____________________________ 

 

      15. Титули ________________________________________________ 

 

      16. Освіта (період навчання, найменування навчального закладу: ліцей, гімназія, школа - 

якщо мінялися, то вказати в хронологічному порядку)  



_____________________________________________________________ 

 

      17. Місце служби (де, коли, рід військ); титули, звання, чини, нагороди (які, коли й за що); у 

яких боях брав участь  

_____________________________________________________________ 

 

      18. Місце роботи (період роботи, займана посада, заслуги та ін.) - якщо мінялися, то вказати 

в хронологічному порядку  

_____________________________________________________________ 

 

       19. Захоплення, членом яких організацій був _________ 

________________________________________________ 

 

       20. Учасником яких великих заходів був (наприклад, парад перемоги)  

_____________________________________________________________ 

 

         21. Володіння землею, нерухомістю (де): губернія, повіт, місто, село й т.д.)  

_____________________________________________________________ 

 

         22. Причетність до військової служби, місце й дата призиву, терміни служби, звання, 

бойові поранення (з можливими додатковими відомостями про госпіталі), нагороди (з описом 

подвигів) ____________________________________________ 

 

          23. Відомості про перебування у полоні: табір, строки, дата звільнення 

 

          24. Наявність судимості (причина, дата, місце відбування покарання)  

____________________________________________ 

 

           25. Дата смерті (якщо невідомо точно, можна приблизно), місце поховання: некрополь, 

цвинтар, братська могила  

_____________________________________________________________________________ 

 

           26. Якими документами про особу, що цікавить Вас, володієте і чи можете пред'явити 

копії, наявність фотографій  

  

            27. Інші відомі Вам факти й подробиці, які Ви вважаєте за потрібне повідомити для 

здійснення пошуку: громадянство, підданство (відносно іноземних громадян), факт опікунства, 

факт усиновлення (удочеріння), еміграція родини й т.д. і т.п. 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

             28. Оцінка здібностей особистості ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

             29. Відомості про здоров'я (можливе використання відомостей медичної карти)  

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата заповнення анкети  _____________  

 

Анкета заповнюється на кожного відомого Вам пращура, інформацією про якого Ви 

володієте, і по лінії якого бажаєте провести генеалогічне дослідження. Якщо Ви не маєте у 

своєму розпорядженні конкретних даних про цю особу, то включаєте в анкету ті дані, які Вам 

відомі. Всі дані необхідно надавати найбільш повно з можливими різночитаннями в написанні 

(наприклад, у прізвищі, імені, по батькові). 

Конкретне, докладне, найбільш повне та чітке заповнення анкети є запорукою успішного 

нами пошуку. 


