
 
Консульський відділ Посольства України в 
Португальській Республіці 
від громадянина України (українською мовою) 

прізвище 

ім’я  

по батькові 

контактний телефон 

e-mail: 

 
ЗАЯВА 

Прошу видати мені довідку про притягнення / не притягнення до кримінальної 
відповідальності  на території України. Про себе повідомляю такі відомості: 
 
Прізвище (укр.)_________________________  

Ім’я (укр.)_______________________________ 
 

По батькові (укр.)_______________________   
 
Якщо змінювалися прізвище, ім’я та по батькові – указати попередні: 

(укр.)____________________  / (лат.)________________________   
 

Стать (необхідне відмітити):     чоловіча       жіноча 
 

Дата народження   _____ / _____ / _________ року 
                                                         (число, місяць, рік) 

Місце народження_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
(країна, область, район, населений пункт) 

Адреса проживання в Україні____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

           (зазначається повністю: країна, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, квартира) 
 

Період перебування в Україні з ____ / ____ / _______ року по  ____ / ____ / _______ року 
                                (число, місяць, рік) 

Адреса проживання в Португалії_________________________________________________________ 
                                                                  (португальською мовою) 

Для чого замовляється довідка (необхідне відмітити): 

 для працевлаштування;      для подання в португальські органи;      інше. 
 

Додатки (необхідне відмітити): 

 копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон; 
 копія свідоцтва про народження з перекладом на португальську мову (за наявності*)                                                                                    

*у разі відсутності копії свідоцтва про народження (з відповідним перекладом на португальську мову), імена та власні 
назви у довідках про відсутність судимості зазначатимуться відповідно до нових правил транслітерації згідно з 
Постановою КМУ №55 від 27 січня 2010 року. 

Термін оформлення довідки:  
 Стандартний – 10 робочих днів (вартість – 28 євро) 

 Терміновий – до 5 робочих днів (вартість – 56 євро) 
 

Згода на обробку персональних даних:  
Відповідно до Закону України „Про захист персональних даних” від 01.06.2010 № 2297-VI даю згоду 
на обробку моїх персональних даних. 
 

Відмітка про отримання інформації (необхідне відмітити): 

 Довідку заберу особисто в Посольстві**; 

 Довідку прошу надіслати засобами поштового зв’язку, до заяви додаю конверт з 
заповненою зворотною адресою. 

 
____  ________________ 20___ року            ________________                      ______________________ 
                                                                       (підпис заявника)                                 (ініціали та прізвище)  
 

**У разі не вірно вказаного контактного номера телефону, Посольство не зможе вчасно проінформувати про готовність довідки та не несе 
відповідальності у разі закінчення терміну її дії. 


