
ОБЛІКОВА КАРТКА 
громадянина України, який тимчасово перебуває за кордоном 

 
 Прізвище, ім’я, по батькові (українською мовою та латинськими 

літерами; якщо змінювались, то слід зазначити всі, які мали) 
укр._______________________________________________________ 
латин._____________________________________________________ 
попереднє прізвище_________________________________________ 

 Число, місяць і рік народження 
_____/_____/________ 

 Місце народження (українською мовою) 
Країна: _________________________________________________________________________ 
Субнаціональна адміністративно-територіальна одиниця 
(область/штат/провінція/земля/суб’єкт федерації/тощо):________________________________  
Район: __________________________________________________________________________ 
Місто: __________________________________________________________________________ 
Село/селище: ____________________________________________________________________ 
 Дипломатичний паспорт України/службовий паспорт громадянина України/паспорт 
громадянина України для виїзду за кордон/проїзний документ дитини 
Серія ______, № _______________ 
Орган, що видав _______________  

Дата видачі ____________________ 
Дійсний до_____________________  

 Поштова адреса реєстрації місця проживання в Україні (українською мовою) 
Область:________________________________________________________________________ 
Район: __________________________________________________________________________ 
Місто: __________________________________________________________________________ 
Село/селище:____________________________________________________________________ 
Вулиця, будинок (квартира):_______________________________________________________ 
Поштовий індекс: ________________________________________________________________ 
 Поштова адреса місця проживання в Португалії (українською та португальською мовами) 
Країна (país):_Португалія / Portugal 
Субнаціональна адміністративно-територіальна одиниця (distrito) - необхідне підкресліть: 
Азорські о-ви, Бежа, Евора, Каштелу Бранку, Лейрія, Лісабон, о-в Мадейра, Порталегре, Сантарень, 
Сетубал, Фару; 
Район (concelho):_________________________________________________________________ 
Місто (cidade):___________________________________________________________________ 
Село/селище (aldeia,quinta):________________________________________________________ 
Вулиця, будинок, квартира (rua, av.):________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Поштовий індекс: __________________ 
 Контактний телефон 
___________________________ 

 Електронна адреса  
___________________________ 

 Мета перебування за кордоном: 
працевлаштування; навчання; лікування; довготермінове відрядження; інше (вказати, що 
саме) ___________________________________________________________________________  
 Дозвіл, виданий компетентними органами країни перебування, який дає право на 
проживання в цій державі 
Назва:_резиденція 
Серія № ____________________ 

Дата видачі: ___________________ 
Дійсний до:____________________ 

 У разі надзвичайної ситуації зі мною на території країни тимчасового проживання прошу 
контактувати з (вказати П.І.Б. особи, поштову адресу місця проживання, номер 
телефону):_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Достовірність викладених у цій обліковій картці відомостей підтверджую.  
 
Дата _____/_____/_______ року      Підпис_____________________ 

 
Місце для 

фотокартки 
(35 х 45мм) 



 
 

 
Посольство України в Португалії  
Громадянина України (П.І.Б.) 
________________________________________________________ 
Дата народження: _____/______/__________ 
Серія та номер паспорта громадянина України для виїзду за 
кордон:_______________________ 
Поштова адреса місця проживання в Португалії:______________ 
________________________________________________________ 
 

ЗАЯВА 
 

Я, громадянин України (П.І.Б.)_________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
тимчасово перебуваю в Португальській Республіці, 
у зв’язку з чим прошу взяти мене на тимчасовий консульський облік. 

До заяви додаю: 
1) заповнену облікову картку громадянина України, який проживає за кордоном, з наклеєною 
фотокарткою 35 х 45 мм;  
2) закордонний паспорт;  
3) копію першої сторінки закордонного паспорта; 
4) оригінал і копію виданого компетентними органами іноземної держави дозволу, що дає 
право на проживання в цій іноземній державі (Cartão de Residência) 
5) копію свідоцтва про народження/паспорта громадянина України (у випадку наявності). 

Достовірність викладених у цій заяві відомостей підтверджую.  
Мені роз’яснено, що у випадку зміни моїх персональних даних або місця проживання 

необхідно своєчасно інформувати про це закордонну дипломатичну установу України, в якій 
я перебуваю на тимчасовому консульському обліку. 

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (далі - Закон), з метою 
ведення бази персональних даних та обробки моєї заяви про прийняття на консульський 
облік даю згоду на: • обробку моїх персональних даних з первинних джерел в обсязі, 
зазначеному у цій заяві; • використання та обробку персональних даних володільцем бази, у 
тому числі використання персональних даних відповідно до професійних чи службових або 
трудових обов'язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного 
права обробки персональних даних іншим суб'єктам відносин, що пов'язані із персональними 
даними (стаття 10 Закону); • поширення персональних даних, що передбачає дії володільця 
бази щодо передачі відомостей про фізичну особу з бази персональних даних (стаття 14 
Закону); • доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця бази у разі 
отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, у тому числі 
порядок доступу суб'єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону). 

 
 

Дата _____/_____/_______ року  Підпис_____________________ 

 
Заповнюється консульською посадовою особою. 
Заяву, облікову картку та документи, додані до них, прийняв.  

 
_____________________ 

(назва посади) 
____________________ 

(підпис) 
_______________________ 

(П.І.Б.) 
 
_____/_____/_______ року 
 


