
Додаток 5 до Порядку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВА 

Як законний представник прошу взяти на консульський облік _____________________ 

______________________________________________________________________________. 
(прізвище, ім’я, по батькові ДИТИНИ, без скорочень) 

З автоматизованою обробкою інформації про фізичну особу (персональних даних) 

відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” для потреб ведення 

консульського обліку погоджуюся. 

До заяви додаю фотографію дитини та копії таких документів: 

виберіть   із запропонованого те, що є в наявності 

 документа, що посвідчує особу ДИТИНИ та підтверджує громадянство України, 

(сторінка даних; сторінка із продовження терміну дії (за наявності); сторінка із 

штампом про постійне проживання за кордоном або про дату перетину кордону (за 

наявності)): 

 паспорта громадянина України для виїзду за кордон (закордонний паспорт) 

 паспорта громадянина України (внутрішній паспорт) 

 дипломатичного паспорта України 

 службового паспорта України 

 документа, до якого внесена інформація про місце народження та батьків ДИТИНИ 

 свідоцтва про народження 

 витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну 

реєстрацію народження дитини 

 документа, до якого внесені відомості про місце проживання ДИТИНИ в Україні  

 паспорта громадянина України у формі книжечки 

 довідки про реєстрацію місця проживання 

 довідки про зняття з реєстрації місця проживання 

 документів іноземної держави особи, яка приймається на консульський облік: 

 дозволу на проживання 

 документа про реєстрацію місця проживання 

Посольство України в Португалії (2PRT)   
(назва (код) закордонної дипломатичної  установи України, до якої подається заява) 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові дорослого, який супроводжує 

дитину, без скорочень) 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
(адреса місця проживання в Україні) 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
(адреса місця проживання / перебування в Португалії) 

__________________________________________ 
(адреса електронної пошти) 

__________________________________________ 
(контактний номер телефону) 



 документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство ДОРОСЛОГО, який 

супроводжує дитину 

 паспорта громадянина України для виїзду за кордон (закордонний паспорт) 

 паспорта громадянина України (внутрішній паспорт) 

 дипломатичного паспорта України 

 службового паспорта України 

 

 документа, що підтверджують повноваження ДОРОСЛОГО, який супроводжує 

дитину 

 рішення суду про встановлення опіки 

 рішення суду про усиновлення 

 довіреність від батьків дитини 

 інше: 

___________________________________________________________________________ 

 

Інші документи _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

___ _________ 20__ р. _____________________ 
(підпис) 

____________________ 
(ініціали та прізвище) 

 


