
 
Посольство України в Португальській Республіці 

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

прізвище, ім’я, по батькові 

____________________________________ 
(адреса електронної пошти) 

____________________________________ 
(контактний номер телефону) 

ЗАЯВА 
Прошу взяти мене на ________________________________ консульський облік. 

(постійний/тимчасовий) 

З автоматизованою обробкою інформації про фізичну особу (персональних 
даних) відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” для потреб 
ведення консульського обліку погоджуюся. 

Відповідно до «Порядку ведення обліку громадян України, які проживають за 
межами України» (затв. постановою КМУ від 29 січня 2020 р. № 85) до заяви додаю: 

1. документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України: 

 паспорт громадянина України для виїзду за кордон (закордонний паспорт) 

 дипломатичний паспорт України 

 службовий паспорт України 

2. копію документа, до якого внесена інформація про місце народження: 

 копію 1 стор. паспорта громадянина України (внутрішній паспорт) 

 копію паспорта громадянина України у формі ID картки 

 копію свідоцтва про народження 

 копію витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про 
державну реєстрацію народження дитини 

3. копію документа, до якого внесені відомості про місце проживання в Україні 
особи, яка приймається на консульський облік: 

 копію сторінки паспорта громадянина України, на якій стоїть штамп про 
«прописку» (внутрішній паспорт у формі книжечки) 

 копію довідки про реєстрацію місця проживання (якщо внутрішній паспорт у 
формі ID картки) 

 довідки про зняття з реєстрації місця проживання 

4. документи про місце проживання в Португалії: 

 посвідка на проживання, «резиденція» (консульський облік ставиться на 
період до кінця резиденції але не більше ніж на 5 років) 

 документ, що підтверджує реєстрацію місця проживання в Португалії 
(консульський обліку ставиться на 1 рік) 

5. одна фотокартка розміром 10 × 15 сантиметрів із зображенням обличчя особи, 
яка приймається на консульський облік (подається, якщо постановка на 
консульський облік відбуватиметься в нетерміновому порядку) 

Повідомляю дані контактної особи, з якою можна зв’язатись щодо мене:  

 прізвище імя по батькові ___________________________________________________ 

 телефон  ___________________________________________________________ 
 
___ ___________ 20__ р. ______________ 

(підпис) 
_________________________ 

(ініціали та прізвище) 

 


