
ЗАЯВА–АНКЕТА
на оформлення паспорта громадянина України 

для виїзду за кордон

–

Фото 

Постійне проживання Тимчасове проживання
Оформлення паспорта для

1

Реєстраційний номер облікової  картки  платника  податків (ідентифікаційний номер)

Прізвище

По батькові

українською 
мовою

латиницею

українською 
мовою

латиницею

українською 
мовою

4

10
Зразок підпису, який буде вноситися  до паспорта

Паспорт дитини віком до 16 років

Обставини, за яких оформляється паспорт

Досягнення 16-річчя Набуття громадянства України

Оформлення залишення на постійне 
проживання за кордономЗакінчення строку дії паспорта

Відсутність вільних сторінок в паспорті

Пошкодження паспорта

Втрата паспорта

Зміна імені

Інше (вказати)

Вимога з боку держави, до якої здійснюється виїзд дитини

Якщо паспорт оформляється для дитини віком до 16 років, з якої причини
Вимога міжнародної організації, для участі в заходах якої здійснюється виїзд дитини

Самостійний виїзд дитини за кордон

Інше (вказати)

Виїзд на постійне проживання усиновленої іноземцем дитини

2

3

5

Дата народження
(дд.мм.рррр) Стать чоловічажіноча

7 8
не зазначено

Увага:

Прізвище, ім’я, по батькові, якими користувалися раніше (зазначаються всі, які мали, починаючи з останнього)
6

Область (штат/провінція/земля/суб’єкт федерації тощо)

Країна проживання

Місце проживання за кордоном

Поштова адреса за правилами країни проживання (латинськими літерами, для країн СНД - російською мовою )

У випадку, якщо зроблений підпис не задовольняє ці вимоги, 
необхідно повторити заповнення заяви-анкети.

Ім’я

9



(підпис заявника (законного представника))

(підпис, прізвище, посада)

(підпис, прізвище, посада)

(підпис, прізвище, посада)

(підпис заявника (законного представника))

Район, місто обласного значення

Область
11

Місце проживання в Україні (для ПМП: останнє місце проживання в Україні до виїзду за кордон)

Будинок Корпус Квартира

Контакти особи
Адреса електронної 

пошти (якщо є)
Контактний 
телефон

13
Перебування на консульському обліку

Найменування 
консульської установи

12

Постійний Тимчасовий Не перебуваю Якщо перебуваю,
з якого часу (дд.мм.рррр)

Тип (село, селище, місто) Назва
Населений пункт 

Тип (вулиця, провулок, 
бульвар, проспект тощо) Назва

Вулиця

Поштовий індекс

15
Для осіб, що отримали дозвіл на виїзд на постійне проживання за кордоном:
Установа України, яка надала дозвіл на постійне проживання за кордоном

Дата отримання дозволу на постійне місце проживання (дд.мм.рррр)

Заяву-анкету прийняв

Заяву-анкету заповнив

З автоматизованою обробкою, передачею та зберіганням моїх персональних даних відповідно до Закону 
України „Про захист персональних даних” , зазначених у заяві, для виготовлення та оформлення паспорта 
погоджуюсь
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Для тимчасового проживання за кордоном: причина/мета проживання за кордоном
14

Рішення про оформлення паспорта

Оформлено новий паспорт
Серія

Паспорт одержав

Номер від

2
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