
ЗАЯВА-АНКЕТА 

для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру 

Я, ____________________________________________________________, 
(прізвище, ім’я, по батькові заявника) 

прошу внести до Єдиного державного демографічного реєстру таку інформацію про мене 

/(особу, інтереси якої я представляю), у зв’язку з оформленням паспорта громадянина 

України для виїзду за кордон. 

№  Інформація про особу 

1 
Прізвище, ім’я, по батькові 
(вноситься українською мовою) 

Українською: 

 

2 
Прізвище та ім’я 
(латинськими літерами відповідно до встановлених 

правил транслітерації) 

Транслітерація: 

 

3 Напишіть усі колишні прізвища 
 (дівоче, у попередньому шлюбі чи зміна прізвища) 

Чи змінювали прізвище? 

 

4 Дата народження  

5 Місце народження: 
(заповнюється українською мовою) 

____________________________________________ 

 (країна) 

____________________________________________ 

(область) 

____________________________________________ 

(район/місто) 

____________________________________________ 

(селище/село) 

6 Стать   чоловіча       жіноча 

7 Ідентифікаційний номер  

8 
Паспортний документ  
(серія, номер, дата видачі та орган, що видав документ) 

 

 
Чи є ще інші дійсні паспорти громадянина України 

для виїзду за кордон, окрім вище вказаного 

  так       ні 

9 
Чи оформлювали внутрішній паспорт у вигляді 

ID-картки в Україні? 
  так       ні 

 Присвоєний УНЗР/персональний номер  

10 

Місце проживання/перебування (реєстрації) 

у Великій Британії  

 
(заповнюється латинськими літерами за правилами 

країни проживання) 

 

_______________________________________________ 

(address) 

 _______________________________________________ 

_______________________________________________ 
 

 

_________________________________________________ 

(контактний телефон) 
 

_______________________________________________ 

(email) 



11 
Місце реєстрації в Україні/ 

Останнє місце проживання 

________________Україна_________________ 

(країна) 

___________________________________________ 

(область) 

___________________________________________ 

(район/місто) 

___________________________________________ 

(селище/село) 

___________________________________________ 

(вулиця) 

___________________________________________ 

(буд. №) 

___________________________________________ 

(корп., кв.) 

12 

Відомості про особу, яка відповідно до 

закону представляє інтереси заявника  
(відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, 

піклувальників та інших законних представників) 

 

Надаємо згоду на оформлення паспорта 

громадянина України для виїзду за кордон 

дитині та на обробку персональних даних 

 

____________________________________________                                                                                                  

(прізвище, ім’я, по батькові одного з батьків) 

_______________________________              
(серія та номер паспорту, дата видачі та орган видачі) 

 
____________________________________________ 

(підпис одного з батьків/законного представника) 

 

 

____________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові другого з батьків) 

_______________________________              
(серія та номер паспорту, дата видачі та орган видачі) 
_______________________________               
(підпис другого з батьків/законного представника) 

 

13 

Прошу повернути мені паспорт 
громадянина України для виїзду за кордон   
 

_____  ____________________,  
                       (номер паспорта) 

виданий _____._____.20___р.  

 

органом_________, 

 

Надаю згоду на обробку персональних 

даних, відповідно до ЗУ «Про захист 

персональних даних» від 01.06.2010, ПУ, 

ГУДМСУ з метою оформлення паспорта 

громадянина України для виїзду за кордон. 

Мої персональні дані можуть бути 

передані третім особам тільки у випадках, 

передбачених законодавством України. 

 

 

___ ____________ 20__ р. 

Підпис заявника 

/(одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, 

піклувальників та інших законних представників) 

 

  


