Форма 4

Зразок
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МЗС України
15.09.2006 № 185
(печатка консульської установи)

Керівнику дипломатичного представництва/
Консульської установи України
в________________________
_________________________
_________________________

ФОТО
35х45
мм

ЗАЯВА
Прошу оформити набуття
походженням.
Про себе повідомляю такі відомості:
№
з/п
1

громадянства

Запитання
Прізвище, ім’я, по батькові (якщо змінювали
прізвище, ім’я, по батькові, то перелічіть всі
прізвища, імена, по батькові, які мали)

2

Число, місяць і рік народження

3

Національність

4

Місце народження (точна адреса)

5

Сімейний стан

6

У громадянстві якої держави перебуваєте у цей
час

7

Чи проживали до 16 липня 1990 року постійно на
територіях, зазначених у частині першій статті 8
Закону “Про громадянство України” (якщо так, то
вкажіть час і місце)

8

Чи є Ви нащадком (дитиною, онукою) або
повнорідним братом чи сестрою особи, яка
народилася або постійно проживала до 16 липня
1990 року на території, зазначеній у частині
першій статті 8 Закону “Про громадянство
України”

9

Освіта, фах за освітою (де, коли і який заклад
закінчили)

10

Місце постійного проживання, номер телефону

11

Зазначте документи, які додаються до заявианкети

України

за

територіальним

Відповіді

2
Разом зі мною прошу оформити набуття громадянства України моїм неповнолітнім
дітям (лише для пункту 36 Порядку)
1. ___________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові та рік народження)

2. ___________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові та рік народження)

Достовірність викладених у клопотанні відомостей і дійсність поданих документів
підтверджую.
Під судом та слідством на території іноземних держав не перебуваю.
Мені відомо, що в разі подання свідомо неправдивих відомостей або фальшивих
документів, рішення про оформлення мною набуття громадянства України буде скасовано
на підставі статті 21 Закону України “Про громадянство України”.

__ __________20__р.

_______________________
(підпис заявника)

3
Продовження форми 4

СЛУЖБОВІ ПОМІТКИ
(заповнюється консульською посадовою особою)

Особа________________________________________________________має:
а) національний паспорт, виданий_______________________________________
(назва установи, яка
__________________________________________________________________________________
видала паспорт)

__

________200__р. строком до

__ _________200__р.;

б) посвідку на постійне проживання (для осіб без громадянства) серії________
№______, видану _______________

__ __________

__р.

(орган, що видав)

строком до __

_________20__р.

Заяву прийняв і правильність її заповнення та всі необхідні документи, додані до
заяви, перевірив:___________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали консульської посадової особи)

__ _________20__р.

_____________
(підпис)

Прийняте рішення :
___________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

є громадян_______ України згідно з __ пунктом Порядку та відповідно до ст.8
Закону України “Про громадянство України” від 18 січня 2001 року.

Консульська посадова особа

__________________ (прізвище та ініціали)
(підпис)

“Затверджую”
Керівник дипломатичного
представництва/
Консульської установи

________________
(підпис)

(прізвище та ініціали)

