
Генеральне консульство України у Вроцлаві 

ЗАЯВА-АНКЕТА 
для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон 

(закінчення строку дії, відсутність вільних сторінок, утрата, пошкодження, досягнення 16-річного віку,  
переміна прізвища чи імені, оформлення паспорта до досягнення 16-річного віку, оформлення другого паспорта, інше) 

 

 
 

Відомості про особу, на чиє ім’я оформляється паспорт 

1 

Прізвище, ім’я та по батькові 
(українською мовою) 

 
 
 
 

Прізвище та ім’я 
(англійською мовою) 

 

 

Усі колишні прізвища                  

(дівоче, у попередньому шлюбі тощо) 

 

2 Дата народження (день/місяць/рік) 
 

3 
Місце народження 

 

 
………………………..…..         ………………………..…….... 
                     Країна                                                         Область 

 
………………………..…..         ………………………..…….... 
                   Район                                   Місто, селище, село, смт 

 

4 Стать           чоловіча                             жіноча 

5 

Реквізити документа, на підставі якого 
вносяться дані  

(наприклад: паспорт громадянина України 
для виїзду за кордон, свідоцтво про 

народження) 

 
 
 
 
 

6 
Місце проживання в Польщі 

(англійською мовою та за правилами країни 
проживання) 

 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
+48………………………………………………………………….. 

Контактний № тел./e-mail 

7 
Останнє місце проживання/реєстрації 

в Україні  
(українською мовою) 

 
……………………………………………………………………….. 

Область 

……………………………………………………………………….. 
Район 

……………………………………………………………………….. 
Місто/село 

……………………………………………………………………….. 
Вулиця 

……………………………………………………………………….. 
№ буд./кв. 

8 
Відомості про батька/матір дитини  

(у разі подання заяви-анкети від імені дитини, 
яка не досягла 16-річного віку)  

 

………………………………………………………………………..                                                                                                     
(прізвище, ім’я та по батькові) 

……………………………………………………………………….. 
Реквізити паспорта, що посвідчує батька/матір 

 
 
 
 

«………….»…………………………… 202... року                               ……………………………………  
      Дата                                                                                                                                    Підпис 

 



ДО ЗАЯВИ-АНКЕТИ НЕОБХІДНО ДОЛУЧИТИ НАСТУПНІ ДОКУМЕНТИ: 
 

Особам, які не досягли шістнадцятирічного віку: 
 

1. Копія попереднього закордонного паспорта дитини (у разі наявності); 
2. Копії перших сторінок закордонних паспортів обох батьків; 
3. Внутрішній паспорт дитини – оригінал та копія (особам, які досягли 14-річного віку); 
4. Документ, який підтверджує легальність перебування на території Республіки Польща одного з батьків 

(заявника) – оригінал та копія; 
5. Нотаріально засвідчена заява-згода на виготовлення закордонного паспорта іншого з батьків – 

консульською посадовою особою може бути безкоштовно засвідчена така заява у разі присутності обох 
з батьків; 

6. Новонародженим дітям - Довідка про реєстрацію особи громадянином України (оформлюється в 
установі окремо); 

7. Свідоцтво про народження дитини – оригінал, копія та переклад на українську мову (у разі, якщо 
свідоцтво видане іноземною мовою). 

8. Дітям до 12 років - одна кольорова фотокартка розміром 10х15 см на білому фоні з 70% обличчя. 

 
Особам, які досягли шістнадцятирічного віку: 

 
1. Закордонний паспорт – оригінал та копія; 
2. Внутрішній паспорт – оригінал та копії усіх сторінок з відмітками; 
3. Документ, який підтверджує легальність перебування на території Республіки Польща – оригінал та 

копія; 
4. [Особам до 18 років] Копії паспортних документів батьків. 

 
Термін оформлення паспорта становить до 90 днів (не враховуючи часу пересилки). За процесом 

виготовлення паспорта необхідно слідкувати за окремим персональним номером, який Ви отримаєте після 
подачі пакету документів та біометричних даних. 
 

Оплата за надання послуги проводиться в день подачі документів банківською карткою в установі або 
готівкою у відділенні банку, пошти та інших фінансових установах. Оплата здійснюється після перевірки 
консульською посадовою особою пакету документів та прийняття рішення щодо вчинення консульської дії. 
 

У разі неотримання паспорта протягом місяця від дня його надходження до консульської установи, 
паспорт для виїзду за кордон разом із заявою-анкетою та долученими до неї документами повертаються згідно 
з актом приймання-передачі відповідному територіальному органу/територіальному підрозділу ДМС на 
зберігання. 
 

Якщо заявник не отримав оформлений паспорт для виїзду за кордон протягом шести місяців з дня його 
оформлення, працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС письмово повідомляє 
заявнику та попереджає про знищення паспорта в разі його неотримання протягом року з дня його 
оформлення, а закордонній дипломатичній установі - з дня його надходження. У разі неотримання протягом 
року паспорт для виїзду за кордон знищується. 

 
Строк зберігання неотриманого паспорта для виїзду за кордон може бути продовжено за письмовим 

зверненням особи із зазначенням кінцевого строку зберігання. 
 

УВАГА! УВАГА! УВАГА! 
При оформленні нового паспорта, попередній  закордонний паспорт підлягає вилученню та анулюванню. 

 
За письмовою заявою особи, поданої виключно під час подачі документів, анульований паспорт для виїзду за 
кордон може бути повернутий, тільки якщо в ньому проставлені одна чи декілька дійсних віз або якщо такий 
паспорт є підставою для отримання/продовження дозвільних документів на проживання в іноземній державі. 
 
У випадку, якщо під час подачі пакету документів щодо оформлення нового закордонного паспорта 
заявник не подав заяву з проханням повернути йому попередній закордонний паспорт, заявник 
погодився з фактом вилучення та анулювання документа згідно з чинним законодавством України. 

 

 
З положеннями Постанови № 152 від 07.06.2014 ознайомлений           …………………………………………………………………… 

                                                                                                                                                    Підпис 

 


