
ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО УКРАЇНИ У ВРОЦЛАВІ           

 
ЗАЯВА-АНКЕТА  №……………… 

про оформлення посвідчення особи на повернення в Україну  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цю частину заповнювати великими друкованими літерами 

Прізвище (українською 
мовою)                       

                          
 (латиницею) 

                     
 

                          

Ім’я (українською 
мовою)                

  
Стать 

  

                        
 (латиницею) 

               
     

                    Жін.  Чол.  

По батькові                (потрібне позначити) 

                      

Дата народження:    число     місяць   
 рік     

       

Місце народження: 
                     

           держава                      
 

                               область                      

 район/місто                      

 селище/село                      

  

Відомості про дітей, що вносяться до посвідчення: 

 

№ Прізвище Ім’я По батькові 
Дата 

народження 

1 укр.     

 лат.     

2 укр.     

 лат.     

3 укр.     

 лат.     

 

Фотокартки дітей (подаються при досягненні дітьми 5 років) 

 

   1.       2.       3.   

 
 
 
 
 

 
 

фото 
35х45 мм 

 
 
 



Прошу видати  мені  посвідчення  особи  на  повернення  в  Україну  у зв’язку з тим, 
що під час мого перебування на території Республіки Польща мною було втрачено 
(вказати реквізити  втраченого документа)                                                           

 
серія та номер документа:                                    дата втрати: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                            (назва паспортного документа, номер, дата, орган видачі)                                                                  
 
Прибув (ла) на територію Республіки Польща (вказати дату в’їзду) :…………………………………….. 

 

 

з метою …………………………………………………………………………………………………………………………….
     (зазначається мета перебування на території держави: працевлаштування, навчання, туризм, тощо) 
 

На території Республіки Польща перебуваю за адресою: ………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………тел. ………………………………………… 
  

На території України зареєстрований (вказати адресу):…………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………тел. ………………………………………… 
 

Маю в наявності такі документи:……………………………………………………………………………………. 
                                                                                 (довідка з поліції, внутрішній паспорт) 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
«…………»  …………………………. 20………… р. 

   

Підпис заявника 
(законного представника) 

 

 

 
 
Анкету прийняв  «………»  ………………. 20…… р. ……………………………………………………………….. 
                                                                                                                                                      підпис, прізвище, посада 

 
 

Оформлено та видано посвідчення особи на повернення в Україну: 

 

№…………………………………………..…….. від……………………………………………………..…………………….. 

Консульський збір у розмірі…………………………………………………………………………… стягнуто. 

Посвідчення видане без стягнення консульського збору на підставі:…………………………. 

 
…………………………………………………..……………………………………………………………………………………... 

(зазначається підстава для звільнення від сплати консульського збору) 
 

Посвідчення особи на повернення в Україну одержав:  

 

 

«…………»  …………………………. 20………… р.                                         …………………………………….
                                                                              (підпис заявника) 



 
 

ЗГОДА 
на обробку персональних даних 

 
 

Я,………………………………………….…………………………………………….……………..
(прізвище, ім'я, по батькові) 

 
народився «…………»……………….……………………………………………… року, 

(дата народження) 

 
паспорт серії …..…….…….… № …….……………………..…………..., виданий  
…………………………………………………………………………….……………………………. 
……………………………………………………………………………………….…………………. 
…………………………………………………………………………………….……………………. 
зареєстрований в Україні за адресою (останнє місце 
реєстрації):………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………….……………………. 
…………………………………………………………………………………….……………………. 
відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» 
від 1 червня 2010 року № 2297-УІ даю згоду ДКС МЗС України 
на обробку моїх персональних даних: прізвище, ім'я, по 
батькові, адреса, паспортні та ідентифікаційні дані, свідоцтво 
про народження, громадянство, з метою оформлення 
посвідчення особи на повернення в Україну. 

Мої персональні дані, на обробку яких я даю цю згоду, 
можуть бути передані третім особам тільки у випадках, 
передбачених законодавством України. 

 
 
 
 
«……..» ……………… 20…...року    ………………           …………………………. 
                                                                                           (підпис)                              (прізвище та ініціали) 

 
 
 
 


