Форма 15

Зразок
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МЗС України
15.09.2006 № 185
Керівнику дипломатичного представництва/
Консульської установи України
в_______________________
________________________
________________________

(печатка консульської установи)

ФОТО
35х45
мм

ЗАЯВА
Я, ______________________________________________________, громадянин
(прізвище, ім’я, по батькові)

України, особа без громадянства, громадянин ____________________ (зайве викреслити)
який є усиновителем дитини, прошу оформити набуття дитиною громадянства України
внаслідок усиновлення.
Повідомляю такі відомості:
№
з/п
1

Запитання

Відповіді

Прізвище, ім’я, по батькові дитини (якщо
змінювалося прізвище, ім’я, по батькові, то
перелічіть всі прізвища, імена, по батькові, які
мала дитина)

2

Число, місяць і рік народження дитини, які
зазначені в свідоцтві про народження

3

Національність

4

Місце народження дитини

5

Перебування дитини в громадянстві іноземної
держави

6

Перебування дитини
громадянства

7

Рішенням якого
усиновлено

8

Перебування усиновителя у громадянстві України
(з якого часу)

у

органу

статусі

та

особи

коли

без

дитину

2

Продовження форми15

9

Місце постійного проживання дитини

10

Зазначте документи, які додаєте до заяви

__ __________20__р.

_______________
(підпис заявника)

3
Продовження форми 15

СЛУЖБОВІ ПОМІТКИ
(заповнюється консульською посадовою особою)

Особа _______________________________ має:
(прізвище, ім’я, по батькові)

1) паспорт громадянина України для виїзду за кордон: серія______№___ , виданий
________________________________________________________
(назва установи, яка видала паспорт)

_________________________________________________________________
2) національний паспортний документ, виданий _____________________
(назва установи, яка видала

_________________________________________________________________
паспортний документ)

3) посвідку на постійне проживання для осіб без громадянства: серії__№____, видану
______ ______ __ ______________

__р. строком до __ __________ __ р.

(ким видана)

4) свідоцтво про народження дитини: серія________№________________, видане
_____________________________________________________________
(назва установи, яка видала свідоцтво про народження)

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

__ ____________200__р.

_______________
(підпис)

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

є громадян_______ України згідно з __ пунктом Порядку та відповідно до
ст.11 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)

