Додаток 3
до Порядку провадження в закордонних
дипломатичних установах України за заявами
про оформлення документів для залишення на
постійне проживання за кордоном громадян
України, які виїхали за кордон тимчасово
(підпункт 4 пункту 8 розділу ІІ)
Посольство України в Королівстві Нідерланди
___________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
___________________________________________________
(серія і номер дійсного документа, що посвідчує особу та
підтверджує її належність до громадянства України, а
також дає право на виїзд з України)
___________________________________________________
(дата видачі, орган, що видав)
___________________________________________________
(місце реєстрації в Україні (поштовий індекс, область,
місто))
___________________________________________________
(селище/село, вулиця, номер будинку, номер квартири)

Інформація про ознайомлення
Мені відомо, що у разі прийняття за моєю заявою рішення про оформлення
документів для залишення на постійне проживання за кордоном я (моя дитина/особа, над
якою встановлено опіку/піклування), _____________________________, маю(ємо) знятися
(П.І.Б. заявника (дитини))

з реєстрації у зв’язку із оформленням виїзду за кордон на постійне місце проживання та
надати до Посольства України в Королівстві Нідерланди один з таких документів та його
копію для задоволення поданої мною заяви:
для особи, яка має паспорт громадянина України у формі книжечки, - штамп зняття з
реєстрації місця проживання;
для особи, яка має паспорт громадянина України у формі картки, що містить
безконтактний електронний носій, - довідку про зняття з реєстрації місця проживання,
видану відповідним органом реєстрації;
для особи, яка обліковувалася як зареєстрована в Україні, але не оформлювала
паспорт громадянина України, - довідку про зняття з реєстрації місця проживання, видану
органом реєстрації;
для особи, яка не обліковувалася як зареєстрована в Україні та не оформлювала
паспорт громадянина України, - довідку органу реєстрації за місцем реєстрації законних
представників або одного з них (у разі якщо інший не є громадянином України) про те, що
особа за адресою місця проживання законних представників чи одного з них
зареєстрованою на території України не була. У разі якщо обидва законні представники є
громадянами України, така довідка оформлюється за місцем останньої реєстрації місця
проживання на території України кожного з них.
Мені відомо, що незалежно від результату розгляду заяви сплачений консульський
збір не повертається.
Мені відомо, що зняття з реєстрації місця проживання в Україні та отримання
підтвердного документа можливі виключно після оформлення паспорта громадянина
України, що здійснюється на території України на підставі особистого звернення.
З інформацією ознайомлений(а):
Дата __________

Підпис __________

