
 Посольство України в Королівстві Данія (2DNK) 
 (назва (код) закордонної дипломатичної установи України) 

Від:  
  
 (прізвище, ім’я, по батькові) 

Тел.:  
Ел. пошта:  

 
 

ЗАЯВА 
У зв’язку із зміною даних, внесених до облікової картки, прошу внести 

відповідні зміни до облікової картки консульського обліку, оформленої 
 

на моє ім’я: _______________________________________________________ 
 (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження) 

на ім’я особи, законним представником якої я є: ________________________ 
 

 ____________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження дитини) 

в частині: 

даних паспорта громадянина України для виїзду за кордон, службового 
паспорта України або дипломатичного паспорта України; 

відомостей про дату або місце народження; 

відомостей про зареєстроване місце проживання в Україні; 

відомостей про зареєстроване місце проживання в іноземній державі; 

даних дозволу іноземної держави на проживання; 

іншого: __________________________________________________________ 

 

 

До заяви додаю копії таких документів, що підтверджують факт зміни даних: 

документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України особи, яка 
прийнята на консульський облік (сторінка даних): 

паспорта громадянина України для виїзду за кордон; 

дипломатичного паспорта України; 

службового паспорта України; 

паспортного документа законного представника особи, яка прийнята на 
консульський облік (сторінка даних): 

паспортного документа іноземця; 

паспорта громадянина України для виїзду за кордон; 

дипломатичного паспорта України; 

службового паспорта України; 

  



документа, до якого внесена інформація про дату та місце народження особи, яка 
прийнята на консульський облік: 

паспорта громадянина України; 

свідоцтва про народження; 

витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну 
реєстрацію народження; 

документа, до якого внесені відомості про місце проживання в Україні особи, яка 
прийнята на консульський облік: 

паспорта громадянина України у формі книжечки зразка 1994 року; 

довідки про реєстрацію місця проживання; 

довідки про зняття з реєстрації місця проживання; 

данських документів особи, яка прийнята на консульський облік: 

дозволу, що дає право на проживання в Данії; 

документу, що підтверджує адресу місця проживання або перебування 
на території Данії. 

документів, що підтверджують повноваження законного представника особи, яка 
 

прийнята на консульський облік: _________________________________________ 
 

а також інших документів: 
 

 

Даю згоду на автоматизовану обробку інформації про фізичну особу 
(персональних даних) відповідно до Закону України «Про захист персональних 
даних» для потреб ведення консульського обліку. 
 
 
«___» ____________ 20__ р. ______________ 

(підпис) 
_____________________ 

(ініціали та прізвище) 
 


