Місце для фото

Заява
про надання дозволу на імміграцію в Україну*

Службові відмітки
Дата подачі заяви:

Підстави надання:
Пункт
Частина
Стаття
Закону України «Про імміграцію»

Номер справи:

Прошу надати мені дозвіл на імміграцію у зв’язку із тим, що

Про себе повідомляю такі дані
Прізвище
Ім’я, по батькові (за наявності)
Чи змінювали прізвище, ім’я та по батькові (у зв’язку з чим)
Дата народження
Місце народження
Громадянство(а)
Чи перебували раніше в громадянстві України або інших держав. Вказати докладну інформацію про
перебування та втрату громадянства інших держав.

Паспортний документ (серія, номер, коли та ким виданий, термін дії)
Місце проживання в Україні

Місце проживання за кордоном
У шлюбі перебуваю
У шлюбі не перебуваю
Чи притягувалися до кримінальної відповідальності
У разі наявності непогашеної (не знятої у встановленому законом порядку) судимості вказати
підстави притягнення до кримінальної відповідальності
Відомості про дітей до 18 років, які іммігрують разом зі мною:
Прізвище, ім’я та по батькові
громадянство
Дата та місце народження

Відомості про близьких родичів, що живуть в Україні та за кордоном

Прізвище, імя та по батькові Ступінь
Рік
родинного народ
зв’язку
ження
(чоловік,
дружина,
мати,
батько,
син,
дочка,
брат,
сестра)

Громадянство

Адреса місця
проживання

Мені відомо, що у разі зазначення у заяві про надання дозволу на імміграцію свідомо
неправдивих відомостей, мені буде відмовлено у наданні дозволу на імміграцію

Дата

Підпис заявника (обов’язково)
Підпис повіренного**

**У разі, якщо за наявності поважних причин, заява подається за дорученням заявника, посвідченим
нотаріально, іншою особою (повіреним), дату та підпис проставляє повірена особа. Оригінал або
нотаріально засвідчена копія доручення та копія документа, що посвідчує особу повіреного,
долучається до матеріалів справи.

СЛУЖБОВІ ВІДМІТКИ
Заяву прийняв:
Посада, прізвище посадової особи

Підпис
Дата

Перевірка підстав та законності перебування в Україні,
справжності поданих документів та відповідності їх
оформлення вимогам законодавства, з’ясування у межах
своєї компетенції питання щодо наявності чи відсутності
підстав для відмови у наданні дозволу на імміграцію
Дата

Посада, прізвище посадової особи,
що здійснила перевірку

Запит до регіонального СБУ надіслано

Дата

Запит до Робочого апарату Укрбюро Інтерполу надіслано

Дата

Запит до держприкордонслужби надіслано

Дата

* Заповнюється українською мовою

Підпис

