Форма 19
Президентові України

ФОТО
35 х 45
мм
М.П.

ЗАЯВА
про прийняття до громадянства України
Прошу прийняти мене до громадянства України відповідно до статті 9 Закону
України “Про громадянство України”.
Визнаю Конституцію України та зобов’язуюся дотримуватися законів України.
Про себе повідомляю необхідні відомості.

№
з/п
1

Запитання
Прізвище (якщо змінювали прізвище,
зазначити всі прізвища, які мали)
ім’я (якщо змінювали ім’я, зазначити всі імена,
які мали)
по батькові (якщо змінювали по батькові,
зазначити всі по батькові, які мали)

2

Дата народження

3

Місце народження

4

Освіта

5

Національність

6

У громадянстві якої держави (яких держав)
перебуваєте на цей час

7

Коли і з якої країни прибули в Україну на
постійне проживання

8

Сімейний стан:

8.1

перебування в шлюбі з громадянином(кою)
України терміном понад 2 роки (зазначити дату
укладення шлюбу)

8.2

перебування понад 2 роки в шлюбі з
громадянином(кою) України, який (яка)
помер(ла) (зазначити дату укладення шлюбу та
дату смерті чоловіка чи дружини)

Відповіді

9

Термін безперервного проживання на законних
підставах на території України (не заповнюється
особами, які мають визначні заслуги перед
Україною і особами, прийняття яких до
громадянства України становить державний
інтерес для України)

10

Постійне проживання в Україні (зазначити дату
отримання посвідки на постійне проживання
або дозволу на імміграцію)

11

Володіння державною мовою або розуміння її в
обсязі, достатньому для спілкування (зазначити
необхідне) (не заповнюється особами, які мають
визначні заслуги перед Україною і особами,
прийняття яких до громадянства України
становить державний інтерес для України)

12

Наявність фізичних вад (заповнюється стосовно
осіб з вадами слуху, зору)

13

Законне джерело існування (не заповнюється
особами, які мають визначні заслуги перед
Україною і особами, прийняття яких до
громадянства України становить державний
інтерес для України)

14

Надання статусу біженця в Україні чи притулку
в Україні (зазначте дату)

15

Наявність подання про те, що особа має
визначні заслуги перед Україною (зазначити,
ким уноситься подання)

16

Наявність подання про те, що прийняття особи
до громадянства України становить державний
інтерес для України (зазначити, ким уноситься
подання)

17

Місце проживання та номер телефону

18

Документи, які додаються до заяви
Одночасно зі мною прошу прийняти до громадянства України моїх дітей:

№
з/п

Прізвище, ім’я, по
батькові дитини

Громадянство на
цей час

Дата
народження

Місце народження

1
2
3
Достовірність викладених у заяві відомостей і дійсність поданих документів
підтверджую. Під судом та слідством на території іноземних держав не перебуваю.
Підстав, за наявності яких особа відповідно до частини п’ятої статті 9 Закону України
“Про громадянство України” не приймається до громадянства України, немає.
Мені повідомлено, що в разі подання завідомо неправдивих відомостей або
фальшивих документів я втрачу громадянство України на підставі пункту 2 частини першої
статті 19 Закону України “Про громадянство України”.
__ ________________ 20___ року

__________________________________
(підпис заявника)

СЛУЖБОВІ ВІДМІТКИ
Особа, яка подала заяву про прийняття до громадянства України, має:
а) паспортний документ серії ______№ ________________, виданий _____________________
_______________________________________________________________________________
(коли та ким виданий паспортний документ)

______________________________________________________________________________;
б) посвідку на проживання для іноземців серії _____№
_________, видану
_______________________________________________________________________________
(коли та яким органом видано посвідку)

_______________________________________________________________________________
в) посвідку на проживання для осіб без громадянства серії ____________№ ______________,
видану _________________________________________________________________________
(коли та яким органом видано посвідку)

_______________________________________________________________________________;
г) посвідчення біженця або особи, якій надано притулок, № __________, видане
_______________________________________________________________________________
(коли та ким видано посвідчення)

_______________________________________________________________________________
Заяву прийняв, правильність її заповнення та всі необхідні документи, додані до заяви,
перевірив ______________________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали)

___ ______________ 20 __ року

___________________________
(підпис)

