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З А Я В А 

Прошу дозволити мені вийти з громадянства України. 

Повідомляю про себе наступні відомості: 

№ 
п/п 

Запитання Відповіді 

1 Прізвище, ім`я, по батькові (якщо 
змінювалося прізвище, ім’я, по батькові, то 
перелічити всі прізвища, імена, по батькові) 

Перельманн Світлана Дмитрівна 

Пиріг – дівоче  

Семенюта – перший  шлюб 

2 Число, місяць і рік народження 24.08.1980 р.

3 Національність Українка (росіянка, єврейка і т.д.) 

4 Місце народження (село, місто, район, 

область; якщо народилися за кордоном – 
вкажіть країну) 

село Довбні  Котовського району Хар-

ківської області (або: с.Кулюк Арикба-
ликського району Джамбульської області, 

Казахстан) 

5 Коли і на яких підставах набуто 
громадянство України ?  

На момент проголошення незалеж-

ності України, 24.08.1991р.(або з 

народження; див пам'ятку) 

6 Коли виїхали з України на постійне 

проживання за кордон ? 

Вересень 1998 року 

7 Де і коли оформили документи на постійне 
проживання за кордоном? 

Генконсульство України у Франкфурті- 

на-Майні, 2003 (або: ВГІРФО УМВС 

України в Донецькій області, 1997 рік) 

8 Чи перебуваєте на цей час в громадянстві 

іноземної держави ? 

Ні (або: Так - тобто, Ви маєте 

Einbürgerungsurkunde) 

9 Чи маєте документ який підтверджує, що у 
разі виходу з громадянства України буде 

набуто громадянство іноземної держави?  

Так (тобто, Ви маєте 
Einbürgerungszusicherung, або: «Ні», якщо 

вже набули громадянства ФРН) 

10 Освіта, фах за освітою (де, коли і який 

навчальний заклад закінчили) 

середня: 1994 – ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 міста 

Рівне (або: вища: 1997 – Київський 
державний університет, економіст)  

11 Сімейний стан (одружені, розлучені, вдова / 
вдівець) 

Заміжня (або: одружений; незаміжня 
/неодружений; розлучена/розлучений; 

вдова/вдівець) 

12 Останнє місце проживання на території 

України  

Вул.Мазепи 2, кв.18, м.Київ 01018 

(обов’язково зазначається повна поштова 
адреса) 

13 Адреса місця проживання на теперішній 

час, телефон, E-Mail  

Musterstr. 27, 53111 Bonn 

0271-92 03 33, 0173-938 38 44 
perelmann@arcor.de 

 

З     Р     А     З     О     К

З     Р     А     З     О     К

Фото слід одразу 
наклеїти  на 

позначений у анкеті 

прямокутник 

http://wp.me/P1yfkk-1n


2. Одночасно зі мною прошу дозволити вийти з громадянства України моїм неповнолітнім

дітям: 

1 Прізвище, ім’я та по батькові 

дитини 

Семенюта  

Іван Степанович 

(відповідно до свідоцтва) 

Перельманн  

Катаріна 

(відповідно до свідоцтва) 

2 Число, місяць і рік народження 
дитини 

14.07.1999р. 29.08.2004р. 

3 Наявність у дитини документу 
про належність до громадянства 

України 

свідоцтво про народження 

(якщо дитина має свідоцтво 

про народження 
українського зразку, видане 
до 01.03.2001 року) 

Довідка про реєстрацію 

громадянином України за 

народженням (якщо 
дитина народилася після 
01.03.2001 року) 

4 З ким із батьків дитина виходить 
з громадянства України? 

З матір’ю З матір’ю 

5 Зазначте статус другого з батьків 
дитини: громадянин України, 
іноземець, особа без 

громадянства 

Громадянин України Іноземець 

3. Зазначте документи, які додаються до заяви:
1 копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон (сторінки з персональними 

даними, консульським обліком/ ПМП, даними про дітей та дозволом на перебування у 

ФРН - Aufenthaltstitel) 

2 копія свідоцтва про народження 

3 копія апостильованої гарантії набуття німецького громадянства 

(Einbürgerungszusicherung) разом з копією аростильвоаного перекладу українською 

мовою 

4 копія свідоцтва про народження Семенюти І.С 

5 копія апостильованого свідоцтва пронародження Перельманн К. разом з копією 

апостильованого перекладу українською мовою  

6 копія довідки про реєстрацію громадянином України за народженням       Перельман К. 

7 Нотаріально засвідчена та апостильована копія Kinderreisepass Перельман К. разом з 

апостильованим перекладом українською мовою 

Достовірність викладених у заяві відомостей і дійсність поданих документів 
підтверджую. 

Мені роз’яснено і я розумію правові наслідки виходу з громадянства України.  

“ 10 ”    березня   2015 р.                      ______Підпис_____ 

(підпис заявника) 

Заяву прийняв, правильність її заповнення та всі необхідні документи, додані до заяви, 

перевірив: ______________________________________________________________________ 
 (посада, прізвище та ініціали 

____________________________________________________________________ 
     консульської посадової особи)  

“_____”________________201__р.     __________________________  

 (підпис) 

З     Р     А     З     О     К

Дата та підпис 
проставляються у 

присутності консула! 

З     Р     А     З     О     К


