
 



 

 ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ! 
 
 

Шановні громадяни, Вам НЕ ПОТРІБНО реєструвати своє перебування в Консульстві чи подавати будь-які заяви до Консульства щодо Вашого 

перебування на території Польщі. До Консульства України в Гданську Ви можете звернутися з метою: 

1) продовження строку дії закордонного паспорта до 5 років у разі його закінчення; 

Необхідні документи: 1. Заповнену заяву про продовження строку дії паспорта; 

           2. Закордонний паспорт та копію 1 сторінки; 

           3. У разі продовження дії закордонного паспорта дитині, потрібно також надати оригінал    свідоцтва про народження. 

2) внесення відомостей про дітей до паспорта одного з батьків або законного представника; 

Необхідні документи:  1. Заяву про внесення до закордонного паспорту інформації про дитину  

         2. Закордонний паспорт та копія першої сторінки; 

         3. Свідоцтво про народження дитини; 

         4. Дві фотокартки дитини розміром 3,5 х 4,5 см; 

         5. Документ, що підтверджує повноваження особи, як законного представника. 

3) У випадку, якщо у Вас є лише внутрішній паспорт (старого взірця у вигляді книжечки), де відсутні записи латиницею, Ви можете оформити у нашій 

установі Свідоцтво про підтвердження особи, де Ваші персональні дані будуть зазначені польською та українською мовами. Аналогічне Свідоцтво можна 

оформити і для дітей, у випадку відсутності у їхніх батьків закордонного паспорту. 

Необхідні документи: 1. Заповнена заява; 

           2. Дві фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см; 

           3. Документ за яким було здійснено перетин українсько-польського кордону та його копія. 

           4. Документи, які дозволяють ідентифікувати особу і громадянство (для дітей - свідоцтво про      народження, для дорослих - 

паспорт, ID, Дія тощо). 

Привертаємо увагу, що видані компетентними органами іноземної держави документи (у тому числі, свідоцтво про народження), подаються 

легалізованими (не стосується виданих у Польщі) з перекладом українською мовою, засвідченим нотаріально. 

 

Усі вищезгадані консульські дії вчиняються безкоштовно та без 
посередників!  
Просимо мати також копії необхідних документів! 
Консульський прийом громадян здійснюється відповідно до 
встановленого особливого графіку з 9.00 до 16.00. 
https://www.facebook.com/gc.plg  

Актуальну інформацію українською мовою можна знайти 

на сайті: www.ua.gov.pl  

https://www.facebook.com/gc.plg
http://www.ua.gov.pl/

