
У Пасольства Рэспублікі Беларусь
у Злучаным Каралеўстве Вялікабрытаніі і
Паўночнай Ірландыі
В Посольство Республики Беларусь
в Соединенном Королевстве Великобритании
и Северной Ирландии

грамадзяніна Рэспублікі Беларусь /
гражданина  Республики Беларусь
______________________________________
______________________________________

ЗАЯВА
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прашу аформіць пасведчанне на вяртанне ў Рэспубліку Беларусь майму
непаўналетняму дзіцяці – грамадзяніну Рэспублікі Беларусь, які нарадзіўся за межамі
Рэспублікі Беларусь / Прошу оформить свидетельство на возвращение в Республику
Беларусь моему несовершеннолетнему ребенку – гражданину Республики Беларусь,
родившемуся за пределами Республики Беларусь.

Аб дзіцяці паведамляю наступнае / О ребенке сообщаю следующее:

Прозвішча, імя, імя па бацьку
(руская транскрыпцыя, якая
адпавядае дадзеным
пасведчання аб нараджэнні) /
ФИО (русская транскрипция,
соответствующая данным
свидетельства о рождении)
Прозвішча, імя, імя па бацьку
(лацінская транскрыпцыя з
пасведчання аб нараджэнні) /
ФИО (латинская транскрипция
из свидетельства о рождении)
Дата і месца нараджэння
(на рускай мове) /
Дата и место рождения
(на русском языке)
Нумар пасведчання аб
нараджэнні і месца яго
выдачы (на рускай мове) /
Номер свидетельства о
рождении и место его выдачи
(на русском языке)
Адрас месца жыхарства за
мяжой і нумар тэлефона (на
мове краіны жыхарства) /
Адрес проживания за рубежом и
номер телефона (на языке
страны проживания)



Звесткі пра бацьку
(прозвішча, імя, імя па
бацьку, дата нараджэння,
грамадзянства) /
Сведения об отце (ФИО,
дата рождения, гражданство)
Звесткі пра маці (прозвішча,
імя, імя па бацьку, дата
нараджэння, грамадзянства) /
Сведения о матери (ФИО,
дата рождения, гражданство)
Адрас месца жыхарства ў
Рэспубліцы Беларусь (адрас
рэгістрацыі маці або бацькі
дзіцяці) і нумар тэлефона /
Адрес местожительства в
Республике Беларусь (адрес
регистрации матери или отца
ребёнка) и номер телефона
Плануемая дата і маршрут
вяртання ў Рэспубліку
Беларусь /
Предполагаемая дата и маршрут
возвращения в Республику
Беларусь
Асоба, якая будзе
суправаджаць дзіцяці пры
перасячэнні мяжы (руская і
лацінская транскрыпцыя
прозвішча, імя, імя па бацьку) /
Лицо, которое будет
сопровождать ребенка при
пересечении границы (русская и
латинская транскрипция ФИО)

_____________________ ______________________
     (дата / дата)            (подпіс / подпись)


