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Анкета для отримання Шенгенської візи 

Solicitud de visado Schengen 

Безкоштовний бланк / Impreso gratuito 
 

 

 

ФОТО 
3,5 x 4,5 cm 

 

FOTO 
3,5 x 4,5 cm 

 

 

 

 

 

 

1. Прізвище (-а) / Apellido(s) (x) 
 

 

PARTE RESERVADA A LA 

ADMINISTRACIÓN 

2. Прізвище (-а) при народженні /попереднє (-і) прізвище (-а) / Apellido(s) de nacimiento (apellido(s) anterior(es)) (х) 
 

 

Fecha de la solicitud: 
 

 

Número de la solicitud de 
visado: 

 

 

Solicitud presentada en: 

 

□ Embajada/consulado 
□ CCS 

□ Proveedor de servicios 
□ Intermediario comercial 

□ Frontera 

 
Nombre: 

 

 
□ Otros 

 

 
Expediente gestionado por: 

 

 
Documentos presentados: 

 

□ Documento de viaje 
□ Medios de subsistencia 

□ Invitación 

□ Medio de transporte 
□ Seguro médico de viaje 

□ Otros: 

 
Decisión sobre el visado: 

 

□ Denegado 
□ Expedido: 

□ A 

□ C 
□ VTL 

 

□ Válido: 
desde … 

hasta … 

 

Número de entradas: 

 

□ Una □ dos □ múltiples 
 

Número de días: 

 

3. Ім’я (Імена) / Nombre(s)  (x) 
 

 

4. Дата народження (день-місяць-рік) 
/ Fecha de nacimiento (día-mes-año) 
 

5. Місце народження  / Lugar de 

nacimiento 
 

 

 
6. Країна народження  / País de 

nacimiento  

7. Громадянство / Nacionalidad actual 

 
 

 

Громадянство при народженні, якщо 

відмінне від теперішнього / 

Nacionalidad de nacimiento, si difiere de la 
actual 

 

8. Стать / Sexo  

□ Чоловік  / Varón 
□ Жінка / Mujer 

9. Громадянський стан  / Estado civil 

□ Неодружений/незаміжня  / Soltero/a            □ Одружений/заміжня  / Casado/a  
□ Divorciado/a/ Розлучений (-a)                        □ / Separado/a  

□ Viudo/a / вдівець/вдова                                                  

□ Інше (прохання уточнити) / Otros (especifíquese) 
 

 

10. Для неповнолітніх: прізвище, ім’я, адреса (якщо відрізняється від адреси заявника) та громадянство особи, що 

має батьківські права або є офіційним опікуном  / Para los menores de edad: apellidos, nombre, dirección (si difiere de la 

del solicitante) y nacionalidad de la persona que ejerce la patria potestad o del tutor legal 

 
 

 

11. Номер загальногромадянського внутрішнього паспорту/ Número de documento nacional de identidad, si procede 
 

 

12. Тип паспорту/ Tipo de documento de viaje 
 

□ Закордонний паспорт  / Pasaporte ordinario               □ Дипломатичний паспорт  / Pasaporte diplomático 

□ Службовий паспорт / Pasaporte de servicio                □ Офіційний паспорт  / Pasaporte oficial                          
□ Спеціальний паспорт  / Pasaporte especial 

□ Інший проїзний документ (прохання уточнити) / Otro documento de viaje (especifíquese) 

 

13. Номер паспорту / Número del 
documento de viaje 

 

 

14. Дата видачі / Fecha 
de expedición 

15. Дійсний до /  
Válido hasta /  

 

 

16. Ким виданий  / Expedido por 
 

17. Поштова адреса та адреса електронної пошти заявника / Domicilio postal 

y dirección de correo electrónico del solicitante  

 
 

 

 Номер(-и) телефону (-ів) / Números de 

teléfono  

18. Проживання не в країні громадянства / Residente en un país distinto del país de nacionalidad actual 

□ Ні / No /          □ Так. Дозвіл на проживання  або еквівалентний документ / Sí. Permiso de residencia o documento 

equivalente……………Nº………………………………….…. Дійсний до / Válido hasta ………………………………….…. 

(x) Пункти з 1 по 3 повинні заповнюватися відповідно до даних, що фігурують в паспорті. / Los campos 1 a 3 deben rellenarse con arreglo a los datos que figuren en el documento de viaje. 

* Члени сім’ї громадян ЄС, ЄЕП або Швейцарської Конфедерації (подружжя, діти, батьки на утриманні), які подорожують згідно з угодою про вільне пересування, не мають заповнювати поля, відмічені 

зірочкою. Члени сім’ї громадян ЄС, ЄЕП або Швейцарської Конфедерації мають подати документи, що підтверджують родинний зв'язок та заповнити пункти номер 34 і 35. 

Los familiares de ciudadanos de la UE, del EEE o de la Confederación Suiza (cónyuges, hijos o ascendientes a cargo) que viajen ejerciendo su derecho de libre circulación no deben rellenar los campos marcados con un 

asterisco. Los familiares de ciudadanos de la UE, del EEE o de la Confederación Suiza deben presentar documentos que demuestren este parentesco y rellenar las casillas nº 34 y 35. 
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* 19. Посада, яку займаєте/ Profesión actual  Una vez presentada la solicitud de 

visado, se devolverá al solicitante 

una copia de este impreso sellada 

con indicación de la fecha y el 

lugar de recepción.  

Se podrá acordar con el solicitante 
el medio para efectuar los 

requerimientos de subsanación o 

aportación de documentos o 

certificaciones exigidos, así como 

para efectuar las citaciones de 

comparecencia y las notificaciones 

de resolución.  
Las citaciones y requerimientos se 

realizarán a través del teléfono o 

del telefax de contacto 

proporcionado por el interesado o 

su representante legal. Si resultan 

desatendidos se cursarán por 

escrito al domicilio fijado en la 

solicitud, el cual deberá estar 
situado en la demarcación consular. 

Las citaciones o requerimientos 

cursados deberán atenderse en un 

plazo máximo de diez días, salvo si 

se requiere la comparecencia 

personal, en cuyo caso, el plazo es 

de quince días.  
Agotadas todas las posibilidades de 

notificación, se efectuará mediante 

anuncio publicado durante diez 

días en el correspondiente tablón 

de la Oficina Consular. 

De resultar desatendidos en su 

plazo los requerimientos o 

citaciones, se tendrá al solicitante 
por desistido, y se le notificará la 

resolución por la que se declara el 

desistimiento. 

La decisión sobre las solicitudes se 

tomará en el plazo de 15 días 

naturales a partir de la fecha de 

presentación de una solicitud que 

sea admisible. Este plazo podrá 
ampliarse a un máximo de 30 días 

naturales en casos concretos, 

especialmente cuando sea 

necesario realizar un examen más 

detallado de la solicitud o en caso 

de una  representación en la que se 

consulte a las autoridades del 
Estado miembro representado. 

Excepcionalmente, en aquellos 

casos específicos en que se precise 

documentación adicional, este 

plazo podrá ampliarse a un máximo 

de 60 días naturales.  

El visado concedido deberá ser 

recogido en el plazo de un mes. De 
no efectuarse la recogida en el 

plazo mencionado, se entenderá 

que el interesado ha renunciado al 

visado concedido y se archivará el 

expediente. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

* 20. Назва, адреса і номер телефону роботодавця. Для учнів і студентів - назва і адреса навчального закладу /  

Nombre, dirección y número de teléfono del empleador. Para los estudiantes, nombre y dirección del centro de enseñanza 
 

 

 

 

 

 

21. Основна мета подорожі: / Motivo o motivos principales del viaje 

□ Туризм / Turismo                 □ Бізнес / Negocios                     □ Візит до родичів чи друзів / Visita a familiares o amigos 

□ Культура / Cultural  
□ Спорт  / Deporte                  □ Офіційний візит / Visita oficial □ Лікування  / Motivos médicos  □ Навчання  / Estudios 

□ Транзит / Tránsito 

□ Транзит в аеропорту / Tránsito aeroportuario □ Інше (прохання уточнити) / Otro (especifíquese) 
 

 

22. Країна(-и) призначення  / Estado o Estados miembros de 

destino 
 

 

 

23. Країна першого в´їзду в Шенгенську зону / Estado 

miembro de primera entrada 

24. Кількість в’їздів / Número de entradas solicitado 

    □ один / una         □ два / dos    □ багато / múltiples 
25. Запланований період перебування або транзиту. 

Вкажіть кількість днів / Duración prevista de la estancia o 

tránsito. Indíquese el número de días 

 

  

 
 

26. Шенгенські візи, отримані впродовж останніх трьох років / Visados Schengen expedidos en los tres últimos años 

□ Ні / No                  □ Так. Строки дії візи:  з…………..по……………./ Sí. Fechas de validez: desde……………….. hasta 
……………….. 

 

 
 

 

27. Відбитки пальців, взяті при отриманні попередньої Шенгенської візи / Impresiones dactilares tomadas 

anteriormente para solicitudes de visados Schengen  
□ Ні / No 

 

□ Так. Дата (якщо відома): / Sí. Fecha, fecha, si se conoce::   ………………………………… 

28. Дозвіл на в´їзд до країни призначення, якщо має місце/ Permiso de entrada al país de destino final, si ha lugar 

 

 
Ким виданий  / Expedido por …………………………………………………… дійсний з / válido desde ……………………до 

/ hasta ………………… 

 

29. Запланована дата в’їзду на територію Шенгенської зони / Fecha 
prevista de entrada en el espacio Schengen 

 

 
 

 

30. Запланована дата виїзду з території 

Шенгенської зони /  

Fecha prevista de salida del espacio Schengen  

* 31. Прізвище та ім’я приймаючої особи (осіб), яка (які) проживає (-ють) у державі (державах) Шенгенської 

зони. В іншому випадку, назва готелю (готелів) або адреса місця (місць) проживання у державі (державах) 

Шенгенської зони. / Apellidos y nombre de la persona o personas que han emitido la invitación en los Estados miembros. Si 

no procede, nombre del hotel u hoteles o dirección del lugar o lugares de alojamiento provisional en los Estados miembros. 
 

 

 
 

 

 
 

Поштова адреса та адреса електронної пошти приймаючої особи (осіб) / 

готелю (готелів) / місця (місць) проживання / Domicilio postal y dirección de 
correo electrónico de la persona o personas que han emitido la invitación, del hotel u 

hoteles o del lugar o lugares de alojamiento provisional 

 
 

 

 
 

 

Номер телефону та факсу 

Números de teléfono y fax 
 

 

* Члени сім’ї громадян ЄС, ЄЕП або Швейцарської Конфедерації (подружжя, діти, батьки на утриманні), які подорожують згідно з угодою про вільне пересування, не мають заповнювати поля, відмічені 

зірочкою. Члени сім’ї громадян ЄС, ЄЕП або Швейцарської Конфедерації мають подати документи, що підтверджують родинний зв'язок та заповнити пункти номер 34 і 35./Los familiares de ciudadanos de 

la UE, del EEE o de la Confederación Suiza (cónyuges, hijos o ascendientes a cargo) que viajen ejerciendo su derecho de libre circulación no deben rellenar los campos marcados con un asterisco. Los familiares de 

ciudadanos de la UE, del EEE o de la Confederación Suiza deben presentar documentos que demuestren este parentesco y rellenar las casillas nº 34 y 35. 
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*32. Назва та адреса приймаючого підприємства чи організації  / Nombre y 

dirección de la empresa u organización que ha emitido la invitación  
 

 

 
 

 

 
 

 

Номер(-и) телефону(-ів) та факсу 

підприємства чи організації  / Números de 
teléfono y fax de la empresa u organización 

Після того, як документи для 

отримання візи були подані, 

заявнику повертається копія 

даного формуляру з печаткою та 

відміткою щодо дати та місця 

подання.  

З заявником узгоджується спосіб 

надсилання вимог щодо 

доповнення справи або донесення 

документів та довідок, що 

вимагаються, а також те, яким 

чином заявнику призначатиметься 

співбесіда та повідомлення про 

наявність рішення по справі.  

Виклики на співбесіду та 

повідомлення про необхідність 

доповнення справи документами 

здійснюється за номерами 

телефону або факсу, вказаними 

заявником або його 

уповноваженим представником. У 

випадку, якщо на телефонні 

дзвінки та відправлені факси не 

буде відповіді, вони будуть 

відправлені на поштову адресу 

заявника, вказану у візовій анкеті, 

поштова адреса має знаходитися у 

даному консульському окрузі.  

Виклики на співбесіду та 

повідомлення про необхідність 

доповнення справи документами 

мають бути виконані у строк 

максимум десяти днів, крім 

випадків, коли вимагається 

особиста присутність заявника, у 

такому разі, строк виконання є 

п´ятнадцять днів.  

Якщо всі засоби повідомлення 

заявнику будуть вичерпані, 

повідомлення буде здійснюватися 

шляхом його публікації на дошці 

оголошень  Консульського відділу 

впродовж 10 днів. 

Якщо впродовж даного строку 

заявник не виконає вимогу, справа 

буде закрита, заявника 

повідомлять про закриття справи. 

Рішення по справах приймається 

впродовж 15 календарних днів з 

моменту подання документів. 

Даний строк може бути 

подовжений максимум до 30 

календарних днів у конкретних 

випадках, особливо коли є 

необхідним більш детальне 

вивчення справи, або якщо 

потрібно робити запит на 

отримання інформації від інших 

країн-членів Шенгенської угоди. 

У виключних випадках, за 

особливих умов, коли 

зазначаються додаткові 

документи, які потрібно надати, 

даний термін може збільшитися 

максимум до 60 календарних днів.  

Необхідно отримати видану візу 

впродовж одного місяця. Якщо у 

зазначений термін це не буде 

зроблено, буде визначено, що 

заявник відмовився від отриманої 

візи, та його справа буде передана 

в архів. 

 

Прізвище, ім’я, адреса, номери телефону та факсу, та адреса електронної пошти контактної особи у підприємстві 

чи організації:/ Apellidos, nombre, dirección, números de teléfono y fax y dirección de correo electrónico de la persona de 
contacto en la empresa u organización: 

 

 
 

 

 
 

 

 

*33. Витрати на подорож та проживання заявника під час його перебування покриваються: / Los gastos de viaje y 

subsistencia del solicitante durante su estancia están cubiertos 

 

 

□ самим заявником / por el propio solicitante 

 
 

 

 
Кошти на перебування  / Medios de subsistencia 

□ Готівка  / Efectivo 

□ Дорожні чеки  / Cheques de viaje 
□ Кредитні картки  / Tarjeta de crédito 

□ Оплачене житло / Alojamiento ya pagado 

□ Оплачений транспорт  / Transporte ya pagado 
□ Інше (прохання уточнити) / Otros (especifíquese) 

 

 

 

□ Спонсор (приймаюча сторона, підприємство, організація) / 

por un patrocinador (especifíquese si se trata del anfitrión, 
empresa u organización) 

□ Вказане в пунктах 31 або 32 / indicado en las casillas 31 o 32 

□ Інше (прохання уточнити) / otro (especifíquese) 
 

Кошти на перебування  / Elatusvahendid 

□ Готівка / Efectivo 
□ Наявність житла / Se facilita alojamiento al solicitante 

□ Всі витрати на перебування покриваються / Todos los 

gastos de estancia están cubiertos 
□ Оплачений транспорт / Transporte ya pagado 

□ Інше (уточніть) / Otros (especifíquese) 

34. Особисті дані члена сім'ї, який є громадянином ЄС, ЄЕП або Швейцарської Конфедерації  /  
Datos personales del familiar que es ciudadano de la UE, del EEE o de la Confederación Suiza 

Прізвище(-а) / Apellido(s) 

 
 

 

Ім’я (Імена) / Nombre (s) 

Дата народження  / Fecha de 

nacimiento 

Громадянство / Nacionalidad Номер проїзного документу чи 

посвідчення особи / Número del documento 
de viaje o del documento de identidad 

 

35. Родинний зв'язок з громадянином ЄС, ЄЕП або Швейцарської Конфедерації  / Parentesco con el ciudadano de la UE, 
del EEE o de la Confederación Suiza 

□ чоловік або дружина / cónyuge    □ син або донька / hijo  □ онук або онука / nieto  

□ батьки або прабатьки на утриманні / ascendiente a cargo  

36. Місце і дата / Lugar y fecha 

 

 

37. Підпис (замість неповнолітньої дитини підписує 

один з батьків або опікунів) / Firma (en caso de 

menores, firma de la persona que ejerce la patria potestad o 

del tutor legal) 

Мені відомо, що відмова у видачі візи не є приводом для повернення візового збору 

 

Tengo conocimiento de que la denegación del visado no da lugar al reembolso de los gastos de tramitación del visado. 

 

Для заявників на багаторазову візу(див пункт № 24): 

Мені відомо про необхідність мати медичну страховку як для першої подорожі, так і для наступних поїздок на територію країн-учасниць Шенгенської угоди 

 

Para los solicitantes de visado para entradas múltiples (véase la casilla nº 24): 

 

Tengo conocimiento de que necesito un seguro médico de viaje adecuado para mi primera estancia y para cualquier visita posterior al territorio de los Estados miembros. 
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* Члени сім’ї громадян ЄС, ЄЕП або Швейцарської Конфедерації (подружжя, діти, батьки на утриманні), які подорожують згідно з угодою про вільне пересування, не мають заповнювати поля, відмічені 

зірочкою. Члени сім’ї громадян ЄС, ЄЕП або Швейцарської Конфедерації мають подати документи, що підтверджують родинний зв'язок та заповнити пункти номер 34 і 35. / Los familiares de ciudadanos de 

la UE, del EEE o de la Confederación Suiza (cónyuges, hijos o ascendientes a cargo) que viajen ejerciendo su derecho de libre circulación no deben rellenar los campos marcados con un asterisco. Los familiares de 

ciudadanos de la UE, del EEE o de la Confederación Suiza deben presentar documentos que demuestren este parentesco y rellenar las casillas nº 34 y 35. 

 

Мені відома наступна інфомація і я з нею погоджуюсь: дані, які 

потрібно вказати в цій заяві, надання фотографії, і, у разі 

необхідності, моїх відбитків пальців є обов’язковими для розгляду 
заяви на отримання візи; мої персональні дані та дані, вказані у 

заяві на отримання візи, а також мої відбитки пальців та 

фотографія будуть передані до компетентних органів країн-
учасниць Шенгенської угоди та розглядатимуться цими органами 

при прийнятті рішення щодо видачі візи.   

 
Ця інформація, а також рішення щодо заяви на отримання візи, 

анулювання, відкликання або подовження виданої візи 

зберігатиметься у системі VIS¹ протягом п’яти років та буде 
доступною для компетентних органів, що здійснюють візовий 

контроль на зовнішніх кордонах та на території країн-учасниць 

Шенгенської угоди; для міграційних служб, установ, що 
розглядають надання політичного притулку країн-учасниць 

Шенгенської угоди з метою перевірки виконання вимог в’їзду, 

законного перебування та проживання на території країн-учасниць 
Шенгенської угоди; з метою встановлення особи громадян, які не 

дотримуються або перестали виконувати ці вимоги; з метою 

вивчення заяви на отримання політичного притулку та 

встановлення ступені відповідальності за це. У певних випадках, 

також зможуть перевіряти ці дані компетентні органи країн- 
учасниць Шенгенської угоди та Європол з метою уникнення, 

розкриття або розслідування терористичних або інших тяжких 

злочинів. Іспанською установою, яка уповноважена обробляти 
дані, є Консульство, до якого подається заява на отримання візи. 

 

Мені відомо, що я маю право отримати від будь-якої країни- 
учасниці Шенгенської угоди мої персональні дані, які фігурують у 

системі VIS та яка країна їх внесла, а також вимагати виправити ту  

інформацію, яка є неточною та видалити ті дані, які були отримані 
нелегально. Якщо я подаю відкрите клопотання, установа, яка 

обробляє мою заяву, має поінформувати мене, яким чином я можу 

перевірити мої персональні дані, та яким чином можна їх 
виправити або знищити, та як це зробити відповідно до 

внутрішнього законодавства країни-учасниці Шенгенської угоди, 

до якої я звернувся. Національна установа, що здійснює контроль 
(в Іспанії це Іспанська агенція з захисту персональних даних, з 

офісом в Мадриді, вул Хорхе Хуан, № 6 (поштовий індекс 28001)- 

www.agdp.es) вивчає всі клопотання, пов’язані із захистом 

персональних даних.    

 

Я заявляю, що надав правдиві дані у повному обсязі. Мені відомо, 
що будь-яка неправдива інформація може стати приводом для 

відмови у видачі візи, в анулюванні виданої візи та дозволяє 

розпочати судову справу проти мене, відповідно до законодавства 
країни-учасниці Шенгенської угоди, яка розглядає мою заяву на 

отримання візи.   

 
Я зобов’язуюсь покинути територію країн-учасниць Шенгенської 

угоди до закінчення строку дії виданої візи. Мене поінформували, 

що віза-це одна з вимог для в’їзду на територію країн-учасниць 
Шенгенської угоди. Факт отримання візи не означає, що я маю 

право на повернення грошей, якщо я порушив положення статті 5, 

пункту 1 Регламенту ЄС № 562/2006 (Шенгенський прикордонний 
кодекс), внаслідок чого мені заборонили в’їзд до країни 

призначення. Виконання вимог в’їзду перевірятиметься при в’їзді 

на територію країн-учасниць Шенгенської угоди.   
 

Tengo conocimiento de lo siguiente y consiento en ello: la recogida de 

los datos que se exigen en el presente impreso, la toma de mi fotografía 

y, si procede, de mis impresiones dactilares, son obligatorias para el 
examen de la solicitud de visado; y los datos personales que me 

conciernen y que figuran en el impreso de solicitud de visado, así como 

mis impresiones dactilares y mi fotografía, se comunicarán a las 
autoridades competentes de los Estados miembros y serán tratados por 

dichas autoridades a efectos de la decisión sobre mi solicitud de visado. 

 
Estos datos, así como la decisión que se adopte sobre mi solicitud o una 

decisión relativa a la anulación, revocación o ampliación de un visado 

expedido se introducirán y se almacenarán en el VIS1 durante un 
período de cinco años, y estarán accesibles a las autoridades 

competentes para realizar controles de los visados en las fronteras 

exteriores y en los Estados miembros; a las autoridades de inmigración 
y asilo en los Estados miembros a efectos de verificar si se cumplen las 

condiciones para la entrada, estancia y residencia legales en el territorio 

de los Estados miembros; para identificar a las personas que no 
cumplen o han dejado de cumplir estas condiciones; para examinar 

peticiones de asilo y para determinar la responsabilidad de tal examen. 

En determinadas condiciones, también podrán consultar los datos las 

autoridades responsables de los Estados miembros y Europol con el fin 

de evitar, descubrir e investigar delitos de terrorismo y otros delitos 
graves. La autoridad responsable del tratamiento de los datos en el caso 

de España será la Oficina Consular en la que ha sido presentada la 

solicitud de visado. 
 

Me consta que tengo derecho a exigir en cualquiera de los Estados 

miembros que se me notifiquen los datos que me conciernen que están 
registrados en el VIS y el Estado miembro que los ha transmitido, y a 

solicitar que se corrijan aquellos de mis datos personales que sean 

inexactos y que se supriman los datos relativos a mi persona que hayan 
sido tratados ilegalmente. Si lo solicito expresamente, la autoridad que 

examine mi solicitud me informará de la forma en que puedo ejercer mi 

derecho a comprobar los datos personales que me conciernen y hacer 
que se modifiquen o supriman, y de las vías de recurso contempladas en 

el Derecho interno del Estado de que se trate. La autoridad nacional de 

supervisión [en el caso de España, la Agencia Española de Protección 
de Datos, con sede en Madrid, calle Jorge Juan, número 6 (C.P.28001) – 

www.agpd.es] atenderá las reclamaciones en materia de protección de 

datos personales. 

 

Declaro que a mi leal entender todos los datos por mí presentados son 

correctos y completos. Tengo conocimiento de que toda declaración 
falsa podrá ser motivo de denegación de mi solicitud o de anulación del 

visado concedido y dar lugar a actuaciones judiciales contra mi persona 

con arreglo a la legislación del Estado Miembro que tramite mi 
solicitud. 

 

Me comprometo a abandonar el territorio de los Estados miembros 
antes de que expire el visado que se me conceda. He sido informado de 

que la posesión de un visado es únicamente uno de los requisitos de 

entrada al territorio europeo de los Estados miembros. El mero hecho de 
que se me haya concedido un visado no significa que tenga derecho a 

indemnización si incumplo las disposiciones pertinentes del artículo 5, 

apartado 1, del Reglamento (CE) N° 562/2006 (Código de fronteras 
Schengen) y se me deniega por ello la entrada. El cumplimiento de los 

requisitos de entrada volverá a comprobarse a la entrada en el territorio 

de los Estados miembros. 
 

 

 Місце і дата / Lugar y fecha Підпис (замість неповнолітньої дитини підписує один з батьків 

або опікунів) / Firma (para los menores, firma de la persona que ejerce la 

patria potestad o del tutor legal) 

 
 

 

 
 

 
1 З моменту підключення системи VIS / En la medida en que el VIS esté en funcionamiento. 
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