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Заява
про згоду на виїзд дитини за кордон 

КОМПЕТЕНТНИМ ОРГАНАМ ТА ВСІМ
КОГО ЦЕ СТОСУЄТЬСЯ

Петренка Петра Петровича,
проживаю за адресою: Адреса прописки, 
реєстраційний номер - 0000000000
Петренко Олени Петрівни,
Проживаю за адресою: адреса прописки,
Реєстраціний номер - 0000000000

UKRAINE

 Ми, батьки – Петренко Петро Петрович, 1975 року народження, паспорт Серія, 
номер АА 000000 виданий Дата видачі року Ким виданий, Місце видачі, та Петренко 
Олена Петрівна, 1976 року народження, паспорт Серія, номер АА 000000 виданий Дата 
видачі року Ким виданий, Місце видачі, даємо свою згоду на відкриття візи та на 
тимчасову поїздку за кордон до країн учасниць Шенгенської угоди з метою оздоровлення 
та відпочинку в період з Дата Місяць Рік по Дата Місяць Рік нашій доньці (сину) – 
Петренко Юліані Петрівні, 01 січня 2000 року народження, яка народилася в Назва 
населеного пункту, району, області та проживає за адресою: адреса прописки, у 
супроводі – Тарасенко Тетяни Тарасівни, яка зобов’язується забезпечити безпечне 
перебування за кордоном нашої доньки (сина) та повернення її (його) в Україну після 
завершення терміну поїздок.
 Фінансування туристичної поїздки забезпечуватиметься Петренко Петром 
Петровичем.
 Повідомляємо, що підстав, які відповідно до статті 6 Закону України “Про порядок 
віїзду з України і в’їзду в Україну громадян України”, обмежують право громадян України на 
виїзд за кордон не має.

 Місто, область, Україна, ДАТА ЗАЯВИ РІК.
 Я, Іванов І.І., приватний нотаріус Назва міста міського нотаріального округу Назва 
області, засвідчую справжність підписів Петренка Петра Петровича та Петренко Олени 
Петрівни, які зроблено у моїй присутності.
 Особу Петренка Петра Петровича та Петренко Олени Петрівни, які підписали 
документ, встановлено, дієздатність їх перевірено. 

 ДАТА ЗАЯВИ РІК(ПРОПИСОМ)
ПІДПИСИ

Петренко П.П. (прописом від руки)

Петренко О.П. (прописом від руки)

Зареєстровано в реєстрі за № 000-000
Стягнуто плати по домовленості у відповідності до
вимог ст.31 Закону “Про нотаріат”.

Приватний нотаріус:

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення.

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

 Печатка Приватного Нотаріуса, Ів
ан

ов
 І.І

.


