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ПРОДОВЖЕННЯ ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ

Етапи продовження тимчасового захисту:
1. Реєстрація на онлайн платформі https://prod.frs.gov.cz/тимчасовий-захист/ до 31 березня 
2023 року. Вам не потрібно додавати жодних відсканованих копій документів. На цьому етапі Ви 
лише заповнюєте онлайн-заяву, а документи потрібно буде подати під час особистого візиту до 
міграційного відділення МВС Чехії. 
В онлайн заяві потрібно вказати:

 ■ особисті дані заявника; 
 ■ номер паспорта (за наявності); 
 ■ номер першої візи тимчасового захисту (за наявності); 
 ■ адресу місця проживання;
 ■ назву школи або дитячого садка, який відвідують Ваші діти (за наявності).

2. Бронювання дати та часу для особистого візиту до міграційного відділення МВС Чехії під час 
онлайн реєстрації. Ви можете змінити час візиту, але тільки ОДИН раз (щонайменше за 48 годин 
до запланованного візиту). Не рекомендується змінювати час візиту без нагальної потреби.
3. Отримання підтвердження на електронну пошту із зазначенням адреси міграційного відділення 
МВС Чехії, дати та часу для особистого відвідування та чотиризначного ПІН-коду. 
4. Відвідування міграційного відділення МВС Чехії у запланований день та час, і вклеювання візової 
наліпки у відповідний проїзний документ.

Документи, необхідні для продовження візи тимчасового захисту:
1. Дійсний проїзний документ (паспорт або посвідчення особи);
2. Підтвердження проживання (документ «Potvrzení o zajištění ubytování» від власника житла 
або офіційно завірена копія договору оренди в будь-якому Czech POINT);
3. Підтвердження родинних стосунків з вашою неповнолітньою дитиною або неповнолітньою 
дитиною, за якою ви доглядаєте.

Документи, необхідні для підтвердження родинних стосунків з вашою неповнолітньою 
дитиною або неповнолітньою дитиною, за якою ви доглядаєте:
- свідоцтво про народження, 
- паспорт, куди вписана дитина, 
- рішення суду про те, що ви несете відповідальність за цю дитину (при необхідності з авторизованим 
перекладом),
- завірену заяву (афідевіт), оформлену у відділенні захисту дітей (OSPOD).
Документи для підтвердження стосунків можуть бути українською, російською та англійською мовами, 
в інших випадках – потрібен засвідчений переклад.

ВАЖЛИВО: Якщо Ви проживаєте в безкоштовному житлі від KACPU, Вам не потрібно приносити 
підтвердження місця проживання. У разі якщо Ви подали заяву на отримання тимчасового захисту 
ПІСЛЯ 27 червня 2022 року і Ваша адреса не змінилася з цього часу, то Вам не потрібно 
приносити підтвердження проживання. МВС Чехії також рекомендує мати фото паспортного розміру 
(45x35 mm) на кожну особу під час відвідування відділення. 
Для додаткової інформації відскануйте QR-код та перегляньте відео:


