
Онлайн - реєстрація для
продовження тимчасового
захисту  

Детальні вказівки 



Інформація стосовно тимчасового захисту 
та посилання на платформу 

онлайн - реєстрації  

https://prod.frs.gov.cz/docasna-ochrana/



Дії при онлайн-реєстрації для
продовження тимчасового захисту 



На сторінку з інформацією про тимчасовий захист на

"Інформаційному порталі для іноземців" натисніть тут.



Тут введіть свою особисту електронну адресу 
та створіть пароль.
У майбутньому ви зможете використовувати 
ці дані, щоб увійти у свій обліковий запис
користувача, керувати резервацією термінів 
у відділеннях або перевіряти статус своїх заяв.

Потім натисніть  "ПРОДОВЖИТИ".
Вам буде надіслано електронний лист для
підтвердження вашої електронної адреси.
Підтвердивши адресу,  створите обліковий запис
користувача. Після цього зможете розпочати онлайн -
реєстрацію, щоб продовжити свій тимчасовий захист.

Пароль повинен містити принаймні одну малу літеру, одну велику літеру та цифру.
Мінімальна кількість – 8 символів

Перший крок: вам потрібно створити
обліковий запис користувача 



На вказану вами електронну адресу отримаєте
лист із підтвердженням.
Натисніть на посилання, щоб перевірити введену адресу.



Якщо ви не отримали електронний лист із підтвердженням

перевірте папку "вся пошта" або "спам",
зачекайте 10 хвилин,
натисніть "НАДІСЛАТИ ЩЕ РАЗ" на "Інформаційному порталі для іноземців".

Ви спробували попередні варіанти, але електронний лист із
підтвердженням досі не надійшов?

Знову створіть обліковий запис користувача  та  зверніть увагу на введення
електронної адреси та пароля. 
Якщо проблеми продовжуватимуться, скористайтеся іншою електронною
адресою.



Перейшовши за посиланням, в електронному листі з
підтвердженням, потрапите безпосередньо на онлайн-
платформу реєстрації для продовження тимчасового
захисту.



Оберіть вашу ситуацію

ви хочете продовжити тимчасовий захист лише для себе, або
для себе та особи, яка не досягла 18 - річного віку, яку ви представляєте
(наприклад, вашої дитини, онука/онучки).

Позначте перший варіант, якщо:

Позначте другий варіант, якщо:
у вас немає тимчасового захисту, але 
ви представляєте особу, яка не досягла 18 - річного віку, якій був
наданий тимчасовий захист. 



Заповніть форму онлайн - реєстрації

Заповніть номер свого мобільного телефону з міжнародним кодом.
Наприклад +420XXXXXXXXX.
Надавайте перевагу чеським телефонним операторам.

Заповніть особисті дані згідно з документом,
в якому у вас є візова наклейка або штамп з
тимчасовим захистом. 

Електронна пошта буде заповнена автоматично
відповідно до даних, які ви ввели під час створення
облікового запису користувача.



Ви можете знайти код на візі 
у верхньому правому куті.

Якщо тимчасовий захист вам був наданий
у вигляді штампа, виберіть опцію 

У МЕНЕ НЕМАЄ ВІЗОВОЇ НАКЛЕЙКИ.

Завжди вказуйте номер документа, в якому ви маєте дійсний тимчасовий
захист.
Якщо на прикордонній квитанції  вам поставили позначку про тимчасовий
захист, виберіть опцію У МЕНЕ НЕМАЄ ЗАКОРДОННОГО ПАСПОРТА.

Заповніть номери документів



Спочатку введіть населений пункт, де ви проживаєте. 
Згодом з'явиться поле для заповнення вулиці.

Введіть адресу вашого поточного місця
проживання в Чеській Республіці
Введіть адресу, де ви зараз проживаєте.
Якщо адреса вашого поточного місця проживання не збігається з адресою,
повідомленою в МВС, повідомте про зміну адреси додатково.

Почніть вводити свою адресу (вулицю та номер
будинку) у полі. Вам будуть запропоновані адреси
на вибір.
Якщо вашої адреси немає в списку, введіть її
вручну.



Перевірка введених даних

Збережіть заповнену форму.
Цей крок ще не завершує онлайн - реєстрацію
для продовження тимчасового захисту.

додати особи, які не досягли 18 - річного віку, яких ви представляєте, або
зарезервувати дату особистого візиту відділення, якщо ви не представляєте
особу, що не досягла 18 - річного віку.

Потім натисніть ПРОДОВЖИТИ.
Це дозволить перевірити ваші дані та дасть вам можливість:



Натиснувши на" ПРОДОВЖИТИ" з'явилося
повідомлення про те, що ваші дані неможливо
перевірити?

Якщо ви заповнили особисті дані, номери документів та адресу, але система
не змогла перевірити ці дані, ви не зможете перейти до наступних кроків.

помилка в імені,
помилка в даті народження,
помилка в закордонному паспорті або візовій наклейці,
внесення номера новооформленого закордонного паспорта, про який не
було повідомлено МВС.

Перевірте, чи правильно заповнені дані відповідно до документа, у якому ви
маєте діючий тимчасовий захист.
Найпоширенішими помилками можуть бути:

Після перевірки даних знову натисніть ПРОДОВЖИТИ.



Досі не вдається перевірити ваші дані?

Зачекайте, наші працівники зателефонують вам протягом
декількох днів, для узгодження подальших дій.

Можливо, що дані, які ви заповнили при реєстрації, не збігаються з даними,
які були вказані в інформаційних системах чеської державної адміністрації.



Як додати осіб віком до 18-ти років,
яких ви представляєте та подаєте
заяву для продовження тимчасового
захисту від їхнього імені?



Після перевірки ваших даних, ви зможете додати до своєї онлайн - реєстрації
особу, яка не досягла 18 - річного віку, яку ви представляєте.
Замість осіб, які не досягли 18 - річного віку для продовження тимчасового
захисту може зареєструватися лише їх повнолітній представник.
Тому, якщо ви представляєте неповнолітню особу, необхідно підтвердити
наявність підстав,
які надають вам таке право. 
Додаткову інформацію про підтвердження зв’язків можна знайти на
Інформаційному порталі для іноземців.

Онлайн  - реєстрація осіб, які не досягли 
18 - річного віку

Для заповнення даних замість особи, яка не досягла
18 - річного віку натисніть 
ДОЛУЧИТИ ІНШУ ОСОБУ ВІКОМ ДО 18 - ТИ РОКІВ.



Заповніть дані особи, яка не досягла 18-ти років

Заповніть особисті дані латинськими літерами згідно з документом, в якому
особа, віком до 18-ти років має візову наклейку з тимчасовим захистом або
штамп.



Вкажіть номери документів особи, яка не
досягла 18-ти років
Обов'язково вказуйте номер документа, в якому зазначено чинний
тимчасовий захист особи, віком до 18-ти років. 
Якщо тимчасовий захист було надано до прикордонної квитанції, у вигляді
штампа, виберіть опцію У МЕНЕ НЕМАЄ ЗАКОРДОННОГО ПАСПОРТА.

Якщо тимчасовий захист був наданий у
вигляді штампа, виберіть опцію 

У МЕНЕ НЕМАЄ ВІЗОВОЇ НАКЛЕЙКИ.

Код візи знайдете праворуч
у верхньому куті.



Заповніть адресу особи, яка не 
досягла 18 - річного віку

Якщо адреса місця проживання особи, яка не досягла 18 - річного
віку, яку ви представляєте, збігається з вашою адресою, поставте
позначку в цьому полі.
В іншому випадку введіть поточну адресу проживання особи.

Введіть адресу, за якою зараз проживає особа, яка не досягла 18 - річного віку.

Почніть вводити  адресу (вулицю та номер будинку) у
полі. Вам будуть запропоновані адреси на вибір.
Якщо точної адреси немає в списку, введіть її вручну.

Спочатку введіть населений пункт, 
де ви проживаєте.
Згодом з'явиться поле для заповнення вулиці.



Додаткову інформацію про те, як можна підтвердити конкретний зв'язок щодо
особи, яка не досягла 18 - річного віку, а також зразки документів, призначених
для підтвердження зв'язку, можна знайти на "Інформаційному порталі для
іноземців".

Вкажіть ваше відношення до особи, яка не
досягла 18 - річного віку 



Якщо особа, яка не досягла 18 - річного віку, яку ви представляєте, не виконує умови
обов'язкового відвідування дошкільного/шкільного закладу в Чеській Республіці, натисніть
ДИТИНА НЕ ВІДВІДУЄ ШКОЛУ В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ.

Якщо особа, яка не досягла 18 - річного віку, яку ви представляєте, не виконує
умови обов'язкового відвідування дошкільного/шкільного закладу, це не є
перешкодою для продовження тимчасового захисту.
Відвідування дошкільного/шкільного закладу є обов’язковим у Чеській Республіці та
не може бути замінено онлайн-навчанням в Україні.

Обов'язкова, шкільна та дошкільна, освіта в
Чеській Республіці

Введіть адресу дитячого садка/школи, яку відвідує особа, яка не досягла 
18 - річного віку.

Перевірте в інтернеті точну назву
та адресу школи, яку ви вказуєте. 

Натисніть ЗБЕРЕГТИ", а потім "ПРОДОВЖИТИ.
В зв'язку з цим дійде до перевірки даних особи, яка не досягла 18 - річного віку. 

Ця умова буде обов'язковою лише для дітей віком від 5 до 17 років.

Спочатку введіть населений пункт, 
де ви проживаєте.



Перевірка даних пройшла успішно

Натисніть сюди, щоб додати іншу особу, яка не
досягла 18 - річного віку, яку ви представляєте
та подаєте заяву для продовження
тимчасового захисту.  



Натиснувши на ПРОДОВЖИТИ з'явилося
повідомлення про те, що ваші дані неможливо
перевірити?

Якщо ви заповнили особисті дані, номери документів та адресу особи, яка не  
досягла 18 - річного віку, яку ви представляєте, але система не змогла
перевірити ці дані, ви не зможете перейти до наступних кроків.

помилка в імені,
помилка в даті народження,
помилка в номері закордонного паспорта або візової наклейки,
внесення номера новооформленого закордонного паспорта, про який не
було повідомлено МВС.

Перевірте, чи правильно заповнені особисті дані  особу, яку ви
представляєте, відповідно до документа, на якому вона має відмітку
чинного тимчасового захисту
Найпоширенішими помилками можуть бути:

Після перевірки даних знову натисніть ПРОДОВЖИТИ.



Досі не вдається перевірити ваші дані?

Зачекайте, наші працівники зателефонують вам протягом
декількох днів, для узгодження подальших дій.

Можливо, що дані, які ви заповнили при реєстрації, не збігаються з даними,
які були вказані в інформаційних системах чеської державної адміністрації.



Останнім кроком перед завершенням онлайн-реєстрації є резервування дати
особистого візиту відділення МВС.

Резервування дати особистого візиту відділення

Збережіть заповнену форму та натисніть НАДІСЛАТИ.

Далі продовжуйте натиснувши РЕЗЕРВАЦІЯ.



Виберіть відділення МВС для особистого візиту, щоб отримати візову
наклейку. 
Вам автоматично будуть запропоновані відділення за адресою
проживання, яку ви вказали під час онлайн-реєстрації.
Ви можете вибирати тільки з тих відділень, які вам були
запропоновані. 

Натисніть ПРОДОВЖИТИ, щоб
вибрати дату вашого особистого
візиту.



Резервування дати особистого візиту

Натисніть, щоб відкрити календар.

Натисніть ПІДТВЕРДИТИ, а потім ПРОДОВЖИТИ.

Виберіть дату та час особистого візиту в календарі.

Сірі дати= вільні дати

Жовті дати = обмежена кількість дат

Червоні дати = день/час повністю
зарезервовано



Остаточна перевірка даних

Переконайтеся, що час, дата та адреса відділення,  куди ви повинні
особисто з'явитися для отримання візової наклейки, збігаються

Натисніть ЗАВЕРШИТИ.



Успішне резервування дати особистого візиту

Резервування дати для особистого візиту відділення МВС пройшло успішно.  
Зачекайте, на вашу електронну адресу отримаєте електронний лист із
підтвердженням.



Підтвердження про
продовження
тимчасового захисту
до 30 вересня 2023 року
Підтвердження того, що ваш
тимчасовий захист продовжено до
30.09.2023, отримаєте  на адресу
електронної пошти, яку вказали під час
створення облікового запису
користувача. 

Також перевірте "всю пошту" або
"спам".
Підтвердження надійде протягом
одного дня.



Інформація про тимчасовий захист та
посилання на платформу 

онлайн-реєстрації

https://prod.frs.gov.cz/docasna-ochrana/



За детальнішою інформацією слідкуйте веб

"Інформаційного порталу для іноземців" та сторінку у

Facebook "Naši Ukrajinci" (@oampMV). 




