
Тимчасовий захист: Продовження
Хто має право на те, щоб його продовжити?

Особи зі статусом тимчасового захисту, які отримали його до кінця 2022 року.

Онлайн-реєстрація
 Платформа онлайн-реєстрації для продовження тимчасового захисту 

буде запущена 30 січня 2023 року
 Онлайн-реєстрація триватиме до 31 березня 2023 року
 При онлайн-реєстрації, зарезервуйте дату для особистого візиту 

відділення Міністерства внутрішніх справ для отримання візової 
наклейки

 Провести онлайн-реєстрацію для осіб до 18-ти років може лише їхній 
повнолітній

 Якщо ви не зареєструєтесь онлайн до 31 березня 2023 року, термін дії 
вашого тимчасового захисту закінчиться і вам доведеться подавати 
заяву повторно.

1.

Зареєструвавшись та резервуючи певний термін, ваш тимчасовий 
захист буде продовжено до 30 вересня 2023 року.

Особистий візит відділення2.
З собою потрібно мати

 дійсний закордонний паспорт, якщо він у вас є
 підтвердження про проживання,


(Підтвердження не обов’язкове у разі, якщо ви проживаєте у соціальному прихистку, який надає держава або ви 
оформили тимчасовий захист після 27 червня 2022 року та з цього часу не змінювали місце проживання.)

 документи, що підтверджують, ваші повноваження представляти 
особу віком до 18 - ти років, від її імені.

Якщо дотримаєтесь вище перерахованого, 
отримаєте візову наклейку. 
 

Таким чином, ваш тимчасови захист буде 
продовжено до 31 березня 2024 р.

Як продовжити тимчасовий захист?
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Тимчасовий захист: 
Представники неповнолітньої особи

Від імені осіб, які не досягли 18- річного віку, заяву на продовження тимчасового захисту 
може подати тільки повнолітній законний представник. 

Як підтвердити відносини з неповнолітнім?


Якщо ви представник неповнолітньої особи, вам потрібно довести свій зв’язок з цією особою.



Для цього можна використовувати різні документи залежно від того, кого ви представляєте:

Потрібно надати:

Свідоцтво про народження,

з якого є очевидним, що ви являєтесь матір’ю чи 
батьком дитини.


або

Закордонний паспорт,

в якому вказано, що це ваша дитина.


або

Афідевіт

оформлений у відділенні органу соціально - 
правового захисту дітей (OSPOD).


власну дитину
Потрібно надати:

Серії свідоцтв про народження,

за допомогою, яких ви можете довести прямий 
родинний зв’язок.


або

Свідоцтво про народження дитини та 
довіренісь, яка є зазвідчена нотаріально

від батьків дитини


або

Афідевіт

оформлений у відділенні органу соціально - правового 
захисту дітей (OSPOD).


Онука/онучку

Потрібно надати:

Серії свідоцтв про народження,

за допомогою, яких ви можете довести прямий 
родинний зв’язок.


або

Cвідоцтво про народження брата чи сестри 
та нотаріально засвідчену довіреність

від ваших батьків.


або

Афідевіт

оформлений у відділенні органу соціально - правового 
захисту дітей (OSPOD).


Неповнолітнього брата 
чи сестру

Потрібно надати:

Офіційне рішення органу,

наприклад, рішення про призначення опікуна.


або

Cвідоцтво про народження дитини та 
нотаріально засвідчену довіреність

від батьків дитини.


або

Афідевіт

оформлений у відділенні органу соціально - правового 
захисту дітей (OSPOD).


Неповнолітню особу у разі 
іншого зв’язку

Документи, що підтверджують зв’язок, можуть бути 
українською, російською або англійською мовами. 

Для документів, викладених іншими мовами, необхідний 
засвідчений переклад.

Детальніше про підтвердження зв’язків з неповнолітніми 
можна знайти тут
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