
Зареєструйтеся онлайн на веб-сайт�:

Весь процес онлайн-реєстрац�ї та отримання в�зової
наклейки безплатний, н�кому н�чого не плат�ть! 

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

     

ПРОДОВЖЕННЯ
ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ

Центр �нтеграц�ї �ноземц�в
Америцька 39, Пльзень 

 icplzen@suz.cz тел. 377 223 157

Консультац�йний центр для �ноземц�в,
Diecézní charita Plzeň 

Цукроварска 16, Пльзень 
poradna@dchp.charita.cz 

 Ви можете реєструватися з 30.01.2023 до 31.03.2023,
тож не посп�шайте, у вас буде достатньо часу на
онлайн-реєстрац�ю. 

Реєструючись онлайн, ви бронюєте дату в пер�од з 31.01.2023
до  30.09.2023, пот�м ви приходите у в�дд�лення OAMP
(Департамент у справах �ноземц�в МВС) у Пльзен�, вул.
Ягелонська 9 (Jagellonská 9), щоб вам вклеїли в�зову наклейку.
В�льних дат буде багато. До того часу електронний лист з
п�дтвердженням вашої онлайн-реєстрац�ї є вашим доказом
легального проживання в Чех�ї.

 Продовження тимчасового захисту стосується лише тих,
кому надано тимчасовий захист в пер�од з 24.02.2022 до
31.12.2022.

Продовження тимчасового захисту НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ 
        в Крайовому центр� допомоги Україн� (KACPU)!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Якщо вам потр�бна допомога з онлайн реєстрац�єю, будь
ласка, зверн�ться:

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