
ПРЕДСТАВНИК ДИТИНИ 
Як при продовженні тимчасового захисту
підтвердити відносини з неповнолітнім?

Від імені осіб віком до 18-ти років, провести реєстрацію
для продовження тимчасового захисту, може тільки їхній

повнолітній, законний представник.

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

Для цього можна використовувати різні документи,
залежно від того, представником, якої неповнолітньої особи

ви являєтесь. 

Існує певний перелік документів, необхідних для
підтвердження зобов’язань, які дають вам право

представляти неповнолітню особу, залежно від того, ким ви
являєтесь неповнолітній особі.

З цими документами та посвідченням громадянина,
необхідно з’явитися у відділення, щоб вклеїти візову

наклейку для неповнолітньої особи.
Для цього непотрібна особиста присутність неповнолітньої

особи. 

Документи українською, російською та англійською
мовами, якими можна довести належність, не потребують

нотаріального засвідчення перекладу на чеську мову.
 

Документи іншими мовами повинні бути нотаріально
засвідчені.



Нащадок
Я представляю власну дитину.

В Департаменті у справах іноземців та
міграційної політики вам необхідно надати:

Свідоцтво про народження,
з якого є очевидним, що ви є матір’ю чи батьком дитини.

або

Закордонний паспорт,
в якому вказано, що це ваша дитина.

або

Афідевіт
який ви можете оформити у відділенні органу соціально-

правового захисту дітей (OSPOD).
Працівники OSPOD вам нададуть копію заяви та засвідчать печаткою

на зворотному боці. 



Онук/
Онучка

Я - дідусь або бабуся дитини.
 

В Департаменті у справах іноземців та
міграційної політики вам необхідно надати: 

Серії свідоцтв про народження,
за допомогою, яких ви можете довести прямий родинний

зв’язок. 
 Це може бути свідоцтво про народження дитини, яка є вашим

нащадком та свідоцтво про народження дитини, представником 
якої ви являєтесь. 

або

Свідоцтво про народження дитини та
нотаріально засвідчену довіреність 

від батьків дитини. 
Це може бути, наприклад, українська довіреність на виїзд з дитиною за

кордон. 

або

Афідевіт
який ви можете оформити у відділенні органу соціально-

правового захисту дітей (OSPOD).
Працівники OSPOD вам нададуть копію заяви та засвідчать печаткою

на зворотному боці. 



В Департаменті у справах іноземців та
міграційної політики вам необхідно надати: 

 Серії свідоцтв про народження
ваше свідоцтво про

народження та свідоцтво про народження вашого брата чи
сестри.

або

Свідоцтво про народження вашого брата чи
сестри та нотаріально засвідчену довіреність

від ваших батьків.
Це може бути, наприклад, українська довіреність на виїзд з дитиною за

кордон.

або

Афідевіт
який ви можете оформити у відділенні органу соціально-

правового захисту дітей (OSPOD).
Працівники OSPOD вам нададуть копію заяви та засвідчать печаткою

на зворотному боці. 

Дорослий брат
або сестра

Я - представник сестри чи брата, мені більше
18-ти років.



Інший зв'язок
В іншому випадку я - родич або близька особа,

яка призначений/-на представником
неповнолітнього офіційним органом (судом,

органом опіки в Чеській Республіці чи Україні).
Наприклад, патронатний піклувальник,

усиновлювач, опікун.
Особу віком до 18-ти років, яка перебуває 

на території Чеської Республіки без
представника або іншої уповноваженої особи, 

на законних підставах представляє OSPOD.

В Департаменті у справах іноземців та
міграційної політики вам необхідно надати:

Офіційне рішення органу 
Визнаються рішення як чеських, так і українських органів.

Наприклад, рішення про призначення опікунства, договір між опікуном
та батьками дитини разом із довідкою про зарахування до списку

усиновлювачів або рішенням органу місцевого самоврядування України
про оформлення опіки над дитиною.

або 

Свідоцтво про народження дитини та
нотаріально засвідчену довіреність 

від батьків дитини.
Це може бути, наприклад, українська довіреність на виїзд з дитиною 

за кордон.

або

Афідевіт
який ви можете оформити у відділенні органу соціально-

правового захисту дітей (OSPOD).
Працівники OSPOD вам нададуть копію заяви та засвідчать печаткою

на зворотному боці.


