ЗДІЙСНЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ДО ППВА У М. КИЄВІ ДЛЯ ЗАЯВНИКІВ, ЯКІ ОПЛАТИЛИ ДО 3.10.2016, А
ТАКОЖ ДО ВСІХ ІНШИХ ППВА У ЛЬВІВСЬКОМУ, ЛУЦЬКОМУ, ХАРКІВСЬКОМУ, ВІННИЦЬКОМУ ТА
ОДЕСЬКОМУ КОНСУЛЬСЬКИХ ОКРУГАХ ЗАЛИШАЄТЬСЯ НЕЗМІННИМ.
Реєстрація онлайн
Реєстрація на офіційному веб-сайті ППВА відбувається у будь-який день тижня (включно з вихідними
та святковими днями), та у будь-яку годину доби.
За допомогою вказаної сторінки можна здійснити реєстрацію онлайн / скасувати зарезервовану дату
онлайн / перевірити свою реєстрацію / перевірити доступні для реєстрації дати в колл-центрі:
http://polandvisa-ukraine.com/scheduleappointment_2.html
Просимо звернути увагу:
 Реєстрація повинна відбуватися виключно заявником особисто
 Запис / перезапис / скасування реєстрації може бути здійснене виключно заявником особисто
або батьками за неповнолітніх дітей.
 Перенесення дати реєстрації до будь-якого ППВА (в тому і для Києва, однак виключно тими
заявниками, які зареєструвалися на подачу документів і оплатили до 3.10.2016) відбувається
лише за допомогою колл-центру і лише на майбутню дату
 Скасування реєстрації відбувається за 24 години мінімум до дати реєстрації
 Перевірка реєстрації функціонує для заявників, які зареєструвалися онлайн або в колл-центрі та
хочуть перевірити день і час подачі документів у ППВА. Опція дійсна для заявників, що записані
до ППВА Львівського, Луцького, Харківського, Вінницького, Одеського консульських округів, а
також до ППВА у місті Києві, якщо оплата послуг ППВА була здійснена до 3.10.2016.
 Перевірка доступних дат до реєстрації в колл-центрі: дати, вказані за цим посиланням, доступні
для реєстрації у кол-центрі. Дати можуть відрізнятися від тих, які доступні для реєстрації саме на
сайті. Однак під час з'єднання з кол-центром запис може відбуватися на інші дати з уваги на запис
інших заявників.

Реєстрація за допомогою колл-центру
Реєстрація на подання документів до ППВА за допомогою кол-центру може бути здійснена виключно
особисто заявником і лише з того номеру, який був наданий у відділенні банку в момент оплати
сервісного збору. Виключно батьки за неповнолітніх дітей або подружжя один за одного можуть
здійснювати реєстрацію до ППВА один за одного.
Якщо Ваш номер телефону відсутній у списку телефонних номерів, поданих при оплаті сервісного
збору, можливість з’єднання з оператором для реєстрації буде відсутня. Для здійснення перезапису
Вам необхідно обрати іншу функцію на автоматичній голосовій пошті.
Необхідно пам’ятати, що з метою безпеки кол-центр не обслуговує дзвінки, здійснені з невизначених
номерів.
Здійснення реєстрації у колл-центрі можливе з понеділка до п’ятниці з 08:00 до 22:00 щодня окрім
вихідних. Щоб зв’язатися з колл-центром, подзвоніть:
+38 044 5955151
+38 032 2984410

+ 38 032 2424564
+38 050 4193010
+ 38 067 3430480
+38 093 1755503
Важлива інформація:
 Реєстрація відбувається максимально за 24 години до обраної дати та часу
 Вся інформація, яка надається при призначенні дати подачі документів, повинна бути
достовірною та точною. У випадку, якщо дані міститимуть помилки, документи прийматись до
розгляду не будуть. Будьте уважні, вибираючи візову категорію, на яку Ви складаєте
документи. У випадку вибору невірної категорії візи Ваші документи можуть бути не прийняті
до розгляду.
 Після здійснення запису необхідно переконатися, що на вказану електронну пошту надійшов
лист-підтвердження з тією самою кількістю заявників, яких Ви реєстрували. У випадку, коли
лист-підтвердження було надіслано на меншу кількість, необхідно повторно здійснити
реєстрацію. Документи заявників, які не записані, не будуть прийняті в ППВА.
 Під час здійснення реєстрації необхідно впевнитися щодо правильності вибору категорії візи,
на яку будуть подані документи. Неправильно вказана категорія візи під час реєстрації може
стати причиною не прийняття документів. Додатково необхідно звернути увагу, що:
 Категорія «Місцевий Прикордонний Рух» - призначена лише для заявників, які бажають
подати заяву на отримання дозволів місцевого прикордонного руху. Заявники, які
бажають подати документи на отримання візи, але здійснять реєстрацію на категорію
«Місцевий Прикордонний Рух» - не будуть прийняті у ППВА, така реєстрація
вважатиметься не дійсною.
 Категорія «Шенгенська туристична» - призначена лише для заявників, які бажають подати
заяву на отримання туристичної візи Шенген до Польщі. Заявники, які зареєстровані на цю
категорію, але мають іншу мету поїздки, не будуть прийняті у ППВА, така реєстрація
вважатиметься не дійсною.

