
 

 

Найважливіша інформація для допомоги громадянам України 
 

З чим ви можете до нас обернутися? 
 
Надання професійних соціальних консультацій у проблематиці: Соціальній (особливо 
працевлаштування, страхування тощо), Соціально-правовій, Юридичній, Житловій, Пов'язаний із 
Законом про іноземців. 
 
Допомога із знаходженням житла: 
Ми ведемо базу даних доступного житла для громадян України. Якщо у вас немає де зупинитися у 
Чеській Республіці (немає у даний момент житла), ви можете зв'язатися з нами за тел.: +420 734 
683 278, ukrajina2022@dchcb.charita.cz. 
 
Посередництво у помочі із продуктами харчування: 
Спільно з Продовольчим банком Південночеського регіону ми можемо забезпечити громадян України 
їжею. Якщо вам потрібна допомога із харчами, звертайтеся до працівників Консультаційного центру 
для іноземців та мігрантів або працівники місцевої благодійної організації. 
 
Посередництво в наданні матеріальної допомоги: 
Якщо вам потрібна матеріальна допомога, звертайтеся до співробітників Консультаційного центру для 
іноземців та мігрантів або працівники місцевої благодійної організації, які можуть надати вам цю 
допомогу у співпраці з Південночеським регіоном або іншими некомерційними організаціями. 
 
Послуги допомоги в Департаменті азилової і міграційної політики (OAMP): 
Співробітники ЄпархіальноЇ благодійної організації та волонтери можуть надати вам безпосередню 
допомогу у заповненні заяв або допомогти у спілкуванні з співробітниками OAMP (за адресою Pražská 
třída 1257/23, 370 01 České Budějovice).  
 
Кризова інтервенція - психологічна допомога у кризі: 
Співробітники кризової лінії можуть поговорити з вами на нашій безперервній лінії про те, що 
відбувається в Україні. Якщо ви почуваєтеся погано і вам потрібно поділитися з кимось тим, що ви 
пережили або переживаєте, не залишайтеся на самоті, не соромтеся звертатися до наших 
співробітників за тел.: +420 734 435 344. 
 
 
 
 

Як ви можете зв’язатись з нами? 
 
Особисто в Консультації для іноземців, Єпархіальний благодійна організація  
České Budějovice, Kanovnická 18, 370 01  
 
Телефоном: + 420 734 435 344, + 420 732 250 873, + 420 603 362 552  
 
Через електронну пошту: cizinci@dchcb.charita.cz  
 
Особисто в Департаменті притулку та міграційної політики 
České Budějovice, Pražská třída 1257/23, 370 01  
 
 
 



 

Найчастіші запитання 
 
Що мені знадобиться для поїздки до Чехії? 
Біометричний закордонний паспорт (якщо його немає, то інші посвідчення особи; якщо є можливість 
- з фотографіями), особисті речі для задоволення основних життєвих потреб. Якщо у вас немає 
біометричного паспорту, необхідно по прибуттю до Чехії про себе повідомити в поліції у справах 
іноземців. 
 
У мене немає посвідчення особи, що я можу зробити? 
Після прибуття до Чеської Республіки зверніться до поліції у справах іноземців, потім до Посольства 
України. 
 
Я нещодавно прибув до Чеської республіки, у мене тут є усе необхідне (наприклад сім’я, знайомі, 
проживання та харчі надані волонтерами та некомерційними організаціями), чи варто ще щось 
робити? 
Ви можете перебувати в Чехії протягом 90 днів без візи. Необхідно зареєструватися в поліції Чеської 
Республіки. Якщо ви хочете включитися в повсякденне життя країни і почати працювати, є можливість 
подати заяву на отримання спеціального типу довгострокової візи, яка оформляється на робочих 
місцях MV OAMP (Відділи азилової і міграційної політики Міністерства внутрішніх справ ЧР). Після 
цього ви зможете знайти роботу та подати заявку на отримання дозволу на працевлаштування в 
Центру зайнятості.  
 
Я нещодавно прибув до Чеської республіки, в мене тут ніщо не забезпечено, мені немає де 
зупинитися і мені потрібна допомога. Що я повинен зробити? 
Зв’яжіться з працівниками Консультаційного центру для іноземців та мігрантів за номером телефону 
+420 734 435 344, які допоможуть вам отримати потрібну інформацію і таким чином зорієнтуватися, 
вони також можуть допомогти вам знайти житло чи пряму допомогу (харчування, гігієна тощо). 
Ви також можете зв’язатися з інфо-лінією за номером +420974801802. Можна прийти до 
Реєстраційного гуманітарного центру Vyšní Lhoty за адресою: Vyšní Lhoty 234, 739 51, де вам 
забезпечать подальшу допомогу.  
 
Що мені знадобиться для оформлення довгострокової візи? 
Заповнена форма, яка доступна на робочому місці OAMP, у Консультаційному центрі для іноземців та 
мігрантів або на веб-сайті MVCR.cz; Паспорт, якщо він є і він дійсний; Ваше фото у форматі 45 х 35 мм. 
 
Чи може родина приїхати до мене у Чехію? 
Так, може. Необхідно прибути до Чехії на основі пред'явлення біометричного паспорта. Якщо його 
немає, то після прибуття необхідно про себе повідомити в поліції у справах іноземців. Після цього 
можна подати заявку на спеціальну довгострокову візу. 
 
Чи потрібне мені медичне страхування після того, як я приїду в Чехію?  
Так, в Чеській Республіці необхідно отримати медичне страхування. Якщо вам буде надана 
спеціальна довгострокова віза, ви будете автоматично включенні до державного медичного 
страхування. Якщо ви будете працювати, ви будете законно включені до державного медичного 
страхування. Якщо ви не будете мати візу та не будете працювати, ви повинні застрахуватись 
самостійно.  
 
Що я повинен робити, коли закінчиться мій дозвіл на проживання?  
Якщо термін дії вашого дозволу на проживання (шенгенська віза, сезонна віза, спеціальна робоча віза) 
закінчується менше, ніж за 14 днів і ви не можете через конфлікт повернутись в Україну, необхідно 
звернутись в OAMP. Беручи до уваги конфлікт, ви маєте можливість подати заявку на  
особливий тип довгострокової візи. Якщо у вас є дійсний дозвіл на працевлаштування,  
ви можете працювати. Якщо такого дозволу у вас немає, необхідно його отримати. 


