
актуальна інформація МВС Чехії щодо перебування
українців у Чехії:
https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-
ukrajiny.aspx

Консорціум недержавних організацій, що
працюють з мігрантами:
https://www.pomahejukrajine.cz/

Українці, увага!
Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією
про ваше перебування в Чеській Республіці.

спеціальна телефонна лінія та електронна адреса
МВС для українців:
+420 974 801 802
ukrajina@mvcr.cz

найновіша інформація та посилання на пропозиції
допомоги:
www.nasiukrajinci.cz

інформація про школи:
https://www.npi.cz/images/vzdelavani_deti_cizincu
_ukrajinsky.pdf

Список Контактних допоміжних центрів допомоги
Україні
https://www.mvcr.cz/clanek/seznam-kontaktnich-
asistencnich-center-pomoci-ukrajine.aspx

CZTN готовий надати будь-яку допомогу у
спілкуванні, якщо до нас звернуться глухі українці чи
їхні родини, або допомогти надати супутні послуги.
https://www.youtube.com/watch?v=jtZAZAf0ORI
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Віза видається на термін 1 року.
Віза оформляється на місці.
Після оформлення візи ви будете мати можливість отримати
державне медичне страхування.
З цією візою ви одразу можете подати заяву на дозвіл
працевлаштування та працювати.

2

Для дітей з України від Омбудсмана
Відповіді на питання, які можеть тебе тепер  турбувати 
https://deti.ochrance.cz/aktuality/dlja-ditei-z-ukrajini-vid-
ombudsmana-ombudsman-detem-z-ukrajiny/

Ви привезли разом з собою з України до Чеської
Республіки домашню тваринку? Якщо це собака, кіт
чи фретка(домашній тхір), дійте наступним чином:
https://www.ochrance.cz/letaky/letak-zvirata-
ua/letak-zvirata-ua.pdf

Детальніша інфромація щодо перебування в Чеській Республіці

Ви можете подати заяву на спеціальну довгострокову візу

Якщо у вас біометричний паспорт, ви можете перебувати в
Чеській Республіці до 90 днів без візи чи іншого дозволу на
перебування.

Протягом цього терміну ви можете отримати спеціальну
довгострокову візу (вище зазначена інформація)

У всіх крайських центрах Чеської Республіки створюються
координаційні центри допомоги Україні

В цих центрах ви зможете отримати візу та іншу допомогу.
Тут ви можете вирішити всі адміністративні питання.
В іншому випадку ви повинні до 3 робочих днів від в’їзду на
територію Чеської Республіки наголоситися на одному з
відділів поліції з питань проживання Департаменту поліції у
справах іноземців Регіонального управління поліції.

Якщо ви після приїзду до Чеської Республіки не маєте куди
звернутися, ви також можете прийти до Реєстраційного
центру гуманітарної допомоги у населеному пункті Vyšní
Lhoty. Адреса: Вишні Лготи 234.
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Для цього вам потрібно мати закордонний
паспорт, фотографії та заповнену анкету
скачати можна за посиланням.
https://www.ochrance.cz/media/dv-
zkracena_verze_ukr_web_nevyplnovaci.pdf
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