
Інформація для новоприбулих громадян України

Інформація для громадян України, на чию ситуацію впливає 
конфлікт

Ваша родина чи знайомі приїжджають до Чеської Pеспубліки? 
Прибути та перебувати в Чехії протягом 90 днів без візи можна, але тільки на
підставі дійсного біометричного паспорта.

У мене є сім’я або певний 
досвід у Чеській Республіці
 
Якщо у мене є сім’я або 
певний досвід у Чеській 
Республіці, я можу приїхати 
до Чеської Республіки на 
підставі безвізового режиму. 
Згодом я буду подавати 
документи на спеціальну 
довгострокову візу в 
Міністерстві внутрішніх справ.

Вашa посвідка на проживання 
або віза закінчиться протягом 
наступних 14 днів, які ви 
більше не зможете продовжити 
і не можете покинути територію 
Чеської Pеспубліки?
Приходьте на робоче місце OAMP MV, де 
вам видадуть спеціальний вид посвідки 
на проживання.

Вам потрібна інформація 
чи допомога?

Інфолінія OAMP MV
+420 974 801 802
ukrajina@mvcr.cz

Або можна звернутися до 
Центрів підтримки інтеграції 
іноземців чи недержавних 
неприбуткових організацій.

Я не маю певний досвід у Чеській 
Республіці
 
Якщо я не маю певний досвід у 
Чеській Республіці та не маю фінансів 
на проживання, я можу зв’язатися з 
інформаційною лінією Міністерства 
внутрішніх справ. Інфолінія допоможе 
мені зорієнтуватися. Можна прийти до 
Реєстраційного гуманітарного центру 
Вишні Лготи. Вишні Лготи 234, 739 51.

mvcr.cz/ukrajina 

+420 974 801 802
(безперебійний режим роботи)

Інфолінія



УВАГА!
Ми настійно рекомендуємо черпати інформацію з офіційних джерел, якими є 
державні органи Чеської Республіки. Також можна скористатися консультацією, 
спрямованою на допомогу іноземцям. У переважній більшості випадків ці 
послуги надаються іноземцям безкоштовно. Напевно уникайте підозрілих 
платних посередницьких послуг, деякі з яких можуть використовувати вашу 
вразливу ситуацію для власного збагачення. У Чехії для вас налаштована 
довідкова система, і ви, безсумнівно, з усім впораєтеся.

Звісно, у вас багато запитань, тож дивіться на сайті https://ww-
w.mvcr.cz або зателефонуйте на інформаційну лінію
+420 974 801 802 (безперебійний режим роботи).

У Чеській Республіці  працює ряд неприбуткових організацій,
які готові надати вам необхідну допомогу.

SIMI (Асоціація з 
питань інтеграції
та міграції)
+420 224 224 379

Charita
+420 731 432 431

MostPro Pardubice 
(м. Пардубіце)
+420 774 412 173 

Інтеграційний центр 
Прага
+420 775 751 748

La Strada
+420 222 717 171
+420 800 077 777

InBáze
+420 739 037 353

OPU – Організація 
для допомоги 
біженцям
+420 730 158 779
+420 730 158 781

ADRA:
+420 734 795 306 – Інфолінія ADRA для допомоги 
(українською мовою)

Інфолінії:


