
Крайовий центр  
допомоги Україні

Через відсутність місць на данний момент ми не взмозі 
надати тимчасове житло у Празі.

Якщо у вас не має можливості розміщення – то Вас 
направлять до  Управління у справах біженців (SUZ), однак  
без права на гуманітарну допомогу.

Список інших Крайових центрів допомоги Україні

 k www.mvcr.cz

Де:

Крайовий центр допомоги Україні

 k Площа ОOН (NÁMĚSTÍ OSN) 844/1 
Прага 9 – Височани (VYSOČANY) 
GPS: 50.1091567N, 14.5025767E

 k Метро „В“ – (жовта лінія) - Височанська (Vysočanská)

Графік роботи: 
 k ПОНЕДІЛОК – ЧЕТВЕР З 8.00 ДО 15.00

 k П‘ЯТНИЦЯ З 8.00 ДО 14.00

 k СУБОТА – НЕДІЛЯ вихідний

Яку допомогу тут можна знайти: 
 k Забезпечення основних потреб (продовольчі пакети, ліки, 

перша медична допомога тощо) 
 k Забезпечення реєстрації та дозволів на проживання
 k Забезпечення транспорту до Управління у справах 

біженців (SUZ), 
 k Забезпечення доступу до медичної допомоги в Чехії 
 k Інформація Центру зайнятості 
 k Психосоціальна допомога 
 k Надання інформації 
 k соціальні консультації
 k Дитячий куточок 

Транспорт: 
Міський громадський транспорт є безплатний, для громадян України 
протягом 5 днів після надання:

 k українського закордонного паспорта з візою тимчасового 
захисту або

 k кордонний реєстраційний документ з вклеєною візовою 
етикеткою та візою тимчасового захисту.

Більше інформації: pid.cz/ukrajina-2/

P+R стоянка, безплатнa, працює цілодобов 
Прага 9, вулиця Хлумецка для автомобілів  
з українськими номерними знаками  

Що мені необхідно для оформлення тимчасового 
захисту?

 k Oсобисті документи,

 k виповнити формуляр,

 k якщо у Вас є можливість роздрукувати, заповніть формуляр про 
отримання тимчасового захисту. (доступна за посиланням: https://
www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx).

 k мати з собою дійсний закордонний паспорт, однак, якщо у вас він є,

 k підтвердження про те, що Ви до 24 лютого 2022 перебували в Україні 
та покинули територію її територію внаслідок вторгнення військ 
Pосійської Федерації,

 k (наприклад: штамп в паспорті, підтвердження про гуманітарний 
перетин кордону або іншим документом виданим на Ваше ім‘я, що 
підтверджує Ваше перебування в Україні),

 k документ про надання житла, якщо його Вам не забезпечує 
антикризовий комітет (зразок підтвердження доступний на сайті: 
www.mvcr.cz/ukrajina),

 k якщо  неповнолітній заявник не з’являється особисто, рекомендуємо 
мати фотографію паспортного формату.

На місці працюють Волонтері.













Інформація щодо реєстрації та оформлення необхідних документів
(продовження візи): 
Інформаційна лінія МВС Чеської Республіки ЦІЛОДОБОВО: +420 974 801 802 
Інформаційний сайт МВС Чеської Республіки: www.mvcr.cz/ukrajina
email: ukrajina@mvcr.cz

в центрі є й співробітники Поліції у справах іноземців ЧР («Чужинецької поліції»), Департаменту з питань надання притулку 
та  міграційної політики Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки («ОАМП»), Інтеграційного центру Прага, 
Страхової компанії «ВЗП», Чеського Червоного Хреста, Центру зайнятості, Пожежно-рятувальної служби міста Праги. 

Крайовий центр допомоги Україні об’єднує послуги міста Праги. 

pomocukrajine.praha.eu



Інформація дійсна станом  
на 11.07.2022 року




