
Важлива 
інформація для 
біженців з України 

Через брак місць наразі не можна надавати 
тимчасове житло в Празі.

 kКрайовий центр допомоги Україні – «КАЦПУ»  
з 16 червня 2022 року ЗАКРИТО.

Перелік КАЦПУ в інших регіонах
https://www.mvcr.cz/clanek/seznam-krajskych-asistenc-
nich-center-pomoci-ukrajine.aspx

Транспорт: 
Міський громадський транспорт для громадян 
України є безкоштовним протягом 5 днів, якщо вони 
пред’являть:

 kпаспорт України з тимчасовим захистом або

 kдокумент, що підтверджує перетин кордону, з 
візовою наклейкою – тимчасовим захистом.

Більше інформації: pid.cz/ukrajina-2/
Автостоянка P+R, БЕЗКОШТОВНО ЦІЛОДОБОВО
Прага 9, вулиця Chlumecká (Хлумецька) – для 
транспортних засобів з українським реєстраційним 
номером.

Інформація щодо реєстрації та оформлення необхідних 
документів 
(продовження візи, спеціальна довгострокова віза):
Інформаційна лінія МВС Чехії цілодобово:  
+420 974 801 802
Інформаційний сайт МВС Чехії:  
www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx
e-mail: ukrajina@mvcr.cz

Медичне СТРАХУВАННЯ
З чим можна звертатися

 kвключення до системи загальнообов’язкового 
медичного страхування.

Необхідно прийти з оформленим дозволом на 
перебування (візою). Присутність всієї сім’ї не 
обов’язкова, достатньо одного представника, який 
надає паспорт з дозволом на перебування, адресу 
проживання та контактну інформацію інших членів сім’ї 
(телефон, електронна пошта).

Všeobecná zdravotní pojišťovna VZP (Страхова 
компанія «ВЗП») (працює 6 відділень)
Praha 1, Na Florenci 2116/15 (м. Прага 1, вул. На Флоренці, б. 
2116/15) – УВАГА! Тільки до 23. 06., потім закривається на ремонт.

Praha 1, Na Perštýně 6 (м. Прага 1, вул. На Перштинє, б. 6)

Praha 2, Škrétova 490/12 (м. Прага 2, вул. Шкретова, б. 490/12)

Praha 4, Antala Staška 80 (м. Прага 4, вул. Антала Сташка, б. 80)

Praha 5, Na Bělidle 198/2 (м. Прага 5, вул. На Бєлідле, б. 198/21)

Praha 8, Sokolovská 662/136b (м. Прага 8, вул. Соколовська,  
б. 662/136-б)

 k Графік роботи

 Пн, Ср  8:00–17:00

 Вт, Чт  8:00–15:00

 Пт  8:00–14:00

 Сб, Нд  закрито

 kУ відділеннях для клієнтів немає працівників, які 
розмовляють українською.

 k Інформаційний центр: +420 952 222 222

 kwww.vzp.cz

Oborová zdravotní pojišťovna  
(Страхова компанія «ОЗП»)

 k Графік роботи

Praha 1, Na Příkopě 24, pasáž ČNB (м. Прага 1, вул. На Пржікопє,  
б. 24, пасаж Чеського національного банку)

 Пн–Чт  8:30–17:30

 Пт 8:30–14:00

 Сб–Нд  закрито

Praha 4, Roškotova 1225/1 (м. Прага 4, вул. Рошкотова, б. 1225/1)

 Пн–Чт  8:00–16:00

 Пт  8:00–14:00

 Сб–Нд  закрито

Praha 7, Tusarova 36 (м. Прага 7, вул. Тусарова, б. 36)

 Пн, Вт, Чт  8:00–16:00

 Ср  8:00–18:00

 Пт  8:00–14:00

 Сб–Нд  закрито

 k Інформаційний центр: +420 261 105 555









pomocukrajine.praha.eu



Інформація дійсна на 16.06.2022 року

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (Чеська 
промислова медична страхова компанія)
Anglická 82/26, Praha 2 – Vinohrady (вул. Анґліцька, б. 82/26,  
м. Прага 2 – Віногради)

 Пн, Ср  8:00–12:00 13:00–17:00

 Вт, Чт  8:00–12:00 13:00–15:30

 Пт  8:00–12:00

 Сб–Нд  закрито

 k Інформаційна лінія: +420 261 387 112

Úřad práce ČR (Центр зайнятості Чеської 
Республіки)
З чим можна звертатися

 kнеобхідно мати візу з метою толерованого 
перебування / тимчасового захисту;

 kвнесення до реєстру шукачів роботи / претендентів 
на роботу;

 kподання заяви на отримання гуманітарної допомоги;

 kдопомога з пошуком курсів чеської мови;

 kдопомога в перепідготовці при зміні професії, яка 
користується попитом у роботодавців;

 k заяву на отримання гуманітарної допомоги можна 
подавати в електронному вигляді через додаток: 
davkyuk.mpsv.cz/jazyk або у відповідному відділенні 
Центру зайнятості.

 kПеред першою виплатою гуманітарної допомоги 
треба відкрити банківський рахунок в Чехії. Якщо 
у вас є рахунок у чеському банку і водночас є 
електронна Ідентичність громадянина, у більшості 
випадків вам не потрібно особисто йти до 
контактного відділення Центру зайнятості, тобто не 
треба чекати в черзі. Проте у разі першої заяви про 
отримання гуманітарної допомоги вам доведеться 
йти до Центру зайнятості, якщо ви подаєте заяву на 
отримання гуманітарної допомоги для дітей, тому що 
необхідно підтвердити їх особу;

 kви також можете зробити Мобільний ключ eGover-
nment у найближчому відділенні Czech POINT (це 
також можна зробити в крайовому відділенні Центру 
зайнятості).

Pražská tržnice, Bubenské nábřeží 306, Hala číslo 29, Praha 7  
– Holešovice (Празький ринок, Бубенське набржежі, б. 306,  
Зал № 29, м. Прага 7 – Голешовіце)

 k Графік роботи

 Пн–Ср 8:00–17:00

 Вт, Чт, Пт 8:00–13:00

 Сб–Нд закрито

 kКонтактна лінія для інформації українською мовою:  
+420 950 180 100

 k Інформація чеською

https://www.uradprace.cz/web/cz/pomoc-pro-obcany-
-ukrajiny-a-jejich-zamestnavatele

 k Інформація українською

https://www.uradprace.cz/web/cz/pomoc-pro-obcany-
-ukrajiny-a-jejich-zamestnavatele#UKR

Соціальні послуги
З чим можна звертатися

 kконсультування та допомога як дітям, так і дорослим, 
людям похилого віку, людям з обмеженими 
можливостями.

Pražská tržnice, Bubenské nábřeží 306, Hala číslo 29, Praha 7  
– Holešovice (Празький ринок, Бубенське набржежі, б. 306,  
Зал № 29, м. Прага 7 – Голешовіце)

 kКонтактна лінія: +420 771 237 956

 kE-mail: ua.socialni@gmail.com

Банківські послуги
Відкриття банківського рахунку

 kякщо ви хочете відкрити банківський рахунок, щоб 
спростити виплату допомоги, можете звернутися до  
будь-якого банку в Чехії.

Посольство України в Чехії
Charlese de Gaulla 29, Praha 6 (вул. Шарля де Голя, б. 29, м. Прага 6)

 kканцелярія посольства: +420 227 020 200

 kконсульські питання: +420 227 020 212

 ke-mail:  
ukremb.prague@gmail.com  
konzulat@volny.cz

 k графік роботи (для громадськості)

 Пн–Нд  8:00–20.00

Усю необхідну інформацію ви знайдете на офіційному 
сайті посольства:

www.czechia.mfa.gov.ua, офіційній сторінці у Facebook:  
www.facebook.com/ukrainembassyinczechia/, а також на 
спеціальній сторінці МЗС України Tripadvisor:  
TripAdvisor.mfa.ua.

Інформація щодо реєстрації та оформлення необхідних документів 
(продовження візи, спеціальна довгострокова віза):
Інформаційна лінія МВС Чехії цілодобово: +420 974 801 802
Інформаційний сайт МВС Чехії: www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx
e-mail: ukrajina@mvcr.cz


