
 

 

 

 

 

  ІНФОРМАЦІЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ПАЛАТИ ЧЕХІЇ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЩО 
ПРИБУВАЮТЬ ДО ЧЕХІЇ 

 
1. Прибуття в Чехію  

Прибуття в Чехію можливе без візи, на підставі біометричного паспорта. Після прибуття необхідно 

зареєструватися в поліції у справах іноземців протягом 30 днів. Якщо ви знайшли приватне житло 

(наприклад, у ваших родичів чи знайомих, які вже деякий час живуть у Чеській Республіці), ви повинні 

зареєструватися самостійно, якщо ви зупинилися в гуртожитку або готелі, це має зробити 

адміністратор. Проте, рекомендуємо переконатися, що адміністратор вас справді зареєстрував. 

Реєстрацію можна провести в регіональних центрах допомоги, перелік яких наведено нижче.  

 

Якщо у вас немає біометричного паспорта, неможливо гарантувати, що ви зможете перетнути 

зовнішні кордони Європейського Союзу, в такому випадку рекомендується мати при собі всі 

доступні документи. Однак, якщо ви успішно перетнете кордон ЄС, до Чехії практично можна 

потрапити зі звичайним паспортом.  

 

Заходи, пов’язані з COVID-19 (вакцинація, тестування) не потрібні.  

 

2. Дитячі документи 

3.  

У зв’язку з перетином кордону України з країнами ЄС може знадобитися згода одного з 

батьків або обох батьків на виїзд дитини з України із завіреним підписом. Якщо 

батьки перебувають у Чехії, а дитина в Україні, за домовленістю можна завірити підпис 

на бланку також і в неробочий час або у вихідні дні. Бланк на чеській та українській мові 

додається. Також можливе надання довіреності на догляд за дитиною іншою особою. 

Потрібно, щоб дитина мала при собі свідоцтво про народження та паспорт, бажано 

мати також і інші документи.  

 

4. Шкільні установи та дитячі заклади 

Ніяких особливих вимог нема і особливі документи не потрібні, крім того, що вказано в 

пункті 2.  

 

5. Вид на проживання 

Ви можете подати заяву на спеціальну довгострокову візу, яка дасть вам змогу 

задовольнити основні потреби (медична страховка, дозвіл на роботу). Зверніть увагу, 

що спеціальна довгострокова віза втрачає дійсність у випадку виїзду іноземця з Чеської 

Республіки. Перебувати в Чехії без візи можна 90 днів.  

  

6. Вид на проживання: до кого звертатися 

Заяви на спеціальну довгострокову візу оформляються в регіональних центрах 

допомоги, перелік яких знайдете тут: https://www.mvcr.cz/clanek/seznam-krajskych-

asistencnich-center-pomoci-ukrajine.aspx. В центрах допомоги зазвичай надаються такі 
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послуги як усний переклад, догляд за дітьми, а також додаткові консультації та 

організація проживання.  

 

7. Тривалість оформлення, наданий статус 

Спеціальні довгострокові візи оформляються і видаються терміново (у вашій 

присутності) в регіональних центрах допомоги. На основі цієї візи ви також можете 

отримати дозвіл на роботу. Крім того, існує можливість надання притулку, розгляд 

заяви про надання притулку однак займає більше часу.  

 

8. Соціальна допомога 

Наразі готується соціальна допомога у вигляді грошової допомоги громадянам України.  

 

9. Медична допомога 

Безпосередньо в регіональному центрі допомоги можна подати заявку на державне 

медичне страхування, на підставі якого надається допомога у звичайному обсязі, так 

само як і громадянам Чехії.  

 

Перед отриманням медичного страхування на підставі спеціальної візи можна звернутися 

лише за невідкладною допомогою, також доцільно розглянути можливість придбання 

туристичної страховки на період від прибуття в Чехію і до оформлення спеціальної візи.  

 

Інформаційна лінія медичної допомоги: +420 226 20 1221 (для української мови натисніть 

8). Ця лінія також може бути використана для усного перекладу на чеську мову для 

медичних працівників, що надають допомогу.  

  

9. Джерела інформації: 

Найкращим джерелом інформації є офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ: 

https://www.mvcr.cz/clanek/ua.aspx, де інформація надається українською, англійською та 

чеською мовами, також там знайдете формуляр заяви на спеціальну візу на чеській та 

українській мові.  

 

10. Hot line - Гаряча лінія 

Створено інформаційну лінію Міністерства внутрішніх справ: +420 974 801 802 (працює 

безперервно).  

 

11.  Контактні дані інших організацій 

• https://www.nasiukrajinci.cz/ua/ 

• Інформаційна лінія Карітас (благодійна організація) Чеської Республіки доступна 

українською мовою: +420 731 432 431 (понеділок, середа, п'ятниця: 9:00-13:00 та 

14:00-18:00, вівторок і субота: 9:00-12:00 та 14:00 – 17:00) 

• www.charita.cz  

Контакт: Нотаріальна палата Чеської Республіки 

Для надання не тільки консультацій (умови в’їзду та проживання, дозвіл на роботу, 

страхування…), але й будь-якої іншої допомоги від Нотаріальної палати Чеської Республіки, 

можна звертатися до директора відділу міжнародних відносин, JUDr. Berenikа Wünschovа 

(Береніка Вюншова), електронна пошта: berenika.wunschova@nkcr.cz, тел.: +420 734 518 442. По 
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допомогу можуть звертатися не лише українські нотаріуси, а й члени їхніх сімей та інші особи. 

Не вагайтеся звертатися до нас! 

Додаткова інформація 

• До Чеської Республіки можна привезти з собою собаку, або кота (або також 

фретку), навіть якщо тварина не позначена мікрочіпом.  

• Залізничний транспорт надається біженцям з України безкоштовно - необхідно 

мати паспорт, що підтверджує перетин кордону ЄС після 23.2.2022 року. 

Громадський транспорт в Празі також надається безкоштовно. Ця пільга діє 

протягом 30 днів після вступу до ЄС.  

• На прикордонних вузлах в Польщі, Словаччині та інших країнах регулярно 

знаходяться приватні особи, що пропонують підвезти до Чеської Республіки. З 

метою вашої безпеки ми рекомендуємо в пріоритетному порядку 

використовувати організований громадський транспорт, а будь-яку пропозицію 

стосовно індивідуального транспорту слід спочатку узгодити з уповноваженим 

координатором.  

• Ми настійно не рекомендуємо використовувати будь-які інформаційні та 

посередницькі послуги, які пропонуються за плату, Поліція Чеської Республіки 

зафіксувала спроби шахрайства, зловживання поточною ситуацією.  

• Стосовно проживання в Чеській Республіці найкраще звертатися до регіонального 

центру допомоги, або на вищезгадану інформаційну лінію. 

 



Souhlas zákonného zástupce s vycestováním dítěte do zahraničí  

Згода законного представника на виїзд дитини за кордон  

  

  

Já, matka / otec (zaškrtněte)  

Я, матір / батько (підкресліть),  

Jméno a příjmení  

Ім’я та прізвище 
Datum narození 

Дата народження 
Adresa 

Адреса 
Telefon a e-mail 

Телефон/e-mail 

        

 

souhlasím, aby mé dítě  

згоден/на з тим, щоб моя дитина   

Jméno a příjmení  

Ім’я та прізвище 
Datum narození 

Дата народження 
Číslo OP/pasu 

Закордонний паспорт 
Poznámky 

Примітки 

        

        

 

vycestovalo do zahraničí za těchto podmínek:  

виїхала за кордон за цих умов:  

Doba pobytu v zahraničí   

Строк перебування за кордоном   

 

Od  
Від  

Do   
До  

  

Místo pobytu v zahraničí   
Місце проживання за кордоном 
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Účel cesty do zahraničí (zaškrtněte)  

Ціль подорожі за кордон (виділіть) 

  
Návštěva rodiny  
Відвідування сім’ї   

  
Jiné   

Інше 

  

Doprovod dítěte  
Супровід дитини  

  

Vztah k dítěti (zaškrtněte)  

Відношення до дитини  
(виділіть)  

 
Jméno a příjmení  

Ім’я та прізвище 

 
Datum narození 

Дата народження 

 
Telefon a e-mail 

Телефон/e-mail 

  Matka / Матір        

  Otec / Батько 

  Jiné / Інше 

  

  

  

  

 

V  Dne  

м.  дата  

  

  

___________________________________ 

ověřený podpis osoby, která uděluje souhlas  

Засвідчений підпис особи, що надає згоду 
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