
 
Інформація для біженців з України 

Мені ніде жити: Так / Ні 

 Я відвідаю «Asistenční centrum pomoci Veletrhy 

Brno, a.s.», павільйон «B», 

Výstaviště 405/1, 603 00 Brno 

• Тут для мене організують проживання 

(водночас зареєструють мене за місцем 

проживання) 

• Вирішать інші питання для мого  

             перебування (напр. медичне страхування) 

• Відвезуть мене за місцем проживання 

У мене є житло: Так / Ні 

 Я повинен/повинна зареєструватись за 

місцем проживання: 

• Я живу в готелі, пансіонаті тощо: 

реєстрацію за місцем проживання проведе 

господар посередництвом електронної 

системи. 

• Я живу в приватному секторі, з друзями, 

родиною: протягом 3 днів я маю прийти 

особисто до Відділу надання дозволу на 

проживання (Oddělení pobytových agend).  

Я повинен знати адресу свого проживання, 

ідеально прийти безпосередньо з господарем.  
 

Контакти:
 

Відділ надання дозволу на 

проживання у м. Брно (Oddělení 

pobytových agend Brno) 

Cejl 62b, 602 00 Brno 

Тел.: 420 974 628 131 

e-mail: krpb.ocp.opa.bm.sekret@pcr.cz 

Відділ надання дозволу на 

проживання у м. Зноймо (Oddělení 

pobytových agend Znojmo) 

Pražská 59, 669 02 Znojmo 

Тел.: + 420 974 641 821 

e-mail: krpb.ocp.opa.zn.sekret@pcr.cz
   

Відділ надання дозволу на 

проживання у м. Бржецлав (Oddělení 

pobytových agend Břeclav) 

Pod zámkem 922, 691 42 Valtice 

Тел.: + 420 974 632 831 

e-mail: krpb.ocp.opa.bv.sekret@pcr.cz 

Відділ контролю, пошуку та ескорту 

(Oddělení pobytové kontroly, pátrání a 

eskort) Velkomoravská 16, 695 01 Hodonín 

Тел.: + 420 974 633 852, тимчасове робоче 

місце, тільки по домовленості

 

 Мені потрібно до 90 днів легалізувати перебування у Відділі надання 

притулку та міграційної політики (OAMP), у разі відсутності медичної 

страховки бажано якомога швидше вийти на: 

Відділі надання притулку та міграційної політики, Відділ з питань проживання іноземців 

Південно-Моравського краю  

(Odbor azylové a migrační politiky, Oddělení pobytu cizinců Jihomoravský kraj) 

Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno 

Тел.: + 420 974 801 801 

Звісно, користуватися службою підтримки (Asistenční centrum pomoci) може кожен без 
різниці 

Інформація для громадян України - Міністерство внутрішніх справ Чеської Республіки: 

https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx   Центр для іноземців 

Південно-Моравського краю (Сentrum pro cizince JmK): https://www.cizinciimk.cz/cs/
 

 


