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Правила для заявників про надання дару з публічного 

збору Допомагаюча Пльзень 

 

Міська рада міста Пльзень постановою № 191 від 7 березня 2022 року схвалила 

проведення в Чеській Республіці публічного збору Допомагаюча Пльзень на 

невизначений термін для допомоги людям, які перебувають у місті Пльзень, які були 

змушені покинути свої домівки через війну в Україні та люди, які опинилися у складній 

життєвій ситуації, спричиненій позбавленням житла. 

 

1. Мета публічного збору Допомагаюча Пльзень 

Кошти від збору будуть спрямовані виключно на покриття витрат, пов’язаних із 

забезпеченням довгострокового житла – оплату оренди, супутніх послуг та комунальних 

послуг, завдаток, придбання базового обладнання та забезпечення інших потреб, 

пов’язаних з інтеграцією в суспільство. 

 

 

2. Визначення термінів 

 

Домогосподарство  

Особи, які спільно користуються квартирою та разом оплачують витрати на свої потреби. 

Одна особа також вважається домогосподарством. 

 

 

Оренда та супутні послуги  

Ціна оренди та послуг повинна відповідати ціні за звичайних умов в цьому певному місці 

та часі. 

 

Юридична назва   

Для цілей збору йдеться про договір оренди, договір суборенди та, у виняткових 

випадках, договір на короткострокову оренду. 

 

Квартира 

Відповідно до наказу Мінрегіону № 268/2009 Зб., § 3, лист. d), h), i), про технічні вимоги 

до конструкцій із змінами, йдеться про: 

1. сукупність приміщень або окрема житлова кімната, які своєю конструкцією та 

технічним устроєм та обладнанням відповідають вимогам для постійного 

проживання та призначені для цього використання;  

2. житловий блок - окреме приміщення або сукупність приміщень, які за своєю 

технічною конструкцією та оснащенням відповідають вимогам до тимчасового 

розміщення та призначені для цього використання;  

3. .житлова кімната є частиною квартири (особливо вітальні, спальні, їдальні), яка 

відповідає вимогам, встановленим цією постановою, призначена для постійного 
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проживання та має мінімальну площу 8 м2; якщо квартира складається з однієї 

вітальні, вона повинна мати площу не менше 16 м2 

 

 

Довгострокове житло  

Юридична назва для користування квартирою більше 6 місяців. 

 

Застава  

Застава не має характеру оренди чи послуг, пов’язаних із користуванням квартирою. 

Зазвичай вона сплачується перед тим, як договір оренди набире чинності. Її розмір 

зазвичай встановлюється в трикратному розмірі орендної плати. Це сума, яка може бути 

повернута особі в повному обсязі після закінчення терміну оренди. Тому завдаток можна 

надати лише за квартиру з договором оренди чи суборенди і лише один раз на 

домогосподарство. 

 

Базове обладнання квартири  

Напр. ліжка, обідній стіл і стільці, шафа для одягу, холодильник, пральна машина. 

 

 

Потреби, пов’язані з інтеграцією в суспільство 

Задоволення потреб, пов'язаних з освітою, працевлаштуванням та станом здоров'я. 

 

 

Складна життєва ситуація, викликана позбавленням житла 

Ми вважаємо, що  домогосподарство знаходиться в складній ситуації, якщо його члени  

не мають житла, знаходяться під загрозою евакуації та негайного виселення, проживають 

у непридатних приміщеннях, у родичів чи знайомих, не мають іншого виходу та не 

можуть самостійно вирішити ситуацію.  

 

 

Обов'язкове відвідування школи 

Обов'язкове відвідування школи, систематична підготовка до майбутньої професії до 

віку 26 років. Відвідуванням дошкільного закладу – яслі, садок чи подібний заклад – це 

також вважається обов'язковим відвідуванням школи. 

 

Особливо серйозні причини 

Це раптове погіршення стану здоров’я заявника чи близької особи (наприклад, хвороба, 

госпіталізація), ділові причини (наприклад, незаплановане відрядження) та встановлена 

дата розгляду справи в іншій державній адміністрації, органі місцевого самоврядування 

чи суді, про яку заявник не знав на час планування зустрічі чи строків. 
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Територія міста Пльзень 

Для цілей збору мається на увазі місто Пльзень означає в діапазоні міських районів від 1 

до 10. 

 

 

Зв'язок з  містем  Пльзень 

Місце фактичного проживання, економічний зв'язок (наприклад, робота), соціальний 

зв'язок (наприклад, сім'я, освіта) та стан здоров'я. 

 

 

Мета збору 

1. надання довгострокового житла - оплата оренди та супутніх послуг, комунальних 

послуг,  застава,  

2. придбання базового обладнання квартири, 

3. забезпечення інших потреб, пов'язаних з інтеграцією в суспільство. 

 

 

3. Заявники 

Заяву на отримання дару можуть подати  фізичні та юридичні особи. 

 

 

Заявку на отримання дару можуть подати повнолітні фізичні особи, які: 

A. мають очевидні зв’язки з містом Пльзень – проживання в місті, довготривале 

користування соціальними послугами, регулярні та тривалі відвідування медичних 

установ, у разі дітей на утриманні - відвідування школи, працевлаштування чи 

обіцянка працевлаштування, родинні зв’язки чи інші законні підстави для 

проживання в місті; 

B. вони хочуть надовго оселитися в місті Пльзень, бо втратили свій дім через війну 

в Україні і можна припустити, що повернення додому буде дуже важким. Свій 

намір вони підтверджують, наприклад, трудовим договором, обіцянкою 

працевлаштування чи можливістю жити в Пльзені, або це є підставою для 

возз’єднання сім’ї; 

 

C. опинилися в складній життєвій ситуації, викликаній позбавленням житла; 

D. мають власне нерухоме майно, яке вони вже надали або нададуть для житла 

зазначеним фізичним особам та потребують фінансової підтримки для створення 

житлових умов. Фізична особа повинна задокументувати витрати на меблювання 

або ремонт приміщення, призначеного для розміщення біженців з війни (витрати, 

понесені після 24 лютого 2022 року), а також зобов’язується в договорі дарування 

щодо явного довгострокового наміру розмістити особи, які потребують житло, 

щонайменше 12 місяців. 

 

 

 

Стосовно громадян України, які втікають від збройного конфлікту в Україні, необхідно, 

щоб цим особам була надана віза з метою толерантності або тимчасового захисту на 

території міста Пльзень. 
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Заяву може подати юридична особа з представництвом у місті Пльзень. Юридична особа 

повинна доказово задокументувати, яким чином вона підтримувала, підтримує чи 

підтримуватиме фізичних осіб із кола претендентів, а також має довести виконання мети 

дару навіть після отримання дару, щонайменше  протягом 12 місяців. 

   

4. Розмір наданого дару 

Щодо укладення договору дарування на надання дару на суму до 20 000 крон приймає 

рішення Департамент доступного житла та соціальної інтеграції. Міська рада Пльзеня 

приймає рішення про надання дару на суму 20 001 крон протягом одного року. 

Максимальна сума дару становить 100 000 крон. Дари надаються в чеських кронах. 

 

 

5. Заява на надання дару 

Заяву на дар зі збору можна подати лише за встановленою формою чеською або 

українською мовою. Якщо заявник не може заповнити форму через те, що він не володіє 

мовою, він має право попросити Департамент доступного житла та соціальної інтеграції 

заповнити форму в присутності перекладача мовою, яку він розуміє. 

Форма доступна на веб-сайті www.pomahajiciplzen.eu у вищевказаних мовних версіях. 

Заповнену та підписану заяву разом з усіма додатками необхідно доставити до 

Департаменту доступного житла та соціальної інтеграції, за адресою Ягелонська 8, 

Пльзень або до реєстраційного відділу Муніципалітету  міста Пльзень, Шкроупова 

5, Пльзень, або через електронну скриньку даних (ID 6iybfxn). 

Заповнення та подання  заявки не гарантує заявнику право на отримання дару. На це 

немає юридичних претензій. 

Дар також може бути наданий на суму, меншу за запитувану суму дару, яка вказана в 

заяві на дар. 

Запит буде розглянуто в найкоротші терміни, залежно від запитуваної суми та дат 

засідання міської влади Пльзеня та залежно від рішення Департаменту доступного житла 

та соціальної інтеграції. 

 

 

6. Додатки 

 

Обов'язкові додатки  

1. письмове свідчення (афідевіт) заявника про доходи та витрати 

домогосподарства - є частиною заяви. 

2. Для іноземців – копії документів про дозвіл на проживання всіх осіб, 

зазначених у заяві 

 

 

Необов'язкові додатки 
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Це додатки, які можуть підтвердити та перевірити правдивість інформації, наданої в 

заяві. Заявник може надати їх самостійно або їх запросить Департамент доступного 

житла та соціальної інтеграції, якщо вони мають відношення до заявки та мети дару. 

 

Мова йде головним чином про наступні документи: 

 

1. Довідка про відкриття рахунку. Для безготівкової виплати дару необхідно мати 

рахунок у чеському банку. 

2. Документи щодо отримання виплат з інших джерел, якщо вони були виплачені. 

Це виплати від різних фондів і надзвичайна допомога, яку виплачує Бюро 

працевлаштування Чеської Республіки. 

3. Право власності на користування житлом або доказ того, що дарування призведе 

до отримання законного права користування квартирою. Це також можна 

задокументувати після схвалення дару. 

4. Довідка про стан здоров'я. Це може бути підтверджено, наприклад, постановою про 

визнання інвалідності, надбавкою по догляду, медичним висновком лікаря або 

заявою спеціаліста. 

5. Підтвердження від шкільного закладу про необхідність відповідно до мети збору, 

якщо особа просить  шкільне приладдя або для покриття інших витрат, пов’язаних із 

відвідуванням школи. 

6. Юридичним та фізичним особам, які надають житло чи послуги біженцям від 

війни, необхідно підтвердити: 

       а. Основна інформація про заявника (ім’я та прізвище або назва підприємства, 

адреса, номер народження або ідентифікаційний номер). 

b. правова форма заявника (фізична особа, яка здійснює підприємницьку 

діяльність, юридична особа, громадське об’єднання, громадське товариство, 

акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, вкладна 

організація тощо), 

c. завірену копію доказу існування юридичної особи (ідентифікаційний номер, 

витяг з торгового реєстру, докази реєстрації в МВС тощо), 

d. згода з умовами надання дару, афідевіт. 

 

Залежно від ситуації заявника, заявника можуть попросити надати інший додаток, який 

впливає на рішення про надання дару. Додатки також можуть бути надані у формі 

афідевіту. 

 

Заявником на отримання дару не може бути юридична або фізична особа - 

підприємець: 

− майно якої визнано банкрутом або щодо якого розпочато провадження у справі 

про банкрутство чи ліквідацію, або в задоволенні позову про банкрутство 

відмовлено у зв'язку з відсутністю майна банкрута або перебуває в порядку 

ліквідації, 

− яка має податкову заборгованість, відображену в податковому обліку, 

− яка була засуджена за правопорушення, що стосуються характеру 

підприємницької діяльності заявника, або за економічний або майновий злочин, 
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− яка протягом останніх трьох років притягалася до дисциплінарної 

відповідальності згідно зі спеціальними нормативно-правовими актами, що 

регулюють здійснення професійної діяльності, якщо ця діяльність пов’язана з 

предметом подарунка, 

− яка має заборгованість по сплаті страхових внесків і штрафів за державне медичне 

страхування або по страхових внесках і пені на соціальне страхування та внесків 

до державної політики зайнятості, 

− яка має заборгованість перед містом Пльзень. 

 

 

Інші додатки 

 

Це додатки, за допомогою яких можна перевірити суму доходу, зазначену в заяві. 

Заявник може надати  їх самостійно або їх запросить Департамент доступного житла та 

соціальної інтеграції, якщо вони мають відношення до заявки та мети дару: 

- підтвердження трудових відносин; 

- рішення про призначення пенсії; 

- огляд виплачених нестрахових соціальних виплат та виплати патронатним 

вихователям; 

- рішення про надання допомоги по безробіттю або перекваліфікації; 

- рішення суду про врегулювання питань виховання та утримання та про розірвання 

шлюбу або договір між подружжям чи батьками, затверджений судом; 

- підтвердження оплати / несплати аліментів, отримання замінника аліментів; 

- огляд виплачених виплат по страхуванню на хворобу; 

- остання податкова декларація для самозайнятих осіб; 

- рішення про надання допомоги в надзвичайній ситуації, тілесних ушкоджень, 

гуманітарної допомоги та солідарна допомога людям, які розміщують цих біженців. 

Спосіб виплати дару та час вичерпання наданого дару 

 

Дар можна надати: 

1. на рахунок заявника; 

2. на рахунок дитини, якщо це дитина, законним представником якої є заявник; 

3. на рахунок постачальника житла або власника квартири, якщо це дар на завдаток, 

або на рахунок агентства нерухомості, яке є посередником при здачі квартири в 

оренду; 

4. на рахунок юридичної особи, яка продає рухоме майно, що є предметом 

дарування; 

Одержувач зобов’язаний підтвердити залучення наданого дару в повному обсязі 

податковим або іншим документом не пізніше 3 місяців з моменту підписання договору 

дарування. 

 

 

7. Рішення щодо заяви  на надання дару 

Департамент доступного житла та соціальної інтеграції оцінить заявку з точки зору 

повноти. Якщо заява заповнена неправильно або до неї не додано необхідні документи, 
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Департамент доступного житла та соціальної інтеграції запропонує заявнику її 

заповнити. Департамент доступного житла та соціальної інтеграції також може вимагати 

подання інших документів, які, на його думку, будуть необхідні для оцінки заяви. Ці 

документи умовно перераховані в пункті 6. 

 

Заявник зобов’язаний надати Департаменту доступного житла та соціальної інтеграції 

співпрацю у разі, якщо Департамент доступного житла та соціальної інтеграції вимагає 

особисту зустріч із заявником або проведення соціальної перевірки за місцем 

проживання заявника. 

 

Якщо заяву не доповнено згідно з вимогами Департаменту доступного житла та 

соціальної інтеграції у строк, встановлений Департаментом доступного житла та 

соціальної інтеграції, або якщо заявник відмовляється від особистої зустрічі чи 

проведення соціальної перевірки, заява не повинна підлягати розгляду у зв’язку з його 

незавершеністю. 

 

Якщо заявник не може заповнити заяку, дозволити соціальну перевірку або відвідати 

особисту зустріч з особливо серйозних причин, його/її заява може бути розглянута, 

незважаючи на неповноту. Якщо заявник не може заповнити заяву з особливо поважних 

причин, строк для надання необхідних документів може бути продовжений до 

необхідного строку. Цей термін встановлюється Департаментом доступного житла та 

соціальної інтеграції за погодженням із заявником. 

 

Заявник зобов’язаний негайно повідомити Департаменту доступного житла та соціальної 

інтеграції про будь-які зміни у змісті заяви не пізніше дати підписання договору 

дарування по електронній пошті bydleni@plzen.eu, або особисто в Департамент 

доступного житла та соціальної інтеграції у формі офіційного запису. Оцінити та 

вирішити, чи впливають ці зміни на мету заяви, яку було схвалено, має Департамент 

доступного житла та соціальної інтеграції. Якщо мета дотримана, можна підписати 

договір дарування. 

 

Неправдивість або неповнота інформації, що міститься в заяві, встановлює право 

Департаменту доступного житла та соціальної інтеграції не виплачувати вже 

затверджений дар або вимагати повернення вже сплаченого подарунка протягом 6 

місяців з першого числа календарного місяця, наступного за місяцем підписання 

договору дарування, в якому було надано подарунок. 

Оцінювальна група оцінює подані заяви на надання дару та видає висновок про те, чи 

рекомендує Департамент доступного житла та соціальної інтеграції укласти договір 

дарування. Команда з оцінювання збирається в міру необхідності, але не рідше одного 

разу на 14 днів, якщо була отримана хоча б одна заявка. 

Якщо заявку на дар буде схвалено, заявнику буде запропоновано з’явитися для 

підписання договору про дарування. 

 

Якщо заявник не уклав договір дарування з особливо серйозних причин, термін 

підписання договору дарування буде продовжено до необхідного строку. Про серйозні 

причини заявник має повідомити письмово (поштою або електронною поштою 

bydleni@plzen.eu) до початку узгодженої зустрічі для підписання договору дарування. 
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Якщо заявник відмовляється підписати договір або прийняти дар, про це робиться 

протокол. 

 

Якщо заявник просить дар з метою виплатити заставу та першу орендну плату, можна 

схвалити дар за умови надання дару після подання договору о резервації оренди 

квартири, договору оренди - затверджена застава буде перерахована на рахунок 

орендодавця, агентства нерухомості, відповідно до поданого договору. Якщо заявник не 

знайде собі житло протягом 6 місяців з моменту підписання договору дарування, заявник 

втрачає право на дар. 

 

Надані разом із заявкою про дарування документи заявнику не повертаються. Заяви та 

інші документи, що стосуються заяви, подрібнюються. 

 

Заявник може повторно подати заяву з тією ж метою через один рік з дати подання 

попередньої заяви. Якщо відбулися істотні зміни в обставинах відповідно до закону. No 

89/2012 Зб. §1764 та §1765 Цивільного кодексу, заявник може подати заяву навіть до 

закінчення одного року. У цьому випадку заявник повинен довести, що він не був винен, 

не міг обґрунтовано передбачити або вплинути на зміну обставин. Крім того, заявник 

повинен довести, що він дізнався про ситуацію або що ситуація сталася лише після 

укладення договору дарування. 

 

 

8. Критерії оцінки заявки 

 

 

− терміновість життєвої ситуації заявника 

− мета дару у зв'язку з метою збору 

− явне намагання заявника вирішити ситуацію з власної вини 

− матеріальне становище заявника 

− проживання в місті Пльзень або інше відношення до міста 

− особи, яким використають з користю наданий дар 

− поточна житлова ситуація 

− стан здоров'я заявника або члена сім'ї 

− ефективність допомоги від надання дару 

 

 

 

9. Прикінцеві положення 

 

Департамент доступного житла та соціальної інтеграції має право контролювати 

використання наданого дару. У разі, якщо виявиться, що наданий дар використано не з 

метою, відмінною від передбачених цими правилами, Департамент доступного житла та 

соціальної інтеграції має право вимагати повернення наданого дару частково або 

повністю. 
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Дар не може бути наданий для погашення боргів. Зокрема, заборгованість за оренду 

та послуги, у тому числі меблювання міських квартир. Також не можна надати дар на 

оплату першої орендної плати, якщо мова йде про нову оренду міської квартири. Надати 

дар на доплату за рахунки за електроенергію та послуги, пов’язані з користуванням 

квартирою, неможливо. 

Наданий дар не поширюється на заробітну плату, страхові внески, штрафи, пені, 

відшкодування збитків, судові збори, договірні штрафи, відсотки або заборгованість, 

адміністративні збори, податки та збори, погашення позик, дари, виконання та 

погашення заборгованості та інші борги.  

Метою обробки персональних даних у заяві є ведення обліку претендентів на отримання 

дару з публічного збору Допомагаюча Пльзень. Персональні дані будуть оброблятися 

тільки Департаментом доступного житла та соціальної інтеграції як адміністратором. 

Департамент доступного житла та соціальної інтеграції немає договірних партнерів, 

яким можна було б надати персональні дані. Особисті дані будуть подрібнені через 10 

років. 

Якщо на рахунку збору недостатньо коштів для задоволення всіх вхідних запитів на 

надання дару, команда оцінювання прийме рішення відповідно до ступеня терміновості 

життєвої ситуації заявника. 

 

Ці правила вступають в дію  25 квітня 2022 року 

 

 


