Місто Лоуни повідомляє
Понеділок 28 лютого 2022
Проголошення Лоунської
міської ради щодо військового
нападу Росії на Українські
землі.
Міська рада:
• засуджує військову агресію Російської
федерації щодо України,
• висловлює
солідарність
Україні
i
українському
народові,
що
відображається
у
вивішенні
українського прапору на будові міської
ради,
• заявляє
свою
готовність
співпрацювати
в
умовах
антикризового управління Чеської
республіки над вирішення міграціної
кризи,
як адміністративно так і фінансово,
при пошуку і надання відповідних
об’єктів,
• виділяє кошти на витрати в умовах
антикризового управління у зв’язку
з
військовою
агресією
Росії
на украінські землі.

Розміщення
приїжджих
громадян з України
•

•

місто Лоуни забезпечить житло
у своїх(міських) квартирах для
громадян з України.
для цієї мети місто Лоуни створює
кризову
телефонну
лінію
і електронну пошту, яка буде
приймати запити, звернення для
надання
житла,
чи
навпаки
пропозиції розміщення:

+420 603 19 20 21
ukrajina@mulouny.cz
•

на вказану електронну пошту можете
надсилати пропозиції допомоги з
облаштуванням порожніх квартир
базовими меблями -ліжка, стільці,
столи.

Фінансова допомога для
України
•

можливу фінансову допомогу можете
надати за допомогою перевірених
гуманітарних організацій:
SOS UKRAJINA - Člověk v tísni:
0093209320/0300
POMOC UKRAJINĚ! – ADRA – FINANČNÍ
POMOC PRO DĚTI:
4004040040/5500 – VS: 222

VEŘEJNÁ FINANČNÍ SBÍRKA NA POMOC
ČERVENÉHO KŘÍŽE UKRAJINĚ
333999/2700 – VS: 1502
•

Якщо хочете допомогти придбати
військове спорядження для захисту
України:
банківський рахунок миттєвої допомоги ,
який був створений Представницьким
офісом України в Чеській Республіці
304452700/0300
Матеріальна допомога в Лоунах
https://1url.cz/@LNpomocUKR

Інформація для біженців
з України
Якщо немаєте в Чеській Республіці зовсім
нічого і нікого, можете зателефонувати на
телефон Міністерства внутрішніх справ.
Телефонна
лінія
вам
допоможе
зорієнтуватися.
Можете
приїхати
до
Реєстріційного гуманітарного центру Vyšní
Lhoty 234, 739 51

+420 974 801 802
Регулярна перевірка
сирен не відбудеться
Регулярна
перевірка
сирен,
яка
відбувається завжди в першу середу
місяця (2 березня) через ситуацію в Україні
- скасована.
За місто Лоуни підготували 28.02.2022
Павел Янда, голова міста
Владімір Антонін Гонс, заступник голови
Міхал Овшонка, кризове керівництво.

