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Перевізник RegioJet, Людина в потребі, ČD Cargo та  Rail Cargo Group 

запускають щоденний гуманітарний залізничний міст між Україною та 

Прагою 

RegioJet відповідає на прямий запит столичного Києва та керівництва 

Української залізниці. Це забезпечить евакуацію людей та 

транспортування гуманітарної допомоги 

RegioJet співпрацює з гуманітарною організацією «Люди в потребі» та 

компанією ČD Cargo та Rail Cargo Group щодо встановлення залізничного 

мосту для України 

Найбільший приватний залізничний перевізник Центральної Європи RegioJet відповідає на 

запит Української залізниці та столиці Києва, а з вівторка – 1 березня 2022 року готує потужний 

гуманітарний залізничний міст, що щоденно в обох напрямках буде з’єднувати Прагу та інші 

міста Чехія з Україною. 

«Поїзд буде призначений для гуманітарних пасажирських перевезень безкоштовно. При 

цьому в напрямку України перевезуть продукти харчування, ліки, предмети туалету, 

спальні мішки та іншу необхідну допомогу. Поїзд матиме як спальні вагони загальною 

місткістю до 400 місць (з достатньою місткістю для перевезення багажу), так і піддоні 

візки для перевезення гуманітарних вантажів до 600 піддонів на добу. Загалом ми 

розраховуємо  до двадцяти вагонів – ми будемо забезпечувати Україну великою місткістю 

для пасажирських перевезень та гуманітарної допомоги на щоденній основі», – сказав Радім 

Янчура, власник RegioJet. 

RegioJet покриває роботу з’єднань за власний рахунок. Потяги курсуватимуть у вигляді нічних 

поїздів із Праги через Польщу до прикордонної станції Перемишль (Польща), а згодом, у 

співпраці з Українською залізницею, вантаж продовжиться через Львів до Києва. У зворотному 

напрямку курсує поїзд ІК Української залізниці зі Львова та Перемишля з пересадкою на 

спальний поїзд до Острави, Оломоуца, Пардубіце та Праги. 

«Проблеми матеріально-технічного забезпечення та безпеки поки що не дозволяли нам 

доставити більше гуманітарної допомоги в країну, потреби величезні. Спільний проект 

використання потягів із перебазуванням на Українську залізницю та доставкою в різні 

місця зараженої країни – чудовий, і якщо він почнеться на повну силу, то це означатиме 

сотні й сотні тонн, і це справді значна допомога», – каже Шімон Панек, директор Людей в  

потребі. 
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Транспортування гуманітарної допомоги в Україну спільно з  «Людина в 

потребі», ČD Cargo та  Rail Cargo Group 

RegioJet співпрацює з Людиною в потребі, ČD Cargo та  Rail Cargo Group (член групи ÖBB) на 

гуманітарному залізничному мосту для України. ČVT забезпечує логістику для збору гуманітарної 

допомоги для перевезення поїздів RegioJet в Україну; ČD CArgo та  Rail Cargo Group забезпечить 

вантажні вагони. Щодня на потяги з Праги завантажуватимуть кілька вантажівок з піддонами з 

необхідною гуманітарною допомогою, які фінансуються з громадського збору SOS Україна Люди 

в потребі. 

Безкоштовний пасажирський транспорт. 

RegioJet, навпаки, подбає про організацію пасажирських перевезень. Транспорт буде повністю 

безкоштовним для всіх – окрім громадян України, які втікають від війни, даним транспортом 

зможуть скористатися і гуманітарні працівники та інші, яким потрібно буде добиратися в 

зворотному напрямку до України (якщо у вас виникли запитання щодо цієї організації, зв’яжіться 

з нами за адресом ukraine@regiojet.cz). Зарезервувати місце можна буде за символічну 1 CZK (це 

адміністративний збір, щоб можна було підключитися до системи бронювання) через систему 

бронювання RegioJet; однак ті, хто приїде безпосередньо на потяг без попереднього 

замовлення, також зможуть скористатися транспортом – співробітники RegioJet забезпечать їх 

встановлення. У поїзді буде до 400 місць у ліжкових купе. Пасажири отримають безкоштовну 

гарячу вечерю, сніданок і воду, і все це в подарунок від наших партнерів. Крім того, минулого 

тижня RegioJet запропонувала всім громадянам RegioJet, які підтвердили себе українськими 

документами, можливість безкоштовно користуватися всіма залізничними сполученнями 

RegioJet. У разі залізничного мосту перевезення буде безкоштовним для всіх пасажирів, 

незалежно від національності, які втечуть від зруйнованих війною районів. 

Транскордонний залізничний міст – найшвидший шлях надання допомоги 

та евакуації 

Залізничний міст буде створено як транскордонний. Це означає, що він забезпечуватиме 

транспортування потягом безпосередньо з України до Праги – без необхідності їздити по 

пошкоджених дорогах та перевантажених прикордонних переходах. На ділянці Львів – 

Перемишль пасажири подорожуватимуть через СК Української залізниці, а на станції Перемишль 

буде пряма гарантована пересадка на поїзд RegioJet (цей захід необхідний щодо різної колії 

залізничної інфраструктури). 

Транскордонне сполучення поїздів має бути найшвидшим способом евакуації жінок і дітей з 

території, зруйнованої війною. У співпраці з Українською залізницею та прикордонними 

органами прикордонна реєстрація на сполученнях Львів-Прага має відбуватися під час поїздки 

між Львовом та Перемишлем на станції Перемишль Гл. пасажири лише швидко 

переключатимуться між поїздами Української залізниці та RegioJet. Завдяки цьому вони 

уникають багатогодинного болючого перетину кордону на автомобільному прикордонному 

переході. 
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Додаткову інформацію можна отримати безпосередньо у Радіма Янчури 

RegioJet уточнює докладнішу інформацію щодо залізничного мосту до України в наступні години, 

перше сполучення з відправленням у вівторок, 1 березня 2022 року, ввечері. 

У понеділок, 28 лютого, у другій половині дня також можна буде отримати інформацію про весь 

проект безпосередньо від власника компанії Радима Янчури, який особисто буде присутній у 

Празі. 

У вівторок під час навантаження у вантажній зоні в Празі відбудеться прес-конференція на тему 

Людина в потребі та RegioJet. Час буде уточнено. 

Журналісти можуть скористатися першою нічною поїздкою на поїзді з Праги до польського 

кордону у вівторок увечері за участі Радима Янчури та представника «Люди в потребі». Поїзд 

відправиться назад у середу ввечері з польського кордону, прибувши до Праги в четвер рано 

вранці. 

Для подальшого зв’язку, будь ласка, зв’яжіться з Радімом Янчурою безпосередньо на його 

мобільний телефон: 603 446 680 


