
 

ФРАНЦІЯ 

 

1. Які документи необхідно пред’явити громадянину України для 

легалізації перебування у Франції, у тому числі малих та неповнолітніх дітей? 

 

Українцям, які мають біометричний паспорт, не потрібна віза для поїздки 

до Шенгенської зони, а отже, до Франції. Якщо ви українець, бажаєте поїхати до 

Франції та маєте біометричний паспорт, вам не потрібно звертатися до 

консульських органів. 

Якщо ви українець, бажаєте поїхати до Франції і не маєте біометричного 

паспорта або проїзного документа, вас запросять до однієї з консульських 

установ у прикордонних державах України (Польща, Румунія, Угорщина, …), 

щоб можна було вивчити вашу ситуацію. 

У Шенгенській зоні ви будете легально проживати протягом 90 днів. Ви 

можете, якщо бажаєте, отримати захист у країні, в якій ви перебуваєте. 

Щоб перебувати у Франції більше 90 днів, ви можете скористатися тимчасовим 

захистом. Резидент України має право на тимчасовий захист у випадку, якщо: 

 

1. він є громадянином України та проживав в Україні до 24 лютого 2022 

року; 

2. він не є громадянином України, але користується захистом 

(міжнародним або еквівалентним національним), наданим українською 

владою; 

3. він є членом сім’ї особи, що підпадає під п.1 або 2 (членами сім’ї є: 

подружжя, неодружені неповнолітні діти та батьки на утриманні); 

4. він не є громадянином України, але має дійсний дозвіл на постійне 

проживання, виданий українською владою, і не може повернутися до 

країни походження. 

 

Він повинен надати документи, які підтверджують, що він мав українське 

громадянство до 24 лютого, або, якщо це не так, що він проживав в Україні на 

підставі посвідки на постійне проживання протягом терміну дії та не може 

повернутися до своєї країни чи регіону походження за безпечних та 

довготривалих умов. 

 

2. Чи існують у Франції вимоги щодо подання документів (заяв) від батька 

(батьків), які не супроводжують дитину за кордоном? 

Ні. 

  

3. Що потрібно, щоб влаштувати таку дитину до навчального закладу та 

продовжити навчання (дитячий сад/школа тощо)? 

Навчання неповнолітніх дітей у школі є наслідком надання їм статусу 

«одержувача тимчасового захисту» (див. відповідь на питання 7). 

 

4. Як отримати притулок чи тимчасове проживання? 



Щоб подати заяву на тимчасовий захист, вам слід звернутися до 

префектури департаменту вашого місця проживання або притулку з 

документами, що підтверджують ваше становище, в супроводі членів вашої сім’ї 

(подружжя та дітей). 

 

5. До кого необхідно звернутися (точні контактні дані, номери телефонів, 

сайти)? 

Громадяни України, які нещодавно прибули до Франції, запрошуються на 

спеціальний прийом (управління міграції та інтеграції), що проводиться 

префектурами. Префектури представляють державу в департаментах і 

відповідають за громадський порядок та захист населення, а також за 

застосування правил, що стосуються в'їзду та перебування іноземців. 

Громадянам України також можуть бути надані пропозиції щодо житла та 

підтримки. Їм пропонується звернутися до Управління імміграції та інтеграції 

Франції, що має багато територіальних управлінь, контактні дані яких можна 

знайти за наступним посиланням: https://www.ofii.fr/ou- find us/. 

 

6. Який статус може отримати громадянин України і скільки часу займає 

реєстрація? 

З 4 березня всі прибулі з України отримали тимчасовий захист, 

європейський статус, створений Директивою Ради ЄС 2001/55/ЄС від 20 липня 

2001 року, який надає їм захист і ряд прав. 

 

7. Що передбачає цей статус (тривалість дії, розмір соціальної допомоги, 

право на працевлаштування, навчання дітей тощо)? 

Права, що надані тимчасовим захистом у Франції: 

- видача дозволу на тимчасове проживання на території Франції терміном 

на 6 місяців із зазначенням «одержувач тимчасового захисту»; цей дозвіл може 

бути продовжено ще на шість місяців; 

- виплата допомоги шукачеві притулку, розмір якого розраховується 

відповідно до кількості осіб у домогосподарстві та типу житла; 

- дозвіл на здійснення професійної діяльності за умови наявності дозволу 

на роботу; 

- доступ до медичної допомоги; 

- шкільне навчання неповнолітніх дітей; 

- підтримка в доступі до житла. 

 

8. Чи надається медична допомога і що вона включає? 

Статус надає доступ до медичної допомоги. 

 

9. Чи є у Франції відповідні інструкції для цих людей? 

Прийом українських біженців є предметом детальної інструкції уряду, 

надісланої префектам, підписаної міністрами внутрішніх справ, охорони 

здоров’я та житлово-комунального господарства, яка визначає порядок прийому 

переміщених осіб. 

 

https://www.ofii.fr/ou-%20find%20us/


10. «Гаряча лінія», на якій можна отримати інформацію про невідкладну 

допомогу. 

Ви знайдете всю корисну інформацію та контакти для вашого приїзду до 

Франції українською мовою на сайті: https://parrainage.refugies.info/ukraine/  

 

11. Контакти організацій (волонтери, НУО, гуманітарна допомога). 

На сайті українською мовою ви знайдете всю корисну інформацію та 

контакти для вашого приїзду до Франції: https://parrainage.refugies.info/ukraine/ 
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