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ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ЩОДО 
ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ПЕРЕБУВАННЯ У ФРАНЦІЇ 

 
 
В'ЇЗД ДО ФРАНЦІЇ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ СТРОКОМ ДО 90 ДНІВ 
 

o З БІОМЕТРИЧНИМ ПАСПОРТОМ = БЕЗ ВІЗИ: громадянам України, які мають 
біометричний паспорт, не потрібна віза для поїздки до Шенгенської зони і, отже, до 
Франції 

 
o БЕЗ БІОМЕТРИЧНОГО ПАСПОРТА: якщо у вас немає біометричного українського 

паспорта або проїзного документа, ви повинні звернутися до однієї з консульських 
установ у державах, що межують з Україною (Польща, Румунія, Угорщина...) для 
уточнення вашої ситуації. 

 
 
ПЕРЕБУВАННЯ У ФРАНЦІЇ СТРОКОМ ПОНАД 90 ДНІВ 
 
Для осіб, які бажають оселитися у Франції на термін більше трьох місяців, необхідно звернутися 
до префектури (préfecture) департаменту, до якого ви прибули. 
 
В цьому випадку можливі два типи статусу для встановлення місця проживання у Франції: 
 

1. Тимчасовий захист на 6 місяців (з можливістю продовження): 
 

Відповідно до рішення Ради Європейського Союзу від 4 березня 2022 року 
 
Цей захист надається громадянам України, які бажають в'їхати та/або залишитися у 
Франції у зв'язку з конфліктом в Україні, а саме : 

 
o Громадянам України, які мають біометричний паспорт, та які проживали в Україні 

станом на 24 лютого 2022 року. 
 

До цієї категорії входять: 
 

- громадяни України, які залишили територію України 24 лютого 2022 року або 
після цієї дати; 

 
- громадяни України, які 24 лютого перебували на території держави-члена 

Європейського Союзу або асоційованої держави за безвізовим режимом або 
шенгенською візою та можуть пыдтвердити, що їхнє постійне місце 
проживання на цю дату знаходилося в Україні. 

 
o Громадяни третіх країн, які мають статус біженця / захист в Україні; 

 
o Громадяни третіх країн, які мають постійний дозвіл на проживання в Україні та не 

мають можливості повернутися до країни походження (оцінка відсутності такої 
можливості проводиться у Франції префектами після індивідуальної співбесіди); 

 
o Члени їхніх сімей, які залишили територію України станом на 24 лютого та не 

мають перешкод для повернення до своєї країни чи регіону походження на 
безпечних та стійких умовах. 
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Членами сім'ї вважаються такі особи, за умови, що сім'я вже існувала в Україні до 
24 лютого 2022 року: 

 
- Чоловік/дружина або партнер у стабільних відносинах; 
- власні неповнолітні діти чи діти його чоловіка (дружини), незалежно від того, 

чи є вони дітьми від шлюбу чи були усиновлені; 
- iнші близькі родичі, які проживали у сім'ї до 24 лютого 2022 року та повністю 

або в основному залежали від зазначеної особи; 
 
 
Процедура: 

 
Необхідно звернутися до префектури департаменту, в якому ви проживаєте чи 
перебуваєте: 
 
o з документами, що підтверджують вашу ситуацію: посвідченням особи або будь-

яким іншим документом, що підтверджує вашу особу, а також з документами членів 
вашої сім'ї та сімейною книжкою, якщо у вас є діти (свідоцтвом про народження 
дитини); 4 фотографіями, що засвідчують особу (тільки для дорослих); будь-яким 
підтвердженням проживання у Франції. 
 

o у супроводі членів вашої сім'ї (подружжя/дружина, дітей тощо). 
 
Якщо ваше досьє буде повним, префектура видасть вам пiдтвердження про ухвалення 
ваших документів (récépissé). З цього моменту ви захищені та легально перебуваєте на 
території Франції. Потім ви отримаєте тимчасовий дозвіл на проживання (autorisation 
provisoire de séjour). 
 
Після подання документів у префектурі вас направлять у Французьке бюро з імміграції та 
інтеграції (OFII). 

 
 
2. Запит про надання притулку (demande d’asile):                                                                         
 

Ця процедура складніша та вимагає виконання низки критеріїв. Хоч вона і може бути 
цікавою для осіб без біометричного паспорта, іншим особам рекомендується йти по першій 
процедурі. 

 
 
ПРАВА, ДОСТУП ДО ЯКИХ НАДАЄ ТИМЧАСОВИЙ ЗАХИСТ У ФРАНЦІЇ 
 

• Видача тимчасовоï посвідки на проживання на території Франції терміном на 6 місяців з 
позначкою «одержувач тимчасового захисту» 

 
• Виплата грошової допомоги 
 
• Дозвіл на провадження професійної діяльності, за умови наявності дозволу на роботу (APS) 
 
• Доступ до охорони здоров'я через медичне обслуговування 
 
• Навчання у школі для неповнолітніх дітей 
 
• Підтримка в процедурі по отриманню житла. 
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УКРАЇНЦІ, ВЖЕ МАЮЧІ ПОСIВДКУ НА ПРОЖИВАННЯ У ФРАНЦІЇ 
 
На громадян України, які мають дозвіл на проживання у Франції, термін дії якого минув, 
тимчасовий захист не поширюється. 
 
Їх звичайні процедури не змінені, і знадобиться продовження посвідки на проживання до 
закінчення терміну дії короткострокової візи або видача нового виду на проживання. 

 

КОРИСНI IНТЕРНЕТ ДЖЕРЕЛА 

- https://fr.aideukraine.fr/ : Координаційний комітет допомоги Україні у партнерстві з Посольством 
України у Франції 
- https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45302 : інструкція з виконання рішення Ради 
Європейського Союзу від 5 березня 2022 року, ухваленого на виконання статті 5 Директиви Ради 
2001/55/EC від 20 липня 2001 року. 
 
- Je m'engage pour l'Ukraine : платформа для волонтерів, асоціацій та громадян, які бажають 
мобілізуватися для українських біженців. 
 
- www.demarches-simplifiees.fr/commencer/hebergement-personne-morale-ukraine : веб-сайт для 
юридичних осіб (місцеві органи влади, компанії, асоціації, фонди...), які займаються організацією 
прийому та розміщення українських переміщених осіб. 
 
- https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-
collectivitesterritoriales/article/fonds-d-action-exterieure-des-collectivites-territoriales-faceco  : Фонд 
зовнішніх дій для місцевих органів влади (FACECO), який дозволяє місцевим органам влади 
зробити фінансовий внесок для фінансування надзвичайної гуманітарної операції. 

 


