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15 березня 2022

Ви бажаєте подати заяву на тимчасовий захист у Франції
Що це означає?
Тимчасовий захист — це винятковий захід, санкціонований рішенням Ради Європейського Союзу від 4 березня
2022 року.

Чи маєте ви право на тимчасовий захис?
Умови для отримання Тимчасового захисту :



Умова № 1: громадяни Україні, які мешкали на її території до 24 лютого 2022 року;



Умова № 2: особи, які не є громадянами України, але українська влада надала їм захист (міжнародний чи
відповідний державний);



Умова № 3 : особи, які не є громадянами України, але мають дійсний постійний дозвіл на проживання, виданий
українською владою і не можуть безпечно та на тривалий час повернутися до країни походження ;



Умова № 4 : члени сім’ї особи, яка відповідає умові 1 або 2 (членами сім’ї є : дружина або чоловік, неповнолітні
діти, які не перебувають у шлюбі та родичі, що знаходяться на вашому утриманн).

Ваші права після отримання тимчасового захисту у Франції?
è видача тимчасової посвідки на проживання на території Франції на шість місяців з позначкою «отримувач
тимчасового захисту»;

è виплата допомоги прохача притулку та соціальних виплат на дітей ;
è дозвіл на професійну діяльність;
è доступ до медичної допомоги через медичне обслуговування;
è навчання неповнолітніх;
è підтримка в отриманні житла.

Куди звернутися?
è Ви повинні звернутися до Префектури департаменту по місцю проживання чи перебування:
o з наявними у вас документами, що підтверджують вашу ситуацію;
o у супроводі членів вашої сім’ї (чоловіка або дружини та дітей).

Що потім?
è Якщо ваша заява буде повною та прийнятною, ви отримаєте захист та отримаєте тимчасовий дозвіл на
проживання.

Відповіді на всі додаткові запитання можна знайти на вебсайті Міністерства внутрішніх справ:
https://www.interieur.gouv.fr

è Потім вас направлять до Французького Бюро Імміграції та Інтеграції (OFII).

Pour toute question complémentaire, vous pouvez consulter le site du ministère de l’intérieur :
https://www.interieur.gouv.fr

