
Громадян України

Ви громадянин України приїжджаєте до Франції? *

*Інформація для громадян України чи іноземних громадян України, які бажають в’їхати на територію Франції та/або залишитися 
на ній.

>>  доїхати до Франції

● Українцям, які мають біометричний паспорт, віза не потрібна для поїздки до
Шенгенської зони, а отже, до Франції.

● Якщо  Ви  українець  та  бажаєте  поїхати  до  Франції  та  мати  біометричний
паспорт, вам не потрібно звертатися до консульських органів.

● Якщо Ви українець  та  бажаєте  поїхати  до Франції  і  не  маєте  біометричного
паспорта або не маєте проїзного документа,  Вам треба звернутися до однієї з
консульських установ у прикордонних державах України (Польща, Румунія,
Угорщина, …), щоб вивчити Вашу ситуацію.

● У Шенгенській зоні  Ви будете легально проживати протягом 90 днів.  Ви
можете, якщо бажаєте, отримати захист у країні, в якій перебуваєте.

>> Перебування у Франції більше 90 днів

● Якщо  Ви  перебуваєте  в  Україні  і  маєте  біометричний  паспорт,  Ви
перебуваєте в ситуації 90 звичайних днів після в’їзду до Шенгенської зони.

● Якщо Ваше перебування у Франції повинно тривати більше 90 днів,  Вам
треба звернутися до  префектури департаменту за місцем Вашого прибуття для
продовження  Вашого  права  на  перебування (див.  нижче  –  продовження
права перебування / тимчасового захисту)

● З цієї нагоди, якщо Ви хочете попросити захисту, зверніться до префектури.
● З будь-яких питань, пов’язаних з Вашим перебуванням у Франції,  Ви можете

зв’язатися  з  префектурою  департаменту  Вашого  місця  прибуття,  а  також  з
двома інформаційними центрами / денними прийомами нижче :

Місцеві контакти : 

Префектура Валь-д'Уаз - Право проживання:
pref-etrangers@val-doise.gouv.fr

5 Av. Bernard Hirsch, 95000 Cergy

>Префектура відкрита для 
відвідування з понеділка по 
п’ятницю з 8:30 до 12:00 та з 13:00 
до 16:00.

> Щоб отримати доступ до 
префектури Валь-д'Уаз, н  атисніть   
тут 

 

Інформаційні центри / денний прийом:

- APUI Les Villageoises
9 Rue de la Justice Mauve, 95000 Cergy

- Телефон : 01 30 30 55 90

https://www.val-doise.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Prefecture-et-sous-prefectures/Prefecture-de-Cergy/Acces-a-la-Prefecture
https://www.val-doise.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Prefecture-et-sous-prefectures/Prefecture-de-Cergy/Acces-a-la-Prefecture
https://www.val-doise.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Prefecture-et-sous-prefectures/Prefecture-de-Cergy/Acces-a-la-Prefecture
mailto:pref-etrangers@val-doise.gouv.fr


Дізнайтеся більше інформації на веб-сайті https://parrainage.refugies.info і тут

Завантажити :  Інформація для громадян України (FR, EN, UА) 

>> Створіть свій файл - розширення права на перебування / статус тимчасового
захисту?

Через  війну  в  Україні  правила перебування  переміщених  українців  у  Франції  тепер
відрізняються від загальноприйнятих правил.

Аркуші та супровідні документи :

> Лист організації перебування в Україні - формат PDF - 0,07 Mb 

> Бланк заяви про тимчасовий захист - формат DOCX - 0,07 Mb 

>  Application  form_provisional  residence  permit  under  temporary  protection  (english
version) - format : DOCX - 0,07 Mb 

>Декларація  про  місце  проживання  -  Україна  -  підтверджуючі  документи  -  формат
DOCX - 0,04 Mb 

>  Перелік  підтверджувальних  документів,  які  необхідно  подати  (Україна)  -  формат
DOCX - 0,04 Mb 

> List of supporting documents to be provided (Ukraine - english version)- format : DOCX 
- 0,04 Mb 

У  контексті  цієї  кризи  будь-який  запит  на  інформацію  щодо  права  на  проживання
громадян України слід надсилати за такою адресою: pref-etrangers@val-doise.gouv.fr

>> Проконсультуватися з лікарем або медичним працівником?

● Якщо Ви скористаєтеся тимчасовим захистом на користь громадян України (і
пільговиків), Ви автоматично станете афілійованими з Універсальним захистом
здоров’я (PUMA) і зможете скористатися додатковим медичним страхуванням
(C2S). Таким чином, Ваші індивідуальні витрати на здоров’я будуть покриті.

Ваше свідоцтво про приналежність буде надіслано Caisse Primaire d’Assurance Maladie
за адресою проживання, яку ви вказали, коли подавали заяву про тимчасовий захист.

mailto:pref-etrangers@val-doise.gouv.fr
http://www.interieur.gouv.fr/sites/minint/files/medias/documents/2022-03/Flyer%20-%20Ressortissants%20ukrainiens%20-%20se%CC%81jour%20(28%20fe%CC%81vrier%202022)_Trilingue_1.pdf
https://parrainage.refugies.info/


● Якщо ви не користуєтеся тимчасовим захистом, у разі проблем зі здоров’ям
ви  можете  звернутися  до  одного  з  Центрів  доступу  до  медичної  допомоги
(PASS) у відділенні (див. список нижче)

Centre Hospitalier Victor Prud'hon
69 rue Prud'hon 95107 Argenteuil 

Service Social : 01 34 23 26 45 

Centre Hospitalier René Dubos
17 ter Boulevard  C. Bouticourt 95300 Pontoise 

Service Social : 01 30 75 45 31 

Centre Hospitalier Intercommunale des Portes 
de L'Oise
25 rue E. Turcq 95260 Beaumont sur Oise 

Service Social : 01 39 37 15 20 

Hôpital Simone Veil
14 rue de St. Prix 95600 Eaubonne 

Service  Social  :  01  34  06  61  12
07 87 36 98 93 

Centre Hospitalier de Gonesse
25 rue B. Février 95500 Gonesse 

Accueil consultations : 01 34 53 22 32
01 34 53 49 57 / 01 34 53 22 95 

>Що таке медичне страхування (французька версія) - format : PDF - 1,14 Mb 

> Що таке медичне страхування (українська версія) - format : PDF - 1,13 Mb 

>> Освіта дітей та молоді українських біженців

- Правова база

Франція  мобілізована  для  прийому  біженців  з  України.  Статті  L.  111-1  і  L.  114-1
Кодексу освіти гарантують доступ до освіти для всіх дітей віком від 3 до 16 років і
обов'язок навчання для дітей віком від 16 до 18 років, які перебувають на території
країни.

Крім  того,  будь-який  учень,  щойно  прибув  до  Франції,  повинен  отримати  освіту
незалежно від його національності чи особистого становища.

- Здійснення прийому молодих біженців:

•   Для  студентів  1ого  ступеня  (народжених  після  01.01.2011):  За  призначенням
Ваших  дітей  відповідає  ратуша  муніципалітету  проживання.  Тому  Ваша  родина
звернеться до міської ради, яка подбає про подачу заявки на навчання та призначення

•  Для учнів середньої школи (народжені до 31.12.2010):  ви повинні звернутися до
інформаційно-довідкових  центрів  Валь-д'Уаз  (CIO  =  інформаційно-орієнтаційний
центр).

⮚ Список  інформаційно-орієнтаційних  центрів  /  шкіл  для  дітей  –  Валь-д’Уаз.
(вкладення) 
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