Тимчасовий захист
Спеціальний механізм «Україна»
1. Європейський Союз надав
спеціальний статус особам, які
рятуються від війни в Україні
Таких спеціальний механізм застосовується в Європі
вперше. Було вирішено, що такий захист буде надано
протягом одного року, тобто з 04 березня 2022 до 04
березня 2023.
Після завершення цього терміну, Європейський Союз може
вирішити або подовжити захист, або його відмінити, якщо
ситуація в Україні покращиться.

2. Чи маю я право на тимчасовий
захист?
Особами, які мають право на тимчасовий захист, є:
1. Особи, що мають громадянство України, які постійно
мешкали в Україні на момент виїзду (24.02.2022);
2. Члени родин осіб, вказаних в пунктах 1. .,

тобто :

- подружжя такої особи (зареєстрований шлюб
чи ні) ;
- неповнолітні діти (навіть усиновлені) ;
- близькі члени родини (які проживали спільно,
або були залежні фінансово від осіб, в казаних
вище).
3. Особи без громадянства України, які мають
посвідку на постійне проживання в Україні. :
- постійно мешкали в Україні на момент виїзду з
України через війну (24.02.2022);
- ТА не можуть повернутися своєї країни
походження у безпечних умовах.
4. [Невизначений] Особи без громадянства України,
які відповідають ткаим двом умовам ТА не можуть
повернутися своєї країни походження у безпечних
умовах.
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3. Де подавати клопотання про
тимчасовий захист та які документи
подрібно надати?
Ви маєте подати клопотання про тимчасовий захист у
префектурі місця вашого перебування. Список можна
переглянути за цим посиланням: https://lannuaire.servicepublic.fr/navigation/préfecture. Але практичні аспекти медичної

допомоги ще не визначені.

При поданні клопотання про дозвіл на проживання, вам
потібно надати :
Дані щодо вашого громадянського стану,
громадянського стану вашого подружжя та дітей на
вашому утриманні (імена, прізвища, дати та місця
народження, імена батьків). Для дітей також може
бути необхідним довести родинний звязок (звідоцтво
про народження, запис у паспорті тощо);
Точна інформація щодо того, як ви в’їхали до Франції
(наприклад, дата від’їзду та приїзду, вид транспорту,
місце, куди ви прибули тощо) ;
Будь-які документи або інформація, що дозволяє
підтвердити вашу належність до будь-якої категорії
осіб, яким може бути наданий захист (див. п. 2) ;
4 фотокартки формату 3,5 см x 4,5 см (анфас, без
головного убору), фотокартки повинні бути свіжими
та схожими на особу ;
Документ, що підтверджує місце перебування
(наприклад, довідка про надання житла, видана
приватними особами або асоціацією).

Префектура вам видасть документ, дійсний
протягом 6 місяців, який потім потрібно буде
поновити.
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4. Чи можу я подати клопотання про
надання притулку додатково до
тимчасового захисту?
Взагалі, ви можете подати клопотання про притулок у будь-який
момент.
У вас тоді буде статус шукача притулку (« demandeur d’asile »).
Якщо ви отримаєте відмову в наданні притулку, у вас залишиться
тимчасовий захист.

5. Які права мені надає тимчасовий
захист ?
Ви можете мати право на фінансову допомогу (« aide pour
demandeur d’asile »).
Сума такої допомоги, як правило, складає 6,8 євро на день на
особу. Ця сумма може бути збільшена, якщо у вас є діти.
Також ви можете отримати право на надання житла. Чіткі умови
для цього наразі ще не визначені.

6. Чи маю я право працювати при
наданні тимчасового захисту ?
Так, ви можете працювати у Франції.
Проте, для того, щоб працювати, вам потрібно буде отримати
попередній дозвіл. Префектура або адвокат зможуть надати вам
консультації та допомогти отримати такий дозвіл.

7. Чи зможуть мої діти ходити до
школи у Франції ?
Так, ваши неповнолітні діти можуть ходити до школи так само, як і
французькі діти.
Вам потрібно звернутися за інформацією до мерії місця вашого
перебування, щоб записати ваших дітей до школи.
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8. Я хворий, чи можу я лікуватись у
Франції ?
Взагалі, ви матиме доступ до системи охорони здоров’я.
Але практичні аспекти медичної допомоги ще не
визначені.

9. Чи можу я запросити свою сімю,
яка ще не знаходиться в
Європейському Союзі ?
В принципі, так. Якщо ви перебуваєте у Франції, вам
надано тимчасовий захист та ви були розлучені з вашою
сім’єю через війну, ви можете подати клопотання про
приїзд :
- члена вашого подружжя (в офіційному шлюбі чи
ні);
- ваших неповнолітніх дітей ;
- неповнолітніх дітей члена вашого подружжя ;
- інших членів сім’ї які жили разом з вами і які були
на вашому утриманні на момент, коли ви
залишили Україну.

10. Якщо моя сім’я перебуває в іншій
країні ЄС, чи можемо ми
об’єднатись?
В принципі, так. Особи однієї сім’ї, які мають право на
тимчасовий захист у різних краЄнах ЄС, можуть
об’єднатися в одній країні ЄС.
При визначенні країни для об’єднання, враховуються
ваше побажання та інтереси ваших дітей.
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