
 
 

 

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОПОЗИЦІЇ 
ПІДТРИМКИ ПЕРЕМІЩЕННИМ 
УКРАЇНЦЯМ ТА ПРИЙМАЛЬНИКАМ 
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З початку березня 2022 року переміщені українці 
прибувають до департаменту Ду (Doubs) або за ініціативою 
асоціацій, народних обранців та територіальних 
спільнот, або власним шляхом, приєднавшись до родини 
та/або друзів, які проживають у департаменті Ду. 

 

Держава та її партнери готуються прийняти інших 
переміщених осіб із міст, де зараз зосереджена 
переважна більшість громадян України (Париж, 
Страсбург, Ліон та Ніцца). 

 

Як було визначено, регіон Бургундія-Франш-Конте і, 
зокрема, департамент Ду,  прийматимуть переміщених 
осіб з регіону Гранд Ест. 

 

Більшість людей, які прибули на початку березня, 
прийняли співгромадяни із солідарності, яка дуже 
розповсюджена в Ду стосовно українського народу. 

 

І переміщені особи, і приймальники потребують 
супроводу та підтримки, тому для них була відкрита 
телефонна лінія. 

  
 

 
 

Лінія працює вдень з 8:00 до 19:00, а ввечері та вночі 
перемикається на номер чергового SIAO. 

За цим номером відповідять соціальні працівники, 
мобілізовані для надання підтримки переміщеним 
особам, які проживають у колективних житлах, житлах 
громадян, незалежних, приватних або державних 
житлах. 

Якщо ці працівники не зможуть відповісти на всі ваші 
запитання, вони направлять вас до відповідної служби, 
яка має відповідь. 

 

 

 
На неї можна зателефонувати за номером: 06.26.99.36.68 
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Перший етап 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
Другий етап 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Третій етап 

Нагадаємо, що організована у Франції система приймання 
переміщених українців складається з 3 етапів: 

 

Приймання в єдиному в департаменті Ду місці, 
розташованому в Безансоні: у спортивному залі Малькомб 
(gymnase de la Malcombe). 

 

Пройти через Малькомб обов’язково для всіх, хто прибуває 
в Ду, незалежно від способу прибуття (особистими 
засобами, прямі прибуття з України чи з прикордонної 
країни, переїзд з іншого французького регіону). 

 

Приймання у Малькомб коротке, від однієї до двох ночей 

максимум. Це дозволяє людям відпочити, поїсти, прийняти 
душ, звернутися до лікаря та стати на облік в 

адміністративних службах держави. Це перший етап у 
відкритті прав во Франції. 

 
Супровід спеціалістами із соціальної роботи на місцях 

колективного проживання. 
 

Цей супровід дозволить точно оцінити становище кожної 
сім’ї, її потреби та запропонувати рішення щодо притулку чи 

стабільного житла. 
 

На цей момент існує 2 місця колективного розміщення, які 
можуть вмістити до 262 осіб (гуртожиток La Roche d’Or в 

Безансоні та гуртожиток Sainte-Anne в Монферран-ле-

Шато). 
 

Перебування в цих центрах обмежене 1 або 2 тижнями 
максимум. За винятком особливих труднощів, жодна 

українська переміщена особа не перебуватиме постійно в 
одному з цих місць колективного розміщення. 

 
Доступ до постійного та стабільного житла чи прихистку, де 

сім’я може перебувати кілька тижнів або навіть місяців. 
 

Існують різноманітні пропозиції розміщення: житло, яке 
пропонують муніципалітети, соціальні орендодавці, 

асоціативні юридичні особи, приватні власники та 
громадяни, які пропонують спільне житло зі своїми сім’ями. 

 

Ці пропозиції перевіряються щодо добрих замірів 
приймальників та гідності житла. 

Вибір довгочасного рішення щодо житла буде 
запропоновано відповідно до оцінки, проведеної на етапі 2. 
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Це рішення буде визначено у договорі, підписаним трьома 
сторонами: сім'єю, яку приймають, організацією чи особою, 
яка пропонує житло чи прихисток, та асоціацією, яка надає 
соціальний супровід. 

У договорі будуть викладені взаємні зобов’язання трьох 
сторін; за винятком особливих обставин, визначені умови 
перегляду не підлягають. 

Відповіді на основні питання, які можуть виникнути після 
прибуття до Франції, можна знайти на 
https://refugies.info/uk та в мобільному додатку цього 
сайту з перекладом українською. 

https://refugies.info/uk

