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   /   Право на перебування державних Тим переміщених українцівчасовий зах українцівист 

        : Ви гром переміщених українцівадя державних нин України і залишаєт есь або прибуваєте в Ізер: щоб або прибуваєт е в Ізер щоб
     (APS), запишіться наAPS), запишіться на),  от рим переміщених українціват и дозвіл на т им переміщених українцівчасове проживання державних запишіт ь або прибуваєте в Ізер: щобся державних на

,       pref-прийом переміщених українців надіславши елект ронного лист а на адресу
ukrainiens@isere.gouv.fr

    12, place de Verdun 38000 GrenobleВас прийм переміщених українцівут ь або прибуваєте в Ізер: щоб за адресою 12, place de Verdun 38000 Grenoble
(APS), запишіться на    ),      без прийом переміщених українціву в субпрефект урі в Службі ім переміщених українцівм переміщених українцівіграції т а інт еграції з

  ’   9:00  12:00   13:00  15:30.понеділка по п я державних т ницю 12, place de Verdun 38000 Grenoble з до і з до

    Вам переміщених українців пот рібно буде заповнит и     анкет у на от рим переміщених українцівання державних дозволу на
 т им переміщених українцівчасове проживання державних  (APS), запишіться наAPS), запишіться на)    .  під т им переміщених українцівчасовим переміщених українців зах українцівист ом переміщених українців Він

  -   (APS), запишіться на  >  > )дост упний на веб сайт і префект ури Головна Новини Україна
 із   ,    Переліком переміщених українців підт верджую 12, place de Verdun 38000 Grenobleчих українців докум переміщених українцівент ів я державних кі необх українцівідно подат и

       для державних видачі посвідки на т им переміщених українцівчасове проживання державних під т им переміщених українцівчасовим переміщених українців
зах українцівист ом переміщених українців.  ,    ,    Особа я державних ка прийм переміщених українціває вас повинна буде заповнит и

 форм переміщених українціву      Декларації про м переміщених українцівісце проживання державних для державних проживання державних 
    українців т а надат и підт верджую 12, place de Verdun 38000 Grenobleчі докум переміщених українцівент и. 

     ? Які служби вітають вас в Ізері ваші служби вітають вас в Ізері права щодо ти вітають вас в Ізерімчасового захи вітають вас в Ізерісту

        видача дозволу на тимчасове проживання на території видача дозволу на т им переміщених українцівчасове проживання державних на т ерит орії
   6     «Франції т ерм переміщених українцівіном переміщених українців на м переміщених українцівіся державних ців із зазначення державних м переміщених українців одержувач

 »;т им переміщених українцівчасового зах українцівист у
    ; видача дозволу на тимчасове проживання на території виплат а допом переміщених українцівоги шукачеві прит улку
     ; видача дозволу на тимчасове проживання на території дозвіл на здійснення державних професійної дія державних ль або прибуваєте в Ізер: щобност і
      ; видача дозволу на тимчасове проживання на території дост уп до допом переміщених українцівоги через м переміщених українціведичну допом переміщених українцівогу
     ; видача дозволу на тимчасове проживання на території навчання державних неповноліт ніх українців діт ей у школі
    . видача дозволу на тимчасове проживання на території підт рим переміщених українцівка дост упу до жит ла

https://www.isere.gouv.fr/Media/Files/formulaire-de-demande-Protection-temporaire-FR-Ukrainien
https://www.isere.gouv.fr/Media/Files/formulaire-de-demande-Protection-temporaire-FR-Ukrainien
https://www.isere.gouv.fr/content/download/61245/406325/version/1/file/DECLARATION+DE+DOMICILE+Ukraine+pi%C3%A8ces+justificatives.pdf
https://www.isere.gouv.fr/content/download/61245/406325/version/1/file/DECLARATION+DE+DOMICILE+Ukraine+pi%C3%A8ces+justificatives.pdf
https://www.isere.gouv.fr/Media/Files/Liste-des-pieces-justificatives-a-produire-Ukraine-FR-Ukrainien
https://www.isere.gouv.fr/Media/Files/Liste-des-pieces-justificatives-a-produire-Ukraine-FR-Ukrainien
https://www.isere.gouv.fr/Media/Files/Liste-des-pieces-justificatives-a-produire-Ukraine-FR-Ukrainien


  Шкіль або прибуваєте в Ізер: щобне навчання державних 

           3Кодекс про освіт у гарант ує дост уп до освіт и всім переміщених українців діт я державних м переміщених українців віком переміщених українців від
 16     '   до років і передбачає обов я державних зок прох українціводит и професійне

     16  18 ,   навчання державних для державних діт ей віком переміщених українців від до років я державних кі перебуваю 12, place de Verdun 38000 Grenobleт ь або прибуваєте в Ізер: щоб у
.країні
      ,   Тому Ваша ди вітають вас в Ізеріти вітають вас в Ізеріна буде при вітають вас в Ізерійнята до школи вітають вас в Ізері щойно Ви вітають вас в Ізері

  .при вітають вас в Ізеріїдете до Франці служби вітають вас в Ізерії

   ?Як зареєструвати вітають вас в Ізері Вашу ди вітають вас в Ізеріти вітають вас в Ізеріну

  Ві служби вітають вас в Ізерік моєї ди вітають вас в Ізеріти вітають вас в Ізеріни вітають вас в Ізері   ? Яка школа   ?Куди вітають вас в Ізері звернути вітають вас в Ізерісь вас в Ізері
 3    6Від років до

років
Підгот овча
школа
(APS), запишіться на )садок

     Зверніт ь або прибуваєте в Ізер: щобся державних до рат уші м переміщених українцівіст а проживання державних для державних 
 .оформ переміщених українцівлення державних форм переміщених українціваль або прибуваєте в Ізер: щобност ей

      ,  Рат уша повідом переміщених українцівит ь або прибуваєте в Ізер: щоб вам переміщених українців школу в ць або прибуваєте в Ізер: щобом переміщених українціву районі щоб ви
      ,м переміщених українцівогли записат ися державних на прийом переміщених українців до директ ора школи
    ,  я державних ком переміщених українціву ви надаст е реєст раційну форм переміщених українціву надану

. рат ушею 12, place de Verdun 38000 Grenoble

 6  HP 11Від років
років

 Почат кова школа
(APS), запишіться на1-4 )клас

 11   15Від років до
років

Коледж
(APS), запишіться на5-9 )клас

     У м переміщених українцівісцевом переміщених українціву коледжі чи середній школі

      -Ви м переміщених українцівожет е записат ися державних на прийом переміщених українців в інформ переміщених українціваційно
   ,   орієнт аційном переміщених українціву цент рі х українцівх українцівх українцівх українцівх українцівх українців найближчом переміщених українціву до

 .     вашого дом переміщених українціву Вас зуст ріне псих українціволог Національ або прибуваєте в Ізер: щобної
.освіт и

          Якщо у вас є шкіль або прибуваєте в Ізер: щобні звіт и або докази зарах українцівування державних до
,      .школи не забудь або прибуваєте в Ізер: щобт е взя державних т и їх українців із собою 12, place de Verdun 38000 Grenoble

:  : 58,   Гренобль або прибуваєте в Ізер: щоб Олім переміщених українцівпійсь або прибуваєте в Ізер: щобкий МОК авеню 12, place de Verdun 38000 Grenoble Марселін
 - .: 04 76 25 22 80Берт ло Тел

S), запишіться наaint-Martin-d’Hères: CIO Belledonne 27, avenuit 
Benoit Frachon - .: 04 76 00 76 01Тел

Voiron: CIO 765, route du Guillon 38500 Coublevie - 
.: 04 76 05 30 63т ел

Bourgoin-Jallieu: CIO - Le Médicis,  17, avenue будинок
d'Italie - .: 04 74 93 47 17Тел

: CIO 6, rue des Célestes - .Відень або прибуваєте в Ізер: щоб т ел  : 04 56 52 77 87 

 15   +Від років і Ліцей
(APS), запишіться на10-12 )клас



     ,      Якщо у Вас є такі служби вітають вас в Ізері документи вітають вас в Ізері не забуть вас в Ізеріте їх взяти вітають вас в Ізері для
:реєстраці служби вітають вас в Ізерії

• ,      ,  докум переміщених українцівент и що посвідчую 12, place de Verdun 38000 Grenobleт ь або прибуваєте в Ізер: щоб особу бат ь або прибуваєте в Ізер: щобків т а дит ини я державних кі
 підля державних гаю 12, place de Verdun 38000 Grenobleт ь або прибуваєте в Ізер: щоб реєст рації

•     (APS), запишіться на    )Підт вердження державних адреси у Франції або довідка про жит ло

•  м переміщених українціведична книжка

       Додат кову інформ переміщених українцівацію 12, place de Verdun 38000 Grenoble щодо прийом переміщених українціву т а навчання державних українсь або прибуваєте в Ізер: щобких українців
-      CAS), запишіться наNAV діт ей переселенців м переміщених українцівожна от рим переміщених українціват и на сайт і

 : Гренобль або прибуваєте в Ізер: щобсь або прибуваєте в Ізер: щобкої академ переміщених українцівії

https://casnav.web.ac-grenoble.fr/articles-mis-en-avant/prise-
en-charge-des-eleves-ukrainiens-nouvellement-arrives-en-france

 Шкі служби вітають вас в Ізеріль вас в Ізеріне харчування

     Департ ам переміщених українцівент Ізера забезпечує безкошт овне шкіль або прибуваєте в Ізер: щобне х українціварчування державних 
    . для державних українсь або прибуваєте в Ізер: щобких українців учнів середнь або прибуваєте в Ізер: щобої школи

https://casnav.web.ac-grenoble.fr/articles-mis-en-avant/prise-en-charge-des-eleves-ukrainiens-nouvellement-arrives-en-france
https://casnav.web.ac-grenoble.fr/articles-mis-en-avant/prise-en-charge-des-eleves-ukrainiens-nouvellement-arrives-en-france


Жит ло

,      Гром переміщених українцівадя державних нам переміщених українців я державних кі не м переміщених українціваю 12, place de Verdun 38000 Grenobleт ь або прибуваєте в Ізер: щоб м переміщених українцівісця державних для державних 
,    проживання державних державні служби забезпечую 12, place de Verdun 38000 Grenobleт ь або прибуваєте в Ізер: щоб

 .екст ренне жит ло

     Пі служби вітають вас в Ізерісля при вітають вас в Ізерійому в першу аварі служби вітають вас в Ізерійну структуру
    вам запропонують вас в Ізері прожи вітають вас в Ізерівання мі служби вітають вас в Ізеріні служби вітають вас в Ізерімум на

3 . мі служби вітають вас в Ізерісяці служби вітають вас в Ізері

     У неробочий час префект ури т елефонуйт е за
 04  76  60  34  00     ном переміщених українцівером переміщених українців або пишіт ь або прибуваєте в Ізер: щоб на адресу

ukraine@fondation-boissel.fr.  

        Ви м переміщених українцівожет е знайт и заклади х українціварчування державних солідарност і в Греноблі на
-  веб сайт і www.solidarites-grenoble.fr. 

http://www.solidarites-grenoble.fr/
mailto:ukraine@fondation-boissel.fr


'  Здоров я державних 

    (APS), запишіться наAPS), запишіться на)  Тим переміщених українцівчасовий дозвіл на проживання державних  дозволяє Фонду
   (CPAM)CPAM))перви вітають вас в Ізерінного меди вітають вас в Ізерічного страхування   надават и вам переміщених українців

.       CPAM. права Для державних вас у префект урі надаєт ь або прибуваєте в Ізер: щобся державних послуга

    (APS), запишіться наAPS), запишіться на)   Тим переміщених українцівчасовий дозвіл на проживання державних дозволит ь або прибуваєте в Ізер: щоб Фонду
   (APS), запишіться наCPAM)   .первинного м переміщених українціведичного ст рах українцівування державних надат и вам переміщених українців права

        CPAM.Для державних от рим переміщених українцівання державних вас у префект урі буде надано послугу

  Ві служби вітають вас в Ізерідомчи вітають вас в Ізерій оздоровчи вітають вас в Ізерій центр

  ’    Служба профілакт ики здоров я державних м переміщених українцівоже запропонуват и гром переміщених українцівадя державних нам переміщених українців
  ’    .України пункт здоров я державних для державних м переміщених українціведичної бесіди

      Залежно від індивідуаль або прибуваєте в Ізер: щобних українців пот реб м переміщених українцівоже бут и запропоновано
 ,     :  ,м переміщених українціведичний огля державних д а т акож скринінгові обст еження державних т уберкуль або прибуваєте в Ізер: щобоз

        ,   ВІЛ т а гепат ит и В і С т а інші інфекції що передаю 12, place de Verdun 38000 Grenobleт ь або прибуваєте в Ізер: щобся державних ст ат евим переміщених українців
 (APS), запишіться на ).шля державних х українцівом переміщених українців ІПСШ

      Наздоганя державних ю 12, place de Verdun 38000 Grenobleча вакцина м переміщених українцівожлива залежно від чинного графіка
  ,      .вакцинації т а вакцин я державних кі вже проводя державних т ь або прибуваєте в Ізер: щобся державних в країні пох українціводження державних 

 
,    ,    Згодом переміщених українців у разі пот реби буде запропоновано безкошт овне

   ,   спост ереження державних для державних оновлення державних вакцинації а т акож орієнт ування державних 
     ’    . за пот ребою 12, place de Verdun 38000 Grenoble у відом переміщених українцівчом переміщених українціву цент рі здоров я державних або у парт нерів



  Дом переміщених українцівашні т варини

     (APS), запишіться на ,  ,  ),  До уваги власників дом переміщених українцівашніх українців т варин собак кішок т х українціворів що
'     :в їжджаю 12, place de Verdun 38000 Grenobleт ь або прибуваєте в Ізер: щоб до Франції з України

  ,        ,Собаки і кішки що ввозя державних т ь або прибуваєте в Ізер: щобся державних в Європейсь або прибуваєте в Ізер: щобкий Сою 12, place de Verdun 38000 Grenobleз з України
     :зазвичай повинні відповідат и наст упним переміщених українців норм переміщених українціват ивним переміщених українців вим переміщених українцівогам переміщених українців

•  ідент ифікована т варина
• ,   т варина вакцинована прот и сказу
•      -   3т ит рування державних т варин зі сприя державних т ливим переміщених українців резуль або прибуваєте в Ізер: щобт ат ом переміщених українців за

  м переміщених українцівіся державних ці до ввозу
•       ' .у супроводі оригіналу довідки про ст ан здоров я державних 
•

 '       ,   У зв я державних зку з надзвичайною 12, place de Verdun 38000 Grenoble сит уацією 12, place de Verdun 38000 Grenoble в Україні Франція державних я державних к і багат о
 - ,   ,   інших українців держав членів впроваджує сист ем переміщених українціву що дозволя державних є

    ,    прийм переміщених українціват и в т ерм переміщених українцівіновом переміщених українціву поря державних дку т варин я державних кі не відповідаю 12, place de Verdun 38000 Grenobleт ь або прибуваєте в Ізер: щоб
 .цим переміщених українців вим переміщених українцівогам переміщених українців

 '      ,   '  У зв я державних зку з цим переміщених українців м переміщених українціви пропонуєм переміщених українціво лю 12, place de Verdun 38000 Grenobleдя державних м переміщених українців я державних кі нещодавно в їх українцівали до
  ,      Франції з т вариною 12, place de Verdun 38000 Grenoble що не відповідає цим переміщених українців норм переміщених українціват ивним переміщених українців
,        вим переміщених українцівогам переміщених українців я державних ком переміщених українцівога швидше звернут ися державних до вет еринара або в

     ,Департ ам переміщених українцівент із зах українцівист у населення державних департ ам переміщених українцівент у призначення державних 
       .я державних кий відповідає за саніт арний нагля державних д за цим переміщених українціви т варинам переміщених українціви

    Департ ам переміщених українцівент із зах українцівист у населення державних Ізера
ddpp-spae@isere.gouv.fr 
04 56 59 49 27 / 04 56 59 49 99 

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/coordonnees-des-DDPP-
et-DDETS), запишіться наPP 

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/coordonnees-des-DDPP-et-DDETSPP
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/coordonnees-des-DDPP-et-DDETSPP
mailto:ddpp-spae@isere.gouv.fr


   Banque de FranceВідкрит т я державних рах українцівунку в

>    .       Я громадяни вітають вас в Ізерін України вітають вас в Ізері Чи вітають вас в Ізері можу я ві служби вітають вас в Ізерідкри вітають вас в Ізеріти вітають вас в Ізері рахунок у
?Франці служби вітають вас в Ізерії

,      , Так я державних кщо ви м переміщених українцівожет е надат и підт верджую 12, place de Verdun 38000 Grenobleчі докум переміщених українцівент и необх українцівідні
  .       для державних відкрит т я державних рах українцівунку При ць або прибуваєте в Ізер: щобом переміщених українціву відкрит т я державних рах українцівунку в банку

     .   випливає з договірної свободи банківсь або прибуваєте в Ізер: щобкої уст анови Якщо ви не
   ,     м переміщених українцівожет е от рим переміщених українціват и відкрит т я державних рах українцівунку поки ви проживаєт е у
,       Франції ви м переміщених українцівожет е попросит и скорист ат ися державних правом переміщених українців на

  *.процедуру відкрит т я державних рах українцівунку

*         Право на рахунок для особи зі статусом біженця або на рахуно на рахунок для особи зі статусом біженця абок для особи зі статусом біженця або для особи зі статусом біженця або о на рахунок для особи зі статусом біженця абосо на рахунок для особи зі статусом біженця абоби зі статусом біженця або зі статусом біженця або статусо на рахунок для особи зі статусом біженця абом біженця або бі статусом біженця абоженця особи зі статусом біженця або або на рахунок для особи зі статусом біженця або
   при зі статусом біженця аборі статусом біженця абовня особи зі статусом біженця абони зі статусом біженця абом біженця або до на рахунок для особи зі статусом біженця або ньо на рахунок для особи зі статусом біженця абого на рахунок для особи зі статусом біженця або статусо на рахунок для особи зі статусом біженця абом біженця або

      Запит и на реалізацію 12, place de Verdun 38000 Grenoble права на рах українцівунок повинні
   :супроводжуват ися державних т аким переміщених українціви підт верджуваль або прибуваєте в Ізер: щобним переміщених українціви докум переміщених українцівент ам переміщених українціви

•    Форма для облі служби вітають вас в Ізеріку вправи вітають вас в Ізері
      

•  .  Пі служби вітають вас в Ізерідтвердження особи вітають вас в Ізері    Цей докум переміщених українцівент м переміщених українціває відповідат и
 :   ,   т аким переміщених українців ум переміщених українцівовам переміщених українців бут и дійсним переміщених українців виданим переміщених українців державною 12, place de Verdun 38000 Grenoble

    . адм переміщених українцівініст рацією 12, place de Verdun 38000 Grenoble т а м переміщених українцівіст ит и фот ографію 12, place de Verdun 38000 Grenoble власника Квит анції
    ,   про от рим переміщених українцівання державних дозволу на проживання державних посвідки на

 (APS), запишіться на   )    проживання державних згадка про біженця державних т а посвідки на
  (APS), запишіться на    )  т им переміщених українцівчасове проживання державних приват не т а сім переміщених українцівейне жит т я державних є

,      DAC. 4докум переміщених українцівент ам переміщених українціви я державних кі підт верджую 12, place de Verdun 38000 Grenobleт ь або прибуваєте в Ізер: щоб особу в конт екст і
 2022     березня державних року Рада Європейсь або прибуваєте в Ізер: щобкого Сою 12, place de Verdun 38000 Grenobleзу вирішила

     .  ,надат и т им переміщених українцівчасовий зах українцівист біженця державних м переміщених українців з України Права
    ,   надані т им переміщених українцівчасовим переміщених українців зах українцівист ом переміщених українців у Франції призводя державних т ь або прибуваєте в Ізер: щоб до
      видачі дозволу на т им переміщених українцівчасове проживання державних на т ерит орії

   6    Франції т ерм переміщених українцівіном переміщених українців на м переміщених українцівіся державних ців із зазначення державних м переміщених українців
«   ».   одержувача т им переміщених українцівчасового зах українцівист у Його м переміщених українцівожна

      3  поновит и на сем переміщених українцівест р на т ерм переміщених українцівін до років
(APS), запишіться наhttps://www.interieur.gouv.fr/actualites/dossiers/situatio
n-en-ukraine/information-adestination-des-personnes-
deplacees-dukraine).

https://www.interieur.gouv.fr/actualites/dossiers/situation-en-ukraine/information-adestination-des-personnes-deplacees-dukraine
https://www.interieur.gouv.fr/actualites/dossiers/situation-en-ukraine/information-adestination-des-personnes-deplacees-dukraine
https://www.interieur.gouv.fr/actualites/dossiers/situation-en-ukraine/information-adestination-des-personnes-deplacees-dukraine


•     ,    Ли вітають вас в Ізеріст про ві служби вітають вас в Ізерідмову ві служби вітають вас в Ізерід установи вітають вас в Ізері яка ві служби вітають вас в Ізерідмови вітають вас в Ізеріла у
 ві служби вітають вас в Ізерідкри вітають вас в Ізерітті служби вітають вас в Ізері рахунку

    
•  .Пі служби вітають вас в Ізерідтвердження адреси вітають вас в Ізері    Крім переміщених українців класичного підт вердження державних 

 (APS), запишіться наEDF,  ,   ),    адреси т елефон подат кова т ощо я державних ке не дуже
  ,  :підх українціводит ь або прибуваєте в Ізер: щоб для державних сит уації т акож прийм переміщених українціваю 12, place de Verdun 38000 Grenobleт ь або прибуваєте в Ізер: щобся державних 

 -     ,  Свідоцт ва про вибори м переміщених українцівісця державних проживання державних видані гум переміщених українціваніт арним переміщених українціви
,        організація державних м переміщених українціви я державних кі борю 12, place de Verdun 38000 Grenobleт ь або прибуваєте в Ізер: щобся державних з відчуження державних м переміщених українців або дост упом переміщених українців до

,   (APS), запишіться на    )допом переміщених українцівоги зат верджені префект ом переміщених українців список дост упний у рат ушах українців
    т а м переміщених українцівуніципаль або прибуваєте в Ізер: щобним переміщених українціви або м переміщених українцівіжм переміщених українцівуніципаль або прибуваєте в Ізер: щобним переміщених українціви цент рам переміщених українціви

  (APS), запишіться наCCAS), запишіться на  CIAS), запишіться на);соціаль або прибуваєте в Ізер: щобних українців зах українціводів або
-     ,    декларації про м переміщених українцівісце проживання державних надані шукачам переміщених українців прит улку

  (APS), запишіться на ,  France  Terre  d'Asile);зат вердженим переміщених українціви органам переміщених українціви наприклад
    ,    Посвідчення державних прися державних жної особи про т е що декларант проживає за

 ,   ,   , м переміщених українцівісцем переміщених українців проживання державних разом переміщених українців із докум переміщених українцівент ом переміщених українців що посвідчує особу т а
,      ,  докум переміщених українцівент ом переміщених українців що підт верджує адресу прийм переміщених українціваю 12, place de Verdun 38000 Grenobleчої особи віком переміщених українців

  .м переміщених українцівенше т рь або прибуваєте в Ізер: щобох українців м переміщених українцівіся державних ців

>       (CPAM)  ),   У мене є банкноти вітають вас в Ізері в гри вітають вас в Ізерівнях українсь вас в Ізеріка валюта які служби вітають вас в Ізері я хочу
  .   ?обмі служби вітають вас в Ізеріняти вітають вас в Ізері на євро Це можли вітають вас в Ізеріво

         На практ иці т оргівля державних з гривні в євро м переміщених українцівоже бут и надзвичайно
.      ,  складною 12, place de Verdun 38000 Grenoble Обм переміщених українцівінні пункт и у Франції не підт рим переміщених українцівую 12, place de Verdun 38000 Grenobleт ь або прибуваєте в Ізер: щоб за виня державних т ком переміщених українців
 ,     . м переміщених українцівожливих українців виня державних т ків валю 12, place de Verdun 38000 Grenobleт ні операції за українсь або прибуваєте в Ізер: щобку валю 12, place de Verdun 38000 Grenobleт у Така

     ,    сит уація державних склалася державних ще до нинішнь або прибуваєте в Ізер: щобої війни ця державних валю 12, place de Verdun 38000 Grenobleт а була
   . Banque de France  нест абіль або прибуваєте в Ізер: щобною 12, place de Verdun 38000 Grenoble і м переміщених українцівало запит уєт ь або прибуваєте в Ізер: щобся державних не здійсню 12, place de Verdun 38000 Grenobleє

  .   ,  жодних українців валю 12, place de Verdun 38000 Grenobleт них українців операцій Ручні обм переміщених українцівіни грошей дозволені для державних 
  ,    https://www.regafi.fr  робот и у Франції зареєст ровані на Що

 ,      ,ст осуєт ь або прибуваєте в Ізер: щобся державних банків вони рідко практ икую 12, place de Verdun 38000 Grenobleт ь або прибуваєте в Ізер: щоб ручний обм переміщених українцівін грошей
 ,   ,     .   і це я державних к правило зарезервовано для державних їх українцівніх українців клієнт ів Ви м переміщених українцівожет е

     ,    попросит и свій банк у Франції дізнат ися державних чи пропоную 12, place de Verdun 38000 Grenobleт ь або прибуваєте в Ізер: щоб вони
       . послуги з обм переміщених українцівіну інозем переміщених українцівної валю 12, place de Verdun 38000 Grenobleт и на українсь або прибуваєте в Ізер: щобку валю 12, place de Verdun 38000 Grenobleт у Варт о

,      (APS), запишіться на ,  зазначит и що авт ом переміщених українціват ичні обм переміщених українцівінники банків наприклад в
)    ,     аеропорт ах українців пропоную 12, place de Verdun 38000 Grenobleт ь або прибуваєте в Ізер: щоб лише основні валю 12, place de Verdun 38000 Grenobleт и ні в я державних ком переміщених українціву разі не

.українсь або прибуваєте в Ізер: щобку

>        (CPAM)  Я фі служби вітають вас в Ізерізи вітають вас в Ізерічна особа і служби вітають вас в Ізері маю мі служби вітають вас в Ізеріжнародну картку з позначкою
Visa  M)astercard),   . або ви вітають вас в Ізерідану українсь вас в Ізеріки вітають вас в Ізерім банком   Чи вітають вас в Ізері можу я

      / ?ви вітають вас в Ізерікори вітають вас в Ізерістовувати вітають вас в Ізері його для зді служби вітають вас в Ізерійснення платежі служби вітають вас в Ізерів у Франці служби вітають вас в Ізерії ЄС?
  ? ,   , Зня державних т и з банком переміщених українціват у Карт ки випущені українсь або прибуваєте в Ізер: щобким переміщених українців банком переміщених українців м переміщених українцівожна

   :    використ овуват и в Європейсь або прибуваєте в Ізер: щобком переміщених українціву Сою 12, place de Verdun 38000 Grenobleзі власники цих українців карт ок



(APS), запишіться на   )    українсь або прибуваєте в Ізер: щобкі чи ні м переміщених українцівожут ь або прибуваєте в Ізер: щоб розрах українцівовуват ися державних з
/      європейсь або прибуваєте в Ізер: щобким переміщених українціви французь або прибуваєте в Ізер: щобким переміщених українціви продавця державних м переміщених українціви т а знім переміщених українціват и гот івку в

    ,   банком переміщених українціват і в м переміщених українцівежах українців лім переміщених українцівіт ів використ ання державних х українціваракт ерних українців для державних 
   .  .     кожного конт ракт у з карт кою 12, place de Verdun 38000 Grenoble Однак на т аке використ ання державних 

      .карт ок м переміщених українцівоже вплинут и здат ніст ь або прибуваєте в Ізер: щоб українсь або прибуваєте в Ізер: щобких українців банків працю 12, place de Verdun 38000 Grenobleват и

>         ,     У мене є кошти вітають вас в Ізері в банку в Україні служби вітають вас в Ізері чи вітають вас в Ізері можу я їх
     репатрі служби вітають вас в Ізеріювати вітають вас в Ізері за допомогою мі служби вітають вас в Ізеріжнародного переказу на

   ?банкі служби вітають вас в Ізерівсь вас в Ізеріки вітають вас в Ізерій рахунок у Франці служби вітають вас в Ізерії
      Щодо переказу кошт ів банківсь або прибуваєте в Ізер: щобким переміщених українців переказом переміщених українців з банківсь або прибуваєте в Ізер: щобкого

         рах українцівунку в Україні на банківсь або прибуваєте в Ізер: щобкий рах українцівунок у Франції чи в
 ,      ,  Європейсь або прибуваєте в Ізер: щобком переміщених українціву Сою 12, place de Verdun 38000 Grenobleзі т о т ут нем переміщених українціває жодних українців обм переміщених українцівежень або прибуваєте в Ізер: щоб окрім переміщених українців

     м переміщених українцівожливост ей українсь або прибуваєте в Ізер: щобких українців банків здійсню 12, place de Verdun 38000 Grenobleват и операцію 12, place de Verdun 38000 Grenoble в
 . ,       , нинішній сит уації Банк що знах українціводит ь або прибуваєте в Ізер: щобся державних у Франції або в ЄС після державних 

     ,надх українціводження державних цих українців кошт ів повинен здійсню 12, place de Verdun 38000 Grenobleват и перевірки
     передбачені законодавст вом переміщених українців про борот ь або прибуваєте в Ізер: щоббу з відм переміщених українцівивання державних м переміщених українців

    (APS), запишіться на   грошей т а фінансування державних м переміщених українців т ероризм переміщених українціву конт роль або прибуваєте в Ізер: щоб за пох українціводження державних м переміщених українців
).кошт ів

'   BANQUE DE FRANCE  ЗВ ЯЖІТЬСЯ В В ІЗЕРІ

: Онлайн   ,    ,Запишіт ь або прибуваєте в Ізер: щобся державних на прийом переміщених українців подайт е файл із заборгованіст ю 12, place de Verdun 38000 Grenoble
     відправт е запит на право на рах українцівунок : https://accueil.banque-

france.fr

 :Поштою
 Банк Франції

TS), запишіться наA 50120
75035 PARIS), запишіться на CEDEX 01

 :За телефоном        щоб записат ися державних на прийом переміщених українців або дізнат ися державних про
     : 04 76 86 95 53години робот и вашого підрозділу в Ізері

 :  На сті служби вітають вас в Ізерійці служби вітають вас в Ізері  ,      ,  Перед т им переміщених українців я державних к йт и до наших українців прилавків необх українцівідно
  :записат ися державних на прийом переміщених українців

- : онлайн https://accueil.banque-france.fr 
-  : 04 76 86 95 53за т елефоном переміщених українців  

https://accueil.banque-france.fr/
https://accueil.banque-france.fr/
https://accueil.banque-france.fr/


/   Українсь або прибуваєте в Ізер: щобка французь або прибуваєте в Ізер: щобка лексика

українсь вас в Ізеріки вітають вас в Ізерій  французь вас в Ізеріки вітають вас в Ізерій 

Bonjour / Au revoir   /  .Добрий день або прибуваєте в Ізер: щоб До побачення державних 

Oui / Non  / iТак Н

S), запишіться на'il vous plaît  Будь або прибуваєте в Ізер: щоб ласка

Merci  (APS), запишіться на i)Дя державних кую 12, place de Verdun 38000 Grenoble спасиб

Excusez-moi Перепрошую 12, place de Verdun 38000 Grenoble

Parlez-vous anglais ?    - i ?Чи ви говорит е по англ йсь або прибуваєте в Ізер: щобки

Comment dit-on ça en français 
(APS), запишіться наrusse, ukrainien) ?

   -Як це сказат и по французсь або прибуваєте в Ізер: щобки
(APS), запишіться на i , ïнськи)? )?рос йсь або прибуваєте в Ізер: щобки укра нсь або прибуваєте в Ізер: щобки

Je m'appelle...  ...Мене звут ь або прибуваєте в Ізер: щоб

Je ne comprends pas.   i .Я не розум переміщених українців ю 12, place de Verdun 38000 Grenoble

Répétez, s'il vous plaît. i ,  .Повт ор т ь або прибуваєте в Ізер: щоб будь або прибуваєте в Ізер: щоб ласка

Pourriez-vous me dire… ?      i...?Чи ви м переміщених українцівогли би сказат и м переміщених українцівен

Pourriez-vous m'aider ?      i?Чи ви м переміщених українцівогли би допом переміщених українцівогт и м переміщених українцівен

J'ai un rendez-vous.  i i .Мене повинн зуст р чат и

Ouvert / Fermé i  /  (APS), запишіться на )В дкрит о зам переміщених українцівкнено зачинено

Où est … ?  ...?Де є

Combien ? i ?Ск ль або прибуваєте в Ізер: щобки

Je cherche...  ...Я шукаю 12, place de Verdun 38000 Grenoble

Mon hôtel i  м переміщених українців й гот ель або прибуваєте в Ізер: щоб

La pharmacie апт еку

Le supermarché  (APS), запишіться на )м переміщених українцівагазин суперм переміщених українціваркет 

Le bureau de poste почт у

Banque банк

Police i iпол ц я державних 

Hôpital i , л карня державних шпит аль або прибуваєте в Ізер: щоб

Train ïнськи)?по зд



 Екст ренні ном переміщених українцівери

       •   : 04 76 60 34 00Префект ура Ізер
       •   : 17Надзвичайна поліція державних 
       •     Служба екст реної м переміщених українціведичної допом переміщених українцівоги (APS), запишіться наS), запишіться наAMU) : 15
       •  : 18Пожежних українців
       •     : 112Європейсь або прибуваєте в Ізер: щобкий ном переміщених українцівер екст реної допом переміщених українцівоги
       •    : 116  Зниклих українців безвіст и діт ей т ис

  : Щоб ді служби вітають вас в Ізерізнати вітають вас в Ізеріся бі служби вітають вас в Ізеріль вас в Ізеріше

  QR-Відскануйт е цей код 

https://www.isere.gouv.fr
 https://www.interieur.gouv.fr/actualites/dossiers/situation-en-

ukraine

https://www.interieur.gouv.fr/actualites/dossiers/situation-en-ukraine
https://www.interieur.gouv.fr/actualites/dossiers/situation-en-ukraine
https://www.isere.gouv.fr/

