
Марна  (фр.  La  Marne,  номер  департамента  51)  це
департамент  Франції  розташований  на  північному
сході Франції, один з департаментів регіону Гранд-Ест
(фр.  Grand-Est).  Він  знаходиться  в  півтора  годинах
машиною від Парижа чи в чотирьох годинах поїздом
від Страсбургу. 
Між основними містами Марни Реймсом (фр. Reims),
Шалон-ан-Шампань(фр.  Châlons-en-Champagne)  та
Вітрі-ле-Франсуа ( фр. Vitry-le-François) є сполучення
швидкісними поїздами TGV.
Цей  край  відомий  своєю  історією,  шампанським  та
своєю розвиненою сільсько-господарською галуззю.
Також  це  департамент,  в  якому  добре  розвинені
навчальна, соціальна та культурна інфраструктури. 

 

Прийом тимчасово переміщених українців

Департамент Марна – край з багатьма можливостями



Префект Марни, разом з депутатами, запровадив багатопрофільний механізм, який дозволяє
надати кожному українському переселенцю відповідний прийом.

Щоб якомога краще відповісти вашим вимогам, як тільки ви прибудете, буде запроваджено
оцінку ваших потреб житла, охорони здоров‘я та необхідності запису до навчальної установи
неповнолітніх дітей.  

Ця оцінка проводиться Державною службою
та  соціальними  працівниками  соціального
центру  (CCAS)  і  дозволяє  задовільнити  всі
ваші  потреби і  взяти  до уваги усі  труднощі
(потреба  в  медичному  супроводі,  курси
французької мови, тощо).

Команди психологів готові відповісти на ваші
питання та підтримати вас. 

Місцеві органи влади, соціальні орендодавці
та Державні служби запропонують вам пристосоване та обладнане житло по всій території
Марни.

Держава  також  організувала  «єдине  вікно»  для  швидкого  оформлення  всіх  ваших
адміністративних  формальностей  (медогляд,  дозвіл  на  проживання,  отримання  статусу
тимчасового захисту), що дозволить вам подати весь комплект документів
 на одному прийомі.

Марна – це департамент з багатьма можливостями
працевлаштування.  Багато  підприємств
розташованих  у  департаменті  постійно  шукають
співробітників  у  найрізноманітніших  сферах.  Для
того  щоб  ви  мали  можливість   швидко  отримати
роботу вам буде запропоновано оцінку компетенцій
і ви зможете зареєструватися на біржі праці ( фр.
Pôle Emploi).

Якщо ви хочете працювати в галузях, які
зараз  шукають працівників,  вам можуть
запропонувати навчання.

Супровід, адаптований до ваших потреб

Швидкий доступ до працевлаштування



Спеціальна команда зможе запропонувати вам індивідуальну програму підтримки доступу до
житла,  яка  відповідає  попиту  та  потребам  тимчасово  переміщених  осіб.  .  Як  тільки  ви
приїдете, вас зустрінуть професіонали, які можуть направляти і супроводжувати вас у всіх
аспектах повсякденного життя. Програми супроводжує перекладач.

Турбота про навчання ваших дітей від дитячого садочка і до середньої школи, в тому числі з 
класами посиленого вивчення французької мови, також є одним з наших пріоритетів.

Марна має видатний  університетський центр, якщо ви хочете продовжити вищу освіту. 
Дізнатися більше >   https://www.ac-reims.fr/les-etablissements-d-enseignement-superieur-121494

 

 Для вашої зручності існує декілька варіантів вирішення житлових питань: поселення у 
громадян Франції, а також комунальні квартири. Також за вашим проханням можливе 
згрупування декількох сімей в одному помешканні. 

Якщо ви не маєте власного транспортного засобу, ми можемо надати за вашим запитом 
трансфер.

https://www.ac-reims.fr/les-etablissements-d-enseignement-superieur-121494


• Район Шалон-ан-Шампань: між французькою армією та сільським господарством

Район Шалон-ан-Шампань характеризується значною присутністю
французької  армії  з  двома  таборами  Мурмелон  і  Суіп,  а  також
структурованим сільським господарством, яке відіграє центральну
роль у районі.
В  цьому  районі  знаходиться  аграрний  університет  Інститут
Планета А.
Сільськогосподарський ярмарок в Шалонь-ан-Шампань є другим у
Франції.
Цей  район  відзначився  швидким  розвитком  відновлювальних
джерел  енергії,  зокрема  вітрильних  турбін  на  півдні  району,
метанізаторів та сонячних батарей.
Шалон-ан-Шампань є адміністративною столицею Марни. 

• Район Реймсу: найбільш привабливий центр, де проживає половина всіх мешканців
Марни 

Район Реймсу охоплює територію міської  громади Великого
Реймсу  (143  муніципалітети).  Місто-центр  з  більш ніж  180
000  жителів,  Реймс  є  комерційним,  медичним  та
університетським центром. 
Реймс  та  сусідні  муніципалітети  об’єднують  більшість
негосподарського промислового потенціалу району.
Реймс пропонує послуги високого рівня в сфері вищої освіти
та  досліджень  (  Університет  Реймс  Шампань-Арден,

технологічний  інститут  (  фр.  IUT),  вища  школа  комерції  NEOMA,  кампус  Sciences  Po  Paris,
підготовчі класи та секції старших технічних спеціалістів), в сфері охорони здоров‘я (Клінічна
лікарня CHU), в сфері  культури (Comédie de Reims, Manège, Arena, Opéra) та туризму з його
історією та пам’ятками (Собор Реймсу, Базиліка сер-Ремі), виноробними домами Шампані. 
Медичні заклади району відомі якістю свого обслуговування. Клінічна лікарня Реймса (CHU)
розпочала масштабні роботи (500 млн євро до 2031),  а  в 2018 році була відкрита поліклініка
Реймс-Безан. 

• Район Еперне відзначається значимістю шампанського 

В  економіці  цього  району  домінує  виноградарство,
виробництво  та  продаж  шампанських  вин.  Комуна
Еперне  нараховує  багато  Виноробних  домів  Шампані
(серед  яких  Moët  &  Chandon,  Perrier-Jouët,  de  Venoge,
Boizel, Pol Roger, Mercier, тощо). Район нараховує 50%
виноградників за стандартом AOC champagne, в Кот-де-
Блан,  регіоні  Еперне  та  долині  Марни.  Території  Брі
Шампенуа та Шампань Крайоз в свою чергу помітно відзначаються агропромисловістю.

• Район Вітрі-ле-Франсуа : потужний сільськогосподарський сектор 

Цей  сільський  район  характеризується  контрастною  ситуацією
між невеликими сільськими муніципалітетами та  містом Вітрі-
ле-Франсуа  з  його  значним  фондом  соціальної  оренди  (65,7 %
житла). 
Створення казино та проект будівництва готелю біля озера Лак-
дю-Дер значно прискорило туристичний та економічний розвиток
району.
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Багатий та різноманітний край


