DOCUMENTS FRANÇAIS POUR LE STATUT
PROTEGE – VERSION UA
Перелік підтверджуючих документів, які необхідно надати для видачі дозволу
тимчасове перебування під тимчасовим захистом

Категорії, зазначені в рішенні Ради ЄС
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•

належним чином заповнена анкета;

•

Чотири фотографії (фас), з непокритою
головою, формат 3,5 см x 4,5 см, нещодавні та
абсолютно схожі;

•

Підтвердження адреси або проживання:
рахунок-фактура на ім’я зацікавленої особи:
(рахунок за воду, газ, електроенергію,
телефон) або на ім'я власника; або квитанція
про орендну плату на ім'я заявника або його
власника; або довідка про проживання в
гуртожитку чи асоціації (присяжні заяви без
інших доказів приймаються у випадку
юридичної особи).

•

Підтвердження громадянства: паспорт,
дійсний або термін дії якого закінчився менше
двох років тому, або національне посвідчення
особи, дійсний або термін дії якого закінчився
менше двох років тому, або українське
консульське свідоцтво.

•

Копія штампу про в’їзд до Шенгенської зони
(або, якщо це не так, будь-який документ, що
підтверджує поїздку за межі України, серед
іншого підтвердження поїздки);

•

Копія шенгенської візи (якщо не біометричний
паспорт) або підтвердження проїзного
документа.

Всі категорії громадян України
( категоріі n°1, n°2, n°3, n°4)

•
•

Pièces justificatives

Категорія n°1 :
Громадяни України, які
проживали в Україні до 24
лютого 2022 року та були
переміщені з України з 24
лютого або після цієї дати або
перебувають на цю дату в
державі-члені ЕвроСоюзу

•
•

Категорія n°2 :
Особи без громадянства або
громадяни третьої країни,
відмінної від України, які
скористалися міжнародним
захистом або еквівалентним
національним захистом в
Україні до 24 лютого

•

Документ, що підтверджує цивільний стан:
національне посвідчення особи, паспорт або
будь-який інший документ, що підтверджує
цивільний стан (сімейна книжка тощо);

•

Copie du titre leur octroyant la protection
internationale ou nationale en Ukraine ;

•

Copie du tampon d’entrée dans l’espace
Schengen (ou à défaut, tout autre justificatif
attestant d’un déplacement hors d’Ukraine, entre
autres justificatifs de déplacement).
Підтвердження цивільного стану: національне
посвідчення особи, паспорт або будь-який
інший документ, що підтверджує цивільний
стан;

•
•

•
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Категорія n°3 : Члени сім'ї
перших двох категорій

Категорія n°4 : RPT, які
легально проживали в Україні і
не можуть повернутися в свою
країну в безпечних і тривалих
умовах, а також члени їх сімей

•

Доказ родинних зв'язків з особою однієї з
перших двох категорій;

•

Копія штампу про в’їзд до Шенгенської зони
(або, якщо це не так, будь-який інший
документ, що підтверджує поїздку за межі
України, серед іншого підтвердження поїздки).

•

Підтверджуючі документи, які будуть
передані для цієї категорії, будуть розглянуті
пізніше.

DOCUMENTS FRANÇAIS POUR LE STATUT
PROTEGE – FORMULAIRE A COMPLETER
VERSION UKRAINIENNE
Фото посвідчення особи

Бланк заяви про надання дозволу на тимчасове проживання (APS) під тимчасовий захист

Вся запитувана інформація має бути заповнена

Ваш цивільний стан
Пан Пані
ПРІЗВИЩЕ:

ІМ'Я:

NOM d’USAGE :
ДАТА НАРОДЖЕННЯ : _ _ / _ _ / _ _ _

МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ:

МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ :
НАЦІОНАЛЬНІСТЬ:

Ваші контактні дані у Франції
АДРЕСА
ПОШТОВА АДРЕСА
:
ТЕЛЕФОННИЙ НОМЕР : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ваш в'їзд до Франції
НОМЕР ПАСПОРТА АБО ПРОЇЗДНОГО ДОКУМЕНТА:
НЕВІДПОВІДНИЙ ДОКУМЕНТ, що посвідчує особу (наприклад, ВНУТРІШНИЙ ПАСПОРТ):
ОРГАН, ЯКИЙ ВИДАВ ДОКУМЕНТ:
ДІЄ З _ _ / _ _ / _ _ _ _ ДО _ _ /_ _ /_ _ _ _
ДАТА В'ЇЗУ У ФРАНЦІЮ : _ _ /_ _ / _ _ _ _
Ви вже отримали документ на проживання у Франції? Так Ні
якщо так, будь ласка, вкажіть свій іноземний номер (10-значний номер) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ваша сімейна ситуація
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Неодружений Одружений Партнер Овдовів/Вдр Розлучений/розлучений
ПРІЗВИЩЕ ЧОЛОВІКА:
ДАТА НАРОДЖЕННЯ ЧОЛОВІКА :
НАЦІОНАЛЬНІСТЬ ЧОЛОВІКА :

ІМ'Я ЧОЛОВІКА:
МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ ЧОЛОВІКА :
АДРЕСА ПРОЖИВАННЯ ЧОЛОВІКА В УКРАЇНІ :
ПОТОЧНА АДРЕСА ПРОЖИВАННЯ ЧОЛОВІКА (ЯКЩО ІНШЕ)

ДАТА Шлюбу:
ДАТА СМЕРТІ ЧОЛОВІКА /
ДАТА ПОЧАТКУ СПІЛЬНОСТІ
Ваша дружина вже отримала документ на проживання у Франції? Так Ні
Якщо так, будь ласка, вкажіть їхній іноземний номер (10-значний номер) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ваші діти
ПРІЗВИЩЕ

ІМ'Я

НАЦІОНАЛЬНІСТЬ

Дата
народження

Стать

Присутність у
Франції (так/ні)

Номер паспорта або
документа, що посвідчує
особу (якщо є і якщо є у
Франції)

Інші члени вашої родини у Франції
ПРІЗВИЩЕ

ІМ'Я

ВІДНОСИНИ

НАЦІОНАЛЬНІСТЬ

Дата народження

Стать

Дата в'їзду до Франції

Ваша сім’я в Європейському Союзі або асоційованих державах
Чи є у вас члени сім'ї в інших країнах Європейського Союзу або асоційованих державах (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія,
Швейцарія)? Якщо так, чи можете ви заповнити таблицю нижче?
ПРІЗВИЩЕ

ІМ'Я

ВІДНОСИНИ

НАЦІОНАЛЬНІСТЬ

Дата
народження

Стать

приймаюча
держава

Ваша професійна діяльність
Поточна професія:
Ви зараз працюєте у Франції ? Так Ні
6 / 5 000
Якщо так
:
ІМ'Я ПОТОЧНОГО РОБОТОДАТЕЛЯ:
АДРЕСА РОБОТОДАТЕЛЯ
Ваш роботодавець звертався за дозволом на роботу у службі «іноземна робоча сила » ? Так Ні
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Одержувач
тимчасового
захисту (ТАК/НІ)

Ваше право на тимчасовий захист
Будь ласка, поставте галочку, що відповідає вашій ситуації:
1. За національністю ви проживали в Україні до 24 лютого 2022 року;
2. Ви не є громадянином України і отримуєте еквівалентний міжнародний або національний захист, наданий українською
владою;
3.. Ви є членом сім'ї особи, зазначеної в пунктах 1 або 2;
4.Ви не є громадянином України і маєте дійсну посвідку на постійне проживання, видану українською владою

Я, нижчепідписаний) ............................................................ засвідчити з честю, що інформація
введені в цій формі є повними та відображають реальність моєї особистої ситуації.

Дата XXX, время ґєXXX

Підпис Заявника

Зарезервовано для адміністрації
Eléments complémentaires :
Le demandeur est-il défavorablement connu des services de police ? Oui Non
Le demandeur ou ses enfants mineurs sont-ils en situation de vulnérabilité ou semblent-ils l’être ?:
Oui Non
Si oui, détailler :

Décision :
Le bénéfice de la protection temporaire est reconnu au demandeur et à ses enfants mineurs :
Oui Non

Observations :
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