Direction des migrations
et de l’intégration

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ
ви бажаєте подати запит на поновлення вашого документу про
тимчасовий прихисток у Франції
Ви приїхали з України через конфлікт і тому отримали дозвіл на
тимчасове проживання із зазначенням «тимчасовий захист». Він дійсний
протягом шести місяців і дав вам змогу влаштуватися на роботу та
отримати матеріальну допомогу для пошуку притулку . Ви маєте змогу
поновити цей документ, щоб і надалі отримувати захист у Франції та
пов’язані з ним переваги.
Куди я маю звернутись ?

Єдина префектура яка є компетентною для продовження вашого
документу це префектура за вашим місцем проживання. Тому це не
обов’язково та сама префектура, яка видала вам перший документ на
проживання.
Відвідайте веб-сайт префектури за місцем проживання, щоб дізнатися
про практичні поради для продовження документів (розклад, прийом з
або без запису, тощо).

З якого часу я можу подати запит на продовження
моіх документів ?
Процес подання запиту на продовження вашого документа на проживання має
бути поданий від трьох тижнів до трьох днів до закінчення терміну дії.
Немає необхідності звертатись раніше чим за три тижні до закінчення ваших
документів: префектура не оброблятиме файл.
•

Якщо ви отримували прихисток від префектури Луарет і все ще
проживаєте в департаменті: повістка буде надіслана вам автоматично

• ви скористалися програмою прихистку від іншої префектури та переїхали

або проживаєте Луарет : надішліть запит на поновлення на електронну
адресу pref-ukraine@loiret.gouv.fr

Порушення термінів або пізній запит на продовження документів може
призвести до втрати ваших соціальних прав у Франції.
Які документи я маю надати для відновлення
мого документа на проживання?
Вам потрібно буде надіслати:
•
•
•
•

документи, що підтверджують ваш сімейний стан і громадянство
Документ підтверджуючий ваше місце проживання, датований не пізніше
чим три місяці тому назад
Будь-який документ, що підтверджує розвиток вашої ситуації у Франції
(наприклад, трудовий договір);
ваш старий дозвіл на тимчасове проживання, термін дії якого
закінчується
Як я можу продовжувати отримувати матеріальну допомогу ?

Префектура надасть вам, одночасно з поновленням вашого документа
на проживання, форму, яку ви повинні надіслати назад в
електронному вигляді або поштою до територіального
управління Французького офісу імміграції та інтеграції (OFII),
адреса якого буде зазначені у формі.

