RENOUVELLEMENT DE LA PROTECTION
TEMPORAIRE
ПОНОВЛЕННЯ ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ
(écrire en français, s'il vous plaît / заповнити французькою мовою)
Nom / Прізвище :
Prénom / Ім’я :
_____________________________________________________________
Date de naissance / Ville de naissance / Pays de naissance / Дата народження / Місто
/ Країна :__
Nationalité / Громадянство :
Situation familiale / Сімейний стан :
 Marié(e) / одружений(на)
 divorcé(e) / розлучений(на)
 célibataire / неодружений(на)

 veuf(ve) / вдівець(вдова)
 pacsé(e) / пакс
 concubinage / спільне проживання

Identité du conjoint (nom prénom) / Прізвище ім’я чоловіка/жінки:
numéro APS / номер посвідки на тимчасове проживання (APS):
___________________________
Enfants / nombre / nom prénom / date de naissance / Діти / Кількість дітей /
Прізвище ім’я / дата
народження :______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
No téléphone / номер телефону :
@ mail :
Adresse en France / адреса y Франції :
__________________________________________________________________________
___________
Date d’entrée en France / Дата в’їзду у Францію :
Je sollicite le renouvellement de la protection temporaire
le ___________________ signature / підпис ____________________

RENOUVELLEMENT DE LA PROTECTION TEMPORAIRE
La présence des enfants n’est pas obligatoire.
Pour chaque adulte :
1. Votre APS (original)
2. Votre passeport :
- photocopie de la première page
- copie tampon d’entrée
3. 1 photo d’identité aux normes en vigueur (pour les adultes uniquement)
4. Justificatif de domicile récent et perenne :
(Justificatif de domicile de moins de 3 mois pour chaque personne)
- Contrat de location (à votre nom) minimum 3 mois
OU
- Si vous êtes hébergé(e):
1) passeport de déclarant ou pièce d’identité
2) justificatif de domicile au nom de l’hébergeant
3) аttestation sur l’honneur de l’hébergeur
5. Tout justificatif qui atteste de l’évolution de votre situation (mariage, divorce ou
séparation, contrat de travail...)
ПОНОВЛЕННЯ ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ
Присутність дітей не обов’язкова
Для кожного дорослого :
1. Ваш APS (оригінал) – рожевий документ
2. Ваш паспорт:
- ксерокопія першої сторінки (з Вашими особистими даними)
- Копія штампу про в’їзд
3. 1 фотографія відповідно до стандартів (тільки для дорослих)
4. Підтвердження постійної адреси (для кожного дорослого) :
(Дата документу, що підтверджує адресу, не повинна перевищувати 3 місяці)
- Контракт оренди (на Ваше ім’я) мінімум на 3 місяці
АБО
- Якщо Вас прихистили:
1- паспорт або документ, що засвідчує особу людини, яка Вас прихистила
2- підтвердження адреси власника, що Вас прихистив (квитанція за будь-яку
комунальну послугу)
3 - заява людини, яка Вас прихистила (Attestation sur l’honneur)
5. Будь-який документ, що засвідчує зміну Вашої ситуації (шлюб, розлучення чи
розставання, робочий контракт тощо).

