
Direction de la citoyenneté
                                                        et de la légalité

Liste de documents à fournir pour une demande de protection temporaire – Ukraine
(   ,      Список підтверджувальних документів що подаються для надання дозволу на

     тимчасове проживання в межах тимчасового захисту)

Merci de faire des photocopies de vos documents. Ils doivent aussi être traduits en français 
(  ,    .      )Будь ласка зробіть ксерокопії своїх документів Їх також потрібно перекласти французькою мовою

 □ Documents nécessaires pour l’ensemble des demandes (  Усі категорії)

□ Le formulaire de demande dûment rempli (    )Правильно заповнена форма заяви

□ 4 photographies d’identité  (   ,    ,   Чотири фотографії анфас без головного убору у форматі
3,5 см × 4,5 ,   ,   .)см які зроблено нещодавно та всі однакові
□ Justificatif  de  domicile :  facture  au  nom  de  l’intéressé  (facture  d’eau,  de  gaz,
d’électricité, de téléphone) ou quittance de loyer (  : -Підтвердження адреси рахунок фактура

 ’    (   , , , )   на ім я зацікавленої особи рахунок за воду газ електроенергію телефон або квитанція про
 )орендну плату

□ Si hébergement chez un tiers : attestation d’hébergement, carte d’identité et facture ou
quittance  de  loyer  au  nom de  l’hébergeant  (les  déclarations  sur  l’honneur  sans  autre
justificatif  sont  acceptées  lorsqu’il  s’agit  d’une  personne morale)  (    У разі розміщення у

 :    ,     -  третьої особи сертифікат на проживання посвідчення особи та рахунок фактура або
    ’    (      квитанція про оренду на ім я постачальника житла заяви під присягою без інших доказів

    )приймаються у випадку юридичної особи

 □ CAS 1 :  Je suis de nationalité ukrainienne, je résidais en Ukraine et je suis entré dans
l’espace Schengen à partir du 24 février 2022 
(  №Умова  1   ,       24Громадяни України які проживали в Україні до   2022лютого   року та

   24виїхали з України             -лютого або після цієї дати або перебувають на цю дату в державі
 .)члені Союзу

□ Justificatif de nationalité : passeport valide ou périmé depuis moins de deux ans, ou
CNI valide ou périmée depuis moins de deux ans, ou attestation consulaire ukrainienne.
(  :  ,       Підтвердження громадянства паспорт дійсний чи прострочений протягом останніх двох

,    ,        ,  років або посвідчення особи дійсне чи прострочене протягом останніх двох років або
  .українська консульська довідка )

□ Copie  du  tampon  d’entrée  dans  l’espace  Schengen  (ou  à  défaut,  tout  justificatif
attestant d’un déplacement hors d’Ukraine, entre autres justificatifs de déplacement)
(    ’     (   -     Копія штампу про в їзд до Шенгенської зони або інакше будь який доказ поїздки за межі

,    ).України включно з доказами поїздки )

□ Copie du visa Schengen (si passeport non biométrique) ou compostage du passeport
(    (    )     .Копія шенгенської візи якщо паспорт не біометричний або штамп у проїзному документі )
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 □ CAS 2 :  Je ne suis pas ukrainien mais résidait en Ukraine sous couvert d’un statut de
protection internationale (réfugié, apatride…) obtenu en Ukraine avant le 24 février 2022
(  №Умова  2       ,  , Особи без громадянства або громадяни третьої країни крім України яким

          було надано міжнародний захист або еквівалентний національний захист в Україні до
24  )лютого

□ Justificatif d’état-civil : CNI, passeport, ou tout autre document justifiant de l’état civil
(livret de famille...) (     ,   -Підтвердження цивільного стану Посвідчення особи паспорт або будь

  ,     (    ).який інший документ що засвідчує сімейний стан свідоцтво про шлюб тощо  ) ;

□ Copie du titre leur octroyant la protection internationale ou nationale en Ukraine
(  ,         .) Копія документа який надає їм міжнародний чи національний захист в Україні

□ 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).
(    ’     (   -     Копія штампу про в їзд до Шенгенської зони або інакше будь який інший доказ поїздки за

 ,    ).)межі України включно з доказами поїздки

 □ CAS 3 : Je ne suis pas ukrainien mais membre de famille d’une personne entrant dans
le  CAS 1  ou  le  CAS 2  (  №Умова     3    ’      Члени сім ї відповідно до наведених вище двох
категорій)

□ Justificatif d’état-civil : CNI, passeport, ou tout autre document justifiant de l’état civil
(livret de famille...)  (     ,   -Підтвердження цивільного стану Посвідчення особи паспорт або будь

  ,    .який інший документ що засвідчує сімейний стан )

□ Justificatif du lien de famille avec la personne d’une des deux premières catégories ;
(            Доказ сімейних стосунків з особою відповідно до однієї з перших двох категорій)

□ 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).
(    ’     (   -     Копія штампу про в їзд до Шенгенської зони або інакше будь який інший доказ поїздки за

 ,    ). )межі України включно з доказами поїздки

 □ CAS 4 :  Je ne suis pas ukrainien mais résident longue durée en Ukraine et je ne peux
pas retourner de manière sûre et durable dans mon pays (  №Умова  4  Громадяни третьої

,             країни які легально проживали в Україні та які не можуть повернутися до своєї країни
    ,     )в безпечних і надійних умовах а також члени їхніх сімей

□ Justificatif d’état-civil : CNI, passeport, ou tout autre document justifiant de l’état civil
(livret de famille...)  (     ,   -Підтвердження цивільного стану Посвідчення особи паспорт або будь

  ,     (    ).який інший документ що засвідчує сімейний стан свідоцтво про шлюб тощо  )

□ Copie du titre de séjour de longue durée en Ukraine (    копія посвідки на довгострокове
  проживання в Україні)

□ Le formulaire de demande pour ressortissant non-ukrainien (    Бланк заяви для громадян
 )не України


