
APL І BPT* ОТРИМАЧІ З УКРАЇНИ

L’INTERMÉDIATION LOCATIVE / ПОСЕРЕДНИЦТВО В ОРЕНДІ

Для структур, які займаються посередництвом в оренді, можна

виділити APL, якщо мешканець :Сплатити комісію (витрати

дорівнюють максимум 30% їхніх місячних ресурсів)

➢Має договір заселення на своє ім’я або подібний документ,

що свідчить про цю суму.

Особиста житлова допомога (APL) призначена для людей :

➢ Займають житло у Франції як основне місце проживання.

Особа має на своє ім’я договір оренди.Оплата поточних

постійних і регулярних витрат на житло (наприклад, оренда або

плата). Ситуації розміщення або прийому виключені.

* Bénéficiaire de la protection temporaire = Одержувач 
тимчасової охорони

Caf – це приватна юридична організація, яка займається

державною службою. На кожному етапі вашого життя Caf

готовий допомогти вам.Особливо, коли ви тільки що

народили дитину.Ви можете скористатися бонусом при

народженні, щоб покрити перші витрати, пов’язані з

народженням вашої дитини.

CAF ЩО ЦЕ ???

APL: ДЛЯ КОГО?

Ви можете відкликати запит на виконання у свого оператора / асоціації або

консультанта Caf.

Ваша заява про надання житлової допомоги складається з:

❑ З викладу позиціїПрохання про надання житлової допомоги

❑Свідоцтво про оренду має бути заповнене вашим орендодавцем або

структуроюЗ 3 заяв про ресурс:

❑ на період від М-2 до М-13 для вас, вашого чоловіка/дружини, дітей та інших

утриманців

❑ на 2020 рік для вас, вашого чоловіка/дружини та дітей та інших

утриманців

❑ на 2021 рік для вас, вашого чоловіка/дружини та дітей та інших

утриманців

❑ декларація про майновий стан за 2021 рік

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ

Договір про 

проживання на ваше 

ім'я, якщо ви 

займаєте житло в 

рамках 

посередництва в 

оренді

Копія посвідчення особи 

або паспорта для вас, 

вашого чоловіка/дружини, 

ваших дітей

Копія дозволу на 

тимчасове проживання на 

6 місяців з позначкою 

«Одержувач тимчасового 

захисту» для вас, вашого 

чоловіка/дружини, ваших 

повнолітніх дітей

Виписка з банку або 

поштової особи з вашим 

ім’ям та адресою

ВАШІ КРОКИ

Ваш файл 

завершено.Надішліть його 

безпосередньо в кафе або 

своєму оператору/асоціації, 

який надішле його нам.



Самотня особа (вагітна чи ні) 9 m²

2 особи 16 m²

На додаткову особу + 9 m²

▪ ДИТИНА : При розрахунку сімейної допомоги враховуються неповнолітні

діти, які перебувають на утриманні, незалежно від їхніх стосунків з

пільговиком.

За умови подачі заявки право на APL є відкритo:

Принаймні, наступного місяцяпісля в’їзду вжитло, якщо

Посвідка на тимчасове проживання дійсна з місяця в'їзду в житло (або
раніше)
І якщо
Дата, зазначена CAF або асоціацією на запиті про надання житлової
допомоги, є непізнішемісяця, наступного задатоюв'їздувжитло.

▪ ЖИТЛО повинно відповідати мінімальним стандартам поселення та

порядності

ДАТА ВІДКРИТТЯ ПРАВ

ДОБРЕ ЗНАТИ

Як визначити період від М-2 до М-13?

Період ресурсів M-13 до M-2 визначається відповідно до місяця права (OD)

на APL.

Місяць доставки 

файлу або входу в 

приміщення

Місяць OD 

APL

Щомісячні ресурси для 

декларування

Березень 2022 Квітень 2022 З Березня 2021 по Лютий 2022 

Квітень 2022 Травень 2022 З Кв ітня 2021 по Березень 2022 

Травень 2022 Червень 2022 З Травня 2021 по Кв ітень 2022

Червень 2022 Липень 2022 З Червня 2021 по Травень 2022 

Розрахунок APL проводиться на основі отриманого доходу(у тому

числі за кордоном), заявлених вигодонабувачем, його дружиною

(навіть якщо він залишився в Україні), дітьми та утриманцями.

Відповідний дох ід – це ресурси, зібрані за період від M-2 до M-13,

певний дохід за 2020 та 2021 роки та декларація про майно.

Розмір APL розраховується з урахуванням:

- Сімейне становище: самотня особа або подружжя з дітьми або

без них

- Розмір орендної плати (з або без доплат залежно від типу

житла),

- Доходи за декларацією для пільговика, його чоловіка (навіть

якщо він залишився в Україні), дітей та інших утриманців .

СУМА

РЕСУРСИ ДЛЯ ДЕКЛАРУВАННЯ

!


