Головне управління Франції у справах іноземних громадян

DIMM/DA

Список підтверджувальних документів що подаються для надання дозволу на
тимчасове проживання в межах тимчасового захисту

Категорії відповідно до рішення
Ради ЄС від березня
року

Підтверджувальні документи
✓ Правильно заповнена форма заяви
✓ Чотири фотографії анфас без головного убору у форматі
см
см які зроблено нещодавно та всі однакові

 Усі категорії
Умова

➢ Умова
Громадяни
України які проживали в
Україні до
лютого
року та виїхали з
України
лютого або
після цієї дати або
перебувають на цю дату в
державі члені Союзу

➢ Умова
Особи без
громадянства або
громадяни третьої країни
крім України яким було
надано міжнародний
захист або еквівалентний
національний захист в
Україні до
лютого

➢ Умова
Члени сім ї
відповідно до наведених
вище двох категорій

✓ Підтвердження місця проживання або розміщення Рахунок
фактура на ім я відповідної особи рахунок за воду газ
електрику або телефон або на ім я особи яка надала
притулок або квитанцію про оплату оренди на ім я заявника
чи особи яка надала притулок або підтвердження
проживання в гуртожитку чи асоціації чесні заяви без
додаткових доказів приймаються від юридичних осіб
✓ Підтвердження громадянства паспорт дійсний чи
прострочений протягом останніх двох років або посвідчення
особи дійсне чи прострочене протягом останніх двох років
або українська консульська довідка
✓ Копія штампу про в їзд до Шенгенської зони або інакше
будь який доказ поїздки за межі України включно з доказами
поїздки
✓ Копія шенгенської візи якщо паспорт не біометричний або
штамп у проїзному документі
✓ Підтвердження цивільного стану Посвідчення особи паспорт
або будь який інший документ що засвідчує сімейний стан
свідоцтво про шлюб тощо
✓ Копія документа який надає їм міжнародний чи
національний захист в Україні
✓ Копія штампу про в їзд до Шенгенської зони або інакше
будь який інший доказ поїздки за межі України включно з
доказами поїздки
✓ Підтвердження цивільного стану Посвідчення особи паспорт
або будь який інший документ що засвідчує сімейний стан
✓ Доказ сімейних стосунків з особою відповідно до однієї з
перших двох категорій
✓ Копія штампу про в їзд до Шенгенської зони або інакше
будь який інший доказ поїздки за межі України включно з
доказами поїздки
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➢ Умова
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

✓ Підтверджувальні документи що необхідно надати для цієї
категорії буде визначено пізніше

