
Процедура поновлення APS 

Дозвіл на тимчасове проживання діє 6 місяців, його потрібно поновити до закінчення терміну 
дії. 

APS поновлюються префектурами за місцем проживання. Префектура О-де-Сен відповідає за 
всіх людей, які проживають у О-де-Сен. (Див. Запитання/Відповіді нижче) 

Процедура : Для людей, які проживають у О-де-Сен, запити на продовження APS подаються 
онлайн через платформу « Démarches simplifiées »: після подання всіх необхідних документів 
досьє обробляється та призначається зустріч у префектурі. 

Увага: вся комунікація здійснюються електронною поштою, обов'язково вкажіть свою 
електронну пошту. 

Які документи надати? Запит на « Démarches simplifiées » повинен містити: 

- Документ, що підтверджують громадянство (закордонний паспорт, внутрішній паспорт, 
посвідка, видана консульством України) 

- Документ, що підтверджує місце проживання у Франції (див. Запитання/Відповіді) 
- Будь-який документ, що засвідчує зміну вашої ситуації (наприклад: трудовий договір, 

свідоцтво про розлучення тощо) 
- Копія APS, строк дії якого закінчується. 

Під час зустрічі в префектурі необхідно мати при собі документ, що засвідчує особу, копію APS, 
а також 4 фотографії обличчя, з непокритою головою, формату 3,5 см х 4,5 см, нові та ідентичні 
між собою. 

Коли потрібно подати запит на спрощену процедуру? 

Запити на поновлення необхідно подавати від максимум 3 тижнів до мінімум 1 тижня до 
закінчення терміну дії дійсного APS. Це робиться для того, щоб уникнути будь-яких порушень 
права на проживання та прав на допомогу шукачу притулку (ADA). 

У понеділок, 22 серпня 2022 року, відкриється платформа «спрощених процедур» для подання 
заявок на поновлення. 

Коли вам слід приїхати до префектури, щоб отримати APS? 

Після подання всіх документів на платформі « Démarches simplifiées » ваше досьє обробляється 
та надсилається електронний лист з запрошенням на зустріч у префектурі. Цей електронний 
лист можна буде знайти в приватних повідомленнях платформи « Démarches simplifiées ». 

Без запрошення, отриманої електронною поштою, неможливо потрапити до Префектури. 

Як проходить зустріч у префектурі? 

Важливо бути біля стійки точно в час, зазначений у запрошенні. 

Під час запису важливо мати при собі APS, термін дії якого закінчується, паспорт і чотири 
недавні фотографії. APS, термін дії якого закінчується, необхідно повернути до префектури, і 
громадянам України буде видано новий APS, дійсний протягом 6 місяців.  

Присутність дітей для запису не обов'язкова. 

 



Розширення ADA: 

Під час прийому в префектурі громадянам України буде надано формуляр для запиту на 
продовження прав ADA, складений Управлінням імміграції та інтеграції Франції (OFII). 

Цю форму необхідно якнайшвидше заповнити, поставити дату, підписати та надіслати разом із 
необхідними супровідними документами до територіального управління ОФІІ виключно 
електронною або фізичною поштою: 

Електронна пошта:  

ukraine-ada-montrouge@ofii.fr 

Пошта:  
Renouvellement ADA Ukraine 
Direction territoriale de l’OFİİ 

221 avenue Pierre Brossolette 92120 Montrouge 
 

Супровідні документи для надсилання до OFII: 

- Форма, отримана в префектурі, заповнена, підписана з проставленою датою 
- Копії APS всіх повнолітніх членів сім'ї 
- Копія доказів усіх ресурсів, отриманих після прибуття до Франції 

Важливо швидко надіслати цю форму та супровідні документи, щоб уникнути будь-яких 
затримок у виплаті ADA. 

*** 

Запитання/відповіді : 

Щодо людей, які подали свою першу заявку на APS у префектурі іншого департаменту, але 
переїхали до О-де-Сен: заявка на поновлення подається в префектурі О-де-Сен.  

Що стосується неповнолітніх, які стали повнолітніми з моменту прибуття до Франції: необхідно 
зробити перший запит на персональний APS.  

Для людей, які проживають у приватної особи, нещодавнє підтвердження адреси має 
складатися з декларації про проживання, копії документа, що посвідчує особу господаря, та 
його підтвердження адреси. 

У разі втрати або крадіжки APS потрібно звернутися до відділку поліції для оформлення 
декларації про втрату або декларації про крадіжку. Ця декларація дозволить знайти APS у 
національній базі.  

Стосовно людей, які переїхали: їх досьє Pôle Emploi, фонд сімейної допомоги (CAF) та здоров'я 
(CPAM) автоматично надсилається зі старого департаменту до нового. 

оновлена інформація буде доступна в залі префектури : житло, працевлаштування, фонд 
сімейної допомоги (CAF), здоров’я. 
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