
Додаток 3 – Підтримка сім’ї та житло 
Житлова допомога 

Переміщені особи з України можуть отримати персональну допомогу на житло (APL), яку видає 
CAF. 

Для розрахунку розміру цієї допомоги CAF використовує шкалу, яка враховує: ресурси заявника 
(зарплата, фінансова допомога, аліменти), географічне розташування, а також склад і ресурси 
домогосподарства. 

Сума обмежена відповідно до географічного розташування та складу сім’ї, як показано в таблиці 
нижче. 

 Площа 1 (Ile-de-
France) 

Площа 2 (міста з 
населенням понад 
100 тис. Et la Corse) 

Площа 3 (всі інші 
міста) 

самотня особа 298,07 € 259,78 € 243,48 € 

Пара 359,49 € 317,97 € 295,15 € 

Самотня особа або 
пара з 1 утриманцем 

406,30 € 357,80 € 330,94 € 

Додаткова особа 58,95 € 52,08 € 47,43 € 

 

Щоб подати заявку на отримання APL, переміщені особи з України повинні заповнити форму 
заявки, яку можна отримати в оператора чи асоціації, що слідкує за ними, або у радника CAF, і 
надати: 

- Копія посвідчення особи або паспорта 
- Копія APS 
- Банківська або поштова довідка про особу 
- Договір про проживання, якщо заявник займає житло в рамках посередництва в оренді 

Всі підтверджуючі документи необхідно надіслати на адресу: 
transmettreundocument.caf92@info-caf.fr 

Сімейна допомога 

Переміщені особи з України можуть скористатися сімейними допомогами в певних ситуаціях: 
сімейна допомога, допомога при народженні дитини, базова допомога, допомога на освіту для 
дітей-інвалідів та допомога на утримання сім’ї. 

Ці права відкриті за умови легалізації перебування дітей, за винятком окремих особливих 
ситуацій. 

Щоб дізнатися, які документи мають бути передані відповідно до запиту, Переміщені особи з 
України можуть ознайомитися з повідомленням, надісланим Caf електронною поштою або 
поштою, де детально описані процедури. Усі ці підтверджуючі документи необхідно надіслати на 
адресу : transmettreundocument.caf92@info-caf.fr .  

З будь-яким запитом про запис на прийом у складних ситуаціях, питаннях, пов’язаних із 
вивченням прав чи ходом розгляду запиту, переселенці з України можуть надіслати 
повідомлення на адресу : caf92-ukraine@caf.fr . 
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