
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Дозвіл на тимчасове проживання (APS) 

Запит має бути зроблено не раніше ніж за 1 місяць до закінчення терміну дії поточного дозволу 
(APS), і не пізніше ніж за 15 днів до закінчення терміну дії 

Запит необхідно надіслати поштою. 
Формуляр запыту заповнювати не потрібно, 
достатньо надіслати до префектури такі 
документи: 
 

• копія діючого дозволу на тимчасове 
проживання 
• дві паспортні фотокартки 
• Формуляр «Декларація про місце 
проживання», підписана володарем житла; 
копія документу, що посвідчує особу володаря, 
і підтвердження адреси господаря (рахунок за 
воду, електроенергію тощо) 
або 
якщо Ви винаймаєте житло самостійно: копію 
контракту з оренди житла на Ваше ім'я та 
рахунок за воду чи електрику тощо. 
• документ, підтверджуючий сімейний стан та 
громадянство (копія паспорта) 
• обов'язково: контактна адреса електронної 
пошти, яку ви регулярно перевіряєте 
 

Документи необхідно надіслати поштою на 
поштову адресу префектури Бург-ан-Брес 
(Bourg-en Bresse)  
 

Поштова адреса: 
Préfecture de l’Ain 
Direction de la citoyenneté et de l'immigration 
Bureau de l'accueil et du séjour des étrangers 
Renouvellement APS Ukraine 
45 avenue Alsace Lorraine 
CS 80400 
01012 Bourg-en-Bresse cedex 
 

Префектура надішле Вам електронною поштою запрошення про видачу дозволу (APS) на 
адресу електронної пошти, яку ви вказали при відправці документів. 
Ця повістка буде призначена для отримання дозволу (APS) в суб-префектурі Жекса (Sous-
Préfecture de Gex). 
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Продовження дозволу на тимчасове проживання (APS), права на 

медичне страхування та  фінансова допомога прохачів притулку 

(ADA) 

Порядок дій для громадян України, проживаючих на територіі 

Pays de Gex 

 



 
 

 

Продовження права на медичне страхування (CPAM) 
 

Ви повинні надіслати на електронну пошту до 
страхової компанії (Caisse Maladie) копію 
нового тимчасового дозволу на проживання 
(APS), вказавши свій номер соціального 
страхування (або додавши копію діючого 
сертифікату медичного страхування). 
Покриття медичного страхування і надання 
додаткової допомоги (CSS) це триватиме без 
перервно. 
 

Поштова адреса: 
 

anne.marechal@assurance-maladie.fr  

 

Продовження допомоги для прохачів притулку (ADA) 
 

Для того, щоб і надалі отримувати допомогу, ви обов’язково повинні надіслати 
заповнений формуляр про продовження та необхідні супровідні документи до 
територіального управління OFII у Ліоні. 
 
Формуляр запиту про продовження, додати 
дату та підпис.  
 

формуляр скачати тут: 
Formulaire français – ukrainien de demande de 
prolongation des droits à l’ADA 

Перелік документів  
 

• Копії нового дозволу на тимчасове 
проживання для всіх повнолітніх членів сім'ї 
(APS) 
• Копія документів, підтверджуючих всіх 
ресурсів, отриманих після прибуття до Франції 
(розрахунковий лист про зарплату, трудовий 
договір тощо) 

Для швидкої обробки вашого досьє, ці 
документи бажано надсилати до 
електронної пошти у територіальне управління 
OFII в Ліоні  

Adresse mail: 
ukraine-ada-lyon@ofii.fr  

Також можлива відправка документів по пошті 
(що збільшить термін обробки документів)  
 

Поштова адреса: 
Office Français de l’Immigration et de 
l’Integration (OFII) 
Renouvellement ADA Ukraine 
7, rue Quivogne  
69002 Lyon Cedex 02 
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