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INFORMATION UKRAINE

Bénéficiaire de la protection temporaire, vous
devez solliciter le renouvellement de votre
autorisation provisoire de séjour (APS)

Demandez un rendez-vous en préfecture à
l’adresse suivante :

pref-renouveler-aps-ukraine@haute-savoie.gouv.fr

en fonction de la date de fin de validité de
votre document, sauf si vous avez été
contacté au préalable par la préfecture.
(exemple : mon APS prend fin le 20 septembre 2022, je contacte la
préfecture entre le 15 août et le 1er septembre 2022)

Vous devez scanner la copie de votre APS
avec votre demande de rendez-vous
Mon APS expire entre

Je dois contacter la préfecture
entre le

le 14 et le 30 septembre 2022

le 15 août et le 1er septembre
2022

le 1er et le 15 octobre 2022

le 1er et le 15 septembre 2022

le 16 et le 31 octobre 2022

le 16 et le 30 septembre 2022

le 1er et le 15 novembre 2022

le 1er et le 15 octobre 2022

le 16 et 30 novembre 2022

le 16 et le 31 octobre 2022

le 1er et le 15 décembre 2022

le 1er et le 15 novembre 2022

le 15 et le 31 décembre 2022

le 16 et le 30 novembre 2022
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Інформація для тих, хто вже отримав
тимчасовий захист на території Франції: ви
повинні подати запит на продовження вашого
дозволу на тимчасове проживання
Запис на прийом до префектури за адресою:

pref-renouveler-aps-ukraine@haute-savoie.gouv.fr
Записатися на прийом необхідно буде заздалегідь та відповідно до
терміну дії вашого документу. Єдиний виняток: якщо
префектура
власноруч
зв’язалася
з
вами,
щоб
запропонувати дату та час прийому.
(Наприклад: мій тимчасовий захист (APS) закінчується 20
вересня 2022 р., мені необхідно звернутись до префектури
між 15 серпня та 1 вересня 2022 р.)
Ви повинні відсканувати копію вашої посвідки на тимчасове
проживання (APS) і надіслати її електронною поштою разом із
заявкою на прийом.
Мій APS закінчується між

Мені необхідно звернутись до
префектури між

14 та 30 вересня 2022 року

15 серпня та 1 вересня 2022
року

1 та 15 жовтня 2022 року

1 та 15 вересня 2022 року

16 та 31 жовтня 2022 року

16 та 30 вересня 2022 року

1 та 15 листопада 2022 року

1 та 15 жовтня 2022 року

16 та 30 листопада 2022 року

16 та 31 жовтня 2022 року

1 та 15 грудня 2022 року

1 та 15 листопада 2022 року

15 та 31 грудня 2022 року

16 та 30 листопада 2022 року

