
Séjour des ressortissants Ukrainiens : 
Demande de protection temporaire

La protection temporaire
La  protection  temporaire  est  un  dispositif  exceptionnel
autorisé par la décision du Conseil de l'Union européenne
du 4 mars 2022.

Êtes-vous éligible à la protection temporaire ?
Vous êtes éligible à la protection temporaire si vous êtes :

 Cas n° 1 : vous êtes ressortissant ukrainien et 
vous résidiez en Ukraine avant le 24 février 
2022  ;

 Cas n°2 : vous n'êtes pas ressortissant 
ukrainien et vous bénéficiez d'une protection 
(internationale ou nationale équivalente) 
octroyée par les autorités ukrainiennes ;

 Cas n°3 : vous êtes membre de la famille 
d'une personne relevant du cas n°1 ou 2 (les 
membres de la famille sont : le conjoint, les 
enfants mineurs célibataires et les parents à 
charge) ;

 Cas n°4 : vous n'êtes pas ressortissant 
ukrainien, vous êtes titulaire d'un titre de 
séjour permanent en cours de validité délivré 
par les autorités ukrainiennes et vous n'êtes 
pas en mesure de rentrer dans votre pays 
d'origine.

Les droits ouverts par la protection temporaire en 
France :

 La délivrance d'une autorisation provisoire 
de séjour sur le territoire français d'une durée 
de 6 mois, portant la mention « bénéficiaire de
la protection temporaire » ;

 Le versement de l'allocation pour 
demandeur d'asile ;

 L'autorisation d'exercer une activité 
professionnelle, sous réserve de disposer 
d'une autorisation de travail ;

 L'accès aux soins par une prise en charge 
médicale ;

 La scolarisation des enfants mineurs ;
 Un soutien dans l'accès au logement.

Comment demander la protection temporaire ?
-     logigramme protection temporaire en français  
- logigramme protection temporaire en anglais
- formulaire de demande de protection en français
- formulaire de demande de protection en anglais
- liste des pièces justificatives en français
- liste des pièces justificatives en anglais
- déclaration de domicile

Перебування громадян України: 
Заява про тимчасовий захист

Тимчасовий захист
Тимчасовий захист є винятковим механізмом, 
дозволеним рішенням Ради Європейського Союзу від 4 
березня 2022 року.

Чи маєте Ви право на тимчасовий захист?

Ви маєте право на тимчасовий захист, якщо:

 Випадок 1: Ви є громадянином України та 
проживали в Україні до 24 лютого 2022 року;

 Випадок № 2: Ви не є громадянином України і 
користуєтеся захистом (міжнародним або 
національним еквівалентом), наданим 
українською владою;

 Випадок № 3: Ви є членом сім'ї особи, яка 
підпадає під випадок №1 або 2 (членами сім'ї є:
чоловік/дружина, неодружені неповнолітні діти 
та батьки на утриманні);

 Випадок № 4: Ви не є громадянином України, 
маєте дійсний дозвіл на постійне проживання, 
виданий українською владою, і Ви не можете 
повернутися до країни походження.

Права, надані тимчасовим захистом у Франції:

 Видача дозволу на тимчасове проживання 
на території Франції терміном на 6 місяців із 
зазначенням «одержувач тимчасового 
захисту»;

 Виплата допомоги шукачеві притулку;
 Дозвіл на здійснення професійної 

діяльності за умови наявності дозволу на 
роботу;

 Доступ до медичної допомоги;
 Навчання неповнолітніх дітей у школі;
 Підтримка в доступі до житла.

Як попросити статус тимчасового захисту?
- схема тимчасового захисту французькою
- схема тимчасового захисту англійською
- бланк заяви про тимчасовий захист французькою 
- бланк заяви про тимчасовий захист англійською
- перелік супровідних документів французькою 
- перелік супровідних документів англійською
- довідка з місця проживання

https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/content/download/34999/249615/file/Logigramme+Protection+temporaire.pdf
https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/content/download/34999/249615/file/Logigramme+Protection+temporaire.pdf
https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/content/download/34999/249615/file/Logigramme+Protection+temporaire.pdf
https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/content/download/35019/249750/file/DECLARATION+DE+DOMICILE+Ukraine+pi%C3%A8ces+justificatives.docx
https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/content/download/35004/249635/file/Anglais+-+Liste+des+pi%C3%A8ces+justificatives+%C3%A0+produire+Ukraine+V2_EN.docx
https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/content/download/35003/249631/file/Francais+-+Liste+des+pi%C3%A8ces+justificatives+%C3%A0+produire+Ukraine+V2-1.docx
https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/content/download/35002/249627/file/Anglais+-+Formulaire+de+demande+de+protection+temporaire-V2_EN-2.docx
https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/content/download/35001/249623/file/Francais+-+formulaire+de+demande+Protection+temporaire-1.docx
https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/content/download/35000/249619/file/Anglais_Logigramme+Protection+temporaire.pdf
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