Direction de la citoyenneté,
de l’immigration et des libertés publiques
Bureau des migrations et de l’intégration

INFORMATION A DESTINATION DES RESSORTISSANTS UKRAINIENS
HÉBERGÉS EN HAUTE-SAÔNE
Vous êtes arrivés en Haute-Saône ou vous allez accueillir des ressortissants
ukrainiens qui vont arriver en Haute-Saône. Afin de bénéficier d’un droit au
séjour, vous êtes invités à vous signaler auprès du bureau des migrations et
de l’intégration de la Préfecture de la Haute-Saône.
Pour cela, envoyez un mail à l’adresse suivante : pref-accueiletrangers@haute-saone.gouv.fr
Il conviendra de joindre les pièces suivantes :
_ la demande de protection temporaire complétée
_ copie du passeport ou de tout document d’identité
_ une attestation d’hébergement + un justificatif de domicile + une pièce
d’identité de l’hébergeant s’il est privé
_ préciser la date d’arrivée en France en fournissant une copie du tampon
d’entrée dans l’espace Schengen (ou à défaut, tout justificatif attestant d’un
déplacement hors d’Ukraine, entre autres justificatifs de déplacement) ;
_ une copie du visa Schengen (si passeport non biométrique) ou
compostage du document de voyage.
_ mentionner l’identité des enfants le cas échéant
_ communiquer un numéro de téléphone et une adresse e-mail
À réception des documents, vous serez contacté afin de fixer un rendez-vous
dans les plus brefs délais. Vous devez vous présenter en Préfecture muni de
quatre photographies d’identité.
Une autorisation provisoire de séjour d’une durée de 6 mois renouvelable
vous sera délivrée.
Cette autorisation provisoire de séjour vous permettra :
_ d’exercer une activité professionnelle
_ d’obtenir une couverture d’assurance maladie
_ de bénéficier d’une aide financière versée par l’OFII après votre passage
en préfecture
_ de scolariser vos enfants le cas échéant

Відділення громадянства,
імміграція та громадянські свободи
Управління міграції та інтеграції

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ В ОТ-САНЕ
Ви прибули до Верхньої Сони, де збираєтеся вітати громадян України, які
прибудуть до Верхньої Сони. Щоб скористатися правом на проживання, вам
пропонується звернутися до управління міграції та інтеграції префектури Верхня
Сона.
Для цього надішліть електронний лист на наступну адресу: pref-accueiletrangers@haute-saone.gouv.fr
Необхідно виготовити такі деталі:
_ копія паспорта або будь-якого документа, що посвідчує особу
_ довідка з проживання + довідка про адресу + документ, що посвідчує особу
господаря, якщо він приватний
_ вказати дату прибуття до Франції, надавши копію штампу про в'їзд до
Шенгенської зони (або, якщо це не так, будь-який доказ, що підтверджує
поїздку за межі України, серед іншого підтвердження поїздки);
_ копія шенгенської візи (якщо небіометричний паспорт) або підтвердження
проїзного документа.
_ за потреби вкажіть особу дітей
_ повідомити номер телефону та адресу електронної пошти
Після отримання документів з вами зв’яжуться, щоб призначити зустріч у
найкоротший термін. Ви повинні відправитися в префектуру з фотографією
особи.
Вам буде видано дозвіл на тимчасове проживання терміном на 6 місяців з
можливістю поновлення.
Цей дозвіл на тимчасове проживання дозволить вам:
_ займатися професійною діяльністю
_ отримати медичне страхування
_ отримати фінансову допомогу, яку виплачує OFII, яка зателефонує вам
пізніше
_ за потреби відправляйте своїх дітей до школи

