
Renouveler une APS / Оновлення АПС  
RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION PROVISOIRE DE SÉJOUR (APS) 

« PROTECTION TEMPORAIRE » 

Vous êtes ressortissants ukrainiens présents en Isère, vous bénéficiez déjà 
d’une Autorisation Provisoire de Séjour (APS) « Protection Temporaire » et 
vous souhaitez en obtenir le renouvellement : 

Trois semaines avant l’expiration de votre Autorisation Provisoire de Séjour (et 
jusqu’à trois jours après), vous devez solliciter un rendez-vous en adressant un mail 
à l'adresse suivante : 

pref-ukrainiens@isere.gouv.fr 

N’oubliez pas de joindre une copie de votre Autorisation Provisoire de Séjour à votre 
demande de rendez-vous. 

Attention : toute demande de renouvellement tardive pourrait entraîner une rupture 
de vos droits sociaux. 

Vous serez reçus par le service de l’Immigration et de l’Intégration de la préfecture 
de l'Isère, en fonction des capacités d'accueil (pas d'accueil en sous-préfecture) 

du lundi au vendredi de 13h00 à 15h30 

Adresse de la préfecture : 12 place de Verdun 38000 GRENOBLE 

Lors du rendez-vous qui vous sera donné, vous devrez impérativement présenter : 

• les documents justifiant de votre état civil et de votre nationalité ; 
• un justificatif de domicile récent et pérenne sur le territoire français ; 
• tout justificatif qui attesterait de l’évolution de votre situation ; 
• votre APS arrivée à expiration qui devra être restituée à la préfecture ; 
• deux photographies d’identité. 

La procédure de renouvellement de l’Autorisation Provisoire de Séjour permettra 
également à l’OFII d’actualiser votre situation au regard de l’allocation pour 
demandeur d’asile (ADA). Un formulaire vous sera remis lors du rendez-vous en 
préfecture. Il devra être renseigné et transmis à la direction territoriale de l’OFII 
compétente, par voie dématérialisée, ou à défaut, par voie postale. 

Pour en savoir plus : 

https://www.isere.gouv.fr/contenu/telechargement/63773/419883/file/Flyer%20DGEF
%20-%20renouvellement%20PT_juin2022_FR.pdf 

 



ОНОВЛЕННЯ ДОЗВОЛУ НА ТИМЧАСОВЕ ПРОЖИВАННЯ (APS) 
«ТИМЧАСОВИЙ ЗАХИСТ»  

Ви громадянин України, який перебуває в Ізері, ви вже маєте дозвіл на 
тимчасове проживання (APS) «Тимчасовий захист» і бажаєте отримати 
його продовження: 

За три тижні до закінчення терміну дії вашого тимчасового дозволу на 
проживання (і до трьох днів після), ви повинні запросити зустріч, надіславши 
електронний лист на таку адресу: 

pref-ukrainiens@isere.gouv.fr 

Не забудьте додати копію дозволу на тимчасове проживання до вашого запиту 
на прийом. Зверніть увагу: будь-який пізній запит на продовження може 
призвести до порушення ваших соціальних прав. 

Вас прийме Служба імміграції та інтеграції префектури Ізер, залежно від графіку 
прийому(в супрефектурі прийом не ведеться): 

З понеділка по п'ятницю з 13:00 до 15:30. 

Адреса префектури: 12 place de Verdun 38000 GRENOBLE 

Під час зустрічі, яку вам призначать, ви повинні пред'явити: 

• документи, що підтверджують ваш сімейний стан і громадянство; 
• актуальне підтвердження стабільного проживання на території Франції (договір 

оренди, комунальні рахунки, договір страхування орендаря тощо); 
• будь-які докази, що свідчать про розвиток Вашої ситуації на території 

Франції(професійна та соціальна діяльність, навчання, сімейний стан); 
• ваш прострочений APS, який потрібно повернути до префектури; 
• дві фотографії. 

Процедура поновлення дозволу на тимчасове проживання також дозволить OFII 
оновити вашу ситуацію щодо допомоги для шукачів притулку (ADA). Під час 
зустрічі в префектурі вам нададуть форму. Її необхідно заповнити та надіслати 
до відповідного територіального відділу ОФІІ в електронному вигляді, а за його 
відсутності – поштою. 

Дізнайтеся більше: 

https://www.isere.gouv.fr/contenu/telechargement/63773/419883/file/Flyer%20DGEF
%20-%20renouvellement%20PT_juin2022_FR.pdf 
 


