APL І BPT* ОТРИМАЧІ З УКРАЇНИ

ВАШІ КРОКИ
Ви можете в ідклик ати запит на в иконання у св ого оператора / асоціації або
консультанта Caf.
Ваша заяв а про надання житлов ої допомоги складається з:
❑ З в икладу позиціїПрохання про надання житлов ої допомоги
❑ Св ідоцтв о про оренду має бути запов нене в ашим орендодав цем або
структуроюЗ 3 заяв про ресурс:
❑ на період в ід М- 2 до М-13 для в ас, в ашого чолов іка/дружини, дітей та інших
утриманців
❑ на 2020 рік для в ас, в ашого чолов іка/дружини та дітей та інших
утриманців
❑ на 2021 рік для в ас, в ашого чолов іка/дружини та дітей та інших
утриманців
❑ декларація про майнов ий стан за 2021 рік

* Bénéficiaire de la protection temporaire = Одержувач
тимчасової охорони

C AF ЩО ЦЕ ???
Caf – це прив атна юридична організація, яка займається
держав ною службою. На кожному етапі в ашого життя Caf
готов ий допомогти в ам.Особлив о, коли в и тільки що
народили дитину.Ви можете скористатися бонусом при
народженні, щоб покрити перші в итрати, пов ’язані з
народженням в ашої дитини.

APL: ДЛЯ КОГО?
НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ

Особиста ж итлова допомога (APL) призначена для людей :
➢ Займають житло у Франції як основ не місце прожив ання.
Особа має на св оє ім’я догов ір оренди.Оплата поточних
постійних і регулярних в итрат на житло (наприк лад, оренда або
плата). Ситуації розміщення або прийому в иключені.

Копія посвідчення особи
або паспорта для вас,
вашого чоловіка/дружини,
ваших дітей
Копія дозволу на
тимчасове проживання на
6 місяців з позначкою
«Одержувач тимчасового
захисту» для вас, вашого
чоловіка/дружини, ваших
повнолітніх дітей

Виписка з банку або
поштової особи з вашим
ім’ям та адресою

Догов ір про
прожив ання на в аше
ім'я, якщо в и
займаєте житло в
рамках
посередництв а в
оренді

Ваш файл
завершено.Надішліть його
безпосередньо в кафе або
своєму оператору/асоціації,
який надішле його нам.

L’ INTERMÉDIATION LOCATIVE / ПОСЕРЕДНИЦТВО В ОРЕНДІ
Для структур, які займаються посередництв ом в оренді, можна
в иділити APL, як що мешк анець :Сплатити комісію (в итрати
дорів нюють максимум 30% їхніх місячних ресурсів )
➢ Має догов ір заселення на св оє ім’я або подібний документ,
що св ідчить про цю суму.

!

СУМА
Розмір APL розрахов ується з урахув анням:
- Сімейне станов ище: самотня особа або подружжя з дітьми або
без них
- Розмір орендної плати (з або без доплат залежно в ід типу
житла),
- Доходи за декларацією для пільгов ика, його чолов іка (нав іть
якщо в ін залишив ся в Україні), дітей та інших утриманців .

ДОБРЕ ЗНАТИ

▪ ДИТИНА : При розрахунку сімейної допомоги в рахов уються непов нолітні
діти, які перебув ають на утриманні, незалежно в ід їхніх стосунків з
пільгов иком.

▪ ЖИТЛО пов инно в ідпов ідати мінімальним стандартам поселення та
порядності

Самотня особа (в агітна чи ні)

9 m²

2 особи

16 m²

На додатков у особу

+ 9 m²

РЕСУРСИ ДЛЯ ДЕКЛАРУВАННЯ
Розрахунок APL проводиться на основі отриманого доходу(у тому
числі за кордоном), заявлених вигодонабувачем, його друж иною
(навіть якщо він залишився в Україні), дітьми та утриманцями.

Відпов ідний дох ід – це ресурси, зібрані за період в ід M-2 до M-13,
пев ний дохід за 2020 та 2021 роки та декларація про майно.

ДАТА ВІДКРИТТЯ ПРАВ
За умови подачі заявки право на APL є відкритo:

Принаймні, наступного місяця після в’їзду в житло, якщо

Як визначити період від М-2 до М-13?
Період ресурсів M-13 до M- 2 в изначається в ідпов ідно до місяця прав а (OD)
на APL.
Місяць доставки
файлу або входу в
приміщення

Місяць OD
APL

Щомісячні ресурси для
декларування

Березень 2022

Кв ітень 2022

З Березня 2021 по Лютий 2022

Кв ітень 2022

Трав ень 2022 З Кв ітня 2021 по Березень 2022

Трав ень 2022

Черв ень 2022

З Трав ня 2021 по Кв ітень 2022

Липень 2022

З Черв ня 2021 по Трав ень 2022

Черв ень 2022

Посвідка на тимчасове проживання дійсна з місяця в'їзду в житло (або
раніше)
І якщо
Дата, зазначена CAF або асоціацією на запиті про надання житлової
допомоги, є не пізніше місяця, наступного за датою в'їздув житло.

