
Direction de l’immigration
et de l’intégration

Управління імміграції
та інтеграції

    Префектура Мерт і Мозель
Свобода
Рівність
Братерство

FICHE DE RENSEIGNEMENT
     ФОРМУЛЯР ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ОСОБУ

UKRAINE/УКРАЇНА

Monsieur / Чоловік            Madame / Жінка  

Nom de naissance / Прізвище при народженні : 

Prénom(s) / ’Ім я :

né(e) le à (pays)

/Народився народилася дата  країна

Adresse / Адреса : 

Identité de l’hébergeant /    Відомості про приймаючу сторону :

Date d’entrée en France / Дата в'їзду до Франції : 

Téléphone / Телефон : 

Adresse mail /   Електронна адреса :

Conjoint  /   /  Чоловік Дружина  :  

Monsieur / Чоловік Madame / Жінка 

Nom de naissance / Прізвище при народженні :

1, rue du préfet Claude Erignac
CO 60031
54038 Nancy Cedex
https://www.meurthe-et-moselle.gouv.fr/
Pour nous écrire : pref-infos-sejour@meurthe-et-moselle.gouv.fr en précisant en objet UKRAINE / УКРАЇНА

https://www.meurthe-et-moselle.gouv.fr/
mailto:pref-infos-sejour@meurthe-et-moselle.gouv.fr


Prénom(s) / ’Ім я :

né(e) le à (pays)

/Народився народилася дата  країна

présent en France encore en Ukraine localisation inconnue 
З   находиться у Франції     ще в Україні       місце знаходження не відоме 

ENFANTS  /Діти  

Noms / Призвище Prénoms / ’Ім я Date de naissance / 
 Дата народження

AUTRES ADULTES  /  Інші повнолітні  

Noms / Призвище Prénoms / ’Ім я Date de naissance / 
 Дата народження

Lien de parenté /
 ’Родинні зв язки

Langues parlées / Розмовні мови :
Français / Французька  Anglais / Англійська  

Allemand / Німецька  Autres / Інші : 

La  préfecture  vous  contactera  pour  un  entretien.  Merci  de  vous  munir  de  tous  les
documents dont vous disposez (passeport, carte d’identité, livret de famille, etc...)

 ’     .  ,     Префектура зв яжеться з вами для співбесіди Будь ласка візьміть із собою всі документи
    ( ,  ,   ...)які Ви маєте паспорт посвідчення особи сімейну книжку тощо

1, rue du préfet Claude Erignac
CO 60031
54038 Nancy Cedex
https://www.meurthe-et-moselle.gouv.fr/
Pour nous écrire : pref-infos-sejour@meurthe-et-moselle.gouv.fr en précisant en objet UKRAINE / УКРАЇНА

https://www.meurthe-et-moselle.gouv.fr/
mailto:pref-infos-sejour@meurthe-et-moselle.gouv.fr
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