надзвичайний стан в Україні
- дозвіл на тимчасове проживанняЗ п'ятниці, 11 березня 2022 року, Імміграційна служба
зможе прийнімати заявки на отримання посвідки на
проживання «Тимчасовий захист».
Дозвіл і видача відкладаються до того часу, поки в
Офіційному Віснику
не буде опублікований Указ
президента Кабінету Міністрів.
У прикріпленій формі перелічено категорії осіб, які можуть
подати заявку на отримання дозволу на проживання, а
також умови подання запиту.
Будь ласка, ретельно перевірте, чи ви входите до категорій
осіб, що мають право на
тимчасовий захист, а також умови подання запиту.
Нагадаємо, що громадяни України, які в'їжджають в
Шенгенську зону з біометричним паспортом, звільняються
від необхідності отримання короткострокової візи та
можуть перебувати в країні максимум 90 днів.
Якщо у вас є біометричний паспорт і ви потрапили до Італії
через інші кордони Шенгенської зони, протягом 8 днів з
моменту приїзду вам необхідно заповнити декларацію про
присутність (dichiarazione di presenza).
Тож у вас є необхідний час, щоб підготуватися і тільки
після завершення профілактичних та інших обов’язкових
заходів, зверніться до Головного Управління поліції або,
бажано, замовте побачення за адресою, вказаною в
додатку.
Не забувайте, що доступ до державних установ можливий
лише за дотримання правил, встановлених компетентними
органами і спрямованих на стримування та подолання
епідеміологічної надзвичайної ситуації, пов’язаної з
COVID 19.
Проінформуйтеся на веб-сайті щодо заходів санітарної
профілактики. Це перше завдання, з яким вам доведеться
зіткнутися, і яке дозволить вам без перешкод потрапити до
установ, до яких вам необхідно буде звернутися.

дозвіл на проживання “тимчасовий захист”
для осіб, переміщених з України з 24 лютого 2022 року
З п'ятниці 11 березня цього року Ви можете подати заявку на отримання дозволу на проживання «тимчасовий
захист» та перейти до стадії перевірки.
Дозвіл і видача відкладаються до того часу, поки в Офіційному Віснику не буде опублікований Указ Президента
Кабінету Міністрів.

формат

термін дії

витрати

електронний З 4 березня строком на безкоштовний
один рік
Видача
не
передбачає
Термін дії не може бути державних
продовжений
після зборів.
04.03.2023

Хто може отримати дозвіл на проживання
- Громадяни України та члени їх сімей, які проживали в
Україні до 24 лютого 2022 року
- Особи без громадянства, громадяни третіх країн та
члени їх сімей, які отримали міжнародний захист в
Україні або еквівалентний національний захист в
Україні до 24 лютого 2022 року
ОСОБИ ПЕРЕМІЩЕНІ З УКРАЇНИ ПІСЛЯ 24 ЛЮТОГО 2022

необхідні документи
- 2 фотокартки стандартного формату для документів
- Декларація гостинності (dichiarazione di ospitalità)
- Паспорт, що містить штамп проставлений при в’їзді в
Італію
- Декларація про присутність, якщо при перетині
італійського кордону штамп не був проставлений
- Докуманти, що підтверджують родинні зв’язки

Як подати запит
- особисто в імміграційну службу за адресою: вулиця

Монтебелло N°26 з понеділка по суботу з 8:00 до 12:00.
Вхід без попереднього запису буде можливий лише за
наявності вільних місць, з урахуванням місткості
приміщення
Або
Замовивши побачення через електронну пошту:
immig.quest.mi.ucraina@pecps.poliziadistato.it, додаючи
копію паспорта та заяву про присутність ТІЛЬКИ у тому
випадку, якщо паспорт не містить штампа,
проставленого при перетині італійського кордону

ЯКЩО ВИ НАДІСЛАЛИ ЕЛЕКТРОННОГО ЛИСТА, ЩОБ ПОПРОСИТИ ПРИЗНАЧЕННЯ ЗУСТРІЧІ, НЕ ПРИХОДЬТЕ В УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ,
ПОКИ НЕ ОТРИМАЄТЕ ВІДПОВІДІ ВІД НАС.

