
НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ 

ТИМЧАСОВИЙ ДОЗВІЛ НА ПРОЖИВАННЯ 

Починаючи з п’ятниці, 11 березня 2022 року, іміграційна служба прийматиме заявки на отримання дозволу на 

проживання «тимчасовий захист». 

Посвідки на проживання, термін дії яких закінчується 4 березня 2023 року, видані особам, які користуються тимчасовим 

захистом, зберігають свою дію до 31 грудня 2023 року. Вони втрачають свою дійсність і анулюються ще до закінчення 

терміну їхньої дії внаслідок прийняття закону Радою Європейського Союзу про припинення тимчасового захисту. 

У додатку нижче, вказані категорії користувачів, які можуть подавати заявку на даний вид дозволу на проживання, а 

також спосіб подачі документів. Уважно перевірте, чи відноситесь ви до категорії одержувачів, та як подати заявку.  

Слід пам’ятати, що громадяни України, які в’їжджають до країн Шенгенської зони по біометричному паспорту, звільнені 

від візового режиму, та можуть перебувати на території Шенгену не більше 90 днів. 

Таким чином, якщо у вас є біометричний паспорт і ви в’їхали в Італію через інші кордони Шенгену, вам потрібно надати 

декларацію про присутність упродовж 8 днів. 

Таким чином у вас є достатньо часу, щоб підготуватись, зібрати усі неохідні документи та прийти у Головне Відділення 

Поліції, або узяти запис на прийом за адресою, яка вказана у додатку. 



дозвіл на проживання “тимчасовий захист” 

для осіб, переміщених з України з 24 лютого 2022 року 
 

 

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

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 необхідні документи 

електронний Посвідки на проживання, 

термін дії яких 

закінчується 4 березня 

2023 року, видані особам, 

які мають тимчасовий 

захист, зберігають свою 

дію до 31 грудня 2023 

року. 

безкоштовний 

Видача не 

передбачає 

державних 

зборів. 

 

- 2 фотокартки стандартного формату для документів 

- Декларація про гостинність (dichiarazione di ospitalità) 

- Декларація про присутність (dichiarazione di presenza) 

- Закордонний паспорт або декларація, що засвідчує особу з укр. 

Консульства (білий паспорт) 

- Докуманти, що підтверджують родинні зв’язки, перекладені на 

італійську та засвідчені печаткою ( у випадку, якщо неповнолітні вписані 

в зак. Паспорт батьків, свідоцтво про народження не потрібно)  

- Доказ виїзду з України ПІСЛЯ початку війни (наприклад: штамп з датою 

у паспорті про перетин кордону, довідка з кордону про перетин кордону 

 

Хто може отримати дозвіл на проживання Як подати запит для отримання тимчасового захисту 

- 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 

   Надіславши повідомлення на електронну пошту: 
dipps146.00P0@pecps.poliziadistato.it, додаючи копію 
паспорта та заяву про присутність (тільки у тому випадку, 
якщо паспорт не містить штампа, проставленого при 
перетині італійського кордону) 

 особисто в імміграційну службу за адресою: вулиця 
Montebello, 26 з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 12:00.  

 особисто у відділенні HelpUkraine Point за адресою: 
вулиця Монца, 79 з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 13.00 і 
з 14.00 до 18.00 

 


