
УКРАЇНСЬКА ЕКСТРАВІТНА ІМІграційна служба 

ПРИМІТКА 

 

Українські біженці, які прибули в провінцію, будуть вважатися легальними протягом 3 (трьох) місяців 

після пред’явлення «декларації про присутність». Для тих, хто бажає перебувати в Італії більше 3 місяців, 

необхідно буде подати заяву на отримання дозволу на проживання в Головному управлінні поліції - 

Імміграційному управлінні відповідно до чинного законодавства (Законодавчий декрет 286/98 - 

Консолідований закон про імміграцію). 

Протягом 8 днів після в’їзду в Італію громадяни України повинні заявити про свою присутність (за 

доданою формою) в імміграційній службі або в P.S. Монфальконе. Декларація про присутність повинна 

бути належним чином заповнена в кожній частині та представлена особисто до Імміграційної служби для 

вручення копії квитанції та проставлення штампу Офісу. 

Рекомендується звернутися в імміграційну службу із заповненою формою декларації про присутність 

разом з копією паспорта. 

Копія бланка, за допомогою якого іноземець заявив про свою присутність, видається зацікавленій 

стороні, щоб вона могла засвідчити виконання юридичного обов'язку; цю копію повинні пред'являти на 

кожен запит співробітники громадської безпеки та агенти. 

Декларації про відвідування мають бути заповнені на кожного окремого громадянина України. 

Якщо громадяни України є гостями готелів, подавати декларацію до імміграційного офісу не потрібно, 

оскільки цей тягар буде виконуватися за декларацією готельєра, який зобов’язаний повідомити про це в 

P.S. персональні дані людей, розміщених протягом 24 годин після їх прибуття. 

Для іноземців, які, навпаки, походять з країн, які не застосовують Шенгенську угоду (Україна), 

декларація про присутність вважається виправданою при в’їзді на кордон, де на проїзному документі 

особи проставляється штамп шенгенської уніформи. в’їзд в Італію. . У разі відсутності штампу в паспорті 

прикордонної поліції необхідно пред’явити декларацію про наявність. 

Крім того, ті, хто приймає громадян України, повинні протягом 48 годин після прибуття надіслати 

спеціальну «декларацію гостинності», надіславши копію документів, що посвідчують особу господаря та 

гостя. 

Якщо громадянин України проживає в муніципалітеті Гориція, декларацію необхідно надіслати на адресу 

immig.quest.go@pecps.poliziadistato.it. 

Якщо вона розміщена в муніципалітеті Монфальконе, декларацію необхідно надіслати на адресу 

comm.monfalcone.go@pecps.poliziadistato.it. 

В усіх інших випадках місцевий P.S. Мер є компетентним, а заяви про гостинність мають бути 

представлені в муніципалітет, де знаходиться будинок, де знаходиться іноземець. 

Для отримання додаткової інформації та будь-яких рекомендацій громадяни України можуть з’явитися на 

стійці імміграційної служби з понеділка по суботу з 08:00 до 14:00 або надіслати електронний лист із 

запитом на інформацію на immig.quest.go@pecps.poliziadistato.it. 

Форми: 

• декларація про наявність 

• декларація гостинності 

Додаткову інформацію можна знайти на сторінці «Ласкаво просимо до Італії». 
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