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Процедури по прибуттю до Італії
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• з паспортом 

у випадку прямого в’їзду до Італії з-за меж Шенгенської зони та наявності 

прикордонного штампу в паспорті така заява не потрібна;

у випадку перетину кордону з іншої країни Шенгенської зони необхідно 

протягом 8 днів з моменту прибуття до Італії заповнити заяву про 

місцезнаходження (“про присутність” – dichiarazione di presenza) та надати її до 

Квестури або до комісаріату.

Термін дії паспортів українських громадян продовжено на 5 років.

• у випадку відсутності паспорту

Треба звернутися до Генерального Консульства України у Мілані для отримання 

довідки про посвідчення особи або для внесення у паспорт дітей до 16 років, що 

не мають документів.

Як роз’яснило Посольство України в Італії, українські громадяни, що тікають від 

війни та залишились без документів, зможуть отримати посвідчення особи у 

Консульстві одразу по прибуттю.

Отримавши довідку про посвідчення особи, необхідно заповнити і надати заяву 

про місцезнаходження протягом 8 днів з моменту прибуття до Італії.

Заява про присутність/місцезнаходження

Всі, хто надає прихисток особам, що прибули з України, мають надіслати (в тому числі 

сертифікованою електронною поштою PEC) заяву про надання прихистку:

Заява про надання прихистку/ про прийняття вас у 
якості гостя

https://questure.poliziadistato.it/statics/06/dichiarazione-presenza.pdf
https://questure.poliziadistato.it/statics/11/elenco-commissariati-questura.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2022/03/2022_Ambasciata-Ucraina_Note_verbali_Crisi.pdf
https://milan.mfa.gov.ua/it
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2022/03/2022_Ambasciata-Ucraina_Note_verbali_Crisi.pdf
https://questure.poliziadistato.it/statics/16/dichiarazione-di-ospitalita-modulo-art7.pdf?lang=it


UASI

• куди:

у комісаріати або місцеві відділки поліції;

• необхідні документи:

копії посвідчень особи громадян, яких приймають у своїй домівці.

Медогляд

UKR

МОЗ: «З 1 червня 2022 року “зелені сертифікати” Covid-19 більше не потрібні для 

в’їзду до Італії з країн Європейського Союзу та третіх країн»

ТУТ повна інформація стосовно охорони здоров'я.

Процес отримання міжнародного захисту

**під час публікації детали процедури отримання міжнародного захисту 

уточнюються** Особи, що планують скористатися опцією тимчасового міжнародного 

захисту, мають подати заяву до квестури на отримання посвідки на проживання для 

тимчасового захисту (permesso di soggiorno per protezione temporanea) та отримати 

відповідну квитанцію.

• За отриманням тимчасового міжнародного захисту можуть звернутися:

громадяни України та члени їх сімей, які мешкали в Україні до 24 лютого 2022 

року;

особи без громадянства та громадяни третіх країн, а також їхні родичі, які до 24 

лютого 2022 року знаходилися в Україні під міжнародним чи національним 

захистом;

в обох випадках міжнародний захист надається тільки якщо особи виїхали з 

України після 24 лютого 2022 року.

Особи без громадянства та громадяни третіх країн, крім України, які можуть 

довести, що вони перебували в Україні до 24 лютого 2022 року на підставі 

дійсної посвідки на постійне проживання, виданої відповідно до законодавства 

України, і які не мають змоги повернутися в безпечних і стабільних умовах до 

своєї країни або у регіон походження.

https://blest.unibocconi.eu/sites/default/files/media/attach/GuidaInformativa_Salute_ITA.pdf
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Декретом від 28 березня 2022 року уряд Італії, з іншого боку, вирішив не визнавати 

тимчасовий захист для двох інших категорій осіб, щодо яких рішення Ради ЄС залишало 

державам-членам лише право визнавати його, а саме:

особи без громадянства та громадяни третіх країн, крім України, які законно перебували 

в Україні до 24 лютого 2022 року на підставі дійсної посвідки на непостійне проживання, 

виданої відповідно до законодавства України, і які не можуть повернутися в безпечних і 

стабільних умовах до своєї країни або у регіон походження;

люди, які втекли з України незадовго до 24 лютого 2022 року з підвищеною напругою 

або які перебували на території Союзу (наприклад, у відпустці чи з робочих причин) 

близько цієї дати та які через збройний конфлікт не можуть повернутися в Україну .

Отримавши запит на тимчасовий міжнародний захист, квестура друкує “бланк 209”. Такий 

бланк разом із фото та привласненим ІПН надає право працювати та отримувати медичні 

послуги.

• Необхідні документи:

2 фотокартки;

заява про надання прихистку (про прийняття вас у якості гостя);

паспорт з прикордонним штампом про в’їзд до Італії або, в разі відсутності штампу, заява 

про місцезнаходження;

в разі необхідності, документи, що засвідчують родинні зв’язки між особами, які роблять 

запит.

• Де і як зробити запит:

Іміграційний офіс квестури Мілану – Via Montebello, 26, пн-сб, 8.00-12.00;

пункти прийому, відкриті для українців, що прибувають до Італії або наразі перебувають 

на її території;

як дістатися від центрального вокзалу Мілану;

попередньо треба призначити дату і час зустрічі через електронну пошту 

urpimmigrazione.mi@poliziadistato.it /immig.quest.mi.ucraina@pecps.poliziadistato.it

надіславши копію паспорту та заяву про місцезнаходження (у разі відсутності 

прикордонного штампу про в’їзд до Італії).

ТУТ і ТУТ додаткова інформація від Іміграційного офісу

UKR

https://goo.gl/maps/c3CbeB2aWFoHgnzV6
mailto:urpimmigrazione.mi@poliziadistato.it
mailto:immig.quest.mi.ucraina@pecps.poliziadistato.it
https://questure.poliziadistato.it/it/Milano/articolo/11886228d88f0374e564999795
https://questure.poliziadistato.it/statics/18/20220311-nota-con-vademecum-permesso-temporaneo-ucraina.pdf
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• Тривалість: один рік з 4 березня 2022 року

Отримувач дозволу на проживання з метою тимчасового захисту також може 

подати заяву про міжнародний захист відповідно до вимог закону (Законодавчий 

декрет 25/2008). Проте розгляд заяви про міжнародний захист відкладається до 

припинення дії тимчасового захисту.

ТУТ – інформація про італійські та європейські закони та правові норми, що 

регулюють в’їзд до Італії та запити про тимчасовий міжнародний захист осіб, які 

прибувають з України.

https://questure.poliziadistato.it/it/Milano/articolo/11886228d88f0374e564999795


UASI

Questa guida informativa è stata realizzata da studenti e studentesse, ricercatori e 

ricercatrici BLEST (Bocconi Lab for European Studies) nell’ambito dell’iniziativa UASI 

(Ucraina Supporto e Informazione).

Le informazioni contenute in questa guida sono aggiornate al:

08/11/2022

'Цей інформаційний поcібник створено студентами і науковцями 

BLEST (Лабораторія європейських досліджень Бокконі) в рамках 

ініціативи UASI (Україна, Підтримка та Інформація - Ukraine, Support

and Information). 

Інформація, що міститься в цьому посібнику, актуальна на:

08/11/2022

Этот информационный ресурс создан студентами и учëными BLEST 

(Лаборатория европейских исследований Боккони) в рамках 

инициативы UASI (Украина, Поддержка и Информация - Ukraine, 

Support and Information).

Информація, содержащаяся в настоящем руководстве, актуальна на:

08/11/2022


