
 
 

Об’єкт: «тимчасовий захист» для українських біженців 

 

обов’язкові умови для отримання  

Посвідки на проживання з метою «Тимчасовий захист»  

згідно зі ст. 20 Положень про Іміграцію (TUI) та Декрету (DPCM) виданого 28.03.2022 

Нижчезазначена інформація станом на 29.04.2022 

 

 виїзд з території України ПІСЛЯ 24.02.2022 

 наявність нижчезазначених документів: 

 заповнена заява на видачу першої посвідки на проживання1 

 дійсний біометричний паспорт2 

 заява про факт прийняття іноземця (Dichiarazione di ospitalità) пред’явити протягом 48 годин 

включно з дати прийняття 

якщо громадянин України є гостем особи / сім'ї :  

 необхідні документи: 
- заповнений бланк3  
- для особи, що приймає: якщо громадянин Італії / країни-члена ЄС: ID –картка (carta d’identità), 
  якщо громадянин країни, що не входить до складу ЄС: посвідка на проживання + паспорт +  
  ID картка (carta d’identità) 
- контракт про аренду або контракт куплі-продажу 
- для громадянина України: паспорт (оригінал пред'явити + копія сторінки з особистими даними) 

Компетентна установа: Квестура (Questura) – Комісаріат Поліції (Commissariato di polizia) – Поліція 

(Polizia locale) 

Порядок подачі: 

             - безпосередньо у відділі за попереднім записом: особа яку приймають та приймаюча особа 

               мають пред’явити вищезазначені документи – оригінал та надати копію. Поліція видає 

               «квитанцію з печаткою» (‘ricevuta timbrata’) 

             - сертифікованою поштою (pec) 

             - рекомендованим листом (raccomandata A/R) 

якщо громадянин України був прийнятий у структуру (готель – резиденція) то має попросити у 

відповідальних копію Заяви про факт прийняття іноземця (dichiarazione di ospitalità), отриману в 

Комісаріаті; 

 Заява про присутність на території Італії – є обов’язковою у випадку якщо у паспорті відсутній штамп 

про в’їзд на територію Італії – пред’явити до Квестури протягом 8 днів включно з дати в’їзду на 

територію Італії. 

                                                             
1 Бланк запиту: 209 – факсімілє в додатку 
2 У випадку відсутності біометричного паспорту, дивитись нотатки на ст. 3 
3 Бланк в додатку 



 

  

  

o необхідні документи: 
-    Заповнений бланк4  
-    Паспорт заявника (пред’явити оригінал + копія паспорту з особистими даними)  
 

o Установа за компетенцією: 
-     Якщо особа, що подає запит та проживає в провінції Мілану: Квестура м. Мілан –  
      Відділ Імміграції, via Montebello, 26 (зупинка метро жовтої лінії M3 – Turati) 
      Розклад роботи: з понеділка по суботу з 08.00-12.00 
-     Якщо особа, що подає запит проживає в м. Мілан:  
      Коміссаріат Поліції за територіальною компетенцією 
 

 2 фотографії у форматі «tessera» 

 

Установа, уповноважена на видачу Посвідки на проживання за мотивом «Тимчасовий 

захист»: Центральна Квестура – Відділ Імміграції, via Motebello 26 (зупинка метро жовтої лінії 

M3 – Turati) 

розклад роботи: з понеділка по суботу, з 08:00 – 12:00   

 

o Порядок прийняття запитів: 
- За попереднім записом на імейл: immig.quest.mi.ucraina@pecps.poliziadistato.it  

з копією паспорту заявника у додатку та його контактами в листі 

- Особисто прийти до Квестури. 

 

 Процедура яка здійснюється Квестурою: 
 
Етап 1  - подання повного пакету документів. 
Співробітник Поліції: 

- Перевіряє вірність всіх документів 

- Сканує підпис, фотографії, відбитки пальців 

- Надає квитанцію (ricevuta) яка підтверджує факт подачі документів з прикріпленою 

фотографією + фіскальний код 

              Етап 2 – видача електронної Посвідки на проживання 

 

   Тривалість першої посвідки на проживання: 1 рік – строком, що не перевищує 04.03.2023. 

 

   Можливості / права, надані громадянину України, який набув «посвідки за мотивом  

  Тимчасовий захист»: 

  -    Доступ до системи послуг на безоплатній основі: медичне обслуговування – мовна освіта 

  -    Доступ до роботи: 

o За наймом – громадянин України може займатись трудовою діяльністю на основі прийому на 
роботу / робочого контракту  

o Індивідуальне підприємництво – громадянин України може займатись трудовою діяльністю за 

«індивідуальним підприємництвом» 

                                                             
4 в додатку бланк різними мовами + факсімілє формату 

mailto:immig.quest.mi.ucraina@pecps.poliziadistato.it


 

   

  

ПАМ’ЯТКА: 

 Після подачі повного пакету документів на видачу Посвідки на проживання за мотивом 

«ТИМЧАСОВИЙ ЗАХИСТ» заявник може їздити до інших країн Європейського Союзу ЛИШЕ з 

туристичною метою (максимальне перебування: 90 днів) – це є дуже важливим, тому 

необхідно добре подумати перед тим як подавати запит до компетентних органів Італії на 

отримання тимчасового захисту 

 Для доступу до Установ є обов’язковим дотримання всіх заходів безпеки для запобігання 

розповсюдженню Covid 

Особисті документи громадянина України 

специфічні випадки: 

 
біометричний паспорт, строк якого вийшов:  

для дорослого: консульство України продовжує строк паспорту на 5 років 

для неповнолітнього та особи, чий вік не досяг 16 років: консульство України записує неповнолітнього 
в біометричний паспорт одного з батьків, передбачена попередня перевірка сімейного зв’язку 

 

внутрішній паспорт України: 

для дорослого та неповнолітнього, чий вік не досяг 16 років: Консульство України видає «Свідоцтво, 
що ідентифікує особу» з прикріпленою фотографією. 

З собою необхідно мати чотири паспортні фотографії. «Свідоцтво, що ідентифікує особу» видається 
безкоштовно. 

Свідоцтво про народження неповнолітньої дитини має бути перекладене італійською мовою 
присяжним перекладачем (traduttore giurato) 

«Свідоцтво що ідентифікує особу» видане Консульством України має бути легалізоване у Префектурі 

 

Компетентні установи: 

Генеральне Консульство України в м. Мілан:  

via Ludovico di Breme n. 11 

Відділ Легалізації – Префектура м. Мілан: 

via Servio Tullio n. 4 

пред'явити: «Свідоцтво що ідентифікує особу» видане Консульством України (в оригіналі + подати 

копію) – лист з датою запису до Квестури Мілану для видачі Посвідки на проживання за мотивом 

«Тимчасовий захист» (в оригіналі + копія) – 16 євро 

розклад роботи: з понеділка до п’ятниці, з 09:00 – 13:00 

порядок подачі: вхід без попереднього запису 

 

ВАЖЛИВО: для доступу до Установ є обов’язковим дотримання всіх заходів безпеки для запобігання 

розповсюдженню Covid 


