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Інструкція 
для громадян України 

 
Що робити після в'їзду в Італію? 
Якщо Ви громадянин України і маєте біометричний паспорт, ви можете в’їхати в 
Італію без в’їзної візи та перебувати там з туристичними цілями не більше 90 днів 
з дати в’їзду до Шенгенської зони.  
Якщо у вашому паспорті є штамп країни Шенгену (наприклад, Польща, Словенія, 
Румунія тощо... Молдова не входить до країн Шенгену) протягом 8 днів після 
в’їзду в Італію, ви повинні звернутися до місцевого управління поліції, де ви 
живете, щоб заповнити декларацію про присутність. 
У разі відсутності штампу, поставленого в паспорті, ви повинні звернутися до 
Головного Управління поліції, щоб зробити помітку про присутність. 
 
Щоб зайти до штабу поліції, ви повинні мати дійсний GREEN PASS, виданий 
після здачі мазка. 
 
Чи потрібно повідомляти про присутність в Італії в консульство України в Мілані? 
Якнайшвидше влада Італії радить громадянам України, які прибувають до 
Ломбардії, повідомити про свою присутність в Італії до українського  консульства 
в Мілані, заповнивши цю форму: натисніть тут  
 
Чи можу я подати заяву на отримання посвідки на проживання для тимчасового 
захисту? 

•   З п’ятниці, 11 березня, ви можете звернутися до Головного Управління 
поліції, щоб подати запит на дозвіл на проживання для тимчасового захисту;  
вручення документа відбудеться після публікації указу італійського уряду; 

•  заявки прийматимуться безпосередньо в міграційних офісах Головного 
Управління поліції, без штампа мита; 

•  вам видадуть квитанцію з фотографією та індентифікаційним кодом, який 
буде корисним для першої медичної допомоги; 
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•  Дозвіл буде дійсний протягом одного року, термін дії якого не пізніше 
04.03.2023 року, і матиме напис "PROT. TEMPORANEA ART. 20 TUI EMERG. 
UCRAINA". 

 
Хто може подати заяву на отримання посвідки на проживання для тимчасового 
захисту? 

•  Заяву на дозвіл на проживання можна подати: 

•   громадянам України та членам їх сімей, які проживали в Україні до 
24.02.2022 р.; 

•   особи без громадянства та громадяни третіх країн (крім України) та члени їх 
сімей, які отримали міжнародний захист або еквівалентний національний 
захист в Україні до 24.02.2022. 

 
Також заяву можуть подати особи, які втекли з України з 24.02.2022. 
 
Чи можу я подати заяву про міжнародний захист? 
Можна подати заяву про міжнародний захист, але на даний момент, перш ніж 
приймати рішення, радимо зачекати доки уряд Італії видасть указ. 
 
Що робити неповнолітнім? 
Для неповнолітніх необхідно пред’явити документи, що підтверджують родинні 
зв‘язки з повнолітнім, який їх супроводжує, або звернутися до дипломатичних 
представництв Республіки України, які знаходяться в Італії, для отримання 
документів щодо споріднених відносин. 
 
Що робити, якщо термін дії мого паспорта закінчився або у мене немає 
документів, що посвідчують особу? 
Посольство Республіки повідомило, що громадяни України, які прибули до Італії 
без документів після війни, будуть ідентифіковані українськими 
дипломатичними представництвами та отримають замінний документ із 
персональними даними зацікавлених сторін, термін дії якого становить шість 
місяців.  Крім того, паспорт буде продовжено ще на 5 років, а неповнолітні віком 
до 16 років будуть зареєстровані в паспортах батьків. 
 
 
 



 

 

Чи можуть неповнолітні піти до школи? 
Неповнолітні можуть записатись в школу за місцем проживання. Міністерство 
освіти дало перші вказівки щодо прийому до школи, українських учнів, які 
навчатимуться в італійських школах, які включатимуть психологічну допомогу та 
лінгвістичну підтримку.  
 
Що мені робити, щоб дотримуватись антиковід-заходів? 
Громадяни України до 31 березня 2022 року протягом 48 годин з моменту в’їзду 
мають провести молекулярний або антигенний тест на SARS-CoV-2 шляхом 
мазка. Протягом п’яти днів після здачі мазка громадяни повинні дотримуватися 
режиму самонагляду з обов’язковим носінням засобів захисту органів дихання 
типу FFP2, за винятком категорій, звільнених згідно з чинним законодавством. 
 
Чи можу я скористатися транспортним засобом? 
До 31 березня 2022 року громадяни України, які прибули з України внаслідок 
війни, можуть використовувати транспортні засоби для доїзду до лікувально-
профілактичних закладів, дому чи іншого місця проживання. І також отримати 
доступ до наданих їм житлових приміщень, пітверджуючи, що вони пройшли за 
72 години молекулярний тест, проведений за допомогою мазка, з негативним 
результатом, або за 48 годин швикісний тест з негативним результатом, або 
після в’їзду в Італію після здачі мазка, якщо він негативний (але в межах 
максимальної межі п’яти днів). Громадяни та зазначені суб’єкти зобов’язані 
носити засоби захисту органів дихання типу FFPP2 на всіх видах транспорту. 
 
Чи потрібно мені робити щеплення від COVID? 
У місці в’їзду в Італію або в будь-якому випадку протягом п’яти днів після в’їзду 
має бути гарантовано введення вакцин проти Covid-19, дифтерії, правця, 
кашлюку, поліомієліту.  У результаті введення вищезгаданих вакцин необхідно 
якнайшвидше розпочати пропозицію вакцини проти кору, паротиту, краснухи та 
скринінгового тесту на туберкульоз, також оцінюючи інші щеплення та 
необхідність завершення циклів вакцинації дітей.  Вакцинація здійснюється 
шляхом реєстрації в режимі «тимчасово присутній іноземець» (код «STP»). 
 
 Без GREEN PASS чи можна зустріти мене на стійці реєстрації? 
 До 31 березня 2022 року до видачі «посиленого» зеленого сертифіката зазначені 
особи мають право перебувати в приймальних пунктах, у системі прийому та 
інтеграції (ДАІ) або в інших закладах розміщення чи в приватних будинках, де 
вони розміщені. 
 

 


