
ОСТАННЄ ОНОВЛЕННЯ: Продовження дії дозволів на проживання для 
тимчасового захисту ст. 20 TUI - «Надзвичайна ситуація в Україні». 
03 березня 2023 року набрав чинності  DECRETO-LEGGE - ЗАКОН-ПОСТАНОВА No 16 від 2 
березня 2023 року про Термiновi положення по тимчасовому захисту осіб, які прибувають з 
України. (GU Serie Generale n.52 від 02-03-2023). 
Стаття 2 встановлює, що дозвiли на перебування для тимчасового захисту, термін дії яких 
закінчується 04 березня 2023 року, зберігають свою чинність до 31 грудня 2023 року, якщо 
Рада Європейського Союзу не вирішить припинити дію рішення. 
Таким чином, дозвiли на проживання, термін дії яких закінчується 03.04.2023, автоматично 
дійсні до 31.12.2023, і ви можете продовжити поновлення медичної  карти та Codice Fiscale 
(фiскальний номер, аналог IНН). 
 
Прийом бiженцiв та корисні номери: 
Цивільний захист: для отримання запитів на прийом регіон Венето пропонує вам зв'язатися 
за безкоштовним номером Цивільного захисту 800.99 00 09 з 9.00 до 17.00, або написати 
електронний лист на адресу: ucraina@regione.veneto.it. Тут ви можете отримати бiльше 
інформації. 
 
Вiддiл цивільного захисту також створив платформу для українців, щоб запросити внесок до 
засобiв існування: vademecum англійською мовою | Vademecum українською мовою – 
Кінцевий термін подання заявки на внесок залежить від закінчення надзвичайного стану. 
 
Міністерство внутрішніх справ і префектури Віченца: Корисна інформація доступна в 
інформаційному листі Міністерства внутрішніх справ: італійська версія | Англомовна версія | 
Українська версія | Російська версія. Щоб зв'язатися з префектурою для особливих ситуацій, 
напишіть на електронну emergenzamigranti.pref_vicenza@interno.it, із зазначенням в темі 
слова «НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ в Україні” або зв'яжіться з командою вiддiлу роботи з 
мігрантами Єпархії Карітасу Вічентіна. 
 
Caritas Diocesana Vicentina: команда вiддiлу по роботi з мігрантами може зорiентувати та 
надати інформацію про юридичну та медичну практику, пов'язану з прибуттям та 
прийомом людей, які прибувають до Віченци, рятуючись від конфлікту, щоб надати 
конкретні форми захисту, супроводу та включення в місцеву соціальну мережу. 
Зверніться до Секретаріату за номером 0444-304986. 
 

Прийом біженців на території єпархії Віченца 

1. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я: люди, що приїжджають, повинні негайно повідомити центри Aulss 
(єдиний центр, в якому можна зробити тест, перевірити вакцинацію/ Greenpass, 
отримати попередню медичну картку STP) і дотримуватися протоколів, доступних на 
таких сайтах: 

• для прибуття в Ulss8 Berica натисніть тут 
• для прибуття в Ulss7 Pedemontana натисніть тут 
• для прибуття в Ulss9 Scaligera натисніть тут 
• для прибуття в Ulss6 Euganea натисніть тут 

 

2. ЮРИДИЧНИЙ ПРОЦЕС: 
 

КРОК 1 - Реєстрація гостя та декларація присутності/ Dichiarazione di ospitalità e di 
presenza (ініціювання заяви про дозвіл на проживання) 

 



• особи, які приймають українців на своїй території (будинок/квартира), 
зобов'язані зареєструвати кожну особу яка прибула протягом 48 годин після 
прибуття - Dichiarazione di ospitalità. Цей документ повинен бути підписаний 
власником приміщення. 

• кожен запрошений українець повинен заповнити декларацію присутності – 
Dichiarazione di presenza. Ця декларація має бути підписана особою, що прибула 
(для дітей декларацію заповнюють та підписують батьки). 

 
Обидві декларації необхідно надіслати: 

 
• у Квестурі (управління державної поліції – Questura) Віченци, у разі реєстрації в 

районі Віченци: immigrazione.vi@poliziadistato.it 
• у Квестурі (управління державної поліції – Questura) Падуї, у разі реєстрації на 

території Падуї: immig.quest.pd@pecps.poliziadistato.it 
• у Квестурі (управління державної поліції – Questura) Верони, у разі реєстрації в 

районі Верони: immig.quest.vr@pecps.poliziadistato.it 
 

Крім того, для тих, хто проживає за межами Віченци (міста), але в межах провінції 
Віченца, відповідного листа необхідно надсилати на ту саму адресу електронної 
пошти Квестури Віченци (immigrazione.vi@poliziadistato.it ), а також додати у полі 
«отримувач» електронну адресу відповідного муніципалітету та відділення 
карабінерів (ці адреси вказані на офіційних сайтах вказаних установ). 

 
Електронний лист має містити: 

 
• Бланк реєстрації (Dichiarazione di ospitalità) кожної особи, що прибула 
• Копія документа, що посвідчує особу господаря помешкання 

 



• Декларація присутності (Dichiarazione di presenza) на кожну особу, що прибула 
• За наявності паспорти або документи, що засвідчують прибулу особу (скан 

першої сторінки та сторінок, які містять штампи). 
• Контактний номер телефону. Головне управління поліції зателефонує за цим 

номером, щоб призначити дату прийому (на цю зустріч кожна особа має 
підготувати 2 фотографії паспортного формату). 

 
КРОК 2 – Дозвіл на проживання для тимчасового захисту ст. 20 TUI_UKRAINE НС 
(оновлено 10.03.2022) – permesso di soggiorno per protezione temporanea (пермессо 
ді соджорно пер протеціоне темпоранеа) 

 
Після подання запиту на отримання дозволу на проживання Квестура призначає 
дату прийому. На цій зустрічі буде зроблене цифрове фото та відбитки пальців для 
фіксації в системі, після чого Квестура видає квитанцію з фотографією та фіскальним 
номером (Codice Fiscale – аналог українського ІНН), необхідну для отримання 
медичних послуг. 

 
Посвідка на проживання (формул. TEMPORARY PROT. ART. 20 TUI EMERG. UKRAINE / 
TEMPORARY PROT. EMERGENCY UKRAINE) діє з моменту вказаного на документі до 4 
березня 2023 року. 

 
Вимоги для отримання посвідки на проживання для тимчасового захисту: 

 
• громадяни України та члени їх сімей, які проживали в Україні до 24 лютого 

2022 року; переселенці з України після 24 лютого 2022 року; 
• особи без громадянства та громадяни третіх країн, які мають членів сімей, 

які користувалися МІЖНАРОДНИМ ЗАХИСТОМ або НАЦІОНАЛЬНИМ ЗАХИСТОМ в 
Україні до 24 лютого 2022 року. 

 
УТОЧНЕННЯ 1: СІМ’Ї З НЕПОВНОЛІТНІМИ ДІТЬМИ (ЗА ПРИСУТНОСТІ ХОЧА Б 
ОДНОГО З БАТЬКІВ) 

 
Якщо є необхідність підтвердити батьківство, як це зробити? 
1. за наявності свідоцтва про народження необхідний переклад та печатка 

компетентного суду (засвідчення відповідності оригіналу тексту перекладу в 
передбачені законом способи); 

2. у разі відсутності документів необхідно звернутися до найближчого українського 
дипломатичного представництва. 

 

УТОЧНЕННЯ 2: НЕПОВНОЛІТНІ БЕЗ СУПРОВОДУ БАТЬКІВ (У СУПРОВОДІ ІНШИХ 
РОДИЧІВ, ЗНАЙОМИХ АБО ВОЛОНТЕРІВ) 

 
Такі діти вважаються НЕПОВНОЛІТНІМИ ІНОЗЕМЦЯМИ БЕЗ СУПРОВОДУ, тому 
необхідно повідомити про такий випадок до суду у справах неповнолітніх, щоб 
приступити до ПРИЗНАЧЕННЯ ОПІКУНА. 

 

Робота і школа 

РОБОТА: посвідка на проживання для тимчасового захисту дозволяє працювати за 
контрактом. 

 



Зарахування до ШКОЛИ: достатньо звернутися до Секретаріату найближчої школи (див. 
веб-сайт Департаменту навчання Венето) для зарахування дитини відповідно до вікового 
критерію. 

 

Наявність житла та робота волонтерів 

Запрошуємо вас і надалі повідомляти про доступність приватних осель, парафій, 
організацій, компаній та асоціацій, звертаючись до секретаріату Карітасу за номером 0444 
304986 (з понеділка по п’ятницю, з 9 до 13) або електронною поштою 
segreteria@caritas.vicenza.it. 

 

Ми просимо парафії інформувати секретаріат Карітасу про можливість гостювання в 
парафіяльних приміщеннях. 

 

Збір коштів на гостинність на єпархіальній території 

Також було розпочато особливий збір коштів на користь біженців, прийнятих на території 
єпархії. Ви можете зробити пожертву для Associazione Diakonia onlus, оперативного відділу 
Caritas Diocesana Vicentina, шляхом банківського переказу на рахунок Iban IT40D 05018 
11800 0000 1107 9332, наданий Associazione Diakonia Onlus у Banca Vicenza Etía (філія Banca 
Vicenza Et. / «Ucraina/Profughi nel vicentino»). 

 
Підтримка допомоги, яку заохочує Congregazione delle Suore Maestre di S. Dorotea Figlie dei 
S. Cuori 

 
Congregazione delle Suore Maestre di S. Dorotea з Головним Домом у Віченці вітає біженців 
у трьох громадах, які знаходяться на цих територіях: 

 
• в Україні, в Яворові, що під Львовом, сестрі Малгожаті та ще двом сестрам вдається 

одночасно приймати 25 біженців і організовувати їх перевезення до Польщі на 
мікроавтобусі; 

• у Польщі, у Любліні, сестра Моніка Бориця та інші сестри встигли прийняти 41 
біженця (у громадських та парафіяльних кімнатах), за домовленістю з місцевим 
Карітасом; 

• у Румунії, в Отелені, сестра Емілія Россі та інші сестри мають 30 місць для біженців, 
які прибудуть у найближчі години. 



Допомогти саме цим громадам для придбання та розподілу речей першої необхідності на 
місці можна, зробивши банківський переказ з метою «Per accoglienza profughi», 
оформлений Іст. - Iban IT11 X030 6911 8941 0000 0014 372. 

 

Збір коштів Caritas Italiana 

Для допомоги людям в Україні та переміщеним особам у сусідніх державах, наразі 
найефективнішим є збір коштів на закупівлю та місцеве розповсюдження товарів першої 
необхідності. З цією метою Caritas Italiana вже відкрив відповідні канали. Зробити внески 
можна за допомогою поштового поточного рахунку n. 347013, ви можете зробити 
пожертву онлайн через веб-сайт www.caritas.it або зробіть банківський переказ (причина 
«Europa/Ucraina») через Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma – Iban: IT24 C050 1803 
2000 0001 3331 111 

 

Документи 

Досьє італійського Карітасу «Україна – божевілля війни» 
 

Прес-реліз Caritas Italiana від 14 березня 2022 року 
 

Прес-реліз Caritas Italiana від 10 березня 2022 року 
 

Прес-реліз Caritas Italiana від 9 березня 2022 року 
 

Прес-реліз Єпархії Віченци від 4 березня 2022 року 
 

Прес-реліз Єпархії Віченци від 28 лютого 2022 року 


