
Надзвичайний стан в Україні: Правила реєстрації  та

гостинність інозеців

(Adempimen# per la presenza e ospitalità di persone ucraine)

Враховуючи надзвичайний стан оголошенний на території  України по мотивам війни,  і  в

подальшому  прибуття  іноземців  (біженців)  до  нашого  муніципалітету,  нагадуємо

громадянам  правила  щодо  гарантії  безпечного  перебування  та  отримання  необхідних

документів.

Алгоритм дії щодо реєстрації біженців:

� Громадяни України що прибули до Італії,  зобов’язані зареєструватися, тобто надати

заяву  щодо  особистої  присутності  “dichiarazione di presenza”  до  нашого

муніципалітету яка  в подальшому буде передана до Головного управління поліції,

відділення іміграції (Questura).

Важливо!  При  подачі  заяви  необхідним  є  особиста  присутність  та  наявність  діючого

документу, що засвідчує особу.

� Наразі відсутності діючого документу (закордонного паспорту), необхідно звернутися

до Генерального Консульства України в Мілані та оформити довідку з фотокарткою у

якій  зазначатимуться  персональні  дані,  що  в  подальшому  буде  замінювати

закордонний паспорт.

Генеральне Консульство України

Номер телефону для довідки: 02801333

Номер гарячої лінії: +393487254038

Адреса: via Ludovico di Breme 11, 20156 Milano

Термін подачі заяви “dichiarazione di presenza”  до муніципалітету не пізніше ніж за 8 днів з

моменту в’їзду до Італії.

Для громадян які надають гостинність приїзжим з України необхідно:

� Подати заяву про гостинність “dichiarazione di ospitalita’ ” до муніципалітету, протягом

48 годин з моменту надання гостинності.

Увага! Заява про гостинність “dichiarazione di ospitalita’ ” повинна бути зареєстрована у будь-

якому випадку, навіть у разі продажі майна , що перебуває у власності.



Заява  про  особисту  присутність   “dichiarazione di presenza”   та  заява  про  гостинність

“dichiarazione di ospitalita’ ” реєструється за адресою:

Муніципалітет Дезйо, пункт надзвичайної ситуації в Україні 

Comune di Desio, Punto Accoglienza emergenza Ucraina

Palazzo Comunale, вхід A, Piazza Giovanni Paolo II

У наступні дні та години: 

з понеділка по пятницю з 8:30 до 12:30; у вівторок та четверг з 8:30 до 12:30 та з  15:30 до

17:30.

Інформація за телефоном: 03623921 (після відповіді автовідповідача вибрати цифру 1).

Надання заяви щодо гостинності “dichiarazione di ospitalità / cessione di fabbricato”  через

електронну почту, PEC, SPID/CIE

� Заява щодо гостинності “dichiarazione di ospitalità / cessione di fabbricato”  також може

бути надіслана через електронну почту або  PEC (сертифікована електронна почта), з

додаванням необхідних документів.  

Email: protocollo@comune.desio.mb.it;   PEC: protocollo.comune.desio@legalmail.it 

� У  разі  наявності  SPID/CIE (система  цифрової  ідентичності),  заява  може  бути

зареєстрована використовуючи портал онлайн процедури за цим лінком link

Громадяни України зобовязані  повідомити про свою присутність Консульство України в

Мілані.

Консульство України у Мілані призиває громадян України повідомляти про свою присутність

на території Італії,  написавши електронний лист на адресу: milanoconsolato  1@  gmail  .  com   або

через онлайн портал за цим лінком link

Увага! Повідомлення щодо особистого знаходження громадянина України на території Італії

до  Консульства  України  у  Мілані  не  звільняє  від  обов’язку  декларації    до  Головного

управління поліції, відділення іміграції (Questura).

Генеральне Консульство України

Номер телефону для довідки: 02801333

Номер гарячої лінії: +393487254038

Адреса: via Ludovico di Breme 11, 20156 Milano

SPORTELLO STRANIERI  Відділ іноземців 

� Послуги: надання інформації іноземцям та сім’ям що надають гостинність

� Адреса: Palazzo Comunale, перший поверх вхід В

� Часи роботи: по попередньому звінку та домовленністю по телефону 3925739351 у

наступні дні : понеділок з 9:30 до 12:30 і з 14:00 до 17:00; пятниця з 9:30 до 12:30.
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