
Поліцейська ділянка Ліворно
ІМІГРАЦІЙНЕ БЮРО

 НАДЗВИЧАЙНА  СИТУАЦіЯ 

УКРАЇНА

Що робити українським громадянам у провінції Ліворно?

 

Усі громадяни України, які прибули в провінцію, повинні якнайшвидше пред’явити 
зелену сертифікацію Covid-19 для прийняття та подальшої обробки, а також для будь-

якого формулювання запиту на розміщення в системі прийому, керованої в префектурі, 
в імміграційному управлінні штаб-квартири поліції або в територіально 
компетентному комісаріаті громадської безпеки, у часи, зазначені нижче.

 

Головне управління поліції Ліворно та комісаріати поліції, відкрили спеціальні 
приймальні для громадян України, які можна відвідати щодня з 9:00 до 12:00.

 

Українські біженці, які прибули до провінції, будуть вважатися легальними протягом 
трьох місяців з моменту їх в'їзду до Шенгенської зони; для тих, хто хоче залишитися в 
Італії, необхідно буде подати заяву на отримання дозволу на проживання відповідно до 

чинного законодавства в той же термін.

 

У будь-якому випадку, протягом 8 днів після прибуття в Італію, використовуючи 
додану форму, декларацію про присутність необхідно надіслати на засвідчену адресу 

електронної пошти Управління імміграції Головного управління поліції або 
територіально компетентного уповноваженого з питань громадської безпеки, 

декларацію присутності, додавши ксерокопію паспорта.

Що робити, якщо ви приймаєте українців?



 

Приймаюча організація протягом 48 годин після прибуття зобов’язана, 
використовуючи додані форми, оформити конкретну декларацію про гостинність до 
територіально компетентного органу громадської безпеки (штаб поліції, комісаріати 
громадської безпеки або муніципалітети, де не розташовано штаб-квартиру поліції / 

Громадський Комісаріати безпеки).

 

У муніципалітетах, у яких немає штаб-квартири поліції/комісара громадської безпеки, 
місцевого органу громадської безпеки з мером, декларації про гостинність мають бути 

подані до муніципалітету, де знаходиться будинок, який прийме іноземця.

 

 

Для отримання додаткової інформації та будь-яких рекомендацій:

 

Громадяни України можуть звертатися до стійки імміграційної служби або комісаріатів 
громадської безпеки з понеділка по суботу з 09:00 до 12:00 або зателефонувати до 

відділу зв'язків з громадськістю Головного управління поліції Ліворно за номером 
0586-235111 з 08:30 до 12. :30 з понеділка по п’ятницю, з якими також можна зв’язатися 

за сертифікованою адресою електронної пошти urp.quest.li@pecps.poliziadistato.it.


