Sportello Stranieri

НЕОБХІДНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН
Надзвичайна ситуація в зв’язку з коронавірусом
1.

. Виклики до Головного управління поліції(Questura) , отримані іноземними громадянами під час
подання заяв на отримання документів на проживання, можуть бути відкладені, а будь-які нові дати
будуть повідомлені через SMS або це можливо перевірити на сайті www.portaleimmigrazione.it,
вставивши ім'я користувача та пароль

a.

Сайт Головного управління поліції дає такі настанови:
Повідомлення до всіх іноземних громадян, про те, що з 10 березня 2020 року прийом громадян в
Головному управлінні поліції в Мілані за адресою по вулиці Монтебелло (via Montebello), а також
в міських та інших комісаріатах, отже і в комісаріаті міста Леняно (Commissariato di Legnano)
ТИМЧАСОВО буде припинено. Виклик на прийом в комісаріат буде перенесено на іншу дату
автоматично на пошті(Poste Italiane)
Для будь-якої інформації, яку вам потрібно отримати, Імміграційний офіс надає телефонну
послугу за номерами 0262265820 – 0262265821, з понеділка по п’ятницю з
09.00 до 12.00 а також електронну адресу: urpimmigrazione@poliziadistato.it. (Веб-сайт
Головного управління поліції в Мілані)
2.

Строки для пред'явлення першого дозволу на проживання вісім робочих днів від в'їзду в Італію, та
строки поновлення дозволу на проживання за шістдесят днів до закінчення строку, та шістдесяти днів
після закінчення терміну дії, призупиняються на 30 днів, від набрання чинності Законодавчого
Декрету, з 03.03.2020 по 01.04.2020. Таким чином терміни починають діяти з 01.04.2020 року.
(Законодавчий Декрет 9/2020, ст. 9)

3.

Дійсність медичної картки продовжується до 30 червня 2020 року. (Ст. 9 Закону 9/2020)

4.

Усі посвідки на проживання, які закінчуються між 31 січня та 15 квітня 2020 року, залишаються
дійсними до 15 червня 2020 року. Тому заява на поновлення може бути подана після 15 червня 2020
року. ( Законодавчий Декрет від 17 березня 2020 р., н.18, ст.103)

5.

Стосовно того, що зазначено в Законодавчому Декреті від 09/2020, Законодавчим Декретом від
18/2020 встановлено, що терміни порядку видачі дозволу на проживання до 23 лютого 2020 року
призупинено до 15 квітня 2020 року. (Законодавчий Декрет від 17 березня 2020 р., н. 18, ст.103)

6.

Посвідчення особи, посвідчення водія та рожеві аркуші дійсні до 31.08.2020 р. (Законодавчий Декрет
від 17 березня 2020 р., н. 18 ст. 104)
7.

Кінцевий термін щодо презентації для 730/2020 -30/09/2020

За будь-якою інформацією ви можете зателефонувати за номером 371 429 0612 в такий час:

-

Понеділок з 14.00 до 17.00
Середа з 10.00 до 13.00
П’ятниця з 14.00 до 17.00
Співробітники імміграційного офісу
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