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EMERGENZA UCRAINA
CONDIVIDI

EMERGENZA UCRAINA
SPORTELLO UFFICIO IMMIGRAZIONE DEDICATO CORSO VERONA N. 4 E PERMESSI DI
SOGGIORNO PER PROTEZIONE TEMPORANEA

CATEGORIE DI PERSONE AVENTI DIRITTO A RICHIEDERE IL PERMESSO PER PROTEZIONE
TEMPORANEA:



Cittadini ucraini e loro familiari residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;
Apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina e loro familiari, beneficiari di protezione
internazionale o nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022.
Tali categorie di persone devono dimostrare (attraverso il timbro di ingresso sul passaporto o altra
documentazione alternativa) di essere sfollate dall’Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
Il deposito delle istanze di protezione temporanea può essere effettuato esclusivamente presentandosi
personalmente presso lo Sportello dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Torino, sito in Corso
Verona n. 4.
Lo Sportello sarà dedicato all’acquisizione esclusivamente delle istanze delle categorie di persone
sopra indicate nei seguenti giorni ed orari:




Il venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00;
Il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
La documentazione da presentare allo Sportello per il rilascio di un permesso per protezione
temporanea è la seguente:










Passaporto in corso di validità in originale; in mancanza di tale documento occorre rivolgersi
alle rappresentanze consolari dell’Ucraina in Italia;
Fotocopia integrale del passaporto;
Dichiarazione di ospitalità;
Dichiarazione di presenza se già presentata;
Documentazione attestante il vincolo genitoriale o di parentela per i minori;
Nr. 4 fototessere;
Modulo di richiesta scaricabile online compilato;
Non è previsto il pagamento dell’imposta di bollo per la presentazione di questa tipologia di
istanza.
TRATTAZIONE ISTANZA
Al termine della trattazione dell’istanza allo Sportello al richiedente verrà rilasciata una ricevuta, munita
di foto e codice fiscale, che sarà utilizzabile anche per poter accedere alle prestazioni di carattere
sanitario.
Al momento dell’acquisizione dell’istanza allo Sportello il richiedente verrà sottoposto ad acquisizione
dei dati biometrici e relativo fotosegnalamento.

CONSULTAZIONE DELLA PRATICA, TIPOLOGIA DI PERMESSO RILASCIATO E MODALITÀ DI
RITIRO
In relazione alle predette istanze presentate allo Sportello in Corso Verona n. 4, per le quali viene
rilasciata apposita ricevuta, le verifiche sullo stato della pratica potranno essere effettuate sul sito della
Questura di Torino, accedendo con il numero di pratica posto in alto a sinistra della ricevuta.
Il permesso di soggiorno per protezione temporanea è rilasciato in formato elettronico ed avrà una
durata di 12 mesi con scadenza non oltre la data del 4 marzo 2023.
Il ritiro del permesso di soggiorno risultato, dalla predetta consultazione, pronto per la consegna potrà
avvenire esclusivamente presentandosi personalmente, necessariamente muniti dell’apposita ricevuta,
presso lo Sportello dedicato dell’Ufficio Immigrazione in Corso Verona n. 4, nei seguenti giorni ed orari:




Il venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00;
Il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Ulteriori richieste di informazioni potranno essere presentate direttamente allo Sportello di Corso
Verona n. 4.
Per le questioni di carattere sanitario e sull’accoglienza si rinvia all’allegato opuscolo
informativo.

НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ
ОКРЕМЕ ВІДДІЛЕННЯ ІММІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ ПРОСПЕКТ ВЕРОНА 4 (CORSO VERONA N.
4) ТА ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ПРОЖИВАННЯ ДЛЯ ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ
КАТЕГОРІЇ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО СКЛАДАТИ ЗАПИТ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА
ПРОЖИВАННЯ ДЛЯ ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ:



Громадяни України та члени їх сімей, які проживали на території України до 24 лютого 2022;
Особи без громадянства та громадяни третіх країн, крім України та члени їх сімей, які
користувались міжнародним або еквівалентним національним захистом в Україні до 24 лютого
2022 року.
Вищевказані категорії осіб повинні довести (обов’язкова наявність штампу про в’їзд у ЕС в
паспорті або іншому документі), що вони виїхали з України після 24 лютого 2022 року.
ІНСТРУКЦІЯ ПОДАЧІ ЗАПИТУ
Запит для отримання дозволу на проживання для тимчасового захисту можна скласти лише
з’явившись особисто в імміграційну службу Головного управління поліції Турина (Квестура), яка
знаходиться на проспекті Верона №. 4 (Corso Verona №4).
Дане відділення займатиметься виключно прийняттям запитів від вищевказаних категорій осіб у
наступні дні та години:




П’ятниця з 15.00 до 18.00;
Субота з 9.00 до 13.00.
НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ
Список необхідних документів для отримання дозволу на проживання для тимчасового захисту:










Оригінал дійсного паспорта; у разі відсутності цього документа необхідно звернутися до
консульських представництв України в Італії;
Фотокопія всіх сторінок паспорта;
Декларація про тимчасовий притулок (Dichiarazione di ospitalità);
Декларація про присутність, якщо є в наявності (Dichiarazione di presenza se già presentata);
Документи, що підтверджують батьківський чи споріднений зв'язок для неповнолітніх;
4 фотокартки 45 x 35 mm;
Заповнена анкета, яку можна затягнути онлайн;
За складання такого типу запиту не сплачується жоден грошовий збір.
ІНСТАНЦІЯ

Після складання запиту в імміграційному відділенні, заявник отримає підтвердження з
фотокарткою та ідентифікаційним кодом, який також можна використовувати для отримання
медичних послуг.
Під час складання запиту в імміграційному відділенні відбувається збір біометричних даних та
фото ідентифікація.

ЯК ПЕРЕВІРИТИ СТАТУС ПРАКТИКИ, ТИП ВИДАНОГО ДОЗВОЛУ ТА СПОСІБ ЙОГО
ОТРИМАННЯ
Перевірку статусу вищезгаданих практик, складених в імміграційному відділенні на проспекті
Верона 4 і підтверджених квитанцією, можна здійснити на веб-сайті Головного управління поліції
Турина (Квестура), вказавши номер справи, що знаходиться у верхньому лівому куті квитанції.
Дозвіл на проживання для тимчасового захисту видається в електронному форматі і діятиме 12
місяців, але не пізніше ніж до 4 березня 2023.

Отримати дозвіл на проживання, після перевірки його готовності, як вказано в попередньому
абзаці, можна з’явившись особисто, обов’язково з відповідною квитанцією, в окремому відділенні
імміграційної служби на проспекті Верона 4 (Corso Verona n.4), у наступні дні та години:



П’ятниця з 15.00 до 18.00;
Субота з 9.00 до 13.00.
Подальші запити щодо надання інформації можна складати безпосередньо у відділенні на
проспекті Верона 4 (Corso Verona n. 4).
З питань охорони здоров’я та розміщення приїзжих, дивіться інформаційну брошуру в
додатку.
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