
НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ - ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПЕРЕБУТТЯ 

Правила до виконання для українських біженців та тих хто їх приймає у своїх домівках. 

Громадяни України, які прибули на територію муніципалітету Еболі, повинні повідомити про 

свою присутність шляхом вручення спеціального бланка, ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ПРИСУТНІСТЬ, яка 

матиме дійсність  протягом 90 днів, належним чином заповненої та супроводженої 

фотографіями та ксерокопією паспорта, до імміграційної служби або до таких компетентних  

органів таких як Поліційські  відділки на території. 

Бланк також можна надіслати через сертифіковану електронну пошту (PEC) на адреси, зазначені 

нижче: https://questure.poliziadistato.it/servizio/commissariati/5730dc9d23db7280424887   

або за адресою: immig.quest.sa@pecps.poliziadistato.it   

Громадяни України без документів, які посвідчують  Їхню особу, мають можливість  зв’язатися зі 

своїм посольством або консульством, якщо немає такої можливості, мають все-таки право у 

будь-якому випадку подати декларацію про  їхню присутність, та їхню фотоідентифікацію, так як 

це вимагає закозаконодавство Імміграційного офісу поліції Салерно. 

 

ГОСТИННІСТЬ'   

Ті, хто приймає громадян України, які втікають від війни, повинні повідомити про їх 

присутність протягом 48 годин після прибуття, заповнивши Бланк «Повідомлення про 

гостинність”  для запрошених громадян  які не являються громадянами євро союзу ( ЄС)».   

Належним чином заповнений бланк необхідно доставити до Департаменту муніципальної 

поліції муніципалітету Еболі, за адресою Вул. Mario Pagano або надіслати електронною поштою 

на адресу:  

Електронна пошта: poliziamunicipale@comune.eboli.sa.it   

Cертифіковану електронну пошту (PEC): comune@pec.comune.eboli.sa.it   

 

НА ДОПОМОГУ ЗДОРОВ’Я відповідно до законодавства про боротьбу з Covid-19 для громадян, 

які прибувають з України, їм необхідно звернутися до клініки STP / ENI (Тимчасово присутній 

іноземець) в М. Еболі відділення 64 на  вул.  Saсro Cuore - площа Lombardi  тел. 0828/362603 у 

дні:  

ПОНЕДІЛОК ранок з 9:00 до 11:00 години та з 15:00 до 17:30 годин вечора. 

ЧЕТВЕР після обіду з 15:00 до 17:30 годин. 

 

З питань вакцинації звертайтеся до центру вакцинації UOPC 64 Eboli, вул. Buozzi н. 8 

За нижче вказаними днями: 

З ПОНЕДІЛКА ПО ЧЕТВЕР з 9:30 до 14:00 години та з 14:30 до 18:00 години 

П'ятниця з 9:30 до 14:00 години 
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Телефони, за якими можна зв'язатися для повідомлення: 

 C/so Matteo Ripa н. 49 84025 Еболі • SA 

Сертифікована електронна пошта (PEC): comune@pec.comune.eboli.sa.it 

Соціальні послуги 0828/328267 - 0828-1842547 - 0828/328369 - 0828/328370  

Цивільний захист 0828/213553  

Муніципальна поліція 0828/361515  

 

ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ОРІЄНТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ можливо звернутися до .Соц кооперативу 

cooperativa sociale CSC за адресою вул Карло Росселлі, н.8 за телефонами: 0828/437323 -

389/6195717.  

ПОНЕДІЛОК ТА ВІВТОРОК  з 9:30 до 13:30 години 

ВІВТОРОК ТА ЧЕТВЕР з 15:00 до 19:00 години 

 

 

 

Еболі 10 березня 2022 року. 

 

 

Радник із соціальної політики та спорту.  

Damiana Masiello 

 

Мер міста. AVV. Mario Conte 

 

 

Додатки документів 

 

DICHIARAZIONE PRESENZA - ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ПРИСУТНІСТЬ 

COMUNICAZIONE OSPITALITÀ - ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ГОСТИННІСТЬ 
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