
ІНФОРМОВАНА ЗГОДA 

Прізвище, ім'я: 

Місце народження: 

Дата народження: 

Документ, що посвідчує особу: 

Маєте намір скористатися послугами юридичної консультації, яка надається 

безкоштовно юристом……………….(Податковий кодекс; PEC) як учасник 

ІНІЦІАТИВ КОНТАКТНИХ ТОЧOK ДЛЯ УКРАЇНИ. 

Заявляє: 

- Що отримали інформацію відповідно до статті 13 законодавчої постанови 

No.196/2003 та погодилися на обробку персональних даних у встановленому 

порядку, в даному інформаційному повідомленні. 

- Адвокат……….…. 

повідомив належним чином про те, що він є членом ініціатив контактного 

пункту для України, в РАДА АДВОКАТІВ НЕАПОЛЯ. 

- Що повідомили про ціль послуг, що надається адвокатом контактного пункту. 

Це є надання допомоги в діяльності штаб-квартири поліції Неаполя, для видачі 

посвідки на тимчасове проживання та полегшення відносин з місцевими 

соціальними службами. 

- Були проінформовані про те, що час відповіді на запити регулюється 

компетентними державними органами відповідно до потоку та кількості 

однакових 

- Були проінформовані, що відповідно до чинного італійського законодавства: 



1. Звільнення тимчасового захисту на користь осіб, переміщених з України, з 24 

лютого 2022 року включно та належать до: 

a) громадяни України, які проживають в Україні до 24 лютого 2022 року; 

b) особи без громадянства та громадяни інших країн, крім України, які 

скористалися міжнародним національним захистом або еквівалентом в Україні 

до 24 лютого 2022 року; 

c) особи без громадянства та громадяни інших країн, крім України, які можуть 

довести, що перебували в Україні до 24 лютого 2022 року на підставі дійсного 

дозволу на постійне проживання, визнаного законодавством України, і які не 

можуть повернутися до безпечної та стабільної ситуації у своїй країні або з 

регіону походження. 

d) родичі осіб, зазначених у пунктах (a) і (b). 

2. Посвідка на тимчасову охорону видається начальником поліції Неаполя. 

3. Якщо тимчасовий захист не закінчується на підставі рішення Ради 

Європейського Союзу, дозвіл на проживання може бути продовжений на 6 

місяців протягом 6 місяців на максимальний термін в 1 рік. 

4. Посвідка на тимчасове охоронне проживання дозволяє держателю отримати 

доступ до Національної служби охорони здоров'я, ринку праці та навчатися в 

Італії. 

5. Власник посвідки на тимчасову охорону може подати заяву про міжнародний 

захист у будь-який час. Розгляд і рішення про міжнародний захист 

відкладається на припинення дії дозволу на тимчасовий захист. 

6. Заявник повинен взяти з собою: паспорт; ксерокопія сторінки паспорта з 

фотографією та і в'їзною візою; 4 фото; свідоцтво про народження 

неповнолітнього яке запитується в українському консульстві, розташованому в 

Centro Direzionale Isola D Isola B3 Naples; декларація гостинності особи, в якій 

ви перебуваєте; номер телефону, з яким можна зв'язатися; картка здоров'я та/або 

STP. 

Я, нижчепідписаний, заявляю, що прочитав і зрозумів зміст цього Писання. 



 ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я    АДВОКАТ  

I dati sopra riportati nella scheda sono trattati dall'Avvocato__________________________ aderente all'iniziativa
















