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МУНІЦИПАЛІТЕТ ВЕРДЖІАТЕ 

(Provincia di Varese) 
comunevergiate@legalmail.it 
www.comune.vergiate.va.it 
 

EMERGENZA UCRAINA 

ПЕРША ОПЕРАТИВНА 
ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПРИЙОМУ 

БІЖЕНЦІВ 
 

Муніципалітет Верджате організовується, щоб подолати надзвичайну ситуацію, пов'язану з 
війною в Україні, та підтримати співгромадян для прийому біженців, що прибудуть на 
територію. Для кращого управління ситувцією на цій стадії надзвичайної ситуації важливо 
дотримуватися таких вказівок: 
 
 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГОСТИННОСТІ 
 

Асоціації та приватні особи(власники або орендарі) які приймають громадян України, що 
втікаютьвід війни,повинні заповнити для кожної людини Декларацію гостинності (articolo 
7 D.L.gs 286/1998) яку можга завантажити з вебсайту Comunale та надіслати протягом 48 
годин (телематичним режимом або електронною поштою comunevergiate@legalmail.it або 
особисто до місцевої поліції за телефоном 0331 93391, розташованою за адресою via 
Uguaglianza, 1 (понеділок, середа, п'ятниця та суботаз 11год. до 12.30год) що при цьому 
потрібно: 
 
1) 2 копії декларації про гостинність із зазначенням номере телефону.                   
2) Ксерокопія документа, що посвідчує особу декларанта. 
3) Ксерокопія паспорта громадярина України та інших документів,що є у нього. 
4) Копія документів, що підтверджують право власності або право на використування 
нерухомості. 
 
Для НЕПОВНОЛІТНІХ У СУПРОВОДІ принаймі одного з батьків або опікуна їх присутність 
має бути заявлено у вищезгаданій Декларації про гостинність. 
 
Для НЕПОВНОЛІТНІХ БЕЗ СУПРОВОДУ хоча б одного з батьків або опікуна необхідно 
звернутися до Управління соціальних служб за телефоном 0331 946450 або електронною 
поштою area.socioeducativoculturale@comune.vergiate.va.it  
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КОНСУЛЬСТВО УКРАЇНИ  
 

Консульство України повідомляє, що відкрило офіс для збору повідомлення про всіх 
людей,які втікають, що  прибули в Ломбардію. Тому громадянам України  пропонується 
повідомитипро свою присутність на території регіону, написавши до консульства України: 
milanoconsolato1@gmail.com  
 
Потрібно написати прізвище,ім'я,дату народження, контакти електронної пошти та номер 
телефону, запити на будь-яке рішення щодо розміщення або надання гостинностів 
структурах,асоціації або члени сім'ї. При цьому консульство  зможе мати повну картину 
прибуття,збирати необхідне та координувати з установами. 
 

ЗДОРОВ'Я ТА АВАРІЙНА СИТУАЦІЯ 
 

Всі громадяни України, що перебувають зараз на території,враховуючи 

неповнолітніх,можуть скористуватися медичною допомогою у відділенні швидкої 

невідкладної допомоги. Дивлячись на низький рівень вакцинування народу України, 

радить зробити хоча б антигенний тампон своїми руками (який можна купити в аптеках або 

у великих супермаркетах). 

Враховуючи  низький рівень вакцинаціїї населення України  необхідно, щоб люди,які 

прибули, негайно здали хоча б один антигенний мазок.  

ATS інформує про можливість звернутися до пункту здачі мазків ASST без попереднього 

запису. 

Муніципалітет, після отримання декларації про гостиннісь, повідомить Ats імена 

людей, присутніх на території. Медичний працівник зв'яжеться з сім'єю,яка пригостила 

біженців, для попереднього збору інформації, необхідної для оцінки пріорітету виконання 

обов'язків(наприклад, мазок на COVID  вже проведений). 

Дату візиту буде призначено можливо. Рекомендуючи відповідній особі прийти на зустріч 

з усією наявною медичною документацією(наприклад, довідками про щеплення). Якщо 

гості не мають  сертифікації COVID GREEN або не зробили документально підтверджений 

мазок під час в'їзду в Італію, рекомендується використовувати маски FFP2  до тих пір,поки 

антигенний/молекулярний мазок не буде проведено з негативними результатами і в будь-

якому випадку протягом щонайменше 5 днів з моменту прибуття. 

Громадяни України, що не мають ідентифікаційного коду для того, щоб зробити 

вакцинацію від рецидиву СОVID-19 необхідно зателефонувати на безкоштовний номер 

регіону Ломбардія: 800 894545 за таким шляхом: 

➔ набрати 1 "вакцинація проти ковід"  

➔ набрати 3 "іноземний громадянин без ідентифікаційного коду" та надайте 
запитувану інформацію.          
                                                                                                                 

https://www.ats-insubria.it/news/7069-emergenza-ucraina-ukraine-emergency 
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ЗАПИС ДО ШКОЛИ 
 

Закон гарантує неповнолітнім іноземцям, навіть якщо вони не мають пермессо(дозвіл на 

перебування) доступ до шкільної системи. Звернувшись до шкільного офісу 

муніципалітету  за телефоном: 0331 946450 або електронною поштою 

scuola@comune.vergiate.va.it  сім'ї зможуть отримати необхідну інформацію та підтримку 

для реєстрації та влаштування своїх дітей. 

 

КУРСИ ІТАЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
 

Муніципалітет вживає заходів для організації спеціальних курсів італійської мови у 

співпраці з CPIA (Центр освіти дорослих) Галларате.Щоб повідомити про потребу, 

інформацію та реєстрацію,зверніться до бібліотеки за телефоном: 0331 964120 

cultura@comune.vergiate.va.it  

 

ЯК ПОВІДОМИТИ ПРО СВОЮ ГОТОВНІСТЬ ПРИЙОМУ 
 

Міська адміністрація розпочала міцну співпрацю з Парафіяльним Карітасом для організації 

житла на території. В цьому випадку звертаємося до жителів Верджат,які зможуть 

повідомляти про будь-яку готовність прийняти громадян України  у свої домівки, 

зателефонувавши за номером: 327 1977760 або електронною 

поштою  caritas@cpvergiate.it                                                                            

На електронній пошті мають повідомити прізвище та ім'я власника або хто здає в оренду, 

тип житла,кількість людей,які можуть бути розміщенні та на скільки часу.           

Для жителів  Верджат, які пригостили біженців з України  і що мають потребу в речах першої 

необхідності(їжа,одяг),можна надіслати електронний лист до Управління соціальних служб 

за адресою: area.socioeducativoculturale@comune.vergiate.va.it 

 
МУНІЦИПАЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ ШУКАЄ   
 

Муніципалітет  Верджат шукає добровільних перекладачів, здатних виконувати функцію 

зв'язку між місцевими службами та громадянами України, які приїжджають.Усі, хто бажає 

бути доступними,можуть зв'язатися з шкільним офісом муніципалітету  за  

телефоном: 0331 946450 або електронною поштою 

scuola@comune.vergiate.va.it.                                                                                                          

Можливо, що ці перші оперативні вказівки можуть  підлягати новим обновленням 

на основі комунікацій від інших органів: Ministeri, Prefettura,  Questura,  Regione, ATS. 

 

Vergiate, 12/03/2022          Мер 

Daniele Parrino 
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