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ЯК ПОВЕРНУТИ АНКЕТУ

Заповнити анкету можна буде  з 9 жовтня, повернути 
анкету слід  до 20 листопада. Зробити це можна по-
різному. 

Можна заповнити анкету безпосередньо в Інтернеті.

Можна заповнити анкету, отриману поштою, та віднести 
її у будь-яке поштове відділення. 

Можна заповнити анкету, отриману поштою й віднести 
її в будь-який міський збірний пункт. Адреси збірних 
пунктів можна знайти на сайті  censimentopopolazione.
istat.it або зателефонувавши за вказаним  нижче 
безкоштовним номером .

Інтерв’юер  вручить анкети, які не можна  було надіслати 
поштою, а з 21 листопада отримає завдання  зібрати  ті, що 
не були повернені. 

Зроби свій внесок у майбутнє італії 
Щоб краще будувати країну завтра, потрібно знати, хто населяє її сьогодні. 
Для цього власне і проводится Загальний перепис населення.

Тобі додому вже надіслано анкету 15-го Загального 
перепису населення та помешкань 2011.
Зазирни у поштову скриньку.
Можеш її заповнити також  в Інтернеті, ввівши пароль, 
надрукований на першій сторінці анкети й увійшовши у 
розділ сайту censimentopopolazione.istat.it, що містить 
сторінки, які слід заповнити. Тут ти знайдеш інструкцію 
українською мовою, яка допоможе тобі легко відповісти 
на запитання  анкети.
Увага, розділ сайту зі сторінками, які слід заповнити, буде 
активовано з 9 жовтня.
Загальний перепис населення здійснюється в усіх 
європейських країнах; зібрана інформація допомагає 
краще пізнати Італію й порівняти між собою різні її регіони.

ДЕЯКІ ПОВАЖНІ ПРИЧИНИ ДЛЯ ТОГО,  
ЩОБ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ПЕРЕПИСІ

Взяти участь у Переписі - це не лише встановлений 
законом обов’язок, це потрібно всім, хто живе в Італії, у 
тому числі й іноземним громадянам, які знаходяться тут 
з особистих причин, навчаються або працюють. Відповіді 
всіх учасників потрібні для того, щоб зробити правильний 
вибір согодні й завтра, а отже, окреслити майбутнє Італії.

ISTAT ГАРАНТУЄ ТОБІ ІНФОРМАЦІЙНУ 
БЕЗПЕКУ

Спокійно дай відповідь на всі запитання. Інформація, 
зібрана в анкеті, захищається  законом.
Istat передбачає  застосування суворих  заходів щодо захисту 
твоїх персональних даних, дотримуючись національних 
норм та міжнародних стандартів.

Щоб дізнатись більше
censimentopopolazione.istat.it

Перепис населення 2011.   
Дай відповіді на запитання про власне майбутнє.
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