
 
 

ОСНОВНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ЩО ЕВАКУЮЮТЬСЯ З УКРАЇНИ: 

ВАШІ ПЕРШІ КРОКИ В ІТАЛІЇ.1 

Цей документ містить важливу інформацію для людей, які евакуюються з України та прибувають до 

Італії. Інформація містить відомості про те, як узаконити своє перебування в Італії,  отримати доступ 

до захисту, що захист собою передбачає, де зупинитися, номери для зв’язку в екстрених випадках. 

Ці самі рекомендації також доступні італійською, англійською та російською мовами. 

П1. Я В ІТАЛІЇ. ЩО Я МАЮ ДАЛІ РОБИТИ? 

Українці звільнені від вимоги мати візу для в’їзду в Шенгенську Зону. Якщо ви українець або 

громадянин країни, яка не входить до ЄС, ви маєте право регулярно перебувати в Італії до 3 місяців, 

починаючи з дня, коли вам поставили штамп про перетин кордонів з Італією. Щоб скористатися 

цим правом, потрібно заявити про своє перебування в Італії. 

Щоб швидко узаконити своє перебування на території країни для отримання необхідної допомоги, 

вам слід звернутися до Імміграційного офісу (Ufficio Immigrazione, італійською) у Questura 

(управління громадської безпеки). У всіх італійських муніципалітетах є Questura та імміграційне 

бюро. У кінці цього документа додається неповний список муніципалітетів, які мають імміграційне 

бюро. Щоб перевірити, чи Questura в муніципалітеті, в якому ви знаходитесь, має імміграційний 

офіс, ви також можете перевірити його веб-сайт. 

Щоб регулярно проживати в Італії протягом 3 місяців, вам необхідно пред’явити співробітникам 

поліції імміграційної служби свої документи (паспорт або ідентифікаційну картку), які будуть 

скопійовані та повернуті вам. Для завершення реєстрації можуть бути зроблені відбитки пальців і 

ваші фотографії. 

Якщо ви є громадянином України, але не маєте з собою документів, посольство України в Римі 

допоможе вам їх оформити. 

Якщо ви приїхали з України, але є громадянином країни, яка не входить до ЄС, та для в’їзду в ЄС для 

якої потрібна віза, і у вас її немає, вам слід звернутися до Імміграційного офісу в Questura. Чітко 

заявіть, що ви евакуювалися з України і що вам потрібна допомога. Там нададуть вам корисну 

інформацію щодо вашого перебування в Італії, того, яка допомога надається, і право подати заяву 

на притулок. 

Якщо ви є неповнолітнім без супроводу, тобто вам менше 18 років і ваших батьків чи членів сім’ї 

немає з вами, як тільки ви приїдете в Італію, ви повинні звернутися до будь-якого відділення поліції 

та заявити, що ви неповнолітній без супроводу та евакуювалися з України. Протягом 90 днів ви тако 

можете заявити про потребу у спеціальному захисті. Вони негайно зв’яжуться з соціальними 

службами та подбають про вас, забезпечуючи, серед іншого, харчування, притулок, безпечне та 

зручне для дітей житло, правову допомогу та інформацію. 

Поліцейські відділення та співробітники поліції в Італії мають такий вигляд: 

 
1 Please note that these guidelines are regularly updated. Last update: 27 March 2022. 



 

 

П2: ЩО МЕНІ РОБИТИ ДАЛІ? ЧИ ПОВИННЕН Я ПРОСИТИ ЗАХИСТУ? 

Вимагати захисту є основним правом кожної людини. Це ваш вибір, користуватися своїм правом чи 

ні. Будь ласка, пам’ятайте, що якщо ви є громадянином безвізової країни, наприклад, України, і 

вирішили залишитися в Італії більше 90 днів, не скориставшись доступними статусами захисту, вам 

слід звернутися до Questura - Імміграційного офісу міста, де ви отримаєте всю необхідну 

інформацію про різні можливості для упорядкування вашого перебування на території Італії. 

Наразі, окрім звичайних статусів захисту, які будуть описані далі, більшість людей, які 

прибувають з України, можуть подати заявку на ТИМЧАСОВИЙ ЗАХИСТ. 

Рішення було прийнято ЄС і діє в усіх державах-членах ЄС, включаючи Італію, щодо негайного 

захисту громадян України та осіб, які мають міжнародний захист, разом із членами їхніх сімей, які 

евакуюються з України до ЄС. Це називається Тимчасовий захист. Після отримання цього статусу 

захисту ви отримаєте посвідку на проживання терміном на 1 рік з можливістю продовження ще на 

2 роки, якщо в Україні зберігатимуться небезпечні умови. Ви матимете право працювати в Італії, 

отримувати медичну та юридичну допомогу, житло та доступ до освіти для ваших дітей. Це також 

надає вам право на возз’єднання сім’ї. Члени сім'ї, що возз'єдналися, також отримають тимчасовий 

захист. Відповідно до Виконавчого рішення Ради ЄС, «членами сім’ї», які можуть користуватися 

тимчасовим захистом і яким допускається возз’єднання, є: 1. Подружжя або неодружений партнер; 

неповнолітні неодружені діти; інші близькі родичі, які проживали разом у складі сім'ї на час війни і 

які повністю або переважно перебували на утриманні особи, яка отримала тимчасовий захист. 

Держави-члени, у разі потреби, надають бенефіціарам тимчасового захисту усі можливості для 

швидкого та безкоштовного отримання необхідних віз (або їх вартість має бути зведена до 

мінімуму), включаючи транзитні візи. 

Інші категорії іноземців у будь-якому випадку повинні бути допущені до Італії з гуманітарних 

міркувань або через тимчасовий захист без потреби в візах чи інших документах. Це: іноземці, які 

проживають в Україні з посвідкою на проживання (у тому числі студенти, працівники); українці, які 

опинилися в Європі перед початком війни, не можуть повернутися в безпечних і тривалих умовах 

до своєї країни чи регіону походження. 

Щоб розпочати процедуру тимчасового захисту (це безкоштовно!), зверніться до відповідної 

Questura, яка надасть вам всю необхідну інформацію щодо процедури, прав та наслідків 

перебування бенефіціара тимчасового захисту. Для оформлення вашої заявки вам потрібно: 2 ваші 

фотографії паспортного розміру; підтвердження приватного житла, якщо воно є; паспорт зі 

штампом про в'їзд; декларація про наявність, якщо у паспорті немає штампа про в’їзд; свідоцтво(и) 

про сімейні стосунки, якщо є. 



 
Зверніть увагу, що заява чи отримання статусу тимчасового захисту не заважає вам 

повернутися в Україну на короткий період часу. Насправді, статус тимчасової охорони може 

припинитися, коли в Україні буде відновлено безпеку. 
 
П3: ЯКІ ІНШІ СТАТУСИ ЗАХИСТУ ДОСТУПНІ В ІТАЛІЇ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ЩО ЕВАКУЮЮТЬСЯ З УКРАЇНИ? 

МІЖНАРОДНИЙ ЗАХИСТ (статус біженця та статус додаткового захисту) забезпечує захист, серед 

іншого, людям, змушеним покинути свою країну чи місце походження чи звичайне місце 

проживання у разі відсутності громадянства через збройні конфлікти чи переслідування через 

національність, расу, політичні переконання, релігію, приналежність до певної соціальної групи. 

Коли ви перебуваєте в Questura, ви вже можете висловити свій намір попросити притулок в Італії. 

Вам достатньо чітко висловити своє бажання усним висловлюванням. Поліцейські можуть взяти з 

вас відбитки пальців і фотографії, щоб оформити вашу заяву. 

Ви можете попросити постачальників послуг правової допомоги пояснити процедуру та що 

передбачає надання притулку. Ось практичний посібник, відредагований Міністерством внутрішніх 

справ Італії для отримання додаткової інформації: 

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/la_guida_in_inglese.pdf  

Якщо ви неповнолітній без супроводу, ви можете попросити про міжнародний захист або про 

тимчасовий захист. Якщо ви вирішите не користуватися будь-яким видом захисту, вам буде видано 

спеціальний дозвіл на проживання для неповнолітніх, щоб вони могли регулярно перебувати в 

безпечному місці (приймальні) в Італії, поки вам не виповниться 18 років. 

П4: ДЕ Я МОЖУ ЗУПИНИСЯ? 

Якщо у вас є батьки або друзі, яким ви довіряєте в Італії, які можуть надати вам житло, їжу та 

притулок, ви можете зареєструватися в Questura міста, де вони проживають, і заявити, що вони 

приймуть вас. Вони повинні будуть оформити цю декларацію в Questura протягом 2 днів. 

Якщо у вас немає де зупинитися, всі муніципалітети Італії безкоштовно надають намети, готелі, 

приватне житло, місця в центрах прийому людей, які евакуюються з України. Італійський уряд 

додає 16 000 місць у існуючих центрах прийому людей, які евакуюються з України, де вам і вашим 

дітям нададуть житло, їжу, воду, одяг, притулок, юридичну та психологічну допомогу. Щоб 

переглянути карту конкретних послуг та об’єктів, таких як їдальні, натисніть тут: 

https://www.jumamap.it/en/  

П5: З  КИМ Я МОЖУ ЗВ’ЯЗАТИСЯ У ВИПАДКУ НЕБЕЗПЕКИ? 

Лікарня: дзвонити 118 

Поліція: дзвонити 112 or 113  

Пожежна служба: дзвонити 115 

Гаряча лінія допомоги проти насилля та переслідування: дзвонити 1522 

П6: ЯКІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ВІД COVID-19 ДІЮТЬ В ІТАЛІЇ? 

Усі люди, які приїжджають з України, повинні дотримуватися таких правил: 

▪ До 31 березня 2022 року протягом 48 годин з моменту в’їзду на національну територію ви 

зобов’язані здати антигенний мазок на SARS COVID-19 або молекулярний тест. 

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/la_guida_in_inglese.pdf
https://www.jumamap.it/en/


 
▪ Протягом 5 днів після аналізу мазка ви зобов'язані дотримуватися періоду самоконтролю з 

обов'язковим носінням маски FFP2. 

▪ Якщо тест на COVID-19 негативний, ви отримаєте сертифікат Green-pass, який потрібно 

пред’явити при вході в ресторани, бари, офіси та громадський транспорт із обов’язковим 

носінням маски FFP2. 

▪ Щоб отримати інформацію про термін дії вашої санітарної документації та будь-які питання, 

пов’язані з охороною здоров’я, ви можете зателефонувати за національним безкоштовним 

номером 1500 або за безкоштовним номером регіону, де ви знаходитесь. Ви також можете 

зв’язатися з найближчим місцевим центром охорони здоров’я (ASL). 

Для подальшої інформації зверніться сюди: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2022-

03/benvenuto_eng.pdf?fbclid=IwAR3HSeWtpdl_Jc0Riw7KVolIq9FqHMxxIhwqQa8qAHI0O_y4O1c0t_vN7D

o  

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ 

• Відеозвернення на мові жестів, адресоване всім українкам, які виїжджають з України та 

перебувають на кордоні, від Михайла Акімова: 

https://www.jumamap.it/it/2022/03/09/messaggio-segni/  

• КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЩО ПРИБУВАЮТЬ ДО ІТАЛІЇ, доступна 12 

мовами, Jumamap, https://www.jumamap.it/it/emergenza-ucraina/  

• Фарнезіна, віза в Італію, доступна італійською, англійською, російською, українською 

мовами: https://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx#BMQuestionario  

• Jumamap, FAQ - Запит про міжнародний захист, доступний італійською, англійською, 

російською, українською мовами: https://www.jumamap.it/it/2022/02/28/faq-protezione-

internazionale/  

• Паспорти та ідентифікація громадян України. Нотатки Посольства України в Італії про 

паспорти та ідентифікацію громадян України, які прибули до Італії без документів. 

Посольство повідомляє, що посвідчення особи здійснюється в консульстві. Паспорти 

громадян України дійсні ще 5 років, крім того, паспорти можуть містити дані дітей до 16 

років: https://dait.interno.gov.it/servizi-demografici/circolari/circolare -dait-n23-del-10-marzo-

2022  

• Безкоштовний транспорт для громадян України в Італії. Громадяни України можуть 

безкоштовно подорожувати протягом 5 днів після прибуття в Італію до першого місця 

призначення або прийому. Захід включає безкоштовний проїзд у поїздах Trenitalia (FS 

Group), що здійснюють міжміські, Eurocity та регіональні послуги, на морських сполученнях 

та на мережі автомагістралей: https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/ocdpc-n-876 -

del-13-marzo-2022-0  

• Шкільний прийом неповнолітніх українців: психолого-лінгвістична підтримка та фінансові 

ресурси. 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/6740601/m_pi.AOODPIT.REGISTRO+UFFICIALE%28U

%29.0000381.04-03-2022.pdf/7e8cc387-b753-1ca7-f466-

2d3f15ede33b?version=1.0&t=1646642414348  
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