
 
  FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (2014-2020)       

                                        

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЩО ПРИБУЛИ ДО НЕАПОЛЯ 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО В’ЇЗД ТА ПЕРЕБУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ НЕАПОЛЯ 

Громадянам України не потрібно мати візу для в’їзду, вони можуть залишатися на території Італії 
протягом трьох місяців з моменту отримання штампу в паспорті на в’їзді до Шенгенської зони (на кордоні 
Єврозони). Строк дії недійсних українських паспортів продовжено на 5 місяців, також в них можна 
вписати неповнолітніх дітей до 16 років. Якщо при перетині кордону Вам не поставили штамп в паспорті, 
протягом перших 8 днів перебування у Неаполі потрібно заповнити ‘Декларацію про Присутність’ 
(Dichiarazione di presenza) в офісі поліції (Комісаріат Громадської Безпеки, Карабінієри, Муніципальна 
Поліція). Якщо немає дійсного паспорту, потрібно зв’язатися з Консульством України в Неаполі, щоб 
отримати дійсний документ, що підтверджує особистість.  Також Консульство надає консульські 
довідки. 

Звертатися до Консульства України в Неаполі  за адресою (via Giovanni Porzio 4 (Centro Direzionale, Isola 
D, Isola B3)) або за номером 081 7875433. 

Якщо люди, що прибувають з України самостійно знайшли житло, протягом 48 годин необхідно: 

  Звернутися до Residence dell’Ospedale del Mare за адресою via Luca Pacioli, ріг viale delle 
Metamorfosi  у Понтічеллі (Ponticelli), для медичного огляду та для того, щоб отримати STP (код 
тимчасово присутнього іноземця), який необхідний  для отримання медичної допомоги. У разі 
позитивності тесту на Covid, потрібно дотримуватись правил самоізоляції; 

  З документом, що підтверджує особистість, звернутися до місцевого органу громадської безпеки, 
щоб підписати Декларацію про Присутність (Dichiarazione di presenza). Для завершення реєстрації 
потрібна фотографія; 

  Надайте свої дані приймаючій особі, яка оформить  Декларацію про Гостинність (Dichiarazione di 
Ospitalità), звернувшись до місцевого органу громадської безпеки. 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ 

Як зазначено вище, громадяни України повинні пройти медичний огляд протягом 48 годин після прибуття 
та отримати безкоштовний регіональний код STP (код тимчасово присутнього іноземця), що є дійсним 
протягом одного місяця для доступу до всієї базової медичної допомоги (перша допомога, медична служба, 
невідкладна госпіталізація, відвідування громадських закладів, профілактичні заходи, послуги для 
материнства та дітей; ліки для людей з хронічними або рідкісними захворюваннями та інвалідів; основні 
обов'язкові щеплення). Ці процедури проводяться в Residence dell’Ospedale del Mare та у спеціалізованих 
клініках місцевих органів охорони здоров’я (A.S.L.). Для надання медичної інформації діє національний 
безкоштовний номер 1500; регіональний 800 550506. Оновити код STP та отримати санітарну картку 
можна в тих самих офісах. 

ТРАНСПОРТ 

Державна залізниця, при пред'явленні зеленого пропуску та дійсного документу, що засвідчує особистість, 
видає безкоштовні квитки для того, щоб дістатися першого місця призначення або пункту прийому 
громадян України, протягом  5 днів після прибуття в Італію. Крім того, тим, хто прибуває до Італії на 
власному авто, зареєстрованому в Україні та без страхування, видаються безкоштовні тимчасові поліси 
страхування з терміном дії 30 днів. Також можна конвертувати українські водійські права в італійські. 

НОМЕРИ ДЛЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

Карабінієри  112, Державна поліція 113; Пожежна команда 115; Лікарня (швидка допомога) 118. ЛІНІЯ 
ДОПОМОГИ ДЛЯ ЖІНОК, ЖЕРТВ НАСИЛЬСТВА ТА ПЕРЕСЛІДУВАНЬ: 1522 (багатомовний сервіс, що 
працює цілодобово, надає спеціалізовану підтримку та допомогу, гарантує анонімність). У Неаполі ви 
можете зв’язатися з Centro Dafne у лікарні Cardarelli (середа та п’ятниця з 9:00 до 13:00; безкоштовний 
номер: 081 7476317; 081 7476318). 



 
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРИЙОМ 

Громадян України, що не мають житла, приймають, за наявності місць, у структурах Мережі Прийому 
(Центри Надзвичайного Прийому, Системи Прийому та Інтеграції, Структури Муніципалітетів та 
територіальних єпархій), навіть якщо вони не звернулися за міжнародним захистом. 

Італійською системою прийому керує уряд у співпраці з органами місцевої влади та недержавними 
організаціями. Усі громадяни країн, що не є членами ЄС, які прибувають до Італії без належних фінансових 
ресурсів, і які мають намір звернутися за захистом, розміщуються в структурах прийому на обмежений 
період часу. Обмежень на пересування по всій території країни немає, але про виїзд з приймального 
пункту необхідно повідомити керівника, який буде звітувати перед владою. 

Якщо Вас приймає Префектура у Центрі Надзвичайного Прийому (CAS), розташованому на території 
одного з муніципалітетів провінції - колективного типу та обладнаного місцями загального користування – 
безкоштовно надаються: 

  добове харчування та проживання; 

  одяг, білизна та засоби особистої гігієни (включно з дитячими памперсами); 

  2,50 євро на особу, до 7,50 євро на сім'ю, щоденно; 

  медична та психосоціальна, лінгвокультурна та юридична допомога (наприклад, для отримання 
посвідки на проживання); 

  інформація щодо місцевих послуг та викладання італійської мови. 

ВИПЛАТИ ДЛЯ ОСІБ, ЩО ПРИБУЛИ З УКРАЇНИ 

Ті, хто робить запит на отримання тимчасового захисту (див. детальніше) та які знайшли житло 
самостійно (не в структурах, що фінансуються державою)  щонайменше на 10 днів у місяць, до 30 вересня 
2022 року, можуть подати запит на первинну фінансову підтримку, що дорівнює 300 євро на людину на 
місяць (на 150 євро на місяць більше на кожну дитину віком до 18 років або для неповнолітніх під опікою). 
Строк дії допомоги не перевищує три місяці з дати запиту на тимчасовий захист. У випадку, якщо 
бенефіціар знайде роботу в Італії, можна отримувати фінансову підтримку ще 60 днів. Щоб отримати 
виплати, необхідно: 

  Зареєструватися на онлайн платформі Цивільного захисту: https://contributo-
emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it , з Codice fiscale (вказаний в довідці 

запиту на дозвіл на проживання для тимчасового захисту), номером  мобільного телефону та 
електронною поштою. Якщо персональні дані на платформі невірні, необхідно звернутися до 
Головного управління поліції в якому була подана заява про тимчасовий захист до завершення 
реєстрації.  

Батьки дітей 14-17 років повинні підтвердити свій батьківський статус через довідку про 
возз’єднання сім’ї, видану Головним управлінням поліції. Якщо Ви вже її отримали, можна 
завантажити її на платформу при онлайн-реєстрації, або надіслати пізніше на адресу електронної 
пошти Головного управління поліції з запитом про надання тимчасового захисту. Такі ж умови 
дійсні для підтвердження статусу законного опікуна: можна подати вирок Італійського Суду під 
час реєстрації онлайн або пізніше, після її отримання. Неправдиві дані на платформі призведуть до 
скарги до органів влади та відкликання/повернення виплат. Якщо умови щодо подання заявки на 
фінансову підтримку змінюються після подання запиту, про це необхідно повідомити електронною 
поштою, щоб уникнути подальших проблем з органами влади. 

  Після того, як ви отримаєте SMS повідомлення від Poste Italiane на свій мобільний телефон, ви 
зможете отримати виплати готівкою в будь-якому відділення зв'язку пред'явивши документ, що 
посвідчує особу, та квитанцію про запит на надання тимчасового захисту, видану Головним 
управлінням поліції. 

ЮРИДИЧНА ІНФОРМАЦІЯ 

Громадяни України мають право звернутися по: 

 - Міжнародний захист (статус біженця або субсидіарний захист). Забезпечує Вам захист 
італійськими установами, дозволяє легально проживати та працювати в Італії. Отриманий 
дозвіл (політичний притулок або субсидіарний захист) має термін дії в п’ять років, дозволяє 
працювати та може бути поновленим; 

 - або по Тимчасовий захист, обираючи державу ЄС, куди поїхати і подати запит (у цьому випадку 



 
громадяни України можуть скористатися відповідними правами лише в державі, яка видала дозвіл на 
проживання). Отримавши тимчасовий захист, існує можливість подати запит на міжнародний захист (з 
припиненням права на тимчасовий захист після отримання міжнародного захисту), але не навпаки. 

Тимчасовий захист – це процедура, яка гарантує негайний, тимчасовий та колективний захист 
переміщеним особам, і має наступні характеристики: 

Діє один рік, починаючи з 4 березня 2022 року, з можливістю продовження двічі на 6 місяців, 
тобто максимум на один рік 
(Ця тривалість може бути скорочена, якщо ситуація в Україні дозволить безпечне та стабільне 
повернення); 
Поширюється на громадян України, які проживали в Україні до 24 лютого 2022 року, та членів 
їхніх сімей (які вже проживали в Україні на підставі дійсного дозволу на проживання та за наявності 
документів, що підтверджують сімейні відносини); громадянам третіх країн або особам без 
громадянства, які отримали міжнародний або подібний національний захист в Україні до 24 лютого 
2022 року, та членам їхніх сімей; громадянам третіх країн або особам без громадянства, які 
легально проживали в Україні до 24 лютого 2022 року на підставі чинного дозволу на постійне 
проживання, виданого відповідно до законодавства України, які не можуть повернутися за безпечних 
та стабільних умов до країни свого походження. 

Якщо громадяни України планують залишитися в Італії, вони можуть безкоштовно (без сплати податкової 
марки) зробити запит на Дозвіл на Проживання для Тимчасового Захисту до Questura - Іміграційного 
офісу поліції, маючи з собою 4 паспортні фотографії, 
заяву власника помешкання про прийом у себе іноземця, паспорт, 
повідомлення про присутність на території Італії, довідки, що засвідчують сімейні відносини (наприклад, 
свідоцтво про народження неповнолітнього, видане Консульством України), код STP (іноземця тимчасово 
присутнього в Італії)/ санітарна картка. Цей дозвіл дає право на те, щоб: 
 - легально проживати в Італії протягом терміну дії; 
 - працювати та мати доступ до освіти та/або професійної підготовки; 
 - бути прийнятим в системі прийому біженців; 
 - отримувати медичну допомогу, зареєструвавшись у територіальному управлінні охорони здоров’я 
(A.S.L.) за місцем проживання; 

 - отримати за необхідності проїзний документ; 
 - мати доступ до основних банківських послуг, наприклад відкриття базового поточного рахунку. 

МОЖЛИВОСТІ ЩОДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА НАВЧАННЯ 

Лікарі, медичні сестри/брати та соціально-медичні працівники, які проживали в Україні до 24 
лютого, можуть подати заявку на визнання професійної медичної кваліфікації, заповнивши 
Європейський кваліфікаційний паспорт біженців (EQPR IT Platform), з метою працевлаштування в 
медичних або соціальних закладах охорони здоров’я за контрактом на певний термін, на співпрацю 
або як приватні підприємці; 

Для студентів, дослідників та українських викладачів були запропоновані стипендії Національною 
дослідницькою радою; різними університетами (Університет Кієті-Пескара; Неаполітанський 
університет ім. Федеріко II; UnitelmaSapienza; Вища школа шкіряних виробів); різними регіонами 
(регіон Емілія-Романья). 

ДОСТУП ДО ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  

Італійські школи зобов’язуються забезпечити право на освіту та доступ до освітніх послуг усім 
неповнолітнім іноземцям з України, які прибули до Італії, незалежно від їхнього особистого правового 
статусу, у тій формі і мірі, які передбачені для громадян Італії. Запит на реєстрацію можна подати в 
будь-який момент підчас навчального року, а також буде надана перевага лінгвокультурному 
посередництву для подолання мовного бар’єру. 

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ ЩОДО ОСВІТИ, НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА МІСЦЕВОЇ 
ДОПОМОГИ 

Міжнародна організація з міграції (МОМ) в префектурі міста Неаполь - Іміграційний відділ: 
інформування щодо послуг та допомоги у знаходженні житла в Мережі прийому. Електронна адреса: 
ggasparri@iom.int. 

Рада адвокатури міста Неаполь: безкоштовні консультації на багатьох мовах з правових питань та 
щодо послуг в Контакт Центрі щодо ініциатив для України: Спільнота Святого Егідія (vico San Nicola a Nilo 
5, Неаполь. Графік роботи: четвер з 17.30 до 20) та Єпархія міста Неаполь (Fondazione Gran Triunfo-
Comunità delle Genti, via Peppino De Filippo 8, Неаполь. Графік роботи: понеділок, середа та п’ятниця з 



 
14:30 до 17:30). Електронна пошта: contactpointucraina@coanapoli.it, Emergenzaucraina@coanapoli.it. 

Action Aid: міжкультурне посередництво та надання інформаціїї щодо послуг, в Mediateca Santa Sofia, 
via Santa Sofia 7, Неаполь. Графік роботи: четвер з 15 до 17, п’ятниця з 10 до 17. Електронна пошта: 
areanapoli.ita@actionaid.org. 

LESS Onlus: надання інформації з юридичних питань, працевлаштування, у психосоціальній та освітній 
сферах, міжкультурне посередництво в One Stop Shop на via del Fiumicello на Loreto 7, Неаполь. Графік 
роботи: за попереднім записом у понеділок та четвер з 10 до 16. Електронна пошта: 
Rights@lessimpresasociale.it. Тел.: 081 455270 / + 39 3440994021. 

CIDIS Onlus: юридичні консультації, надання інформації щодо працевлаштування, курси італійської 
мови в офісі via  Stefano  Brun  1, Неаполь (Графік роботи: за записом, вівторок і четвер з 15 до 17.30, 
середа і п'ятниця з 10 до 13 тел.: 081 5922359 / + 39 3385387403); у Polo Sociale за адресою via Cumana 
126, Giugliano in Campania (Графік роботи: понеділок і п’ятниця з 15:00 до 18:00, вівторок-середа-
четвер з 9:30 до 13:30 Тел.: 333 26796). 

Dedalus Cooperativa Sociale: надання інформації з юридичних, психологічних та освітніх питань, курси 
італійської мови, розважально-креативні майстер-класи в Officine Gomitoli Piazza Enrico de Nicola 46, 
Неаполь. Графік роботи: з понеділка по п’ятницю з 9 до 16. Електронна пошта: 
mediazioneculturale@coopdedalus.org. Тел.: 081 293390. 

МЕДИЧНА СФЕРА 

Emergency   ONG: безкоштовні  послуги базової медицини, надання інформації у медико-санітарній 
сфері  на багатьох мовах (включаючи запис на прийом до  спеціалістів для тих, хто має картку STP (код 
іноземця тимчасово присутнього в Італії). У медичній клініці Ponticelli, via Luca Pacioli 95. Графік роботи: з 
понеділка по п’ятницю, з 9 до 18.00. Педіатрія вівторок і п’ятниця з 9 до 12. Електронна пошта: 
ambulatorio.napoli@emergency.it. Телефон: 081 19579909 / + 39 3428627270. Безкоштовний трансфер 
(зупинки: via Firenze 65, 9.30-12.40-14.30; via Ferraris / кут з Via Grimaldi, 9.45-12.50-14.45). 

Medici  Senza  Frontiere:  надання інформації на багатьох мовах у соціально-медичній сфері, перша 
психологічна підтримка, безкоштовний медичний скринінг. Tel. +39 3316872638. 

Croce Rossa Italiana: психологічна підтримка. Графік роботи: понеділок-субота з 8 до 20. Тел.: 800 065510. 

ПОСЛУГИ ІНШОГО ТИПУ 

ASILS: безкоштовні курси італійської мови (https://www.asils.it/per-ucraina/). 

UnitelmaSapienza: курси італійської мови. 

ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ: багатомовний навчальний матеріал, наданий Україною та державами-членами 
(платформа «School Education Gateway»), багатомовна інформація 
(https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019- 2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-
assistance-ukraine/information-people-fleeing-war- ukraine_uk). 

Save the children: безкоштовна багатомовна гаряча лінія для неповнолітніх та сімей, міжкультурне 
посередництво, психосоціальна, юридична та сервісна підтримка та консультації). Графік роботи: з 
понеділка по п’ятницю, з 10:00 до 17:00 Тел.: 800 141016 / + 39 3512202016. 

Arci: надання інформації щодо послуг (багатомовна онлайн-платформа JumaMap у співпраці з УВКБ 
ООН). Електронна пошта: numeroverderifugiati@arci.it. Безкоштовна гаряча лінія: 800 905570 / +39 
3511376335. 

http://www.asils.it/per-ucraina/)
https://www.unitelmasapienza.it/it
https://www.jumamap.it/it/emergenza-ucraina/

