
Основні етапи для біженців у Лігурії 

Інфопункт 
Де будуть присвоєні коди STP (іноземець тимчасово присутній), будуть 
зроблені мазки та 
організовано будь-які необхідні щеплення чи невідкладне лікування. 

Інформаційний пункт Imperia 
на стоянці супермаркету Lidl 
(via Goffredo Alterisio 76, тел.: 328 3607752) РАСПОЛОЖЕННЯ 
: з понеділка по п’ятницю, з 12.00 до 13.30, у суботу, неділю та святкові 
дні, з 8.00 до 13.00 
, евакуація буде здійснюватися. необхідно і бажано мати з собою всю 
можливу документацію. Підходять тільки фотографії довідок про щеплення. 

Інфопункт Савона 
перед штаб-квартирою поліції (via dei Partigiani 2) 
ГОДИНИ: щодня з 8 до 20 

Інформаційний пункт Genova 
в кімнаті розмови порту Piazzale S. Benigno 
РАСПОЛОЖЕННЯ: з понеділка по суботу 9:00-15:30 

Для мазків, STP і ASL3 вакцин 

● Villa Durazzo Bombrini Via LA Muratori 11 / R 
ГОДИНИ: з понеділка по п'ятницю 8: 00-15: 00 Мазки, огляд здоров'я, 
щеплення (навіть неповнолітніх). Субота і неділя 
9:00-12:00 (тільки тампони). Пошта: bombrini.ucraina@asl3.liguria.it 

Код STP та код ENI разом із довідкою про неповноцінність також можна 
знайти в ASL3 також за адресою: 
● ASL3 Genovese 
Palazzo della Salute у Фьюмарі - Via Operai, 80, 
лікарня Villa Scassi - Corso Scassi, 1 
округ 11 - Via Assarotti, 35 
District 12 - Via Archimede, 30 
● Galliera Hospital 
Via Volta, 8 (головний вхід) 
● IRCCS AOU San Martino IST 
Largo R. Benzi, 10 Церква 
Санто-Стефано 
Piazza Santo Stefano, 2, 16121 - тел.: 0180 
: з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 18:00 для реєстрації та роздачі товарів 
першої необхідності 

Інфопункт 
Кьяварі в центрі вакцинації на площі Леонарді. 
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ГОДИНИ: з понеділка по суботу з 9 до 17. Для інформації та контактів 
виділена електронна пошта: Crisisucraina@asl4.liguria.it 

Інфопункт La Spezia 
між штаб-квартирою поліції та парком Маджоліна (через Реджо-Емілію). 
ГОДИНИ: з понеділка по п’ятницю з 8 до 19 

Для першого прийому (дійсно для всіх провінцій) 

Зв’яжіться з комісаріатом або відділом поліції, якщо повністю без житла і не 
маєте де спати → 
буде призначено тимчасове житло 
Або, якщо вже надано житло: районний комісаріат, щоб повідомити про 
свою присутність у цьому 
районі через заяву про гостинність тих, хто надає житло. проживання, 
заповнивши відповідну форму . 
Необхідні документи: 
- копія документів декларанта 
- копія документів набувача (біометричний паспорт - сторінка лише 
персональних даних та в'їзна віза в Італію, 
свідоцтва про народження - також мовою оригіналу) 
- копія документів, що підтверджують право власності або право 
користування майном (свідоцтво про право власності, договір оренди тощо) 

Подати заяву на отримання посвідки на проживання 

Імміграційне управління головного офісу поліції для видачі 
посвідки на проживання. 
1) Тимчасовий захист: для осіб, які прибули до Італії після 24 лютого 2022 
року. 
Діє 1 рік з правом повернення в Україну. 
2) Особливий захист: для людей, які прибули в Італію до 24 лютого, 
необхідно заповнити наступну форму , крім 
оплати квитанції на суму 80,46 євро плюс марку про прибуток у розмірі 
16,00 євро, 4 фотографії паспортного розміру , бланк гостинності та 
фотокопію паспорта. Онлайн-запит на реєстрацію та запис на прийом 
на https://proleggiofacile.poliziadistato.it (пояснення причин 
проблеми: оберіть «лікування» як причину) 
Термін дії 1 рік з правом повернення в Україну. 
3) Політичний притулок: для осіб, які перебували в Італії до 24 лютого 
2022 року. Без права повернення в Україну 
український паспорт вилучається. Усім біженцям, які з’являться в 
головному управлінні поліції для отримання посвідки на проживання, буде 
видано 
квитанцію з їх фотографією (так називається striscina), на якій вже буде 
вказано Податковий кодекс. З Фіскальним кодексом вони зможуть 
запросити картку здоров’я у свого ASL, до якого вони належать, з 
подальшим призначенням сімейного лікаря та/або 
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педіатра. Примітка: якщо термін дії паспорта закінчується, його можна 
буде продовжити, звернувшись до консульства України в Мілані (через 
 
 
 
 
Ludovico di Breme 11), що продовжить його ще на 5 років. 

Як записатися на прийом у відділку поліції 

Якщо у вас є біометричні паспорти 

Необхідні документи: 
- біометричний паспорт кожного члена сім'ї (дорослі та неповнолітні) 
- 4 фотографії паспортного розміру на кожного члена сім'ї 
- ксерокопія паспортів (сторінка особистих даних і сторінка з в'їзною візою 
в Італію) 
- бланк декларації '' з печаткою гостинності в комісаріаті 
- ксерокопії свідоцтв про народження (навіть неперекладені) 

Imperia 
Ви можете забронювати, надіславши запит на електронну 
адресу immig.quest.im@pecps.poliziadistato.it , і вони негайно отримають 
відповідь із зазначенням часу та дати зустрічі, а також переліком 
документів, які будуть використані для подачі заявки. за посвідку на 
проживання 
. 

Савона 
Ви можете з'явитися без попередньої зустрічі 

Бронювання в Генуї 
через спеціальну скриньку 
ДВК immig.quest.ge.ucraina@pecps.poliziadistato.it 
(із зазначенням імен та прізвищ усіх, хто з’явиться у відділку поліції, щоб 
попросити дозвіл на проживання, та додавши 
скан першої сторінки біометричного паспорта та сторінки, де є штамп про 
виїзд з України). 
Ви отримаєте електронний лист із датою зустрічі, яка буде приблизно через 
3-6 тижнів. 

La Spezia Процедури 
доступу ще не підтверджені 

Якщо у вас немає біометричних паспортів 

Необхідні документи: 
- документ, що підтверджує особу (або громадянство) кожного члена сім'ї 
(дорослі та неповнолітні), який може бути виданий тільки 
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консульством України в Мілані тим, хто не має біометричного паспорта 
- 4 фотографії паспортного розміру на кожного член сім'ї 
- фотокопія небіометричних паспортів, які є у них 
- бланк декларації про гостинність із печаткою у відділенні поліції 
- ксерокопії свідоцтв про народження 

Imperia 
Запис на прийом завжди має здійснюватися електронною поштою 
на immig.quest.im@pecps.poliziadistato.it. 
Вони також отримують практики тих, хто не має біометричного паспорта, 
але для підтвердження посвідки на проживання вони 
обов’язково вимагають доповнення свідоцтво, що посвідчує особу, яке 
може видати лише українське консульство в Мілані 
(Via Ludovico di Breme 11). 

Савона 
Ті, хто має небіометричний паспорт (але також ті, у кого немає документів), 
можуть подати заяву на отримання дозволу на проживання, не 
звертаючись до консульства Мілана, тому що в Савоні вони прийняли 
форму, на якій біженець декларує свою / її персональні дані. Єдині, 
кого відправляють до консульства з Головного управління поліції Савони – 
змішані пари, де один із подружжя українець, а інший – ні. У цьому 
випадку необхідно, щоб консульство видало їм свідоцтво про шлюб. 

Генуя 
Бронювання зустрічі через спеціальну скриньку 
ДВК immig.quest.ge.ucraina@pecps.poliziadistato.it 
(із зазначенням імені та прізвища всіх членів сім'ї, які хочуть подати запит 
на дозвіл на проживання, та додавання документа, що 
посвідчує особу кожного). 
Буде встановлена дата (приблизно через 3-6 тижнів), коли вам буде 
представлена вся документація. 
Тим часом необхідно вимагати посвідчення особи (як для дорослих, так і 
для неповнолітніх), яке має бути видане 
консульством України в Мілані (Via Ludovico di Breme 11). Також 
консульство просять вводити 
дітей віком до 16 років без документів за біометричними паспортами 
громадян України. 
Графік роботи: пн-чт 9-13 і 14-18, пт 9-13 і 14-16, сб-нд 10-14 (з'їзд без 
попередньої домовленості) 

La Spezia 
. Методи доступу ще потрібно перевірити + потрібне посвідчення особи, 
видане консульством 

Перевезення 
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На даний момент ми розуміємо, що біженці можуть безкоштовно 
подорожувати лише в перші 5 днів перебування в Італії. 

Як попросити сімейного лікаря , маючи податковий 
кодекс, виданий Головним управлінням поліції (дійсний для 
всіх провінцій) 

ASL для реєстрації в РАГСі та призначення лікаря: 
бажано прийти до 7 ранку, щоб стати на чергу, з 8 ранку вже не видають 
номери. 

Необхідні документи (на кожну особу) 
- фотокопія паспорта 
- фотокопія квитанції (striscina), виданої в імміграційну службу (на якій 
вказано Податковий кодекс) 
- фотокопія форми декларації про гостинність . Принести 
ксерокопії! офіс ASL. 
Видається паперова медична картка терміном на 6 місяців. 
Рекомендується вже представитися з прізвищем лікаря, запропонованим, 
можливо, знайомими або господарем громадянина України. 
Процедура, зазначена Алісою, є однаковою для всіх ASL, тому доцільно 
звернутися до реєстру здоров’я провінції, в якій ви знаходитесь. 

У ВИПАДКІ НЕВІДКЛЮЧЕННЯ ДЕТЯЧІХ СИТУАЦІЙ 
У разі екстрених педіатричних ситуацій процедурою є звернення до 
медичної охорони після 20:00, уточнюючи, що це 
невідкладна педіатрична допомога для української дитини (номери 
медичних охоронців легко доступні в Інтернеті для кожної області ). 
Довідка про щеплення для обов'язкових щеплень для доступу до освітньої 
служби (включаючи послуги та приватні школи однолітків) 
Що це таке та кому вони адресовані 
Обов'язкові щеплення для неповнолітніх від нуля до шістнадцяти років, які 
ще не мають імунітету від природних захворювань, їх 10: 
Для тих, хто народився між 2001 і 2016 роками 
● проти гепатиту B 
● проти правця 
● проти поліомієліту 
● проти дифтерії 
● протикашлюковий 
● проти Haemophilus influenzae типу b 
● проти кору 
● проти паротиту 
● проти краснухи 
Для тих, хто народився після 2017 року 
Обов'язковими є ті самі щеплення, що і для народжених 2001-2016 років 
плюс проти вітряної віспи. 
Місцеві органи охорони здоров’я визначать шляхи початку та/або 



завершення циклу вакцинації, надаючи всю інформацію, необхідну для 
свідомого приєднання. 

Для тих, хто має довідку про щеплення українською мовою: 

Imperia 
Зверніться до наступних клінік для перекладу сертифікатів (можливо, 
спочатку зателефонувавши). 
- Відділення Вентімілья Corso Genova 88, 2 
ГОДИНИ: з понеділка по п'ятницю з 8 до 13.00 Номер телефону: 0184 534 
986 активний номер Понеділок, середа та п'ятниця з 13.30 до 14.30 
- Відділення в Сан-Ремо через Fiume, 33.00 - 33.00 
до 
13.00 
активний номер вівторок і четвер з 12.30 до 14 

Савона 
Подаруйте собі сертифікат для перекладу в центрі вакцинації Palacrociere в 
районі порту Савона, 17100 Савона, або надіславши сертифікат 
електронною поштою на адресу 
vaccinazioni.savona@asl2.liguria.it 

Генуя 
Принесіть свідоцтво про щеплення для перекладу на Віллу Бомбріні або в 
центр профілактики Фьюмара (за попереднім записом). 
Для Фьюмари Бамбіні: лист на адресу vaccinazioni@asl3.liguria.it (тема: 
український неповнолітній звіт - Текст: ім'я прізвище дата народження 
адреса) з вами зв'яжуться оператори, які домовляться про зустріч. 
Для дорослих Fiumara: надсилайте електронні листи з письмовими 
вимогами на адресу vaccinazioni@asl3.liguria.it з поясненням, що вам 
потрібно. Все ніколи не можна привернути до уваги доктора Якубовича, 
який є одним із керівників надзвичайної ситуації в Україні щодо ASL3. 

Chiavari 
Щоб перекласти сертифікат про щеплення, відвідайте центр на площі 
Леонарді, де також на місці видають STP як для дорослих, так і для 
неповнолітніх. 
Довідки про щеплення неповнолітніх також перекладаються через школи, 
які використовують безпосередню співпрацю ASL4. 

La Spezia 
Біженець, який з'являється в EX Fitram (Via del Canaletto, 100, 19126 La 
Spezia SP) для прийому (STP), отримує всю 
необхідну інформацію також щодо обов'язкових щеплень і якщо він має 
сертифікат про вакцинацію. адресується 
на місці, якщо потрібен переклад. 

Для тих, хто НЕ має довідки про щеплення 
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Imperia 
Ми будемо присутні в тих же кабінетах і в такий самий спосіб, як і ті, у кого 
є сертифікат на переклад, і будемо відповідати за здачу аналізу крові 
(безкоштовно), який ідентифікуватиме антигени, присутні в крові 
захворювань, від яких вони вже були вакциновані, і буде складено 
спеціальний сертифікат про щеплення зазначенням будь-яких доповнень. 

Савона 
Завжди представляє себе у вакцинальному центрі Palacrociere у Савоні, 
район порту, 17100 Савона. Тут також зроблять аналіз крові 
(безкоштовно) на виявлення антитіл та видадуть довідку про щеплення із 
зазначенням необхідності будь-яких доповнень. 

Генуя та К’яварі 
Для тих, хто не має довідки про щеплення, але пройшов курс обов’язкової 
вакцинації в Україні, є два шляхи. 
1) ASL 3 пропонує повторити всі необхідні вакцини. 
2) Аналізи крові проводяться за власний кошт, результати яких згодом 
передаються на віллу Бомбріні, де за їх аналізом 
можна розпізнати наявність деяких вакцин, а про відсутніх повідомити. 

La Spezia 
Ті, хто не має сертифіката про щеплення, вважаються нещепленими і 
зможуть повторити весь цикл вакцинації. 

Пошук роботи 

Біженці вже повинні мати Податковий кодекс, посвідку на проживання або 
квитанцію (striscina), видану Головним управлінням поліції 
1. Онлайн-реєстрація на веб-сайті 
https://miattivo.regione.liguria.it/miattivowebprod/adhesion 
з гуманітарних міркувань → безробітні (не заробляють) → шукають першу 
роботу 
2. Складання цієї онлайн-форми , яка дозволить вам бути включеною до 
нашої внутрішньої бази даних, якою ми будемо ділитися з торговими 
асоціаціями 
, щоб полегшити обмін між попитом на роботу та пропозицією в регіоні . 
Провінційна рада Ордену трудових консультантів надає індивідуальні 
консультації для українців, які потребують підтримки та 
відомості про трудові договори. 
Щоб отримати індивідуальну консультацію, ви можете написати на 
адресу: ucraina@saloneorientamenti.it або зателефонувати за номером +39 
345 801 9249 

Освіта і навчання 

Усі неповнолітні іноземці, навіть якщо вони не мають посвідки на 
проживання, мають право бути зарахованими до школи, відвідування якої є 

https://miattivo.regione.liguria.it/miattivowebprod/adesione
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV_kFM3YQLJ8iQRp81b-483QWFueDh4mu-JUyPfU88sBOhBg/viewform
mailto:ucraina@saloneorientamenti.it


обов’язковим для 
неповнолітніх у віці від 6 до 16 років. Запит на реєстрацію може бути 
поданий у будь-який час року батьками чи опікунами. Відвідування 
школи безкоштовне. 

Документи та вимоги для реєстрації 
- Паспорт, Податковий кодекс, STP, виданий італійською державою або вид 
на проживання. У разі відсутності цих документів школа 
все одно приймає на навчання неповнолітнього іноземця. 
- Домашній і телефонний контакт. 
- За наявності табель та/або сертифікати, що вказують на навчання, 
завершене в країні походження. 
- Свідоцтво про вакцинацію, якщо є. 
Щоб знайти найближчу до вашого проживання школу або отримати 
допомогу у виборі навчального закладу, надішліть електронного листа на 
адресу 
ucraina@saloneorientamenti.it 
На запити можна буде отримати відповіді також українською мовою. Також 
можна буде забронювати зустріч у кожній провінції для отримання 
інформації та підтримки. 

Субсидії та інша фінансова допомога 

Для всіх провінцій 

Пункти прослуховування Карітас 

У всіх провінціях біженці можуть зв’язатися з пунктами прослуховування 
Карітас у цьому районі, щоб попросити предмети першої необхідності та 
ваучери на покупки, а також потрапити в лист очікування на проживання. 

Економічна субсидія 

Подайте запит на внесок у підтримку, заповнивши онлайн-форму за 
посиланням: 
https://contributo-emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it/#/ 

Vademecum / корисна інформація 

https://contributo-emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it/#/vademecum 

Маршрути за провінціями 

Імперія 

Привітна асоціація без кордонів, яка займається розповсюдженням 
продовольчої допомоги, коли це можливо, і направляє біженців до 
місцевого Карітасу 
за іншими основними потребами. Вони також спрямовуються до закладів, 



які організовують курси італійської мови, зустрічі та заходи з 
рекреаційними цілями та 
психологічну допомогу для тих, хто цього потребує. Вони також можуть 
стежити за біженцем у виконанні всіх 
необхідних бюрократичних процедур, направляючи його між різними 
офісами. Контакти: 339 2973041 

Савона 

Пункт прослуховування Caritas: на Via Dei Mille, 4 - Савона - 
ГОДИНИ: з понеділка по п'ятницю з 9 до 11.30 та середа з 15 до 17.30 
Номер телефону: 019 807258 
Адреса електронної пошти: emergenze@caritas.savona.it 

Генуя 

Реєстрація в українській громаді, яка присутня в церкві Санто-Стефано 
(Piazza Santo Stefano, 2 - Генуя- Тел: 010 587183 Вони приймають пн-пт з 
9 до 18.) → Потім Санто-Стефано направляє біженця до найближчого 
пункту прослуховування Карітас на роздачу торгових ваучерів у 
супермаркетах IN'S на суму від 20 до 80 євро на тиждень залежно від 
кількості домогосподарств. 
У церкві Санто-Стефано роздача продуктових пакетів із довготривалими 
продуктами, за потреби. 
Інші парафії, де ви можете попросити підтримки: 
Церква Матері Божої Втіхи (Via della Consolazione, 1): вони отримують лише 
за попереднім записом у понеділок та четвер з 9 до 11, лише для 
мешканців районів Фоче та Каріньяно. Щоб домовитися про зустріч: 375 
6149331, години роботи Пн-Пт 9-11 та 15-17 Вони залишають торгові 
ваучери: 20 євро з людини на місяць, які витрачаються в супермаркетах 
IN'S. 
Раз на місяць доставляють пакунок із довготривалими продуктами 
харчування, обов’язково за домовленістю. 
Будь-хто, хто бажає запропонувати їжу чи іншу допомогу, крім житла, може 
віднести її до церкви Санто-Стефано, яка відповідає за збір та роздачу тим, 
хто потребує. 

Рапалло 

У Рапалло вони створили спеціальну електронну адресу: 
ucraina@comune.rapallo.ge.it і єдиний номер, щоб повідомити про будь-які 
потреби в цьому районі: 0185-680481 

Спеції 

Центр слухання Caritas La Spezia: Via Don Giovanni Minzoni, 43 - La Spezia - 
Телефон: 0187 731601 

Житло Для всіх провінцій 



Зв’яжіться з префектурами району, в якому ви знаходитесь, якщо у вас 
немає жодного типу житла, і вас візьмуть на 
тимчасове розміщення в житлових будинках для надання першої допомоги 
біженцям (5 днів), з огляду на переміщення в м. 
спеціальні структури, які завжди визначаються префектурами. 
Крім того, зв’яжіться з пунктами прослуховування Карітас у тому районі, де 
ви перебуваєте, оскільки вони також мають списки житла для біженців. 

Позакласні заходи та дозвілля 

Щоб отримати оновлену інформацію про всі провінції, перегляньте веб-
сайт https://www.orientamenti.regione.liguria.it або напишіть електронний 
лист італійською чи українською мовою 
на адресу ucraina@saloneorientamenti.it 

Курси італійської мови: 

Онлайн курси 

Трансляція уроків на сайті Liguria for Ukraine -> посилання для доступу до 
потокових уроків 

Курси відвідування 

Щоб запитати про наявність курсів італійської мови для українців у Лігурії, 
перейдіть на веб-сайт https://www.orientamenti.regione.liguria.it або 
напишіть електронною поштою ucraina@saloneorientamenti.it 

Телефонні картки для біженців можна безкоштовно 
активувати в Генуї 

Для полегшення спілкування з тими, хто має сім’ю чи друзів в Україні, 
Assoutenti надає всім біженцям, які перебувають на території, 
перезаряджувані sims CLUB Voice & amp; Mobil від DIGI у мережі Vodafone, 
дійсний протягом одного місяця безкоштовно, а потім поновлюваний за 10 
євро. на місяць. 
Пропозиція COMBO 10: Sim з 500 хвилинами трафіку для всієї європейської 
спільноти та з 50 гігабайтами даних для відеодзвінків із програмами для 
обміну повідомленнями. 
Картки можна замовити за попереднім записом за номером 010 8691845 в 
офісі Assoutenti за адресою Via Malta 3/1 Genova Centro або 
в офісі Assoutenti на Piazza Vittorio Veneto 31 / r Genova Sampierdarena за 
номером 010 6429995. 
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