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Український уряд повідомляє, більше не надсилати одяг чи інші матеріали, а лише готові до вживання 
(через можливу відсутність електроенергії та газу) консерви. Зараз найбільш потрібні ліки (перелік 
дивіться на нашому сайті www.associazionecristianaitaloucraina.it). Їх відправляють автобусами, які 
потім прибувають з біженцями (матерями та дітьми яких зустрічають наші координатори, даруючи їм 
м’які іграшки та солодощі, щоб спробувати зняти маску страху та жаху з їхніх облич) до Риму в штаб-
квартиру нашої асоціації. Після чого, автобуси після технічної зупинки відправляються в Україну, щоб 
швидко доставити необхідні ресурси. Біженців розміщують з харчуванням та житлом в українських 
друзів та родичів або в італійських сім’ях, які бажають їх прийняти або посиляються цивільним 
захистом. Прохання до сімей оновити запрошення, щоб повідомити про свою готовність із зазначенням 
міста, імені/прізвища з номером телефону та максимальної тривалості прийому, надіслати дані на 
електронну пошту асоціації. 

Українські банки – від початку конфлікту – закриті, а тому багато матерів з дітьми не мають 
економічних ресурсів на основні потреби. Було відкрито платіжний рахунок для підтримки, код IBAN 

Poste Italiane (Пошта Італії): IT60 c076 0103 2000 0004 3070 382 

(причина: ДОПОМОГА УКРАЇНСЬКИМ БІЖЕНЦЯМ) з ім'ям/прізвищем та номером телефону 
благодійника, або приходьте в наші офіси, щоб зробити невелике пожертвування. Нехай Господь 
принесе Вам і Вашим родинам МИР, ЛЮБОВ ТА СПОКІЙ, велике Вам дякую. 

Сім'ям, які приймають біженців, необхідно оформити заяву про здачу помешкання у місцевому 
комісаріаті. Після цього біженці повинні з’явитися до еміграційних відділень квестури для отримання 
дозволу на проживання з гуманітарних міркувань, що дозволить їм працювати за звичайним 
контрактом та отримати грошову допомогу від італійського уряду. 

(https://emergenze.protezionecivile.gov.it/it/umanitarie)  

Еміграційний центр Риму за адресою Via Teofilo Patini, 23 працює: з понеділка по п’ятницю з 08:00 
до 18:00 та в суботу з 08:00 до 14:00, де є зарезервоване прийомне віконечко, для українських біженців 
(взяти з собою біометричний паспорт та 4 фотографії на паспорт). Ті, хто не має біометричного 
паспорта або діти без документа, або неповнолітні, які не прописані в паспорті батьків, перед тим, 
як відправитися в іміграційний центр, зверніться до консульства України в Римі за адресою Via Monte 
Pramaggiore, 13 для оформлення документів, з собою мати 2 фотографії. 

Для будь-яких термінових випадків звертайтеся до цивільного захисту (національний номер гарячої 
лінії  800.84.08.40 або по регіону Лаціо 800.85.48.54), в Римі за безкоштовним номером 800.93.88.73 та 
за адресою електронної пошти emergenza.ucraina@comune.roma.it  

На території регіону Лаціо, біженці можуть безкоштовно користуватись громадським транспортом!  

Щоб отримати ПЛР-тест та вакцину, зверніться до місцевого органу охорони здоров’я (Asl), щоб мати 
медичну картку STP (тимчасово присутній іноземець), а також в Римі для здійснення антигенних тестів 
та вакцинації, звернутись на головний вокзал Терміні, у невідкладних випадках телефонуйте за 
номером 118. Діти можуть бути зараховані до початкових і середніх шкіл Італії, звернувшись 
безпосередньо до шкіл. У Римі також є щоденна українська школа та курси італійської мови для 
українських біженців дітей та дорослих, за адресою: piazza Santa Maria delle Grazie, 5 (зупинка Cipro) 
телефонуйте What'sApp 3397584432 (Дітей бажано відразу зараховувати до шкіл, щоб уникнути 
стресу). 

АВТОБУСОМ ДОДОМУ З УСІМА ГАРАНТІЯМИ БЕЗПЕКИ в усі напрямки: НОВІ АВТОБУСИ,  4 
ВОДІЇ,  КОНДИЦІОНЕР, WC, TV. Інформація та бронювання за тел. 3334372385 та на сайті: 
https://www.italukrbus.com 


