ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО ІТАЛІЇ
Benvenuto in Italia

Fondazione Hope Ukraine nasce in seguito all’emergenza
ucraina ed è il centro propulsore per la gestione degli aiuti
umanitari dall’Italia all’Ucraina e per l’arrivo dei rifugiati ucraini
sul territorio italiano.
Hope Ukraine è supportata dal Consolato Onorario d’Ucraina e
dalla Conﬁndustria Ucraina e si è adoperata sin dal primo
giorno di guerra con molteplici aiuti e sostegni su diversi
settori: accoglienza, raccolta e trasporto dei beni umanitari,
inserimento lavorativo e scolastico, messa in sicurezza dei
bambini e delle donne ucraine, salvaguardia del patrimonio
culturale ed artistico ucraino.
“HOPE” nasce dalla necessità di accogliere e di mantenere viva
la speranza del popolo ucraino, costretto a fuggire dalla
propria terra.
La Fondazione Hope Ukraine crede nella pace, nei diritti
umani, nella libertà e il suo obiettivo è quello di promuovere la
solidarietà tra i popoli, l’uguaglianza e il rispetto.
______________________________________________________________
Hope Ukraine Foundation was founded following the
Ukrainian emergency and is the driving force for the
management of humanitarian aid from Italy to Ukraine and
for the arrival of Ukrainian refugees on Italian territory.
Hope Ukraine is supported by the Honorary Consulate of
Ukraine and the Conﬁndustria Ukraine and has been working
since the ﬁrst day of the war with multiple aid and support on
different areas: reception, collection and transport of humanitarian goods, employment and school placement, safety of
Ukrainian children and women, preservation of Ukrainian
cultural and artistic heritage.
"HOPE" stems from the need to welcome and keep alive the
hope of the Ukrainian people, forced to ﬂee their land.
Hope Ukraine Foundation believes in peace, human rights,
freedom and its goal is to promote solidarity among peoples,
equality and respect.

ЛАСКАВО ПРОСИМО
ДО ІТАЛІЇ
Benvenuto in Italia

Щоб мати можливість залишатися в Італії, ви повинні дотримуватися таких
правил:


вашого
після в’їзду на територію Італії протягом 48 годин ви повинні зробити,
молекулярний або антигенний тест на SARS-CoV-2;



протягом
п’яти днів після здачі мазка необхідно дотримуватися режиму
самонагляду з обов’язковим носінням маски типу FFP2;

До кого ви можете звернутися, якщо вам потрібне житло для себе та вашої
сім’ї.


у вас
Якщо
немає житла, то ви можете звернутися до відділень Префектури
у місті, в якому знаходитесь, пояснивши вашу ситуацію та необхідність
влаштування у приймальних закладах.

Що ви повинні зробити, щоб упорядкувати своє становище на території
Італії протягом 90 днів перебування:


громадянин
Як
України, який має біометричний паспорт, ви звільнені від
в’їзної візи, і ви можете перебувати на території Італії максимум 90 днів з
моменту в’їзду до Шенгенської зони.



виЯкщо
прибули з країни Шенгенської зони, наприклад Словенії, органи
влади цієї країни вже поставили штамп про в’їзд у ваш паспорт, то від цієї
дати ви повинні відрахувати 90 днів.



ж Якщо
у вашому паспорті немає штампу, ви повинні звернутися до
Головного відділення поліції – імміграційної служби міста (Questura), де ви
знаходитесь, і задекларувати свою присутність.

легалізації
Для
присутності та постійного проживання на території Італії
громадяни України мають подати Декларацію про гостинність (Dichiarazione
di ospitalità), заповнена приймаючою стороною (1 форма на кожного гостя) та
додатки до неї – протягом 48 годин після початку гостинності.

виЯкщо
вирішили залишитися в Італії більше 90 днів, тоді ви повинні
звернутися до Головного відділення поліції - імміграційної служби міста
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(Questura), в якому знаходитесь, щоб отримати всю необхідну інформацію про
різні можливості регулярного перебування на території Італії.
4 У випадку, якщо ви опинилися на території Італії без закордонного
паспорта/строк дії закордонного паспорта закінчився, або якщо ви виїхали
з “внутрішнім паспортом” України, та стосовно дітей, із свідоцтвом про
народження, вам потрібно звернутися в консульскі установи України в Італії, а
саме:
1) Генеральне консульство України в Мілані, за адресою: Via Ludovico di Breme,
11, Milano 20156; Телефон: +39-02-80-13-33; Електронна пошта:
gc_itm@mfa.gov.ua
2) Консульський відділ Посольства України в Італії, за адресою:Via Monte
Pramaggiore, 13, 00141 Roma RM; Телефон: +39-06-82-00-36-41. Електронна
пошта: gc_it@mfa.gov.ua
3) Генеральне Консульство України в Неаполі, за адресою: Napoli, Centro
Direzionale via G. Porzio,4, isola B-3; Телефон: +39-081-787-54-33. Електронна
пошта: gc_itn@mfa.gov.ua
Усі паспортні дії здійснюються безкоштовно, в день звернення до консульских
установ.

Грошова допомога
Як її отримати?
Необхідно оформити запит на Дозвіл на проживання за програмою
тимчасового захисту у відділі Імміграційної служби при управління поліції
(Questura – Ufficio Immigrazione). Так ви отримаєте італійський ідентифікаційний
номер (іт. Codice Fiscale), який дозволить увійти на онлайн платформу
Департаменту цивільного захисту та подати заяву на виплату грошової
допомоги.
https://contributo-emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it
На яких умовах виплачують допомогу?
Для виплати допомоги на один місяць необхідно мати розташування у житлі,
знайденому вами самостійно, а не наданому державою. Загальна тривалість
проживання має становити щонайменше 10 днів упродовж одного місяця. За
цієї умови ви можете подати запит на виплату допомоги на три місяці. Датою
для початку виплати допомоги буде вважатися дата подання запиту на Дозвіл
на тимчасове проживання.
У якому розмірі виплачуватиметься допомога?
Грошова допомога становить 300 євро в місяць на дорослу особу. Батьки або
законні опікуни осіб віком до 18 років, мають право на додаткову допомогу у
розмірі 150 євро в місяць на кожну неповнолітню особу. Наприклад: доросла
особа, що є опікуном неповнолітньої особи, зможе отримати виплату допомоги
у розмірі 450 євро в місяць.
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Здоров’я
Медичне обслуговування після прибуття в Італію
Для отримання доступу до медичного обслуговування в установах
Державної служби охорони здоров’я Італії після прибуття в Італію необхідно
отримати код STP (Straniero temporaneamente presente - іноземець, який
тимчасово перебуває на території Італії). Наявність коду STP дає право
на термінове та базове медичне обслуговування (доступ до відділень
невідкладної допомоги, вакцинації, направлення на клінічні обстеження,
відвідування фахівців і отримання медикаментів).
Код STP видається установами охорони здоров’я після надання персональних
даних.
Медичне обслуговування, що надається в рамках запиту на посвідку на
проживання для забезпечення тимчасового захисту
Запит на посвідку на проживання для забезпечення тимчасового
захисту гарантує медичне обслуговування на території країни, ідентичне тому,
що надається громадянам Італії. Для доступу до медичного обслуговування
необхідна реєстрація в установі ASL (Azienda Sanitaria Locale - Місцеві органи
охорони здоров’я) за місцем проживання. Під місцем проживання варто
розуміти адресу, зазначену в запиті на посвідку на проживання.
Запит на посвідку на проживання передбачає закріплення за вами лікаря
загальної практики та/або педіатра за власним вибором. Зазвичай реєстрація
проводиться в офісі установи ASL або за стійкою «scelta e revoca del medico»
(вибір лікаря та відмова від нього). У тій самій установі здійснюється вибір
лікаря загальної практики та/або педіатра для неповнолітніх. Після реєстрації
вам буде видано паперовий документ, який містить такі дані:
< код ідентифікації;
< м’я та прізвище;
< ім’я та прізвище обраного лікаря та/або педіатра.
Будь-який лікар загальної практики та педіатр веде амбулаторний прийом і
зобов’язаний гарантувати безкоштовне проведення загального медичного
огляду відповідно до встановленого графіку. З метою отримання направлення
на прийом до профільних спеціалістів, а також отримання рецептів на
медичні препарати потрібно звертатися до лікаря загальної практики або
педіатра. Ліки, виписані лікарем, відпускаються в аптеках.
Захист прав вагітних і породіль
В Італії кожна жінка має право на допомогу під час вагітності та пологів. Якщо
ви вагітні, зверніться до лікаря загальної практики для отримання доступу до
таких послуг:
< супровід вагітності: акушерські огляди, УЗД, обстеження й апаратні
обстеження;
< допомога під час переймів і пологів;
< післяпологовий догляд, зокрема післяпологові огляди.
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Госпіталізація
Для госпіталізації необхідне письмове направлення від лікаря загальної
практики, проте в надзвичайних випадках госпіталізація проводиться лікарем
відділення невідкладної допомоги, куди слід звертатися в разі екстреної
ситуації.
Домашні тварини
Ви можете ввезти до Італії своїх домашніх тварин у якості винятку із правил
дозвільної процедури, прийнятої в країнах ЄС. Під час проходження
прикордонного контролю Вас можуть попросити надати дані, які необхідно
надіслати електронною поштою до Міністерства охорони здоров’я (UA-pets@
sanita.it): вид та кількість тварин (не більше 5), ідентифікаційні дані тварин
(якщо можливо), ім’я власника та адресу, за якою Ви перебуватимете в Італії.

Frasario IT / UA

ABab

Alfabeto italiano
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Базові слова та фрази

Frasi e parole base

[фразі е пароле базe]

3

Кордон

Frontiera

[фронтьера]

3

Доїзд

l’arrivo

[л’арріво]

3

Їжа та напої

cibo e bevande

[чібо е беванте]

3

Лікарня

Ospedale

[оспедале]

3

Магазин

Negozio

[негоціо]

3

Аптека

Farmacia

[фармачія]

3

Житло

alloggio

[аллоджіо]

3

Контакти

contatti

[контатті]

3
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Базові слова та фрази
Добрий день
Привіт
До побачення
Будь ласка
Вибачте
Дякую
Мене звати
Мені ... років
Я розмовляю ... мовою
Я не розмовляю...
Так
Ні
Жінка
Чоловік
Дружина
Чоловік
Дитина
Бабця
Дідусь

Frasi e parole base
Buongiorno
Ciao
arrivederci
per favore
mi scusi
grazie
Mi chiamo...
ho … anni
parlo la lingua …
non parlo la lingua …
si
no
donna
uomo
moglie
marito
bambino
nonna
nonno

фразі е пароле базe
[буонджіорно]
[чіао]
[арріведерчі]
[пер фаворе
[мі скузі]
[граціе]
[мі кіамо ...]
[о ... анні
[парло ла лінгуа ...]
[нон парло ла лінгуа
[сі]
[но]
[донна]
[уомо]
[мойіе]
[маріто]
[бамбіно]
[нонна]
[нонно]

Кордон
Прикордонна служба
Іноземець
Громадянин
Громадянка
Особа, людина
Паспорт тварини
Внутрішній паспот
Закордонний паспрт
Права, водійське
посвідчення
Свідотцтво про народження
Фотографія
Переклад

Frontiera
Polizia di frontiera
straniero
cittadino
cittadino
uomo
passaporto per animali
carta di identità
passaporto
patente

[фронтьера]
[поліція ді фронтьера]
[страніеро]
[чіттадіно]
[чіттадіна]
[уомо]
[пассапорто пер анімалі]
[карта ді ідентіта]
[пассапорто]
[патенте]

certificato di nascita
fotografia
traduzione

[чертіфікато ді нашіта]
[фотографія]
[традуціоне]

Мені потрібно:
• Прокладки
• Тампони
• Памперси
• Зарядка
Мені холодно

ho bisogno di …
assorbenti
assorbenti interni
pannolini
caricatore
ho freddo

[о бізоньо ді]
[ассорбенті]
[ассорбенті інтерні]
[панноліні]
[карікаторе]
[о фреддо]

Ковдра
Дитина плаче
Соска
Іграшка
Мені потрібна охорона
Біженець
Юридична допомога
Адвокат
Психологічна допомога
Психолог
Доїзд до...
Ночівля
Притулок
Безплатний
Доїзд
Прямо
Вліво
Вправо
Назад
Перехрестя
На розі
За рогом
На околицях
Машина
Пішки
Місто
Село
Звідки?
Куди?
Де знаходится
Як доїхати до?
Як дійти?
Яка адреса?
Де купити білет?
		
• Пільговий квиток
• Звичайний квиток
• Автомат для
продажу квитків
Залізничний вокзал:
• Платформа
• Колія
• Станція
Автовокзал
Зупинка
Аеропорт

coperta
bimbo piange
il ciuccio
giocattolo
ho bisogno della
protezione
profugo
assistenza legale
avvocato
assistenza psicologica
psicologo
l’arrivo
pernottamento
riparo
gratuito
l’arrivo
avanti
a sinistra
a destra
indietro
incrocio
all’angolo
dietro l’angolo
in periferia
macchina
a piedi
città
paese
da dove
dove
dove si trova
come arrivare a
come arrivare a piedi
Che indirizzo
dove comprare
il biglietto
biglietto scontato
biglietto
macchina per
l’acquisto biglietti
Stazione dei treni
piattaforma
Binario
stazione
autostazione
fermata
aeroporto

[коперта]
[бімбо піандже]
[іл чіуччіо]
[джіокаттоло]
[о бізойньо делла
протеціоне]
[профуго]
[ассистенца легале]
[аввокато]
[ассістенца псіколожіка]
[псіколого]
[л’арріво]
[перноттаментo]
[ріпаро]
[гратуіто]
[л’арріво]
[аванті]
[а сіністра]
[а дестра]
[індіетро]
[інкрочіо]
[алл’анголо]
[діетро л’анголо]
[ін періферія]
[маккіна]
[а піеді]
[чітта]
[паезе]
[да дове]
[дове]
[дове сі трова]
[коме арріваре a]
[коме арріваре а піеді]
[ке індіріццо]
[дове компраре іл
бійетто]
[бійетто сконтато]
[іл бійетто]
[маккіна пер аквісто
білєтті]
[стаціоне дeі трені]
[піаттаформа]
[бінаріо]
[стаціоне]
[аутостаціоне]
[фермата]
[аеропорто]
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Транспортний засіб
Пересадка
Вулиця
Проспект
Площа
Вчoра
Сьогодні
Завтра
Післязавтра
Година
Хвилина

veicolo
cambio
via
prospetto
piazza
ieri
oggi
domani
dopo domani
ora
minuto

[веіколо]
[камбіо]
[віа]
[проспетто]
[піацца]
[йері]
[оджі]
[домані]
[допо домані]
[ора]
[мінутo]

Їжа та напої
Магазин
Хочу…
Потребую, мені потрібно…
Рахунок, будь ласка
Чек
Їдальна
Їжа
Холодна
Тепла
Кава
Чай
Цукор
Сіль
Ложка
Вилка
Ніж
Тарілка
Стакан
Чашка

Cibo e bevande
negozio
voglio
ho bisogno, mi serve
Il conto, per favore
il conto
mensa
cibo
freddo
caldo
caffè
tè
zucchero
sale
cucchiaio
forchetta
coltello
piatto
bicchiere
tazza

[чібо е беванде]
[негоціо]
[вольйо]
[о бізоньйо, мі серве]
[іль конто пер фаворе]
[іль конто]
[менса]
[чібо]
[фреддо]
[калдо]
[каффе]
[те]
[дзуккеро]
[сале]
[куккіаййо]
[форкетта]
[колтелло]
[піатто]
[біккіере]
[тацца]

Лікарня
Поліклініка
Терміново
Сімейний лікар
Направлення
Аналізи. Дослідження
Результати
Алергія на ліки
Вагітність
Годування груддю

Ospedale
clinica
urgente
medico di base
ricetta medica
analisi
risultati
allergia ai medicinali
gravidanza
allattamento al seno

[оспедале]
[клініка]
[урдженте]
[дотторе ді базе]
[ричетта медика]
[аналізі]
[різултаті]
[аллерджія аі медічіналі]
[гравіданца]
[аллаттаменто ал сено]

Магазин
Готівка
Карта
Копійка
Гроші
Решта
Обмін валюти
Банкомат
Шукаю ...
Скільки коштує ...?
Ви в черзі?
Черга
Сім-карта
Поповнення мобільного
рахунку
Сигарети
Корм для тварин
Їжа для дітей
Пелюшки, памперси
Знижка
Розпродаж
Акція

Negozio
contanti
carta di credito
moneta
soldi
resto
cambio di valuta
bancomat
cerco …
quanto costa..?
siete in fila?
fila
carta sim
ricarica cellulare

[негоціо]
[контанті]
[карта ді кредіто]
[монета]
[сольді]
[ресто]
[камбіо ді валюта]
[банкомат]
[черко…]
[куанто коста..?]
[сіете ін філа]
[філа]
[карта сім]
[рікаріка челлуларе]

sigarette
cibo per animali
cibo per i bimbi
pannolini
sconto
saldi
promozione

[сігаретте]
[чібо пер анімалі]
[чібо пер і бімбі]
[панноліні]
[сконто]
[сальді]
[промоціоне]

Аптека
Болить
Живіт
Голова
Горло
Мені стало погано
Ліки
Таблетки

Farmacia
dolore
pancia
testa
gola
mi sento male
medicinali
compresse, pillole,
pastiglie
gocce
pomata
inalatore
bende
cerotti
mascherina
lenti a contatto
acqua ossigenata
iodio
pantenolo
farmaci per fluidificare
il sangue

[фармачія]
[долоре]
[панчіа]
[теста]
[дола]
[мі сенто мале]
[медічіналі]
[компрессе, піллоле,
пастілйе]
[гочче]
[помата]
[іналаторе]
[бенде]
[черотті]
[маскеріне]
[ленті а контатто]
[Акуа оссіджената]
[лодіо]
[пантеноло]
[фармачі пер
флуідіфікаре іл сангуе]

Краплі
Мазь
Інгалятор
Бинти
Пластирі
Маска
Лінзи
Перекис водню
Йод
Пантенол
Препарати для
розрідження крові
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Препарати для
щитовидної залози
Снодійне
Постійні ліки
Хвороба
Температура
Нежить
Застуда
Головокружіння
Тиск
Прискорене серцебиття
Спазм
Вздуття
Блювотиння
Діарея
Запор
Висип
Хронічні хвороби
Алергія
Діабет
Інсульт
Інфаркт
Герпес
Менструація
Цистит
Перелом
Крововилив
ВІЛ
СНІД
Ранений
Непритомний
Мені потрібен лікар
Я себе відчуваю
добре/погано

Житло
Оренда
Я пропоную
Здам в оренду
Я хочу в‘їхати
Я хочу виїхати
Запрошуємо
подивитись квартиру
Квартира
12

farmaci per la tiroide

[фармачі пер ла тіроіде]

sonnifero
farmaci permanenti
malattia
febbre / temperatura
freddo
influenza
vertigini
pressione
battito cardiaco
accelerato
spasmo
rigonfiamento
nausea
diarrea
stitichezza
eruzione cutanea
malattie croniche
allergia
diabete
ictus
infarto
herpes
mestruazioni
cistite
frattura
infusione del sangue
HIV
AIDS
ferito
inconscio
ho bisogno del medico
mi sento bene/ male

[сонніферо]
[фармачі перманенті]
[малаттіа]
[феббре / температура]
[фреддо]
[інфлуенца]
[вертіджіні]
[прессіоне]
[баттіто кардіако
аччелерато]
спазмо
[рігонфіаменто]
[наузеа]
[діарреа]
[стітікецца]
[еруціоне кутанеа]
[малаттіе кроніке]
[аллерджіа]
[діабете]
[іктус]
[інфарто]
[ерпес]
[меструаціоні]
[чістіте]
[фраттура]
[інфузіоне дел сангуе]
[АККАІВУ]
[АІДІЕССЕ]
[феріто]
[інкосчіо]
[о бізонйо дел медіко]
[мі сенто бене / мале]

alloggio
affitto
io offro
do in affitto
io voglio entrare
voglio andarmene
invito a vedere
l’appartamento
appartamento

[аллоджіо ]
[аффітто]
[іо оффро]
[до ін аффітто]
[іо войьо ентраре]
[войьо андармене]
[інвіто а ведере
аппартаменто]
[аппартаменто]

Кімната
Приміщення
Квартира-студія
(1 кімната)
2-кімнатна квартира
Кімната для трьох осіб
Багатоповерхівка
Підвал
Поверх
Перший поверх
Другий поверх
Третій поверх
Четвертий поверх
Власник
Орендар
Сусід
Сусід по кімнаті
Договір оренди
Короткотерміной договір
оренди
Припинення договору

camera
struttura
appartamento
(una camera)
appartamento da due
camere
camera da tre persone
palazzina
seminterrato
piano
primo piano
secondo piano
terzo piano
quarto piano
proprietario
inquilino
vicino
coinquilino
contratto di locazione
contratto di locazione
a breve termine
risoluzione del contratto

Умoви оренди
Вивіз сміття
Догляд за ліфтом
Догляд за підвалом

condizioni contrattuali
raccolta dei rifiuti
pulizia dell’ascensore
pulizia del seminterrato

Паркінг
Страхування житла
Податки
Комунальні послуги
Тепла вода
Холодна вода
Опалення
Каналізація
Інтернет

parking / parcheggio
assicurazione sulla casa
tasse
utenze
acqua calda
acqua fredda
riscaldamento
fognatura
internet

[камера]
[струттура]
[аппартаменто
(уна камера)]
[аппартаменто да дуе
камере]
[камера да тре персоне]
[палацціна]
[семінтеррато]
[піано]
[прімо піано]
[секондо піано]
[терцо піано]
[куарто піано]
[пропріетаріо]
[інкуіліно]
[вічіно]
[коінквіліно]
[контратто ді локаціоне]
[контратто ді локаціоне а
бреве терміне]
[різолуціоне дел
контратто]
[кондіціоні контраттуалі]
[ракколта деі ріфьюті]
[пуліція делл’асченсоре]
[пуліція дел
семінтеррато]
[паркінг / паркеджо]
[ассікураіоне сулла каса]
[тассе]
[утенце]
[аква калда]
[аква фредда]
[ріскальдаменто]
[фонйатура]
[интернет]
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“UKRA-ITA,
NUOVI AMICI”

Autrice: Cadigia Hassan

MARCO
NADIYA

Ласкаво просимо! [laskavo prosymo] Benvenuti Oleh e Nadiya!
Дякую [dyakuyu], grazie!
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відварені сосиски та гречана каша [vidvareni sosiski i grecka].
Хочете спробувати? [khochete sprobuwaty]
відварені сосиски та гречана каша. Uhm… Buono!
Що ти їси? [shcho the isi?]
Focaccia con olive. Vuoi assaggiare?
Uhm… Focaccia con olive. Uhm… Добра! [Dobra]
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BLESSING
OLEH

ПОБАЧИМОСЯ ЗАВТРА, ДРУЗІ! [pobachimosya zavtra, druzy] A domani amici!

Це наша мама. Її звати Оксана [tse nasha mama. ye zvati Oksana].
Побачимося завтра, друзі! [pobachimosya zavtra, druzy] A domani, amici!
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IL CERCA E TROVA

Aiuta Blessing a trovare Oleh!

Collega la domanda con la rispposta corretta

Soluzioni: A-3; B-4; C-5; D-1; E-2
18

Допоможіть Блесінг знайти Олега!

CONTATTI
+39 389 8745065
info@hopeukraine.it

Accoglienza: accoglienza@hopeukraine.it
Fondazione: fondazione@hopeukraine.it
Work: work@hopeukraine.it

Pec: fondazionehopeukraine@pec.it
Indirizzo: Via Montà, 29, Padova

