
Заходи міста Турин у відповідь на надзвичайну 
ситуацію в Україні

КОЛ-ЦЕНТР ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Безкоштовний номер: 800-444-004, працює з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00

Електронна пошта: emergenzaucraina@comune.torino.it

КОНСУЛЬСТВО УКРАЇНИ ДЛЯ РЕГІОНУ ПІВНІЧНОЇ ІТАЛІЇ

вул. Віа-Людовіко Бреме, 11 - 20156 Мілан.

Для звернень місцевих установ та органів до консульського органу України в Турині телефонуйте за номером 
+39 351 690 6640.

Інформація для тих, хто шукає житло
Громадяни України, які прибули до Турина, і які ще не контактують з італійськими родинами чи 
організаціями третього сектору, можуть звертатися до таких установ:

Служба у справах іноземців міста Турин

вул. Віа-Болонья, 49 А

011-01129433 або 011-01129455

stranieri@comune.torino.it

Верховний комісар ООН у справах біженців (УВКБ ООН) надає деякі ресурси:

- Довідковий портал із розділами, присвяченими кожній країні, включаючи Італію, Україну та сусідні 
країни, із зазначенням послуг, які пропонуються біженцям: https://help.unhcr.org/

- Безкоштовний номер для шукачів притулку та біженців в Італії (посередники доступні по телефону): 
800905570 (Lycamobile: 3511376335)

- JUMA MAP. Портал із зазначенням послуг, які пропонуються біженцям та шукачам притулку на всій 
території країни: https://www.jumamap.it/

Безкоштовні онлайн-курси італійської мови

ASILS (Асоціація шкіл італійської як другої мови) пропонує 2 безкоштовні онлайн-курси для українців, 

які втікають від війни:

https://www.jumamap.it/
mailto:emergenzaucraina@comune.torino.it


 курс «Principanti Absoluti» для тих, хто не володіє італійською мовою;

 курс «А1» для тих, хто вже має базові знання нашої мови.

Два курси складатимуться з 3 щотижневих онлайн-зустрічей по 1,5 години кожна, загалом 4,5 години 

на тиждень, і триватимуть 3 місяці (12 тижнів) кожний.

Для доступу до курсів, які розпочнуться 20.04.2022 (понеділок середа, п’ятниця, 17:30-19:00), буде 

достатньо зареєструйтеся на спеціальній сторінці Asils, щоб отримати облікові дані для доступу до 

курсу.

Дізнайтеся більше про безкоштовні онлайн-курси італійської мови для українців: 

https://welcome.unhcr.it/corsi-online-gratuiti-per-ucraini-in-italia/

Онлайн-навчання та супровід до працевлаштування в ІТ та 
ІТ-секторі

В рамках акції «Welcome. Working for refugee integration», УВКБ ООН (Агентство ООН у справах 

біженців) пропонує чотири можливості для перекваліфікації та підвищення кваліфікації, відкритих для 

біженців, які проживають в Італії, які хочуть знайти роботу в галузі ІТ, програмного забезпечення та ІТ-

розробки.

Маршрути відкриті для власників посвідок на проживання з проханням про притулок, надання 

притулку (статус біженця), додаткового захисту, спеціального захисту або тимчасового захисту.

Powercoders;

Msc Technology;

Develhope Tech School;

Academy Rapido - Work In Tech 2022.

Більше інформації про курси та про те, як подати заявку, можна знайти в документі pdf, 

підготовленому УВКБ ООН.

Необхідні документи для перебування в Італії
Для тих, хто має біометричний паспорт

Тим, у кого є біометричний паспорт, віза не потрібна, і вони можуть перебувати в Італії до 90 днів без 
необхідності отримання дозволу.

Протягом 8 днів з моменту в’їзду в Італію, якщо в’їзд був через інші кордони Шенгенської зони, слід 
заповнити декларацію про перебування (https://questure.poliziadistato.it/statics/06/dichiarazione-
presenza.pdf) і подати її до Головного управління поліції Турина - Імміграційний відділ - Корсо-Верона, 
4 або до поліцейського відділка 
(http://www.comune.torino.it/emergenzaucraina/documenti/elenco_commissariati_torino.pdf)

Для тих, хто не має паспорта

Тим, хто не має паспорта, слід звертатися до таких установ:



Генеральне консульство України в Мілані

вул. Віа-Людовіко Бреме, 11 - 20156 Мілан.

Електронна пошта: milanoconsolato1@gmail.com

для отримання посвідчення особи або перекладу документів, написаних кирилицею, можна 
звернутися до Генерального консульства України в Мілані.

Дозвіл на проживання

Ті, хто бажає перебувати в Італії більше 90 днів, мають подати заявку на отримання дозволу на 
проживання.

Необхідно особисто прийти до імміграційного відділу Головного управління поліції Турина по вул. 
Корсо-Верона, 4 - Турин.

Два столи на стійці призначені виключно для запитів громадян України та працюють за таким 
графіком:

 з понеділка по п'ятницю з 08:30 до 12:30 з прямим доступом

 особи, яким призначена зустріч, мають прибути у вказану дату та час;

Органи/асоціації, які супроводжують організовані групи, мають заздалегідь домовитися про зустріч з 
даним відділом за допомогою електронної пошти: immig.quest.to@pecps.poliziadistato.it
Відділ не працює: 1 і 6 січня, 18 і 25 квітня, 1 травня, 2 і 24 червня, 15 серпня, 1 листопада, 8, 25 і 26 
грудня.

Всю необхідну інформацію можна знайти на спеціальній веб-сторінці Державної поліції: 
https://questure.poliziadistato.it/it/Torino/articolo/6946230b21134229625126497/

Після завершення розгляду заяви про дозвіл на проживання заявнику буде видано квитанцію з 
фотографією та податковим кодом, які також можна використовувати для отримання медичних 
послуг.

Неповнолітні іноземці без супроводу

Якщо неповнолітній українець перебуває на території сам, у супроводі родича або знайомого, слід 
зв’язатися з відділом у справах іноземців або повідомити його за адресою: вул. Віа-Болонья 49/A, 
Турин:

Тел: 011-01129433 або 011-01129455:

Електронна пошта: stranieri@comune.torino.it.
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