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ДЕ Я МОЖУ ЗНАЙТИ ЖИТЛО? 

У Мілані та регіоні Ломбардія є наступні опції: 

UKR

• сайти, на яких можна знайти пропозиції щодо проживання від сімей або

закладів: 

• Ukraine Help

• Refugees Welcome Italia

• EU4UA

• Ukraine Take Shelter – по всій Європі

• Host Ukraine

• ACLI :  бюрократична допомога для продовження перебування в Італії

• Rete territoriale Milano Sud : пропозиції тимчасового безкоштовного житла

Приватний сектор

•заклади, що надають прихисток (на території Мілану та Ломбардії:  

• Odissea della Pace (православна церква на Via San Gregorio, 5)

• CSV Lombardia sud (міста Кремона – Лоді – Мантуя – Павія)

• Casa dell’accoglienza Jannacci (адреса Viale Ortles, 69 )

• Caritas ambrosiana(адреса Via San Bernardino, 4 Milano)

• Cooperativa sociale Il Melograno (адреса Via Pascoli, 17, Сеграте) житло і допомога

• Прихисток на Via Zurigo, 65: приймають іноземних жінок у складних життєвих обставинах, 

можна з дітьми. Щодня з 8.00 до 20.00; контакти: 0225935200, amosdc@tiscali.it 

• Cascina Basciana – via Zendrino Bernardini, 15: прихисток для молодих жінок, можна з 

дітьми до 3 років; контакти: 02.41.95.33 

Громадський сектор 

https://ukrainehelp.emergenzehack.info/
https://refugees-welcome.it/accogli-una-persona-rifugiata/
https://it.eu4ua.org/about-us
https://www.ukrainetakeshelter.com/
http://www.hostukraine.eu/
https://www.aclimilano.it/assistenza-cittadini-stranieri/
https://www.milanosud.it/accoglienza-profughi-ucraini-nuova-rete-territoriale-milano-sud-per-abitazioni-temporanee-per-famiglie/?fbclid=IwAR3CS_0RYataJ4GvUJcACR9t4EU8PZFKoLxcBmE4pnh9ppqZgV21QDXgf-M
https://odisseadellapace.it/
https://www.csvlombardia.it/lombardia/post/emergenza-ucraina-accoglienza-per-15mila-persone-grazie-al-terzo-settore/
https://www.comune.milano.it/servizi/casa-jannacci
https://www.caritasambrosiana.it/
https://ilmelogranonet.it/emergenza-ucraina-lesperienza-de-il-melograno-a-disposizione-del-territorio/
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• Заява Про Надання Прихистку

NB! Приватні особи, які приймають у себе іноземних громадян, що прибули з України, повинні

заповнити заяву про надання прихистку впродовж 48 годин. 

Необхідно заповнити цю форму та прикласти наступні документи: 

• Копія документу того, хто приймає

• Копія документу того, КОГО приймають (надалі гість): копія повістки на проживання або

паспорту зі штампом про перетин кордону (прибуття до Шенгенської зони*)** 

• Копія документу, що засвідчує право власності або іншого типу використання нерухомого

майна, у якому розміщують гостя (акт про право власності, договір оренди тощо) 

* якщо гість є громадянином країни третього світу, але не України, треба також прикласти

копію його візи, якщо в ній є потреба для в’їзду до Італії; 

** якщо особа прибула до Італії з іншої країни Шенгенської зони і вже має заяву про

місцезнаходження (про присутність), копію цієї заяви треба також додати

Заповнені формуляри можна надати особисто або надіслати рекомендованим листом (з 

розпискою у двох примірниках з оригінальним підписом + залишити собі третій примірник) до

наступних організацій:   

• Державні комісаріати поліції

• Місцеві командування поліції у комунах провінції Мілану, де відсутні представництва

комісаріату

UKR

https://www.poliziadistato.it/statics/18/modulo-art7.pdf
https://blest.unibocconi.eu/sites/default/files/media/attach/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%82%D1%8F%20-%20%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20-%20UKR.pdf?VersionId=3CKBBilzb6jYkm1ofWfdqsgD92.Bd9ng
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• PANE QUOTIDIANO

Viale Toscana, 28 – пн-пт, з 9.00 до 11.00; Viale Monza, 335 – пн-пт, з 9.00 до 11.00

Щоб отримати пайок, запис НЕ потрібен – просто встаньте в чергу та отримайте пакет з 

продуктами харчування.

Послуги, що їх надають: щоденна роздача продуктового пайку (хліб, молоко, макарони, печиво

та ін.)

• OPERA SAN FRANCESCO

Corso Concordia, 3 – пн-сб, обід з 11.30 до 14.30, вечеря з 18.00 до 20.30 (необхідно мати

картку, яку можна запросити за адресою Via Kramer, 1, за тим же розкладом).

Via Antonello da Messina, 4 – неділя – п’ятниця, обід з 11.15 до 13.15 (також необхідна картка, 

яку можна запросити за тією ж адресою та розкладом).

• CENTRO SANT’ANTONIO

Via Maroncelli, 25

Виключно для дорослих (не для сімей та неповнолітніх). Надають доступ до їдальні, гардеробу

та душу. Відкриті за домовленістю (02.29.00.59.85). Раз на місяць потрібно оформляти картку (у 

(передостанній робочий день місяця) на наступні два місяці.

Їдальня працює з 11:10 до 12 з понеділка по суботу, за виключенням свят.

Де в Мілані можна отримати гарячу їжу або продуктовий

набір? 

https://panequotidiano.eu/contatti/
https://operasanfrancesco.it/cosa-facciamo/la-mensa/
https://webapp.caritasambrosiana.it/citta/default.asp?denominazione_ente=CENTRO+S.+ANTONIO&sezione_citt%E0_dimenticata=&decanato=
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• OPERA CARDINAL FERRARI ONLUS

Via G.B. Boeri, 3 20141 Milano

Телефон 02 8467411

email: info@operacardinalferrari.it

Надають можливість пообідати в їдальні щодня з 11.45 до 13.00; також видають харчові

набори. Після першого відвідування відбудеться співбесіда задля подальшого

оформлення картки.

• SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA’

Via Forze Armate, 379

Їдальня працює щодня (крім четверга та неділі): 17.15

Неділя: 11.00

• OPERA MESSA DELLA CARITA’

Via Canova 4

Пн-Нд 11.15-12.15, доступ з карткою, яку можна запросити на місці,  їдальня.

• FONDAZIONE FRATELLI DI SAN FRANCESCO

Via Saponaro, 40

Послуги: їдальня, душові, доставка їжі, притулки для дорослих та неповнолітніх.

Необхідна картка, яку можна отримати там же або на Via Bertoni, 9.

Пн-Нд 11-13 та 18-20.

Де в Мілані можна отримати гарячу їжу бо продуктовий набір? 

mailto:info@operacardinalferrari.it
http://www.milanoaiuta.org/portfolio/suore-missionarie-della-carita-suore-di-madre-teresa-di-calcutta/
https://messadellacarita.org/mensa-2/
https://www.fratellisanfrancesco.it/servizi/case-accoglienza-adulti-minori/
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Де в Мілані можна отримати гарячу їжу або продуктовий набір? 

• HUB 126

Via Sammartini 126, відкрито щодня з 8 до 20.

Харчування, послуги гігієни, дитячий простір. Картка не потрібна.

• МУНІЦИПАЛЬНА СЛУЖБА МІЛАНА 020205

За потреби, зпрошуємо телефонувати за номером 020205: з урахуванням індивідуальних

обставин Муніципальна служба може надати навіть купони на харчування.

• MAGAZZINO PROGETTO ARCA

Via Sammartini 106

Роздача їжі в пакетах: Середа, четвер, п'ятниця 16-18.

• SUORE DELLA MENSA

Viale Ponzio, 75; вівторок – неділя, з 11.30 до 13.00

Послуги їдальні (винос їжі неможливий).

Необхідно зареєструватися в інформаційному пункті на Via Ponzio 75, який працює з вівторка

по суботу з 8.15 до 13 та в неділю з 10.30 до 13.00; картка безкоштовна. Для реєстрації

потрібно мати посвідчення особи – але отримати доступ до послуги можна, навіть якщо у вас

немає документів.

Інші послуги за попереднім замовленням у інфопункті: душ (за попереднім бронюванням, 

різний час для чоловіків та жінок) і гардероб.

• IBVA - ПРОЄКТ SOLIDANDO

Соціальні супермаркети знаходяться за двома адресами:

Via Santa Croce, 15

Via Apennini, 50.

Solidando — це супермаркети, де можна робити покупки безкоштовно, надаючи відповідну

картку. Доступ надається ТІЛЬКИ соціальними служб та іншими уповноваженими асоціаціями.

https://www.comune.milano.it/-/welfare.-in-via-sammartini-126-il-nuovo-hub-di-pronto-intervento-per-le-emergenze
https://www.lesuoredellamensa.net/info-utili
https://ibva.it/
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Questa guida informativa è stata realizzata da studenti e studentesse, ricercatori e 

ricercatrici BLEST (Bocconi Lab for European Studies) nell’ambito dell’iniziativa UASI 

(Ucraina Supporto e Informazione).

Le informazioni contenute in questa guida sono aggiornate al:

10/02/23

'Цей інформаційний поcібник створено студентами і науковцями 

BLEST (Лабораторія європейських досліджень Бокконі) в рамках 

ініціативи UASI (Україна, Підтримка та Інформація - Ukraine, Support 

and Information). 

Інформація, що міститься в цьому посібнику, актуальна на:

10/02/23

Этот информационный ресурс создан студентами и учëными BLEST 

(Лаборатория европейских исследований Боккони) в рамках 

инициативы UASI (Украина, Поддержка и Информация - Ukraine, 

Support and Information).

Информація, содержащаяся в настоящем руководстве, актуальна на:

10/02/23


