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ВИПЛАТИ ПРИ ТИМЧАСОВОМУ МІЖНАРОДНОМУ 

ЗАХИСТІ

Фінансову допомогу можуть отримати особи, що біжать від війни в Україні

та мають право на тимчасовий міжнародний захист (інформація ТУТ). Що

саме включає допомога:

300€ на місяць готівкою на дорослу особу;

гроші видаватимуться максимум впродовж 3 місяців від дати, вказаної у 

квитанції про надання запиту на повістку на проживання та тимчасового 

міжнародного захисту (так званій «річевуті»);

за наявності неповнолітніх до 18 років їхній опікун чи батьки можуть 

отримати додаткові 150€ на місяць на кожну дитину, тобто родина з двох 

дорослих та неповнолітньої дитини отримуватиме 300€ на кожного з 

батьків + 150€ на дитину = 750€ загалом).

Вимоги:

надати запит на отримання посвідки на проживання для міжнародного 

тимчасового захисту;

самостійно влаштуватися у родичів, друзів чи у родини, які добровільно 

надають прихисток, щонайменше на 10 днів на місяць;

• у перелік НЕ включені громадські організації та заклади, що їх 

фінансують державні фонди: центри допомоги у надзвичайних 

ситуаціях (CAS), система надання прихистку та інтеграції (SAI), 

організації для широкого надання прихистку та готелі, надані 

регіоном або автономною провінцією.

https://blest.unibocconi.eu/focus-europe-and-ukraine/focus-ukraine-uasi/uasi-ucraina-supporto-e-informazione/protezione


UASI

Як зробити запит на допомогу:

Підключіться до платформи (IT-ENGL-UKR)

Введіть наступні дані:

• індивідуальний податковий номер, вказаний у квитанції про 

надання запиту на посвідку на проживання та тимчасовий 

міжнародний захист (так званій «річевуті») (інформація ТУТ))

• мобільний номер;

• електронну поштову скриньку;

Також ви можете ввести електронну пошту та номер телефону 

родичів/друзів, якщо ви не маєте власних, але повинні перевіряти, чи не 

надійшла інформація на ці реквізити.

Додаткова фінансова допомога для неповнолітніх:

• Батькам: достатньо заповнити запит, оскільки на платформі ви будете 

вже вказані як один з батьків;

• Опікунам неповнолітніх:

§ треба завантажити на платформу вирок італійського суду, який 

підтверджує, що ви є законним опікуном неповнолітнього 

https://blest.unibocconi.eu/focus-europe-and-ukraine/focus-ukraine-

uasi/uasi-ucraina-supporto-e-informazione/minori-ukr ).

§ Якщо ви тільки чекаєте на те, щоб стати законно призначеним 

опікуном неповнолітнього, ви можете запросити фінансову 

допомогу лише для себе:

§ Як тільки суд призначить вас опікуном, потрібно буде надіслати 

електронною поштою запит (на електронну адресу, що вказана в 

запиті про допомогу), долучивши PDF-файл з відповідним 

вироком Суду у справах неповнолітніх.

UKR

https://contributo-emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it/
https://blest.unibocconi.eu/focus-europe-and-ukraine/focus-ukraine-uasi/uasi-ucraina-supporto-e-informazione/protezione
https://blest.unibocconi.eu/focus-europe-and-ukraine/focus-ukraine-uasi/uasi-ucraina-supporto-e-informazione/minori-ukr
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Як отримати допомогу:

Отримавши смс-повідомлення від Пошти Італії (Poste Italiane), ви можете особисто 

отримати призначену допомогу у будь-якому віконці на пошті, надавши:

посвідчення особи;

квитанцію про надання запиту на посвідку на проживання та тимчасовий 

міжнародний захист («річевуту»);

ТУТ додаткова інформація італійською, англійською та українською.

Ви отримаєте SMS від Poste Italiane. З цього моменту ви можете забрати внесок. 

Як правило, якщо ви подасте заявку на отримання внеску до 20 числа місяця, ви 

зможете отримати внесок у перші десять днів наступного місяця.

БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК

Як відкрити банківський рахунок у Італії – базовий рахунок

Чи можу я відкрити банківський рахунок у Італії?

Усі особи, що біжать від війни в Україні, тимчасово вважаються 

законними резидентами, і тому мають право відкрити базовий 

банківський рахунок в ЄС (інформація ТУТ DPCM + Directive 2014/92/UE) 

Посилання на норми та статті директиви щодо базового банківського 

рахунку (TUB)

Що таке базовий банківський рахунок?:

То є різновид банківського рахунку, який банки пропонують всім 

особам, що законно перебувають на території ЄС та які діють поза 

межами комерційної діяльності (тобто споживачі).

UKR

https://contributo-emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it/
https://blest.unibocconi.eu/focus-europe-and-ukraine/focus-ukraine-uasi/uasi-ucraina-supporto-e-informazione/protezione
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/92/oj
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/Testo-Unico-Bancario.pdf
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Які документи необхідні?

Дійсне посвідчення особи (ID-картка, паспорт та ін.)

• Якщо ви не маєте дійсного посвідчення особи, але подали запит на 

посвідку на проживання з причин біженства/пошуку притулку, 

достатньо мати при собі тимчасовий дозвіл на проживання або 

квитанцію про подання запиту (“річевуту”), навіть у разі відсутності 

документів, що посвідчують особу (додаткову інформацію італійською 

дивіться ТУТ)

• NB: запит на тимчасовий міжнародний захист НЕ дорівнює запиту на 

пошук притулку.

Індивідуальний податковий номер, що його було надано під час запиту 

про тимчасовий міжнародний захист (інформація ТУТ))

Документи, що підтверджують ваше законне перебування в Італії, 

наприклад, квитанцію про запит посвідки на проживання для 

тимчасового захисту (інформація ТУТ) або інших причин.

Які операції можна робити з базовим банківським рахунком?
Базовий банківський рахунок включає наступні операції та послуги: 

випуск дебетової картки, дійсної також для онлайн-платежів; 

поповнення готівкою; зняття готівки; кредити та дебети; отримання та 

оплата банківських переказів тільки в межах зони SEPA (Single Euro 

Payments Area).

• Не включені: кредитна картка та доступ до форм фінансування та 

депозиту цінних паперів для інвестування;

• Виключені банківські переводи за межі зони SEPA (список країн 

SEPA) – зокрема, Україна не входить у цю зону.

• ТУТ та ТУТ додаткова інформація, надана Банком Італії (італійською мовою).

UKR

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;142
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2020/03/circolare-ABI.pdf
https://blest.unibocconi.eu/focus-europe-and-ukraine/focus-ukraine-uasi/uasi-ucraina-supporto-e-informazione/protezione
https://blest.unibocconi.eu/focus-europe-and-ukraine/focus-ukraine-uasi/uasi-ucraina-supporto-e-informazione/protezione
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385
https://www.ecb.europa.eu/paym/integration/retail/sepa/html/index.en.html
https://economiapertutti.bancaditalia.it/notizie/accesso-ai-servizi-bancari-di-base-per-i-profughi-ucraini-in-italia/?dotcache=refresh
https://economiapertutti.bancaditalia.it/informazioni-di-base/conto-base/
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Що робити, якщо мені не дають відкрити рахунок або у мене 

виникають проблеми з відкриттям рахунку?

У разі виникнення проблем, можна безкоштовно подати скаргу до Банку Італії 

наступним чином:

Відкрийте платформу Онлайн-послуги, оберіть «Подати скаргу» 

(“presenta un esposto”);

Вкажіть банк або банки, з якими виникла проблемна ситуація, та чітко та 

коротко опишіть причину скарги.

ТУТ інформація про італійські та європейські закони та правила

UKR

https://servizionline.bancaditalia.it/home
https://blest.unibocconi.eu/sites/default/files/media/attach/riferimenti%20normativi%20supporto%20finanziario.pdf?VersionId=emi4a0P9W.Yk_CcjfrzkJ7yCb4jB1_VF
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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:

25/05/22

'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:

25/05/22

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:

25/05/22


