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1. Ласкаво просимо до Ланкаширу  

  

Ми хотіли б почати знайомство з вами зі щирого сердечного вітання. Ми 

розуміємо, що ви прибули до Ланкаширу не за простих обставин, однак ми 

сподіваємося, що незабаром ви відчуєте тут підтримку й допомогу. У нашому 

окрузі до всіх людей ставляться дбайливо, з урахуванням їх потреб і з повагою, 

тому ми будемо раді дізнатися про вашу культуру й гідно до неї відноситися. 

Ланкашир – це місце, де цінують людей і де ми сподіваємося, що люди 

перебувають та почуваються в безпеці, в екологічно чистому оточенні, де кожен 

може насолоджуватися гарною якістю життя та бути щасливим.  
  

Загальна інформація про Ланкашир   

  

Ланкашир – це графство на північному заході Англії, головним містом якого є 

Ланкастер. Адміністративне керування здійснюється Радою графства Ланкашир 

та дванадцятьма районними радами: Бернлі, Чорлі, Файлд, Хайндберн, 

Ланкастер, Пендл, Престон, Ріббл-Веллі, Россендейл, Саут-Ріббл, Західний 

Ланкашир та Уайр. Адміністративний центр знаходиться в Престоні. Загальна 

кількість населення графства становить 1 449 300 осіб, включаючи райони 

Блекпул і Блекберн з Дарвеном, які обидва є унітарними утвореннями, що 

займають загальну площу 1 189 квадратних миль (3 080 км2).   
  

  

1.2 Пам’ятки   

  

У Ланкаширі є багато територій, класифікованих як райони видатної природної 

краси, тобто райони сільської місцевості, призначені для збереження через їхню 

значну ландшафтну цінність. До цих районів належать:  
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• Арнсайд і Сілвердейл: район, який характеризується невисокими 

вапняковими пагорбами, які перемежовуються луками та листяними 

лісами. Він розташований на кордоні між Ланкаширом і Камбрією.  

• Заповідник Leighton Moss RSPB – це природний заповідник, 

розташований у Сілвердейлі. Тут знаходиться найбільша площа 

очеретяних заростей на північному заході Англії й середовище існування 

для багатьох видів диких тварин, таких як випи, видри та благородні олені.  

• Ліс Боуленд: область глибоких долин та відкритих вересових пустищ на 

північному сході Ланкаширу, західна околиця Пеннінських гір.   

• Пеннінські гори: ряд пагорбів і гір, що пролягають між Північно-Західною 

Англією, Північно-Східною Англією, Йоркширом та Хамбером.  

• Затока Моркам – це великий лиман на північному заході Англії, який 

вважається найбільшим районом приливних і піщаних мілин у 

Великобританії, що займає загальну площу 120 квадратних миль (310 км2). 

Остерігайтеся плавучого піску.   

• Пендл-Хілл – це найвища точка в долині Ріббл (на схід від Ланкаширу), 

висота якої становить 557 метрів над рівнем моря. Сходження на вершину 

Пендл-Хілл – одна з найпопулярніших прогулянок у Ланкаширі та на 

Північному Заході.   

• Західні Пеннінські пустища – це частина Пеннінських гір, що охоплює 

близько 90 квадратних миль вересових пустищ та водойм. Це популярне 

місце для піших туристів.  

• Рівінгтон-Пайк – це пагорб заввишки 363 метри в Рівінгтоні, Чорлі, який є 

частиною Західних Пеннінських пустищ. На вершині ви знайдете вежу 

Пайк, найвідомішу місцеву пам'ятку. З вершини можна побачити 

Блекпульську вежу, гори Озерного краю, Валлійські гори та навіть острів 

Мен. Район популярний серед любителів піших прогулянок та катання на 

гірських велосипедах.  

• Білий гай – це місце для чудової прогулянки вересовим пустищем, 

розташоване в Західних Пеннінських горах над Чорлі. Тут знаходяться 

численні водосховища, побудовані на рубежі 19 століття для постачання 

водою прилеглих бавовняних містечок та фабрик, а також 13 печер та 

шахт. Це популярне місце серед туристів та велосипедистів.    
  

  

Вежі та розважальні екскурсії  

  

• Блекпульська вежа – це туристична пам’ятка в Блекпулі. Натхненна 

Ейфелевою вежею, вона має висоту 158 метрів і є 125-ю за висотою 

окремо розташованою вежею у світі. На момент відкриття Блекпульська 

вежа була найвищою рукотворною спорудою в Британській імперії. Це 

також загальна назва для Tower Buildings – розважального комплексу, що 

складається з вежі, Тауер-цирку, бальної зали та садів на даху.  

• Дарвенська вежа – це восьмикутна вежа, також відома як Ювілейна 

вежа, побудована в 1898 році на честь діамантового ювілею королеви 

Вікторії. Вежа висотою 25,9 м розташована на пагорбі Дарвен з видом на 

місто Дарвен. Можна піднятися на вершину вежі та насолодитися видом 

на Північний Йоркшир, затоку Моркам, Блекпульську вежу, Камбрію, острів 
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Мен, Північний Уельс, Дербішир та навколишні Ланкаширські вересові 

пустища.  

• У Британському музеї комерційного транспорту представлені історичні 

та комерційні автомобілі, вироблені британською промисловістю.  

• Blackpool Pleasure Beach у Блекпулі. Парк розваг на Південному березі 

Блекпула.  

• Блекпулський зоопарк. Зоопарк розташований у Блекпулі та є домівкою 

для 1350 тварин з усього світу.  
  

  

Замки та собори   

  

• Ланкастерський замок – це середньовічний замок. Його рання історія 

неясна, але кажуть, що він був заснований в XI столітті на місці римського 

форту з видом на переправу через річку Лун.  

• Замок Клітеро – це зруйнований ранньосередньовічний замок. Його 

рання історія є предметом суперечок, але вважається, що він був 

норманського походження й побудований у дванадцятому столітті. Замок 

внесено до списку пам’яток архітектури I ступеня.  

• Блекбернський собор, офіційно відомий як Блекбернський Собор 

Святої Діви Марії та Святого Павла, – це англіканський собор, 

розташований у центрі міста Блекберн. На місці собору вже понад тисячу 

років знаходиться церква, а перша кам'яна церква була побудована за 

норманських часів.  

• Ланкастерський собор, також відомий як Кафедральний собор 

Святого Петра або Собор Святого Петра, є римсько-католицьким 

собором, спроектованим у стилі готичного відродження та внесеним до 

списку пам’яток архітектури II ступеня.  

  

   

Парки та природні заповідники   

  

• Парк долини Ярроу – це заміський парк в Ланкаширі, який простягається 

уздовж річки Ярроу приблизно на 6 миль, здебільшого складається з лісів 

і включає природні заповідники.   

• Заміський парк Віттон – це громадський парк площею 480 акрів на заході 

Блекберна. Приблизно половина парку складається зі змішаних лісів і 

парків, а решта – це переважно сільськогосподарські угіддя або грубі луки 

з відкритим доступом.   

• Бікон Фелл – це заміський парк, розташований у південно-західній частині 

лісу Боуленд. Його висота доходить до 266 м.  

• Парк Таунлі – найбільший і найпопулярніший парк у Бернлі. Парк займає 

площу 440 акрів. У південній частині парку знаходяться Таунлі-хол, 

художня галерея та музей Бернлі, де зберігаються важливі твори 

вікторіанської епохи та прерафаелітів.  

• Парк Вільямсон у Ланкастері був побудований мільйонером Джеймсом 

Вільямсоном та його батьком. Парк займає площу 53,6 акра, а його 
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головною пам’яткою є Меморіал Ештона. На території є фонтани, будинок 

метеликів, кафе, дитячий ігровий майданчик та багато іншого.  

• Скульптурна стежка Ірвелла – це найбільша в Англії програма 

паблікарту, в якій беруть участь регіональні, національні та зарубіжні 

художники. Стежка включає 28 творів мистецтва і проходить по добре 

налагодженій пішохідній доріжці довжиною 30 миль (48 км), що тягнеться 

від Солфорд-Кейс через Бері, Россендейл і аж до Пеннінських гір.  
  

  

Історичні будинки  

  

• Готорп Хол – це заміський будинок у єлизаветинському стилі на березі 

річки Колдер, розташований в Айтенхіллі, Бернлі. Історично він був 

побудований Шаттлвортами в XIV столітті як оборонна вежа для захисту 

від вторгнення шотландців. Будинок внесено до списку пам’яток 

архітектури І ступеня, він фінансується та керується Національним 

фондом.  

• Бенк Хол – це особняк у якобінському стилі, внесений до списку пам’яток 

архітектури ІІ ступеня у Бретертоні, Ланкашир. Це приватна садиба, 

оточена парковою зоною.   

• Естлі Хол – це заміський будинок у Чорлі, а впорядкована територія є 

частиною парку Естлі Чорлі. У будинку знаходиться музей і художня 

галерея Естлі Хол. Він відкритий для публічного доступу у вихідні дні та 

надає безкоштовний вхід для громадськості.  

• Вежа Хогтона – це укріплений особняк на вершині пагорба, у найвищій 

точці району, розташованого на схід від села Хогтон. Будинок датується 

приблизно 1560–1565 роками.  

• Руффорд Олд Хол – це будівля, що належить Національному фонду в 

Руффорді, внесена до списку пам’яток архітектури І ступеня. Котедж холу, 

каретний сарай та стайні внесені до списку пам’яток архітектури ІІ ступеня. 

Початкова споруда була побудована в 1530 році, і від неї збереглася лише 

Велика зала. Пізніше було додано два крила: кам’яне крило в якобінському 

стилі, додане в 1661 році, і ще одне крило, додане в 1820-х роках.  

• Самлсбері Хол – це історичний будинок у Самлсбері, на схід від 

Престона, побудований у 1325 році, який був основним будинком сім’ї 

Саутвортів до початку XVII століття. Він внесений до списку 

середньовічних маєтків І ступеня й щороку приваблює понад 50 000 

відвідувачів. Він відкритий для громадськості щодня, крім суботи.  

• Музей Гарріса, художня галерея та Престонська безкоштовна 

публічна бібліотека (перейменована в 2020 році на The Harris) – це 

музейна будівля, внесена до списку пам’яток архітектури І ступеня в 

Престоні. Він працює як краєзнавчий музей та музей образотворчого 

мистецтва. У ньому знаходиться Публічна бібліотека Престон-Сіті. 

Колекції складаються з творів образотворчого мистецтва, 

декоративноужиткового мистецтва, костюмів, текстильних виробів, а 

також містять колекції з археології та краєзнавства. Колекція 

образотворчого мистецтва складається з понад 800 картин олією різних 

британських та місцевих художників.  
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• Хелмшор Мілс – це дві фабрики: Хайєр Міл, побудована в 1796 році, і 

Вітакер Міл, побудована в 1820-х роках, на річці Огден у Хелмшорі. 

Кажуть, що ці фабрики є найоригінальнішими та найкраще збереженими 

зразками як бавовнопрядіння, так і валяння вовни, що залишилися в країні 

й які все ще працюють. Вони відкриті для широкої публіки три дні на 

тиждень із квітня по листопад.  

• Музей Ланкаширу – це будівля в Престоні, внесена до списку пам’яток 

архітектури ІІ ступеня. У ньому, серед іншого, зберігаються історичні 

колекції археології, місцевої промисловості та колекції костюмів.  

• Квін Стріт Міл – це колишня ткацька фабрика в Харл-Сайку, передмісті 

Бернлі. Вона була побудована в 1894 році для виробничої компанії Queen 

Street Manufacturing Company і внесена до списку пам’яток архітектури I 

ступеня. Вона унікальна тим, що є єдиним у світі вцілілим функціонуючим 

навчальним приміщенням із паровим двигуном, а в листопаді 2010 року 

вона отримала нагороду інженерної спадщини Engineering Heritage Award.  

• Літем Хол – це заміський будинок XVIII століття в георгіанському стилі, 

розташований на 78 акрах лісистої паркової зони в Літемі. Його внесено 

до списку пам’яток архітектури I ступеня.  
  

  

1.3 Засоби пересування (транспорт)  

  

Пересуватися по графству легко завдяки добре налагодженому громадському 

транспорту та мережі доріг. Ланкашир добре обслуговується міжнародними 

аеропортами, поромними портами та основними залізничними лініями. На поїзді 

це трохи більше двох годин їзди від Лондона по лінії Західного узбережжя з 

зупинками в містах Престон, Ланкастер та Блекпул. На автомобілі можна швидко 

та зручно дістатися до будь-якої точки країни по автомагістралях M6, а також 

M55, M61 та M58. Місцевий громадський транспорт обслуговується різними 

траспортними організаціями, що забезпечують сполучення автобусів, поїздів та 

трамваїв на Північному Заході, а в деяких напрямках тепер пропонується прокат 

велосипедів після прибуття.  
  

Корисні планувальники автомобільних і велосипедних подорожей  

• Google maps (для планування поїздок на громадському транспорті та 

автомобілі)  

• RAC route planner (для планування поїздок на автомобілі)  

• AA route planner (для планування поїздок на автомобілі)  

• Cyclestreets (для планування велосипедного маршруту)  

• Ordnance Survey (карти)  

• Royal Mail (знайти поштовий індекс або адресу)  
  

Подорожі залізничним транспортом   

Подорожуйте по графству залізничним транспортом. Залізничні станції є в 

більшості районів. Зробіть пересадку в Престоні, на третій за завантаженістю 

станції Північно-Західної Англії, щоб дістатися до міст Клітеро, Колн, Бернлі, 

http://www.google.co.uk/maps/@53.7119033,-2.7030992,15z
http://www.google.co.uk/maps/@53.7119033,-2.7030992,15z
http://www.google.co.uk/maps/@53.7119033,-2.7030992,15z
http://www.rac.co.uk/route-planner/
http://www.rac.co.uk/route-planner/
http://www.theaa.com/route-planner/index.jsp
http://www.theaa.com/route-planner/index.jsp
http://www.cyclestreets.net/
http://www.cyclestreets.net/
http://www.ordnancesurvey.co.uk/
http://www.ordnancesurvey.co.uk/
http://www.royalmail.com/find-a-postcode
http://www.royalmail.com/find-a-postcode
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Блекберн та Ормскірк. Також є прямі поїзди з Манчестера до більшості міст 

Ланкаширу.  
  

Корисні планувальники подорожей залізничним транспортом  

• Avanti West Coast – Оператор залізничної лінії Західного узбережжя між 

Лондоном, Вест-Мідлендсом, Північним Заходом та Шотландією – поїзди 

зупиняються в Престоні, Блекпулі та Ланкастері в Ланкаширі.  

• National Rail – Офіційний веб-сайт довідкової служби National Rail, що 

надає актуальну інформацію про розклад поїздів та ціни.  

• Trainline – https://www.thetrainline.com/ і можна завантажити як застосунок  

– пошук розкладу поїздів та квитків   
  

  

Подорожі автобусом і трамваєм    

На кожному напрямку в Ланкаширі працює місцевий громадський транспорт, який 

забезпечується різними траспортних організацій. Мережі автобусного 

сполучення охоплюють Ланкашир та його околиці. Актуальні розклади руху 

автобусів і трамваїв уточнюйте у місцевих траспортних організацій.  
  

Корисні планувальники подорожей громадським транспортом  

• Traveline – Для громадського транспорту вказані маршрути та час для всіх 

поїздок по Великобританії на автобусі, поїзді та поромі.  

• Transdev – Lancashire Bus (TransDev) надає місцеві послуги в Блекберні, 

Дарвені, Бернлі-Пендлі, Хайндберні та їх околицях, а також по всьому 

Ланкаширу.   

• Blackpool Transport – Офіційна веб-сторінка місцевого оператора автобусів 

та трамваїв у районі Блекпула, Літаму та Файлду.  

• Stagecoach Transport – Національна автобусна компанія, що з'єднує всі 

великі міста Великобританії.  

• National Express – Експрес-автобуси курсують по всій Великобританії, а 

також між Великобританією, Ірландією та материковою Європою  

(частина мережі Eurolines).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

https://www.avantiwestcoast.co.uk/
https://www.avantiwestcoast.co.uk/
https://www.avantiwestcoast.co.uk/
http://www.nationalrail.co.uk/
http://www.nationalrail.co.uk/
https://www.thetrainline.com/
https://www.thetrainline.com/
https://www.thetrainline.com/
http://www.traveline.info/
http://www.traveline.info/
http://www.lancashirebus.co.uk/times
http://www.lancashirebus.co.uk/times
http://www.blackpooltransport.com/
http://www.blackpooltransport.com/
http://www.stagecoachbus.com/
http://www.stagecoachbus.com/
http://www.nationalexpress.com/home.aspx
http://www.nationalexpress.com/home.aspx
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2. Служби екстреної допомоги та захисту  

  

  

2.1 Пожежна служба – як і коли звертатися  

  

Основними обов’язками пожежної служби є захист життя та майна в разі пожежі, 

а також порятунок і захист людей у разі дорожньо-транспортної пригоди або в 

інших надзвичайних ситуаціях.   

  

Дотримуйтеся наступних порад від пожежно-рятувальної команди Ланкаширу.  

• Переконайтеся, що на кожному поверсі вашого будинку є працездатні 

сигналізатори диму, та забезпечте регулярну перевірку цих сигналізаторів.  

• Будьте особливо обережні біля відкритого вогню, коли носите вільний 

одяг.  

• Якщо одяг загориться, пам’ятайте, що треба зупинитися, впасти долу й 

перекочуватися.  

• Категорично забороняється залишати приготування їжі або свічки без 

нагляду.  

• Сплануйте шляхи евакуації на випадок пожежі та переконайтеся, що всі їх 

знають.  

  

Майже половина всіх випадкових пожеж у будинках в Ланкаширі пов’язана з 

приготуванням їжі.  

• Утримуйте засоби приготування їжі та плиту в чистоті та порядку. 

Обов’язково вимикайте плиту після закінчення приготування.  
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• Не залишайте сковороди без нагляду та остерігайтеся гарячої олії. Ніколи 

не заповнюйте олійні піддони більше ніж на 1/3 від повного обсягу. Якщо 

олія починає диміти, вимкніть вогонь і дайте їй охолонути.  

• Ніколи не поливайте гарячу олію водою.  

• Одяг спалахує швидше, ніж ви думаєте – тримайте шарфи й довгі рукави 

зав’язаними ззаду.  

• Використовуйте такі прилади, як скороварки, лише якщо вони були 

придбані у Великобританії та мають позначку CE.  

  

Якщо пожежа все-таки почалася, не намагайтеся гасити її самостійно. 

Вийдіть з приміщення, тримайтеся подалі та телефонуйте 999.  

  

У неекстрених випадках можна зв’язатися з пожежно-рятувальною службою 

Ланкаширу Fulwood Preston, PR2 3LH за телефоном 01772 862545.  

  

  

2.2 Поліція – як і коли звертатися  

  

Основними обов’язками поліції Великобританії є забезпечення захисту життя та 

майна, збереження миру, а також запобігання кримінальним злочинам і їх 

розкриття.  

  

Якщо ви відчуваєте, що ваша безпека або безпека когось із членів вашої сім’ї під 

загрозою, вам слід звернутися до служб екстреної допомоги, зателефонувавши 

за номером 999 або 112. В екстрених випадках за цим номером можна 

викликати поліцію, пожежників або швидку медичну допомогу. Ви також 

можете зателефонувати за номером 999, щоб повідомити про злочин, що 

триває, або якщо комусь загрожує безпосередня небезпека.  

  

Повідомлення в неекстрених випадках  

  

Повідомляйте про злочини через Інтернет або телефонуйте за номером 101, 

якщо вони не мають екстреного характеру.  

Ви також можете зателефонувати за номером 101, щоб повідомити поліцію або 

зробити запит.  
  

  

2.3 Служба швидкої допомоги – як і коли звертатися  

  

Необхідно негайно звернутися до служби швидкої допомоги за номером 

999, якщо ви або хтось із оточуючих перебуває в небезпечному для життя 

стані або якщо в них спостерігаються будь-які з наступних симптомів:  

• непритомність;  

• порушення дихання, серйозна рана або підозра на перелом черепа, 

кровотеча або витікання прозорої рідини з носа, вуха або рота; порушення 

https://www.police.uk/pu/contact-the-police/report-a-crime-incident/
https://www.police.uk/pu/contact-the-police/report-a-crime-incident/
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координації рухів, розлад мови чи зору або різний розмір зіниць внаслідок 

травми голови;  

• слабкість або параліч – після травми голови або може бути ознакою 

інсульту;  

• біль або скутість у шиї після падіння або нещасного випадку або в разі 

вкрай поганого самопочуття;  

• скутість та судоми – особливо якщо це вперше;  

• багаторазове блювання після травми голови;  

• з немовлятами або маленькими дітьми треба діяти з особливою 

обачністю; стан дітей можуть швидко погіршуватися;  

• неможливість сечовипускання, для дитини – сухий підгузник протягом 

понад 6 годин;  

• гострий анафілактичний шок;  

• напад астми, який не зникає після застосування інгалятора;  

• серйозна кровотеча – особливо якщо це яскраво-червона піниста кров або 

пульсуюча кров, яка не зупиняється при прямому натисканні;  

• серйозні опіки – негайно надайте першу допомогу під прохолодною 

проточною водою, лікуйте від шоку й терміново зверніться за допомогою; 

• поява ознак шоку.  

   

  

У більшості лікарень має бути відділення невідкладної та екстреної допомоги 

(A&E). Слід звертатися по невідкладну та екстрену допомогу, якщо в когось 

виникають такі симптоми:   

• лихоманка, відчуття слабкості та млявості, але при свідомості;  

• біль у животі;  

• рана, що кровоточить, яка, ймовірно, вимагатиме накладання швів або 

склеювання в разі ампутації пальця або наявності чужорідного предмета  

в рані;  

• травма ноги або руки та неможливість використовувати кінцівку;  

• проковтування отрути або таблеток і відсутність будь-яких побічних 

ефектів (зателефонувавши за номером 111, ви також можете отримати 

пораду з бази даних про отрути — якщо постраждалий поводиться дивно 

або відчуває якісь симптоми від отрути, негайно викликайте швидку 

допомогу).  

  

   

Звернення до терапевта або сімейного лікаря  

  

У разі інших менш серйозних і не небезпечних для життя медичних проблем 

зверніться до терапевта або зателефонуйте за номером 111 для отримання 

медичної консультації.  

  

  

  

  



 

12   

  

2.4 Домашнє насильство  

  

У Великобританії не допускається домашнє насильство. Насильство не 

обов’язково має бути лише фізичним, але може бути також словесним або 

фінансовим. Якщо ви відчуваєте контроль або залякування з боку партнера або 

колишнього партнера, це також може бути жорстоким поводженням.  

  

Якщо ви вважаєте, що хтось зазнає домашнього насильства зараз або зазнавав 

його в минулому, то для нього тут є підтримка. Якщо ви хочете повідомити про 

домашнє насильство, телефонуйте за номером 999 в екстрених випадках 

або 101, щоб поговорити з поліцією. Ви можете знайти різні ресурси на 

наступних веб-сайтах:  

  

www.lancashire.gov.uk/health-and-social-care/your-health-and-
wellbeing/domesticabuse www.lancashire.police.uk/help-advice/personal-
safety/domestic-abuse.aspx www.gov.uk/guidance/domestic-abuse-how-to-get-
help#get-help-and-support  
  

Гарячі лінії з попередження домашнього насильства у Ланкаширі  

  

Блекберн – The Wish Centre: 01254 260465  

Блекпул – SafeNet: 07891/ 01253 347119 та   Fylde Coast Women’s Aid – 01253 

596699  

Служба допомоги жертвам Ланкаширу: 0300 323 0085   

Притулки Ланкаширу: 0300 303 3581 (телефонні лінії працюють 24 години на 

добу). Доступні оновлення спальних місць: www.lancashirerefuges.org.uk   

  

  

2.5 Грумінг  

  

Грумінг – це основна складова експлуатації людей, коли кривдник вкладає кошти 

в створення стосунків або зв'язків з ким-небудь, заснованих на довірі, з метою 

маніпулювання людьми, щоб змусити їх прийняти жорстоку поведінку. Грумінг 

часто виникає, коли в стосунках є різниця в силі, наприклад, вік, багатство і т. д. 

Тактика грумінгу часто використовується особами, що здійснюють сексуальне 

насильство над дітьми, але також використовується і для улещування дорослих. 

Тому грумінг може статися з кожною людиною будьякого віку й статі. Потенційні 

ознаки грумінгу, на які слід звернути увагу: прихованість, ізоляція або 

відстороненість від існуючих дружніх стосунків або соціальних кругів, розвиток 

нових дружніх стосунків, зустрічі з друзями у незвичайних місцях, володіння 

новими речами без пояснення причин і вираження нових ідей, цінностей або 

переконань, яких твердо дотримуються.   

  

Надання інформації  

  

http://www.lancashire.gov.uk/health-and-social-care/your-health-and-wellbeing/domestic-abuse
http://www.lancashire.gov.uk/health-and-social-care/your-health-and-wellbeing/domestic-abuse
http://www.lancashire.gov.uk/health-and-social-care/your-health-and-wellbeing/domestic-abuse
http://www.lancashire.gov.uk/health-and-social-care/your-health-and-wellbeing/domestic-abuse
http://www.lancashire.gov.uk/health-and-social-care/your-health-and-wellbeing/domestic-abuse
http://www.lancashire.gov.uk/health-and-social-care/your-health-and-wellbeing/domestic-abuse
http://www.lancashire.gov.uk/health-and-social-care/your-health-and-wellbeing/domestic-abuse
http://www.lancashire.gov.uk/health-and-social-care/your-health-and-wellbeing/domestic-abuse
http://www.lancashire.gov.uk/health-and-social-care/your-health-and-wellbeing/domestic-abuse
http://www.lancashire.gov.uk/health-and-social-care/your-health-and-wellbeing/domestic-abuse
http://www.lancashire.gov.uk/health-and-social-care/your-health-and-wellbeing/domestic-abuse
http://www.lancashire.gov.uk/health-and-social-care/your-health-and-wellbeing/domestic-abuse
http://www.lancashire.gov.uk/health-and-social-care/your-health-and-wellbeing/domestic-abuse
http://www.lancashire.gov.uk/health-and-social-care/your-health-and-wellbeing/domestic-abuse
http://www.lancashire.gov.uk/health-and-social-care/your-health-and-wellbeing/domestic-abuse
http://www.lancashire.gov.uk/health-and-social-care/your-health-and-wellbeing/domestic-abuse
http://www.lancashire.police.uk/help-advice/personal-safety/domestic-abuse.aspx
http://www.lancashire.police.uk/help-advice/personal-safety/domestic-abuse.aspx
http://www.lancashire.police.uk/help-advice/personal-safety/domestic-abuse.aspx
http://www.lancashire.police.uk/help-advice/personal-safety/domestic-abuse.aspx
http://www.lancashire.police.uk/help-advice/personal-safety/domestic-abuse.aspx
http://www.lancashire.police.uk/help-advice/personal-safety/domestic-abuse.aspx
http://www.lancashire.police.uk/help-advice/personal-safety/domestic-abuse.aspx
http://www.lancashire.police.uk/help-advice/personal-safety/domestic-abuse.aspx
http://www.lancashire.police.uk/help-advice/personal-safety/domestic-abuse.aspx
http://www.gov.uk/guidance/domestic-abuse-how-to-get-help#get-help-and-support
http://www.gov.uk/guidance/domestic-abuse-how-to-get-help#get-help-and-support
http://www.gov.uk/guidance/domestic-abuse-how-to-get-help#get-help-and-support
http://www.gov.uk/guidance/domestic-abuse-how-to-get-help#get-help-and-support
http://www.gov.uk/guidance/domestic-abuse-how-to-get-help#get-help-and-support
http://www.gov.uk/guidance/domestic-abuse-how-to-get-help#get-help-and-support
http://www.gov.uk/guidance/domestic-abuse-how-to-get-help#get-help-and-support
http://www.gov.uk/guidance/domestic-abuse-how-to-get-help#get-help-and-support
http://www.gov.uk/guidance/domestic-abuse-how-to-get-help#get-help-and-support
http://www.gov.uk/guidance/domestic-abuse-how-to-get-help#get-help-and-support
http://www.gov.uk/guidance/domestic-abuse-how-to-get-help#get-help-and-support
http://www.gov.uk/guidance/domestic-abuse-how-to-get-help#get-help-and-support
http://www.gov.uk/guidance/domestic-abuse-how-to-get-help#get-help-and-support
http://www.gov.uk/guidance/domestic-abuse-how-to-get-help#get-help-and-support
http://www.gov.uk/guidance/domestic-abuse-how-to-get-help#get-help-and-support
http://www.gov.uk/guidance/domestic-abuse-how-to-get-help#get-help-and-support
http://www.gov.uk/guidance/domestic-abuse-how-to-get-help#get-help-and-support
http://www.gov.uk/guidance/domestic-abuse-how-to-get-help#get-help-and-support
http://www.gov.uk/guidance/domestic-abuse-how-to-get-help#get-help-and-support
http://www.lancashirerefuges.org.uk/
http://www.lancashirerefuges.org.uk/
http://www.lancashirerefuges.org.uk/
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Забезпечення безпеки є обов'язком кожного, і ви повинні вжити відповідних 

заходів, якщо у вас є які-небудь побоювання з приводу чиєї-небудь безпеки або 

добробуту. Якщо комусь загрожує безпосередня небезпека, зверніться до 

служби порятунку за телефоном 999. Усі, в кого є побоювання з приводу 

сексуальної експлуатації дітей, можуть звернутися до поліції за телефоном 

101 або зв'язатися за вказаними нижче номерами команди Ланкаширу.  

  

• Operation Awaken (Блекпул, Файлд, Ланкастер, Моркам і Уайр): 01253 477 

261  

• Operation Engage (Блекберн, Дарвен, Бернлі, Хайндберн, Ріббл-Веллі, 

Пендл і Россендейл): 01254 353 525   

• Operation Deter (Престон, Чорлі, Саут-Ріббл, Уест-Ланкс): 01772 209 122   

• Повідомлення про проблему, пов'язану із захистом дорослих, через 

Інтернет  

  

Додаткову інформацію про грумінг можна знайти на наступних ресурсах і 

веб-сайтах  

• Поліція Ланкаширу  

• Грумінг дітей (NSPCC)  

• Грумінг дітей і дорослих (Survivors Manchester)  

• Онлайн-грумінг (Гаряча лінія для дітей)  
  

Підтримка  

Наступні організації пропонують підтримку людям, що піддалися грумінгу  

• CEOP (веб-сайт для повідомлення про онлайн-грумінг)  

• Гаряча лінія для дітей  

• Survivors UK (для чоловіків, що пережили грумінг, пов'язаний з 

сексуальним насильством і експлуатацією)  

• You and Co (для дітей та молоді)  

• Проєкт підтримки жінок  

  

Програма надання інформації про осіб, що скоїли сексуальні злочини проти 

дітей  

Програма надання інформації про осіб, що скоїли сексуальні злочини проти дітей, 

надає право будь-якій людині попросити поліцію перевірити, чи не здійснювала 

людина, що має доступ до дітей, яких-небудь злочинів сексуального характеру 

проти дітей. Детальнішу інформацію про це можна знайти на сторінці 

«Програма надання інформації про осіб, що скоїли сексуальні злочини 

проти дітей».  

  

  

2.6 Сучасне рабство і торгівля людьми  

  

На жаль, сучасне рабство і торгівля людьми поширені набагато ширше, ніж ви 

можете собі уявити , причому мережі діють на місцевому, національному і 

міжнародному рівнях. Ці групи можуть переважати в пошуку можливостей у 

https://lancashire-self.achieveservice.com/service/Lancashire_Safeguarding_Adults_Alert_Process?epp=public
https://lancashire-self.achieveservice.com/service/Lancashire_Safeguarding_Adults_Alert_Process?epp=public
https://lancashire-self.achieveservice.com/service/Lancashire_Safeguarding_Adults_Alert_Process?epp=public
https://lancashire-self.achieveservice.com/service/Lancashire_Safeguarding_Adults_Alert_Process?epp=public
https://lancashire-self.achieveservice.com/service/Lancashire_Safeguarding_Adults_Alert_Process?epp=public
https://www.lancashire.police.uk/help-advice/child-safety/child-sexual-exploitation/
https://www.lancashire.police.uk/help-advice/child-safety/child-sexual-exploitation/
https://www.nspcc.org.uk/preventing-abuse/child-abuse-and-neglect/grooming/
https://www.nspcc.org.uk/preventing-abuse/child-abuse-and-neglect/grooming/
https://www.nspcc.org.uk/preventing-abuse/child-abuse-and-neglect/grooming/
http://www.survivorsmanchester.org.uk/impact/legacy-issues/grooming/
http://www.survivorsmanchester.org.uk/impact/legacy-issues/grooming/
https://www.childline.org.uk/info-advice/bullying-abuse-safety/online-mobile-safety/online-grooming/
https://www.childline.org.uk/info-advice/bullying-abuse-safety/online-mobile-safety/online-grooming/
https://www.childline.org.uk/info-advice/bullying-abuse-safety/online-mobile-safety/online-grooming/
https://www.childline.org.uk/info-advice/bullying-abuse-safety/online-mobile-safety/online-grooming/
https://www.ceop.police.uk/safety-centre/
https://www.ceop.police.uk/safety-centre/
https://www.childline.org.uk/get-support/
https://www.childline.org.uk/get-support/
https://www.survivorsuk.org/ways-we-can-help/
https://www.survivorsuk.org/ways-we-can-help/
https://www.survivorsuk.org/ways-we-can-help/
https://www.youandco.org.uk/crime-info/understanding-sex-crimes/am-i-being-groomed
https://www.youandco.org.uk/crime-info/understanding-sex-crimes/am-i-being-groomed
https://www.youandco.org.uk/crime-info/understanding-sex-crimes/am-i-being-groomed
http://www.womenssupportproject.co.uk/content/directoryofsupportservices/179/
http://www.womenssupportproject.co.uk/content/directoryofsupportservices/179/
https://www.lancashire.police.uk/help-advice/personal-safety/child-sex-offenders-disclosure-scheme/
https://www.lancashire.police.uk/help-advice/personal-safety/child-sex-offenders-disclosure-scheme/
https://www.lancashire.police.uk/help-advice/personal-safety/child-sex-offenders-disclosure-scheme/
https://www.lancashire.police.uk/help-advice/personal-safety/child-sex-offenders-disclosure-scheme/
https://www.lancashire.police.uk/help-advice/personal-safety/child-sex-offenders-disclosure-scheme/
https://www.lancashire.police.uk/help-advice/personal-safety/child-sex-offenders-disclosure-scheme/
https://www.lancashire.police.uk/help-advice/personal-safety/child-sex-offenders-disclosure-scheme/
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найтрагічніших обставинах, тому ми просимо вас бути пильними зі своїми 

гостями. Торговці людьми можуть скористатися ситуацією, щоб доставити до 

Великобританії людину, яку вони мають намір експлуатувати. Якщо знайомий 

вам гість не приїхав або зник, і у вас виникли побоювання, негайно повідомите 

про це в поліцію. Ви можете знайти інформацію тут: 

www.lancashire.police.uk/help-advice/safer-communities/missing-people.    

  

Існує безліч різних видів сучасного рабства, але деякі з найпоширеніших у 

Великобританії пов'язані з примусовою працею, сексуальною експлуатацією, 

кримінальною експлуатацією і домашнім рабством. Ось деякі поширені ознаки, 

на які слід звернути увагу:  

  

• Відсутність офіційних документів, таких як паспорт, карта BRP  

(біометрична посвідка на проживання) або водійські права  

• Дивні й довгі години роботи  

• Людям може бути заборонено добиратися до роботи самостійно  

• На деяких жертвах може бути клеймо, наприклад, татуювання  

• Страх перед органами влади  

• Ознаки фізичної шкоди  

• Очевидна відсутність фінансової незалежності  

• Люди виглядають наляканими і заляканими людьми, що їх оточують  
  

Звернення по допомогу  

Телефон гарячої лінії з питань сучасного рабства 0800 012 1700  

Служба допомоги жертвам Ланкаширу 0300 323 0085  

Crimestoppers UK 0800 555 111  

Поліція 101, але якщо людині загрожує безпосередня небезпека, наберіть 999  
  

  

2.7 Расизм, дискримінація і злочини на ґрунті ненависті  

  

Ми всі маємо право відчувати себе в безпеці та не повинні піддаватися поганому 

поводженню через те, хто ми є. Закон визнає п'ять видів злочинів на ґрунті 

ненависті (за визначенням Королівської прокуратури) на основі:  

• Раси  

• Релігії   

• Інвалідності  

• Сексуальної орієнтації   

• Трансгендерної ідентичності  

  

Будь-який злочин може переслідуватися як злочин на ґрунті ненависті, 

якщо злочинець:  

• продемонстрував ворожість на основі раси, релігії, інвалідності, 

сексуальної орієнтації або трансгендерної ідентичності;  

• був мотивований ворожістю на основі раси, релігії, інвалідності, 

сексуальної орієнтації або трансгендерної ідентичності.  

http://www.lancashire.police.uk/help-advice/safer-communities/missing-people
http://www.lancashire.police.uk/help-advice/safer-communities/missing-people
http://www.lancashire.police.uk/help-advice/safer-communities/missing-people
http://www.lancashire.police.uk/help-advice/safer-communities/missing-people
http://www.lancashire.police.uk/help-advice/safer-communities/missing-people
http://www.lancashire.police.uk/help-advice/safer-communities/missing-people
http://www.lancashire.police.uk/help-advice/safer-communities/missing-people
http://www.lancashire.police.uk/help-advice/safer-communities/missing-people
http://www.lancashire.police.uk/help-advice/safer-communities/missing-people
http://www.lancashire.police.uk/help-advice/safer-communities/missing-people


 

15   

  

Хтось може стати жертвою більш ніж одного виду злочинів на ґрунті ненависті. 

Якщо ви або ваші знайомі стали жертвою злочину, повідомите про це в поліцію:   

● Телефон 101   

● Телефон 999 в екстрених випадках   

● Натисніть на www.stophateuk.org   

● Ви також можете повідомити про це в режимі онлайн на веб-сайті True  

Vision: www.report-it.org.uk  

  

  

2.8 Шахрайство, види шахрайства і речі, яких слід уникати (включаючи 

надання банківських реквізитів і т. д.)  

  

Шахрайство може трапитися в Інтернеті, по телефону або електронній пошті. 

Ніколи і нікому не розкривайте свою персональну інформацію або банківські 

реквізити. Якщо ви вважаєте, що щось є занадто гарним, щоб бути правдою, це, 

ймовірно, є шахрайством. Нижче ми перерахували декілька видів шахрайства, 

яких слід остерігатися, серед найпоширеніших видів шахрайства:  

  

• Фішинг: шахраї намагаються заволодіти вашою персональною 

інформацією, розсилаючи електронні листи, що зазвичай містять 

посилання на фіктивний веб-сайт, або прикидаються представниками 

компанії, в якій у вас є постійне замовлення, або компанії, якій ви 

здійснюєте щорічні або разові платежі, і радять вам відправити гроші на 

нові банківські реквізити.  

• Вішинг: шахраї намагаються отримати від вас персональну інформацію, 

зв'язуючись з вами по телефону (наприклад, видаючи себе за страхову 

компанію або надаючи фіктивні інвестиційні можливості, шахраюючи з 

компенсаціями в разі ДТП та (або) пенсійними виплатами).  

• Смішинг: шахраї намагаються отримати від вас персональну інформацію, 

зв'язуючись з вами за допомогою текстових СМС-повідомлень (наприклад, 

намагаються представитися вашим банком або намагаються 

представитися законною компанією та (або) підприємством).  

• Шахрайство в Інтернеті: існує безліч видів шахрайства в Інтернеті, тут ми 

спробуємо перерахувати декілька очевидних. 1. Шахрайство на ринку в 

Facebook; 2. Шахрайство з туроператорами, подорожами і квитками 

(створюються фейкові веб-сайти, що продають квитки на рейси і тури у 

Великобританії та за кордоном або квитки на популярні заходи); 3. Фейкові 

веб-сайти.  

  

Якщо ви стали жертвою шахрайства, негайно зверніться до поліції за телефоном 

101 і повідомте про те, що сталося.  

  

2.8 Розрив стосунків зі спонсором  

  

http://www.stophateuk.org/
http://www.stophateuk.org/
http://www.stophateuk.org/
http://www.report-it.org.uk/
http://www.report-it.org.uk/
http://www.report-it.org.uk/
http://www.report-it.org.uk/
http://www.report-it.org.uk/
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Якщо ви почуваєте себе некомфортно або нещасним(-ою), живучи зі своїм 

спонсором, напишіть на електронну пошту HomesForUkraine@lancashire.gov.uk, 

і наш співробітник з виправлення ситуації приїде і поговорить з вами про 

створення безпечного плану, який дозволить вам вирішити проблеми з вашим 

спонсором або відпустити ситуацію і жити далі.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Прибуття до Великобританії  

  

3.1 Задачі, які необхідно виконати незабаром після прибуття  

  

• Переконайтеся в тому, що ви зареєстровані у місцевій клініці лікаря 

загальної практики / стоматолога за місцем проживання незабаром після 

вашого прибуття. Ваші господарі також можуть допомогти вам знайти 

найближчий медичний центр і за необхідності надати інформаційну 

підтримку. Ми також включили детальнішу інформацію про те, як 

орієнтуватися в системі охорони здоров'я Великобританії, до розділу 5 

цього довідника.  

• Штамп про в'їзд, який ви отримаєте при в'їзді до Великобританії, є 

доказом вашого права на перебування у Великобританії. Проте він 

дійсний лише протягом перших шести місяців. Вам необхідно буде 

подовжити своє перебування в країні на термін до трьох років, 

дозволений за даною програмою. Вам не потрібно буде надавати цю 

інформацію негайно, але слід забезпечити заповнення заяви і надання 

біометричної інформації відповідно до вимог протягом перших шести 

місяців. Інформацію можна надати за допомогою застосунку UK 

Immigration ID Check або в одному з центрів подачі заяв у Великобританії.  

• Ви матимете право на отримання 350 фунтів стерлінгів для підтримки 

після прибуття до Великобританії. Ви або ваш спонсор повинні 

відправити електронного листа за  
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адресою HomesForUkraine@lancashire.gov.uk після вашого прибуття, 

щоб отримати виплату.  

• Відкриття банківського рахунку: Майте на увазі, що деякі великі банки 

можуть вимагати посвідчення особи додатково до підтвердження 

постійної адреси. Уряд працює з великими банками, щоб знайти рішення 

для полегшення процедур відкриття рахунків без вимоги адреси 

постійного місця проживання. У Ланкаширі банк Santander полегшив 

процедуру відкриття банківських рахунків, якщо у вас виникнуть 

проблеми, зв'яжіться з Алексом Кіркландом по електронній пошті 

internationalteam.retail@santander.co.uk. З ним також можна зв'язатися за  

телефонами 07517619315 і 07486572419. Також є можливість 

користуватися послугами онлайн-банків, таких як Revolut і Monzo.  

• Реєстрація у лікаря загальної практики та розуміння того, як отримати 

доступ до послуг охорони здоров'я, включаючи психіатричну допомогу та 

психосоціальну підтримку (детальнішу інформацію див. у розділі 5 цього 

довідника).  

• Звернення за допомогою з соціального забезпечення (див. розділ 4 цього 

довідника) та отримання номера національного страхування (інформацію 

про те, як отримати номер національного страхування, дивіться за 

інформаційним посиланням: https://www.gov.uk/apply-national-

insurancenumber).  

• Якщо ви зіткнулися із затримкою в отриманні допомог і потребуєте 

додаткової підтримки у вигляді продуктів харчування та інших предметів 

першої необхідності, в кінці довідника ми вказали продовольчі банки та 

служби підтримки, до яких ви можете звернутися.  

• Переконайтеся в тому, що ви заповнили заяви на зарахування до школи 

для супроводжуваної(-их) вами дитини / дітей, що ви отримуєте доступ до 

викладання англійської мови або будь-який інший вид доступу до 

навчання та працевлаштування. Додаткову інформацію див. у розділі 5 

про доступ до освіти.  

• Допомога в пошуку роботи (див. розділ 7 «Працевлаштування»).  

• Рада надасть вам працівника з підтримки сім'ї, який забезпечить вам 

плавний перехід на нове місце проживання і буде вашою контактною 

особою при виникненні будь-яких потреб у підтримці. Він також може 

допомогти вам зорієнтуватися на місцевості у вашому районі та надати 

підтримку в задоволенні ваших потреб у підтримці.  
  

  

3.2 Біометрія та подовження терміну перебування у Великобританії  

Як тільки ви прибудете до пункту в'їзду до Великобританії, вам потрібно буде 

пред'явити лист з дозволом на в'їзд до Великобританії співробітникам 

прикордонної служби. Вони поставлять у ваш паспорт штамп про в'їзд на 6 

місяців. Штамп про в'їзд є доказом вашого права на роботу, оренду житла, 

навчання та отримання допомог у Великобританії.   

Якщо ви вже відвідали візовий центр і здали свої біометричні дані, вам 

буде надано дозвіл на в'їзд терміном на 3 роки після прибуття.  

https://www.gov.uk/apply-national-insurance-number
https://www.gov.uk/apply-national-insurance-number
https://www.gov.uk/apply-national-insurance-number
https://www.gov.uk/apply-national-insurance-number
https://www.gov.uk/apply-national-insurance-number
https://www.gov.uk/apply-national-insurance-number
https://www.gov.uk/apply-national-insurance-number
https://www.gov.uk/apply-national-insurance-number
https://www.gov.uk/apply-national-insurance-number
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Якщо ви не надали свої біометричні дані у візовому центрі, вам доведеться 

подовжити термін перебування у Великобританії. Штамп про в'їзд, який ви 

отримуєте при в'їзді до Великобританії, є доказом вашого права на перебування 

у Великобританії, але дійсний лише протягом перших шести місяців. Щоб 

подовжити своє перебування в країні на термін до трьох років, дозволений за 

даною програмою, вам необхідно буде подати заяву на отримання біометричної 

посвідки на проживання. Для цього вам потрібно буде надати біометричну 

інформацію, включаючи фотографію вашого обличчя та зразок відбитків пальців.  

Міністерство внутрішніх справ зв'яжеться з вами найближчим часом після вашого 

прибуття, щоб пояснити, як надати цю інформацію. Вам не потрібно буде 

надавати її відразу, але ви повинні заповнити заяву і надати необхідну 

біометричну інформацію протягом перших шести місяців. Інформацію 

можна надати за допомогою застосунку UK Immigration: ID Check (Використання 

застосунку UK Immigration: ID Check - GOV.UK (www.gov.uk)) або в одному з 

центрів подачі заяв у Великобританії.  

  

3.3 Задачі, які гості повинні виконати протягом перших 7 днів  

• Інформувати команду LRT у Раді графства Ланкашир про прибуття всіх 

гостей. Вкажіть імена гостей, код їхньої заяви на отримання візи, а також 

ваше ім'я і домашню адресу. Відправте інформацію електронною поштою 

за адресою homesforukraine@lancashire.gov.uk  

• Відкрити банківський рахунок (поверніться до розділу 2.3 для отримання 

детальнішої інформації)  

• Зареєструватися у лікаря загальної практики  

• Подати заяву на отримання місць у школі для всіх супроводжуваних дітей 

(детальнішу інформацію див. у розділі 6)  

• Подати заяву на отримання допомоги з соціального забезпечення і номера 

національного страхування  

• Зареєструватися у місцевому центрі зайнятості  

  

  

Додаткові консультації з підтримки:  банки одягу та продуктів харчування 

Людям може знадобитися допомога в отриманні одягу та інших предметів першої 

необхідності. Список організацій у вашому районі, які можуть запропонувати 

певну підтримку, див. у Додатку А.  
  

  

3.2 Проживання зі своїм спонсором  

  

• Ваш спонсор повинен поважати ваше особисте життя протягом всього 

терміну спонсорства. Якщо ви у будь-який момент відчуєте загрозу або 

небезпеку, зверніться до поліції за телефоном 999, якщо це 

надзвичайна ситуація.  

• Щоб забезпечити безпечні та відповідні умови для вас і ваших сімей, 

DLUHC (Департамент підвищення рівня життя, житлового будівництва та 

https://www.gov.uk/guidance/using-the-uk-immigration-id-check-app
https://www.gov.uk/guidance/using-the-uk-immigration-id-check-app
https://www.gov.uk/guidance/using-the-uk-immigration-id-check-app
https://www.gov.uk/guidance/using-the-uk-immigration-id-check-app
https://www.gov.uk/guidance/using-the-uk-immigration-id-check-app
https://www.gov.uk/guidance/using-the-uk-immigration-id-check-app
https://www.gov.uk/guidance/using-the-uk-immigration-id-check-app
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громад) і Міністерство внутрішніх справ спільно з місцевими органами 

влади проводять перевірки (біографічних даних і особисті) спонсорів, 

їхніх сімей і житла, в якому ви зупинилися. Принаймні один особистий 

візит буде здійснено до або незабаром після вашого прибуття для оцінки 

придатності житла та перевірки вашого добробуту й добробуту всіх 

супроводжуваних членів сім'ї, які приїхали разом з вами.  

• Протягом усього терміну дії спонсорського договору ваш спонсор не 

повинен стягувати з вас плату за оренду, комунальні послуги або інші 

необхідні витрати на проживання. Якщо з вас вимагають орендну плату 

або будь-які інші витрати, повідомте про це свого працівника з підтримки 

сім'ї та напишіть нам на поштову скриньку: 

homesforukraine@lancashire.gov.uk  

• Ваш спонсор не лише надасть вам кімнату або кімнати для проживання, 

але й допоможе вам, наскільки це можливо, пристосуватися до життя у 

Великобританії. Він поклопочеться про те, щоб:  o Вам було комфортно у 

вашому житлі  

o Ви мали доступ до предметів першої необхідності, таких як 

продукти харчування, постільна білизна й туалетне приладдя  

o Ви володіли знаннями, що дозволяють орієнтуватися в системі 

Великобританії. Він зможе поділитися з вами інформацією про 

район, в якому ви проживаєте, наприклад, про місцезнаходження 

місцевих шкіл для ваших дітей, місцевих лікарів, стоматологів, 

магазинів, церков, громадських центрів, офісів ради.  

  

  

3.3 Обов'язки ради  

  

Обов'язки ваших районних рад викладено в наступному онлайн-керівництві: 

Будинки для України: керівництво для рад - GOV.UK (www.gov.uk). Слід 

зазначити, що ваша місцева районна рада або рада графства відповідає за 

наступне:  

o Надання освіти для дітей шкільного віку (осіб, що народилися з 

31.08.2017 по 01.09.2006, на рік з вересня 2021 р. по липень  

2022 р.) o Підтримка в отриманні призначень на роботу та (або) 

допомог o Видача тимчасової допомоги у розмірі 200 фунтів стерлінгів 

для новоприбулих осіб.  

  

- Районні ради також зобов'язані сприяти добробуту дорослих і дітей, що 

знаходяться в групі ризику, і залишають за собою право перевіряти 

гостей і оглядати житло після їх прибуття o Забезпечення безпеки, 

перевірка майна, перевірки біографічних даних / особисті перевірки  

o Направлення до будь-яких відповідних служб в результаті 

вищезазначених перевірок або отриманої інформації  

  

- Рада графства Ланкашир відповідає за наступне:  

  

https://www.gov.uk/guidance/homes-for-ukraine-guidance-for-councils
https://www.gov.uk/guidance/homes-for-ukraine-guidance-for-councils
https://www.gov.uk/guidance/homes-for-ukraine-guidance-for-councils
https://www.gov.uk/guidance/homes-for-ukraine-guidance-for-councils


 

20   

o Адміністрування виплат «вдячності» у розмірі 350 фунтів 

стерлінгів – допомога бездомним – у разі розриву стосунків або 

домовленостей буде діяти нормативне житлове законодавство.  

o Ради гратимуть ключову роль у підтримці інтеграції українських 

сімей в місцеві громади. Інтеграційна підтримка може включати в 

себе організацію громадських заходів, використання громадських 

активістів і міжрелігійних мереж, розширення контактів / взаємодії 

місцевих органів влади з українцями, доступ до послуг перекладу і 

роботу з місцевими організаціями добровольчого сектора та 

релігійними групами для отримання консультацій і підтримки. o 

Заохочення спонсорських зв'язків для підтримки й обміну 

передовим досвідом між спонсорами. o Навчання та підтримка – 

команда LRIT також пропонуватиме допомогу та керівництво для 

всіх спонсорів. Якщо ви хочете зв'язатися з нами з приводу будь-

якого з вищеперелічених пунктів, звертайтеся за адресою 

електронної пошти  

homesforkuraine@lancashire.gov.uk або відвідайте наш веб-сайт 

www.lancashire.gov.uk/council/support-for-ukraine/checklist.  

4. Виплати  

  

4.1 Відкриття банківського рахунку  

  

Вкрай важливо відкрити банківський рахунок незабаром після прибуття до 

Великобританії. Це також допоможе полегшити отримання 350 фунтів стерлінгів, 

на які ви маєте право. Майте на увазі, що деякі великі банки можуть вимагати 

посвідчення особи додатково до підтвердження постійної адреси. Уряд працює з 

великими банками, щоб знайти рішення для полегшення процедур відкриття 

рахунків без вимоги адреси постійного місця проживання. Зараз у Ланкаширі банк 

Santander полегшив процедуру відкриття банківських рахунків, якщо у вас 

виникнуть проблеми, зв'яжіться з Алексом Кіркландом по електронній пошті 

internationalteam.retail@santander.co.uk. З командою також можна зв'язатися за 

телефонами 07517619315 та (або) 07486572419. Також є можливість 

користуватися послугами онлайн-банків, таких як Revolut і Monzo.  
  

  

4.2 Доступ до виплат  

  

У Великобританії існує система соціального забезпечення, що покликана 

допомогти тим, хто зазнає фінансових труднощів або має особливі потреби. У 

місцевому центрі зайнятості Job Centre Plus вам допоможуть дізнатися, на які 

виплати можуть розраховувати ваші гості. Вони можуть включати в себе:   

• Універсальний кредит – виплата, що допомагає покрити витрати на 

проживання для осіб працездатного віку, що живуть з низьким рівнем 

доходу. Отримувач може працювати (у тому числі на себе або неповний 

робочий день) або бути безробітним. Заявки можна заповнити онлайн. По 

допомогу в оформленні заявки на отримання універсального кредиту 
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звертайтеся на гарячу лінію з питань універсального кредиту (дзвінки на 

гарячу лінію з питань універсального кредиту безкоштовні – телефон:  

0800 328 5644) або скористайтеся службою Help to Claim  

• Пенсійний кредит – додаткові гроші, що допомагають покрити витрати на 

проживання, якщо ви старше 66 років і маєте низький рівень доходу. 

Заявки на отримання пенсій подаються онлайн або за телефоном  

• Допомоги з інвалідності – додаткові гроші, що допомагають покрити 

додаткові витрати, якщо у вас є тривалий фізичний або психічний розлад 

або інвалідність   

• Допомога на догляд за інвалідом – додаткові гроші, якщо ви доглядаєте 

когось щонайменше 35 годин на тиждень  

• Допомога на дитину – додаткові гроші, що допомагають покрити витрати 

на виховання дитини   

  

Ви можете отримати детальну інформацію про різні види допомог на сторінці 

Огляд: виплати – GOV.UK (www.gov.uk).  

  

  

4.3 Перевірка постійного місця проживання  

Для того, щоб отримати доступ до універсального кредиту, пенсійного кредиту, 

допомоги на оплату житла, зниження муніципального податку та (якщо на них 

все ще можна претендувати) допомоги для осіб з низьким рівнем доходу, 

допомоги з безробіття з урахуванням доходу та допомоги з підтримки зайнятості 

з урахуванням доходу, люди повинні мати право проживати у Великобританії та 

бути постійним резидентом Великобританії.  

  

У рамках програми «Дома для України» фізичні особи будуть звільнені від 

перевірки постійного місця проживання.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

https://www.gov.uk/browse/benefits
https://www.gov.uk/browse/benefits
https://www.gov.uk/browse/benefits
https://www.gov.uk/browse/benefits
https://www.gov.uk/browse/benefits
https://www.gov.uk/browse/benefits
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5. Охорона здоров'я  

  

Невідкладна медична допомога у Великобританії є безкоштовною для всіх. У разі 

нещасного випадку або раптового серйозного захворювання вам слід 

звернутися до найближчої лікарні з відділенням екстреної медичної допомоги. В 

екстрених ситуаціях, що загрожують життю, негайно телефонуйте за 

номером 999 або 112. Ви також можете звернутися до найближчого до вас 

центру живої черги або центру невідкладної медичної допомоги для лікування 

незначних травм або отримання термінової медичної консультації. Ви також 

можете отримати консультацію, зателефонувавши за номером 111 (служба, що 

працює під управлінням Національної служби охорони здоров'я (NHS)).  

  

  

5.1 Доступ до лікаря загальної практики  

  

Ми настійно рекомендуємо всім новоприбулим у першу чергу зареєструватися у 

лікаря загальної практики. У системі охорони здоров'я може бути важко 

орієнтуватися, особливо якщо існують мовні бар'єри. Ви маєте право 

зареєструватися у лікаря загальної практики, і вам не потрібно буде 

підтвердження адреси, імміграційного статусу, посвідчення особи або номера 

Національної служби охорони здоров'я (NHS). Ви також можете тимчасово 

зареєструватися, якщо передбачається, що ви будете знаходитись у даному 

районі більше 24 годин, але менше 3 місяців. Знайти найближчого лікаря 

загальної практики можна на сайті https://www.nhs.uk/service-search/find-a-gp.   

https://www.nhs.uk/service-search/find-a-gp
https://www.nhs.uk/service-search/find-a-gp
https://www.nhs.uk/service-search/find-a-gp
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У багатьох кабінетах можуть попросити заповнити реєстраційну онлайн-форму 

або взяти в кабінеті спеціальну форму заяви. Стандартні реєстраційні форми 

Національної служби охорони здоров'я (NHS), відомі як GMS1, необхідно буде 

роздрукувати і заповнити вручну. Документ можна отримати у форматі PDF за 

наступним  

посиланням: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/u 

ploads/attachment_data/file/1017019/GMS1-family-doctor-services-

registrationform.pdf.   
  

  

5.2 Запис на прийом і послуги перекладу  

  

Якщо ви або ваш знайомий не розмовляєте англійською мовою, попросіть вашого 

спонсора зателефонувати лікарю загальної практики. В кабінетах лікарів 

загальної практики є доступ до послуги перекладу за телефоном, але вам може 

знадобитися пояснити ситуацію та зачекати на зворотній дзвінок (що може 

статися через декілька годин). Якщо ви хочете записатися на цей день на візит 

до лікаря через екстрену ситуацію, радимо вам зателефонувати відразу після 

відкриття кабінету. У кабінеті може не бути попереднього запису, проте місця 

попереднього запису можна забронювати через кілька тижнів у майбутньому за 

допомогою кабінетів, які пропонують цю послугу.  
   

Варто також зазначити, що лікарю загальної практики може бути потрібно знати, 

що для самого медичного прийому потрібен перекладач. Кожен лікар загальної 

практики може організувати послуги перекладу та повинен організовувати їх за 

запитом.  
  

  

5.3 Безкоштовні рецепти  

  

Ви можете переглянути повний перелік тих, хто має право на безкоштовні 

рецепти тут https://www.nhs.uk/nhs-services/prescriptions-and-pharmacies/whocan-

get-free-prescriptions, але загалом право мають люди певного вікового діапазону 

(старші за 60 або молодші за 16) або люди з низьким рівнем доходу чи ті, хто 

отримують пільги. Вагітні жінки або ті, які народжували протягом останніх 12 

місяців, також звільняються від витрат.   

Проте у вас можуть попросити підтвердження звільнення, яким може бути форма 

MatEx або MedEx. Проте для тих, хто отримує допомогу або має низький рівень 

доходу, це зазвичай буде HC2.  

  

  

5.4 Стоматологи  

  

Ви маєте право на стоматологічну допомогу від Національної служби охорони 

здоров’я. Стоматологія від Національної служби охорони здоров’я є 

безкоштовною лише за умови звільнення.  
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Якщо ви бажаєте знайти стоматолога, ви можете знайти його тут, але зауважте, 

що по всій країні бракує місць для прийомів – 

https://www.nhs.uk/servicesearch/find-a-dentist.   

  

Якщо  вам  важко  знайти  стоматолога,  то  тут  є 

 кілька  порад  –  https://www.nhs.uk/nhs-services/dentists/how-to-find-an-

nhs-dentist.  

Якщо ви відчуваєте біль і потребуєте екстреної допомоги, ви можете 

зателефонувати на гарячу лінію невідкладної стоматологічної допомоги 

Ланкаширу та Південної Камбрії за номером 0300 123 4010 або зателефонувати 

за номером NHS 111 для надання невідкладної стоматологічної допомоги (по 

всій країні).  
  

  

5.5 Соціальне забезпечення материнства та послуги   

  

Ви маєте право на доступ до соціального забезпечення материнства та послуг. 

Вам слід якомога раніше зв’язатися з лікарем загальної практики та звернутися 

до акушерки чи лікаря загальної практики, щоб отримати супровід вагітності 

(допологове спостереження) та інформацію про здорову вагітність. Ви також 

маєте право на патронажну сестру.  
  

  

Таблиця 2. Пологовий будинок та послуги  

Royal Preston Hospital / Chorley & South Ribble Hospital 
https://www.lancsteachinghospitals.nhs.uk/maternity   

Телефон 01772 524 235  

Community Midwife Preston – 01772 524 496  

Community Midwife Chorley – 01257 245 193  

  

East Lancashire Hospitals (Блекберн – Бернлі – Россендейл) 
https://elht.nhs.uk/services/maternity-and-newborn-services Burnley 
General Teaching Hospital Switchboard – 01282 425071  
Royal Blackburn Teaching Hospital Switchboard – 01254 263555  

Rossendale Birth Centre – 01282 803 434  

  

Blackpool Teaching Hospitals  

Веб-сайт https://www.bfwh.nhs.uk/our-services/maternity   

Самозвернення https://www.bfwh.nhs.uk/our-services/maternity/maternity-
selfreferral   

Головний телефонний номер 01253 300000  

Призначення 01253 953624  
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University Hospitals of Morecambe Bay (Lancaster – Barrow in Furness)  

Веб-сайт https://www.uhmb.nhs.uk/maternity  

Телефон 01229 404447  

  

  

Ресурс  щодо  материнства – 

https://www.gov.uk/browse/childcareparenting/pregnancy-birth   
  

  

5.6 Фахівці з оптики  

  

Ви можете отримати право на безкоштовну перевірку зору від Національної 

служби охорони здоров’я та ваучери на оптичні вироби (щодо відшкодування 

вартості окулярів або контактних лінз). Щоб дізнатися, чи відповідаєте ви 

вимогам, перейдіть за посиланням https://www.nhs.uk/nhs-

services/opticians/freenhs-eye-tests-and-optical-vouchers/.  

Ви можете знайти найближчого фахівця з оптики від Національної служби 

охорони здоров’я тут https://www.nhs.uk/service-search/find-an-optician.   

  

  

5.7 Психічне здоров’я  

  

Якщо у вас проблеми з психічним здоров’ям, їх можна вирішити через лікаря 

загальної практики. Існує також широкий спектр організацій підтримки, які 

пропонують телефони довіри, де ви можете конфіденційно поспілкуватися з 

кваліфікованим радником.  

Національна служба охорони здоров’я – https://www.nhs.uk/nhs-

services/mentalhealth-services   

Кризова лінія психічного здоров’я – 0800 953 0110  

Гаряча лінія щодо добробуту – 0800 915 4640  

Служба повідомлень щодо добробуту – текст «Привіт» на номер 07860 022 846 

Служба порятунку життя – 0800 808 8000 – https://www.lifelinehelpline.info/ 

Samaritans – телефон 116 123 – https://www.samaritans.org або 08457 90 90 90, 

щоб поспілкуватися з підготовленим волонтером   

Гаряча лінія підтримки українців Barnado – 0800 148 8586  

Організації з питань психічного здоров'я – Англія – https://www.mind.org.uk/  Щоб 

знайти підтримку у вашому регіоні, ви також можете скористатися Центром Hub 

of Hope.  
  

  

5.8 Інформація про послуги з охорони здоров’я  

  

Щоб знайти послуги щодо охорони здоров’я поруч із вами, включаючи лікарні, 

невідкладну  допомогу  та  багато  іншого,  перейдіть  за 

посиланням https://www.nhs.uk/nhs-services/services-near-you/.   

Послуги  у  справах  дитинства  та  сім'ї – 

 https://www.lancashire.gov.uk/practitioners/supporting-children-andfamilies/children-

and-family-wellbeing-service.   
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NHS 111 – гаряча лінія 24/7. Просто наберіть 111 із телефону, щоб вас 

перемкнули на радника.  

Новоприбулі та вакцинація – ви можете знайти джерела щодо новоприбулих 

та  вакцинації  

тут: https://www.healthpublications.gov.uk/ViewArticle.html?sp=Smovedtotheukmigr 

anthealthimmunisationleaflet  

  

  

  

5.9 Коронавірус та вакцинація  

  

Ви маєте право на безкоштовну вакцинацію проти COVID-19. На візити для 

вакцинації можна записатися через веб-сайт Національної служби охорони 

здоров’я нижче. В іншому випадку наявні також місця Walk In, де пропонується 

допомога тим, хто ще не став на облік до лікаря загальної практики. Запис на 

візит для вакцинації через веб-сайт Національної служби охорони здоров’я: 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid19/coronavirusvaccination/book-

coronavirus-vaccination/   

Перелік  місць  розташування  центрів  Walk  

In: https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/findawalk-

in-coronavirus-covid-19-vaccination-site/  

  

Темпи вакцинації в Україні значно нижчі, ніж у Великобританії. Якщо у вас є 

картка вакцинації, можливо, ви зможете відкоригувати свій запис, зверніться до 

лікаря загальної практики.  

Щоб  записатися  на  вакцинацію,  ви  можете  також  перейти  за  

посиланням https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-

19/coronavirusvaccination/book-coronavirus-vaccination.   
  

  

5.10 Тести  

  

Експрес-тести на коронавірус більше не є безкоштовними для всіх. Перейдіть за 

наступним посиланням, щоб їх замовити – https://www.gov.uk/ordercoronavirus-

rapid-lateral-flow-tests. Ви також можете зателефонувати за номером 119, у 

наявності мовна підтримка.  
  

  

Перекладена інформація про охорону здоров’я  

  

Ви можете знайти низку перекладеної інформації про коронавірус тут:  

https://www.doctorsoftheworld.org.uk/?s=coronavirus   

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-easy-readresources   

https://www.healthpublications.gov.uk/ViewArticle.html?sp=Scovid19vaccinationguid 

eforadultsversion7ukrainian   

Українська мова – брошура з вакцинації проти COVID-19  

https://www.healthpublications.gov.uk/ViewArticle.html?sp=Scovid19vaccinationguid 

eforadultsversion7russian   
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Російська мова – брошура з вакцинації проти COVID-19  

https://www.healthpublications.gov.uk/ViewArticle.html?sp=Scovid19vaccineforthose 

withaweakenedimmunesystemukrainian   

Українська мова – вакцинація для тих, хто має послаблений імунітет 

https://www.healthpublications.gov.uk/ViewArticle.html?sp=Scovid19vaccineforthose 

withaweakenedimmunesystemrussian   

Російська мова – вакцинація для тих, хто має послаблений імунітет 

https://www.healthpublications.gov.uk/ViewArticle.html?sp=Scovid19springboostergu 

ideforover75sukrainian   

Українська мова – весняна бустерна доза для тих, хто старший за 75 років 

https://www.healthpublications.gov.uk/ViewArticle.html?sp=Scovid19springboostergu 

ideforover75srussian   

Російська мова – весняна бустерна доза для тих, хто старший за 75 років 

https://www.healthpublications.gov.uk/ViewArticle.html?sp=Scovid19vaccinationguid 

eforyoungpeoplemainguideukrainian   

Українська мова – вакцинації для тих, кому 12–17 років  

https://www.healthpublications.gov.uk/ViewArticle.html?sp=Scovid19vaccinationguid 

eforyoungpeoplemainguiderussian   

Російська мова – вакцинації для тих, кому 12–17 років  

https://www.healthpublications.gov.uk/ViewArticle.html?sp=Scovid19vaccinationguid 

eforparentsofchildrenaged5to11yearsukrainian  Українська мова – вакцинації для 

тих, кому 5–11 років  

https://www.healthpublications.gov.uk/ViewArticle.html?sp=Scovid19vaccinationguid 

eforparentsofchildrenaged5to11yearsrussian   

Російська мова – вакцинації для тих, кому 5–11 років  

Ось простий для читання довідник для вагітних жінок або матерівгодувальниць: 

https://www.healthpublications.gov.uk/ViewArticle.html?sp=Scovid19easyreadvaccin 

ationguideforpregnantwomenukrainian (українською мовою)  

https://www.healthpublications.gov.uk/ViewArticle.html?sp=Scovid19easyreadvaccin 

ationguideforpregnantwomenrussian (російською мовою)  

Брошура щодо вірусів кору, епідемічного паротиту та краснухи (англійською / 

українською мовою)  

https://www.gov.uk/government/publications/mmr-for-all-general-leaflet  

Брошура щодо щеплення від туберкульозу, БЦЖ та вашої дитини (англійською / 

українською мовою)  

https://www.gov.uk/government/publications/tb-bcg-and-your-baby-leaflet  

Брошура щодо вакцинації новоприбулих у Великобританії, українська мова 

https://www.healthpublications.gov.uk/ViewArticle.html?sp=Smovedtotheukmigranth 

ealthimmunisationleafletukrainian-1920   

Брошура щодо вакцинації новоприбулих у Великобританії, російська мова 

https://www.healthpublications.gov.uk/ViewArticle.html?sp=Smovedtotheukmigranth 

ealthimmunisationleafletrussian  
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6. Освіта та англійська мова для носіїв інших мов  

  

  

6.1 Догляд за дітьми в Англії  

  

Ви можете отримати допомогу щодо догляду за дітьми залежно від ваших 

обставин, зокрема:   

• безкоштовні місця для догляду за дітьми віком від 3 до 4 років;  

• додатковий безкоштовний догляд за дітьми, якщо ви працюєте, а вашій дитині 

від 3 до 4 років;  

• безкоштовний догляд за дітьми, якщо вашій дитині 2 роки, а ви маєте дуже 

низький дохід.   

  

Ви також можете отримати гроші за свої рахунки на догляд за дітьми, якщо ви 

працюєте або знаходитеся на єдиній соціальній виплаті. Для отримання 

додаткової інформації:  https://www.gov.uk/get-childcare   

Для отримання додаткової інформації щодо варіантів догляду за дітьми 

перейдіть за посиланням: https://www.childcarechoices.gov.uk/ England   

  

  

6.2 Навчання в школі  

  

В Англії діти віком від 5 до 16 років зобов’язані навчатися повний день. Діти 

можуть бути записані до наступних установ:  

• безкоштовна державна школа;   

• незалежна школа (інша назва – приватна школа чи паблик-скул), ці 

школи стягують плату за навчання;  

• домашня освіта.  
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6.3 Шкільна структура Великобританії  

Начальні школи: діти віком від 4 до 11 років.  

Середні школи: діти віком від 11 до 16 років або від 11 до 18 років.  

У деяких регіонах існують передуніверситетські коледжі, де навчають молодих 

людей віком від 16 до 18 років.  

  

  

6.4 Зарахування до школи в Ланкаширі  

Якщо у вас є дитина шкільного віку, то місцеві органи влади зобов’язані 

забезпечити для неї певну форму навчання, проте у багатьох частинах 

Ланкаширу не вистачає місць, тому з пошуком місця може виникнути затримка. 

Коли пропонують місце, це не може бути першим вибором людини, але важливо 

добре подумати, перш ніж відмовитися від будь-якого місця. Будь-яка відмова 

може сильно вплинути на час очікування на розміщення.  
  

Строк: вересень 2021 р. – липень 2022 р. = діти, народжені у період з 31.08.2017 

по 01.09.2005  

Якщо ваша дитина належить до вищевказаної вікової групи, вам потрібно буде 

подати заяву «в рік». Зв’яжіться з однією з наступних команд Pupil Access Team 

залежно від вашого місцезнаходження:  
  

  

  

Таблиця I. Команди Pupil Access and Admissions Team залежно від 

місцезнаходження  

  

Блекберн, Дарвен  

Веб-сайт 
https://www.blackburn.gov.uk/housing   

Ел.  пошта  

housingneeds@blackburn.gov.uk  Телефон 

01254 585457  

  

Блекпул Веб-сайт 

www.blackpool.gov.uk/Residents/Housi

ng  

Ел.  пошта  

housing.options@blackpool.gov.uk   

Телефон 01253 477760  

Бернлі  Веб-сайт 

www.burnley.gov.uk/residents/housing   

Ел. пошта housing@burnley.gov.uk  

Телефон 01282 425011  

  

Чорлі  

Веб-сайт https://chorley.gov.uk/housing   

Ел.  пошта  

Housing.solutions@chorley.gov.uk   

Телефон 01257 515151  

  

Файлд Веб-сайт 

https://new.fylde.gov.uk/resident/housing  

Ел. пошта housing@fylde.gov.uk   

Телефон 01253 658658  

Хайндберн Веб-

сайт  

www.hyndburnbc.gov.uk/housing-
andregeneration-in-hyndburn  

Ел. пошта strat@hyndburnbc.gov.uk  

Телефон 01254 388111   
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Ланкастер  

Веб-сайт www.lancaster.gov.uk/housing  

Ел.  пошта 

strategichousing@lancaster.gov.uk 

Телефон 01524 582257  

  

Пендл  

Веб-сайт www.pendle.gov.uk/housing  

Ел.  пошта 
housing.needs@pendle.gov.uk  

Телефон 01282 661661 (запитайте 

про можливість розміщення)  

Престон  

Веб-сайт   

www.preston.gov.uk/article/882/HousingAdvi
ce-Service  

Контактна  онлайн-форма  

www.preston.gov.uk/article/1738/Contact- 

housing-advice-form  Телефон 

01772 906412  

  

Ріббл-Веллі Веб-

сайт  

www.ribblevalley.gov.uk/info/200291/ho
u sing  

Ел. пошта housing@ribblevalley.gov.uk  

Телефон 01200 414551  

  

Россендейл   

Веб-сайт  

Саут-Ріббл  

Веб-сайт  

www.rossendale.gov.uk/info/210172/hous 
ing_and_homelessness  

Ел.  пошта  

housingoptions@rossendalebc.gov.uk 

Телефон 01706 252555  

  

www.southribble.gov.uk/housing Ел. 

пошта housing@southribble.gov.uk  

Телефон 01772 625625  

Вест-Ланкашир  

Веб-сайт www.westlancs.gov.uk/housing  

Ел.  пошта  

privatesectorhousing@westlancs.gov.uk  

(приватний сектор)  

Телефон 01695 585279  

Запобігання безпритульності  

Ел.  пошта 
homelessness@westlancs.gov.uk Телефон 

01695 585223 або 01695  
585222  

  

Вайр  

Веб-сайт  

www.wyre.gov.uk/housing-
optionshomelessness  

Ел. пошта 

housingoptions@wyre.gov.uk   

Телефон 01253 891000  

  

Якщо дитина має йти до школи у вересні 2022 року (діти, які народилися у період 

з 01.09.2017 по 31.08.2018), якомога швидше зв’яжіться з однією з 

http://www.preston.gov.uk/article/882/Housing-Advice-Service
http://www.preston.gov.uk/article/882/Housing-Advice-Service
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вищезазначених команд щодо несвоєчасної заявки та поясніть свої обставини.  

Ті, кому потрібно буде подати заявку на строк, починаючи з вересня 2023 року 

(діти, які народилися у період з 01.09.2018 по 31.08.2019), можуть подати заявку 

у період з вересня 2022 року по січень 2023 року. Для отримання додаткової 

інформації перейдіть за посиланням www.lancashire.gov.uk/childreneducation-

families/schools/apply-for-a-school-place/.   
  

  

6.5 Оплачуваний проїзд та безкоштовні шкільні обіди  

  

У законі сказано, що безкоштовний проїзд повинен надаватися, якщо дитина 

віком до 8 років знаходиться на відстані понад 2 миль від найближчої відповідної 

школи. Ця відстань збільшується до 3 миль для дітей віком від 8 років, при цьому 

відстань вимірюється як «найкоротший відповідний пішохідний маршрут». Тут не 

враховуються малозабезпечені сім’ї. В таких випадках є додаткові надбавки для 

відшкодування витрат на проїзд. Щоб ознайомитися з поточною політикою, 

перейдіть за  

посиланням www.lancashire.gov.uk/media/915678/home-to-mainstream-

schooltransport-policy-2021-22.pdf. Для отримання поради ви також можете 

зателефонувати за номером 0300 123 6738 на лінію щодо проїзду до школи. 

Дітям у початковій школі (прийом, 1-й та 2-й рік) пропонується безкоштовне 

шкільне харчування, але для дітей віком від 3 років це право надається, лише 

якщо вони мають право на певні пільги, й вам все одно доведеться подати заявку 

на них. Діти дошкільного віку також можуть отримати безкоштовне харчування за 

певних обставин. Для отримання додаткової інформації перейдіть за посиланням 

www.lancashire.gov.uk/children-educationfamilies/schools/free-school-meals/.      
  

  

6.6 Дошкільнята  

  

Діти можуть мати право на призначення няні, але ця послуга може бути платною. 

Для отримання корисної інформації перейдіть за посиланням: 

https://fisonline.lancashire.gov.uk/SynergyWeb/.   
  

Люди також можуть отримати право на певну кількість безкоштовних годин 

залежно від їхніх особистих обставин. Для отримання додаткової інформації 

зверніться  до  Служби  сімейної  інформації  за адресою 

FIS@lancashire.gov.uk або за телефоном 0300 123 6712.  
  

Фінансований догляд за дітьми віком 2 роки = 15 годин, застосовуються критерії 

відповідності.  

Фінансований догляд за дітьми віком 3 та 4 роки = 15 годин для всіх, 30 годин для 

деяких працюючих сімей, застосовуються критерії відповідності.  

  

6.7 Подальша, вища освіта та професійне навчання  

  

Зазвичай для здобуття вищої освіти особам має бути 18 років або більше.  

Вища освіта надається в наступних установах:   
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• університети;   

• коледжі;  • спеціальні заклади, як-от художні школи чи 

сільськогосподарський коледж.  

  

Коледжі – діти до 18 років повинні отримувати певну форму освіти, але дорослі 

також можуть подати заявку на додаткову або вищу освіту. Ви можете знайти 

інформацію про коледжі в Ланкаширі тут: 

https://www.lancashire.gov.uk/childreneducation-families/special-educational-needs-

and-disabilities/education/find-acollege/.   
  

Передуніверситетська освіта – якщо ви хочете розглянути 

передуніверситетський коледж, ви знайдете інформацію про такі коледжі тут, але 

зауважте, що місця можуть бути пріоритетними для тих, хто навчався в школі, й 

вам потрібно буде зв’язатися з коледжами напряму щодо  

вступу: https://www.lancashire.gov.uk/children-education-families/schools/apply-fora-

school-place/sixth-form-at-lancashire-maintained-schools/.   

  

Університетські спеціальні школи, школи-студії та професійне навчання 

– якщо вам від 14 до 19 років і ви хочете перейти в певну сферу роботи, як-от 

інженерія чи цифрові медіа, то один із цих курсів може вам підійти. Перейдіть за 

посиланням https://www.lancashire.gov.uk/childreneducation-families/schools/apply-

for-a-school-place/university-technical-collegesand-studio-schools/, щоб отримати 

перелік закладів у регіоні.   
  

Lancashire Skills Hub – це також чудовий ресурс для людей віком від 16 років, 

які бажають розширити свій кругозір щодо робочих навичок. Для отримання 

додаткової  інформації  ви  можете  перейти  за посиланням 

https://www.lancashireskillshub.co.uk.  
  

Університет – щоб подати заявку на вступ до університету, відвідайте вебсайт 

Комісії з прийому до університетів та коледжів. Ви також можете знайти багато 

корисної інформації про процес: https://www.ucas.com.   

Ви можете розглянути в Ланкаширі:  

UCLAN (Університет Центрального Ланкаширу) – https://www.uclan.ac.uk   

Університет Ланкастеру – https://www.lancasterisc.com   

Університет Едж Хілл – https://www.edgehill.ac.uk   

Університетський центр, Блекпул – https://www.blackpool.ac.uk/university-centre  

Університетський центр, Блекберн – https://www.blackburn.ac.uk/university   

  

  

6.8 Англійська мова для носіїв інших мов (ESOL)   

  

Якщо вам потрібна підтримка щодо доступу до вивчення англійської мови, 

надішліть електронного листа до координатора ESOL із переселення біженців 

Мері Шарплз за адресою Mary.Sharples@lancashire.gov.uk. Ваш гість може 

пройти оцінювання або отримати відповідне направлення до місцевих курсів.  
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Повний перелік ресурсів ESOL доступний в Інтернеті за адресою Схема будинків 

для України – Рада графства Ланкашир і включений в додаток 2 цього довідника.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7. Працевлаштування  

  

Ви матимете право працювати, щойно приїдете до Великобританії. Ви можете 

шукати роботу за допомогою таких шляхів:  

  

1. Використовуйте безкоштовний державний веб-сайт під назвою Find a Job, 

який зв’язується з тисячами працедавців по всій Великобританії – більше 

інформації можна знайти за посиланням https://www.gov.uk/find-ajob.   

2. Через ваш місцевий офіс Jobcenter Plus будуть призначені індивідуальні 

інспектори, які можуть допомогти з пошуком роботи та подачею заявок на 

місцеві вакансії.  

3. Шукайте об’яви щодо вакансій в місцевих та загальнонаціональних 

газетах або на веб-сайтах.  

4. Зареєструйтеся в кадровому агентстві або на веб-сайтах пошуку роботи, 

включаючи:   

• Indeed – https://uk.indeed.com/   

• Reed – https://www.reed.co.uk/  

https://www.lancashire.gov.uk/council/support-for-ukraine/checklist/?msclkid=a7953866bb7111ec8308ab00767d520b
https://www.lancashire.gov.uk/council/support-for-ukraine/checklist/?msclkid=a7953866bb7111ec8308ab00767d520b
https://www.lancashire.gov.uk/council/support-for-ukraine/checklist/?msclkid=a7953866bb7111ec8308ab00767d520b
https://www.lancashire.gov.uk/council/support-for-ukraine/checklist/?msclkid=a7953866bb7111ec8308ab00767d520b
https://www.lancashire.gov.uk/council/support-for-ukraine/checklist/?msclkid=a7953866bb7111ec8308ab00767d520b
https://www.lancashire.gov.uk/council/support-for-ukraine/checklist/?msclkid=a7953866bb7111ec8308ab00767d520b
https://www.lancashire.gov.uk/council/support-for-ukraine/checklist/?msclkid=a7953866bb7111ec8308ab00767d520b
https://www.lancashire.gov.uk/council/support-for-ukraine/checklist/?msclkid=a7953866bb7111ec8308ab00767d520b
https://www/
https://www/
http://gov.uk/find-a-job
http://gov.uk/find-a-job
http://gov.uk/find-a-job
http://gov.uk/find-a-job
http://gov.uk/find-a-job
http://gov.uk/find-a-job
https://uk/
https://uk/
http://indeed.com/
http://indeed.com/
http://indeed.com/
http://indeed.com/
https://www.reed.co.uk/
https://www.reed.co.uk/
https://www.reed.co.uk/
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• CV Library – https://www.cv-library.co.uk/  

• The Guardian Jobs – https://jobs.theguardian.com/jobs/  

• Total Jobs – https://www.totaljobs.com/  

• Monster – https://www.monster.co.uk/   

• Job Centre – https://www.gov.uk/contact-jobcentre-plus  

  

  

7.1 Платформи працевлаштування в Ланкаширі  

  

Організація United for Ukraine була створена підприємствами та іншими 

партнерами на півночі Англії для підтримки доступу до працевлаштування та 

послуг підтримки, включаючи можливості працевлаштування.  
  

Веб-сайт https://www.unitedforukraine.org.uk/  

Ел. пошта jobs@unitedforukraine.org.uk та david.flanagan@growthco.uk  

  

  

7.2 Поради щодо кар’єри  

  

Ви можете отримати поради та підтримку щодо кар’єри від Національної служби 

з питань кар’єри, яка надає інформацію про кар’єру дорослим в Англії – у громаді, 

через Інтернет та за телефоном. Додаткову інформацію можна отримати за 

наступним посиланням: https://nationalcareers.service.gov.uk  

  

  

7.3 Підтвердження свого права на працю  

  

Працедавці повинні перевірити, чи дозволено вам працювати у Великобританії. 

Ви маєте право використовувати свій біометричний дозвіл на проживання як 

доказ свого статусу у Великобританії, включаючи право на працю. Щоб 

підтвердити свій статус працедавцю в цифровому вигляді, ви можете  

скористатися онлайн-сервісом: https://www.gov.uk/prove-right-to-work  

  

  

  

7.4 Національна мінімальна заробітна плата  

  

У Великобританії працівники мають право на певні права працівників, включаючи 

національну мінімальну заробітну плату.  

Для отримання додаткової інформації про права працівників перейдіть за 

посиланням: https://www.gov.uk/employment-status/worker   

  

Якщо вам потрібна додаткова допомога щодо розуміння ваших прав працівників, 

зверніться до місцевого Бюро з консультацій громадян:  

https://www.citizensadvice.org.uk/work/rights-at-work  

  

  

https://www.cv-library.co.uk/
https://www.cv-library.co.uk/
https://www.cv-library.co.uk/
https://www.cv-library.co.uk/
https://www.cv-library.co.uk/
https://jobs.theguardian.com/jobs/
https://jobs.theguardian.com/jobs/
https://jobs.theguardian.com/jobs/
https://www.totaljobs.com/
https://www.totaljobs.com/
https://www.totaljobs.com/
https://www/
https://www/
http://monster.co.uk/
http://monster.co.uk/
http://monster.co.uk/
https://www/
https://www/
http://gov.uk/contact-jobcentre-plus
http://gov.uk/contact-jobcentre-plus
http://gov.uk/contact-jobcentre-plus
http://gov.uk/contact-jobcentre-plus
http://gov.uk/contact-jobcentre-plus
http://gov.uk/contact-jobcentre-plus
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7.5 Професійна еквівалентність  

  

Професійна кваліфікація, отримана за межами Великобританії, повинна бути 

офіційно визнана відповідним регулятором, якщо ви хочете працювати за цією 

професією. Це необхідно зробити, навіть якщо ви збираєтеся тимчасово 

працювати за професією або виконувати разову роботу. Британський центр 

професійних кваліфікацій (UK CPQ) – це безкоштовна послуга, яка може надати 

вам інформацію, що допоможе вам підтвердити вашу кваліфікацію у  

Великобританії.   

  

На веб-сайті UK CPQ надано більше інформації про те, чи професія підпадає під 

регулювання та про вимоги до подання заявки:  Веб-сайт: https://cpq.ecctis.com/  

Телефон: 0871 226 2850  

  

У Великобританії існує понад 200 регульованих професій. Перелік регульованих 

професій доступний на веб-сайті Уряду Великобританії:  

https://www.gov.uk/government/publications/professions-regulated-by-law-in-theukand-

their-regulators  

  

  

7.6 Права працівників у Великобританії  

  

У Великобританії ви маєте право на справедливе ставлення та право працювати 

в безпечному середовищі. Ви також маєте право працювати без страху чи 

переслідування з боку працедавця, колег чи клієнтів.  

  

Якщо ви працюватимете, ви матимете права працівників:   

• мінімальна заробітна плата 8,91 фунтів стерлінгів 

(збільшується до 9,50 фунтів стерлінгів у квітні 2022 року) для людей віком 

від 23 років;   

• захист від того, щоб працедавець утримував гроші з вашої 

заробітної плати;   

• одна 20-хвилинна перерва, якщо ви працюєте більше шести 

годин на день; 

• працювати в середньому не більше 48 годин на тиждень (ви 

можете відмовитися, якщо захочете);  

• захист від незаконної дискримінації;   

• захищеність у разі повідомлення про порушення на робочому 

місці;   

• однакове ставлення до вас, якщо ви працюєте неповний 

робочий день, як до людини, яка працює повний робочий день.   

  

Ви також можете отримати наступне:  

• оплата лікарняних;  

• оплачена декретна відпустка;  

• виплата за батьківство 22;  

https://cpq.ecctis.com/
https://cpq.ecctis.com/
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• виплата за усиновлення;  

• спільна батьківська виплата.  

  

Детальнішу інформацію про статус зайнятості можна знайти за посиланням: 

https://www.gov.uk/employmentstatus  

Мінімальний розмір оплати праці: https://www.gov.uk/national-minimum-wagerates 

for the most up-to-date information. З 1 квітня 2022 року розмір оплати праці 

підвищується.  

Ви  також  можете  дізнатися  більше  за  посиланням 

https://checkyourpay.campaign.gov.uk/.  

  

Додаткова інформація про права працівників: 

https://www.gov.uk/employmentstatus/worker.  

Служба консультації, примирення та арбітражу надає працівникам та 

працедавцям безкоштовні, неупереджені поради щодо прав на робочому місці, 

правил та найкращої практики. Служба також пропонує навчання та допомагає 

вирішувати суперечки: Веб-сайт Служби консультації, примирення та арбітражу 

або телефон 0300 123 1100 (доступні перекладачі).  

  

  

7.7 Праця у Великобританії (що варто врахувати)  

  

- Ви повинні мати трудовий договір або трудову угоду.  

- Умови вашої праці будуть зазначені у вашому договорі або угоді.  

- Обов’язково прочитайте уважно умови за потреби разом із 

перекладачем, перш ніж підписати.  

  

  

7.8 Дискримінація при працевлаштуванні  

  

Якщо ви вважаєте, що вас несправедливо дискримінували при 

працевлаштуванні, ви можете отримати інформацію, вказівки та підтримку від 

Консультативної служби з питань рівності: www.equalityadvisoryservice.com   

  

Якщо вас змушують працювати або працедавець не поважає ваші права, ви 

також можете отримати консультацію на гарячій лінії щодо сучасного рабства, 

зателефонувавши на номер 0800 0121 700  

  

  

7.9 Сплата податків у Великобританії  

  

Вам доведеться платити податки у Великобританії, якщо ви працюєте в 

організації. Податки часто вираховуються безпосередньо з вашої місячної 

заробітної плати через систему під назвою Pay-As-You-Earn (PAYE). Проте якщо 

ви є самозайнятою особою (не працюєте в компанії чи у іншою особи, але 

отримуєте дохід), ви зобов’язані задекларувати цей дохід та сплатити належну 

https://www.acas.org.uk/
https://www.acas.org.uk/
https://www.acas.org.uk/
https://www.acas.org.uk/
https://www.acas.org.uk/
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суму податку. Сума податку, яку ви сплачуєте у Великобританії, завжди залежить 

від того, скільки ви заробляєте.  

  

Ви можете перевірити суму податку за посиланням 

https://www.gov.uk/estimateincome-tax   

Щоб отримати додаткові поради, ви можете звернутися безпосередньо до 

Управління з податкових та митних зборів Великобританії або до Бюро з 

консультацій громадян, а також до професійних бухгалтерів.  

  

  

7.10 Сплата внесків на національне страхування (NIC)  

  

Ви сплачуєте внески на національне страхування, щоб мати право на певні 

виплати та державну пенсію. Ви сплачуєте обов’язкове національне 

страхування, якщо вам виповнилося 16 років та ви:   

  

• працівник, який заробляє понад 184 фунти стерлінгів на тиждень;   

• самозайнята особа та отримуєте прибуток у розмірі 6515 фунтів 

стерлінгів.   

  

Більше інформації про національне страхування можна знайти на веб-сайті  

GOV.UK за адресою: National Insurance.gov.uk  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8. Підтримка з боку громади, волонтерів та релігійного сектору (CVFS) та 

притулки  
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Багато громадських груп органічно формуються як частина цієї схеми, та в 

оновленій версії цього довідника ми надамо додаткові посилання на місцеві 

групи.  

  

Біженці та притулки  

  

Команда з інтеграції біженців Ланкашира підтримує низку центрів для біженців та 

притулків по всьому графству. Будь ласка, зв’яжіться з ними, щоб дізнатися, чим 

вони займаються та як вони можуть підтримати ваших нових гостей:   
  

Блекпул, Файлд та Вайр: https://www.facebook.com/GeorgeWilliamsHouse/   
  

Бернлі:  

https://www.nntburnley.org/   

  

Чорлі:  

https://www.facebook.com/ChorleyUnitedReformedChurch/   

  

Хайндберн:  

Calico Drop In, ел. пошта aovens@lancashire.gov.uk   
  

Ланкастер: https://www.facebook.com/globallink.dec/  

https://lancasterandmorecambe.cityofsanctuary.org/   

  

Пендл: https://www.facebook.com/buildingbridgespendle/  

https://www.facebook.com/groups/375809490661352/?ref=share   
  

Престон та Саут-Ріббл:  

https://refsource.gebnet.co.uk/.../british-red-cross...  

https://preston.cityofsanctuary.org/  

https://www.citizensuk.org/chapters/Preston/   

  

Вест-Ланкашир:  

https://www.facebook.com/groups/330922542080461/?ref=share   

  

Ми розвиваємо нашу роботу в Ріббл-Веллі та Россендейлі та оновимо довідник, 

щойно все запустять.  

  

  

 Зв’яжіться з нами  

  

Цей довідник було розроблено командою з інтеграції біженців Ланкаширу, та він 

є версією 2.0 [24.04.2022]. У міру розвитку схеми та керівництва ми 

продовжуватимемо  оновлювати  цей  довідник.  Пишіть  нам  на 

 ел.  

адресу HomesForUkraine@lancashire.gov.uk    

 

https://www.facebook.com/GeorgeWilliamsHouse/
https://www.facebook.com/GeorgeWilliamsHouse/
https://www.nntburnley.org/
https://www.nntburnley.org/
https://www.facebook.com/ChorleyUnitedReformedChurch/
https://www.facebook.com/ChorleyUnitedReformedChurch/
https://www.facebook.com/globallink.dec/
https://www.facebook.com/globallink.dec/
https://lancasterandmorecambe.cityofsanctuary.org/
https://lancasterandmorecambe.cityofsanctuary.org/
https://www.facebook.com/buildingbridgespendle/
https://www.facebook.com/buildingbridgespendle/
https://www.facebook.com/groups/375809490661352/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/375809490661352/?ref=share
https://refsource.gebnet.co.uk/.../british-red-cross.
https://refsource.gebnet.co.uk/.../british-red-cross.
https://refsource.gebnet.co.uk/.../british-red-cross.
https://refsource.gebnet.co.uk/.../british-red-cross.
https://refsource.gebnet.co.uk/.../british-red-cross.
https://refsource.gebnet.co.uk/.../british-red-cross.
https://preston.cityofsanctuary.org/
https://preston.cityofsanctuary.org/
https://www.citizensuk.org/chapters/Preston/
https://www.citizensuk.org/chapters/Preston/
https://www.facebook.com/groups/330922542080461/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/330922542080461/?ref=share
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Додаток А - Допомога з одягом та банки продовольства (фудбанки) 

 

Блекпул, Файлд і Уайр 

Блекпул Фудбанк–www.Facebook.com/blackpoolfoodbankабоinfo@blackpoolfoodbank.co.uk 

Якщо ви потребуєте і хочете дізнатися про наші екстрені харчові посилки, будь ласка, надішліть нам 

пряме повідомлення на Facebook або надішліть електронний лист. 

 

Amazing Graze– 01253406152 

Amazing Graze Community Café, 44 Bolton Street, South Shore, Blackpool, FY1 6AA 

Amazing Graze прагнула підтримати нашу місцеву громаду під час пандемії. Наші послуги змінилися 

на підтримку людей похилого віку, ізольованих та вразливих категорій населення. У зв’язку з 

дотриманням урядових інструкцій ми захищаємо нашу спільноту, надаючи гарячу їжу на виніс та 

продуктові посилки щовівторка та п’ятниці з 18:00 до 19:00. Доставка OAP з 17:00 до 19:00. 

 

Файлд Фудбанк – Св. Анни (Trussell Trust) –  

https://fylde.Foodbank.org.uk або 01253 727455 

Прибудова, Об’єднана реформаторська церква, St.George's Road, St Anne's, FY8 2AE 

Відкрито з 10:00 до 13:00 у вівторок та четвер 

Потрібне направлення від Fylde Citizens Advice за номером 0300 330 1166 

 

Файлд Фудбанк – Кіркхем (Trussell Trust) –  

https://fylde.Foodbank.org.uk або 01253 727455 

Консультаційний офіс громадян, Мур-стріт, Кіркхем, PR4 2AU 

Відкрито з 10:30 до 14:00 понеділок і п’ятниця 

Потрібне направлення від Fylde Citizens Advice за номером 0300 330 1166 

 

Файлд Фудбанк – Уортон (Trussell Trust) - https://fylde.Foodbank.org.uk або 01253 727455 

Warton Village Hall, Church Road, Warton, PR4 1BD 

Відкрито у середу з 12:00 до 15:00 

Потрібне направлення від Fylde Citizens Advice за номером 0300 330 1166 

 

Спільнота «Гірчичне зерно» –www.visitfleetwood.info/community/about-local-groups/the-mustard-

seed-groupабо 07724 896073 

Церква Святого Петра, Лорд-стріт, Флітвуд, FY7 6DX 

Відчинено кожного понеділка ввечері з 18:30 до 21:30 

Спільнота «Гірчичне зерно» – це служіння, яке пропонує гарячу їжу/сендвіч/чай/каву та поради, які 

надають Adaction та J2R та інші асоціації самодопомоги. 

 

Комора (колишня лікарня Флітвуд)–www.fleetwoodtrust.co.uk/post/the-pantry-is-open або 07467 

498406 

Лікарня Флітвуд, Pharos Street, Fleetwood, FY7 6BE 

Комора — це новий дім для об’єднаного Флітвудського продовольчого банку та гірчичного насіння, 

які доставляють Англіканська церква міста та католицькі парафії як «Віра в громаді». 

 

Флітвуд разом–https://fleetwoodtogether.com 

Гаряча лінія продовольчих посилок: 01253 774313 або 07903177240 

Fleetwood Together надає невідкладну допомогу продовольством під час пандемії коронавірусу 

 

http://www.facebook.com/blackpoolfoodbank
mailto:info@blackpoolfoodbank.co.uk
https://fylde.foodbank.org.uk/
https://fylde.foodbank.org.uk/
https://fylde.foodbank.org.uk/
http://www.visitfleetwood.info/community/about-local-groups/the-mustard-seed-group
http://www.visitfleetwood.info/community/about-local-groups/the-mustard-seed-group
http://www.fleetwoodtrust.co.uk/post/the-pantry-is-open
https://fleetwoodtogether.com/
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Рада району Вайр – www.wyre.gov.uk/communityhelpабо 01253 891000 

Заповніть форму "запит на підтримку", щоб звернутися за допомогою 

 

Бернлі 

Церква на вулиці – Пастор Мік Флемінг, 07582 776574, Michaelflemmingaim@gmail.com або 

надішліть текст «Продовольча посилка» та вашу адресу на номер 07582 776574 

21 Олександр Гроув, Бернлі, BB12 6DJ. 

Наша робота включає роздачу продуктів харчування та продовольчі банки (фудбанки), послуги 

гарячого харчування для бездомних у певних місцях протягом тижня. 

 

Громадський центр Ганноу - Алан Барнс,alan.barnes@bprcvs.co.uk 

Центр CVS, 62-64 Yorkshire Street, Burnley, BB11 3BT 

 

Громадська кухня Бернлі –  

https://www.burnleyfccommunity.org/facilities/burnley-community-kitchen 

Блок 83 на площі Upper Market  ТЦ Charter Walk 

Необхідне перенаправлення на веб-сайті. 

 

Кабіна - Аннет Бейлі (baileya09@hotmail.com) 

Венеція-авеню Південно-Західний Бернлі 

 

Армія порятунку – Бернлі –  

https://www.salvationarmy.org.uk/burnleyабо 01282 415840 

Річард-стріт, BB11 3AJ 

 

West Craven Foodbank - https://wcravenfoodbank.orgабо 07415 186651 

Обслуговує Барнольдсвік, Ербі та околиці. Наша мета полягає в тому, щоб допомогти особам і сім’ям 

перейти з точки потреби до місця надії та можливостей. 

 

Просторі місця - http://www.spaciousplace.co.uk/food-bank/ 

48 Сендігейт, Бернлі, BB11 1RN 

Працює в Бернлі та Падіхемі. Заповніть онлайн реферальну форму та надішліть на адресу 

food@spaciousplace.co.uk або зателефонуйте  за 

цим номером 01282 222030. 

 

Фудбанк спільноти «Надихаюча благодать» Телефонуйте за номером 07788270413 або пишіть на 

електронну пошту feeding@inspiringgrace.co.uk для отримання екстреної харчової посилки. Доставка 

здійснюється  в Бернлі і Пендл. 

 

Продовольчий банк мечеті Нельсона – https://myncm.co.uk/services/ncm-khidmah/ncm-foodbank 

або 07873282580 

Доставка в Бернлі і Пендл. Форма для самозвернення знаходиться на сайті. 

 

Джемія Масджид Гаусія Foodbank –www.facebook.com/pg/GhausiaBurnley/about  або 07449559459 

Доставка в Бернлі 

 

 

Чорлі 

Камінь Живих Вод – https://lwchurch.uk/stonehouse або 07889 757045 

http://www.wyre.gov.uk/communityhelp
mailto:Michaelflemmingaim@gmail.com
mailto:alan.barnes@bprcvs.co.uk
https://www.burnleyfccommunity.org/facilities/burnley-community-kitchen
mailto:baileya09@hotmail.com
https://www.salvationarmy.org.uk/burnley
https://wcravenfoodbank.org/
http://www.spaciousplace.co.uk/food-bank/
mailto:food@spaciousplace.co.uk
mailto:feeding@inspiringgrace.co.uk
https://myncm.co.uk/services/ncm-khidmah/ncm-foodbank
http://www.facebook.com/pg/ghausiaburnley/about
https://lwchurch.uk/stonehouse


 

41   

Церква Живої води, Болтон-стріт 33-45, Чорлі, PR7 3AB 

Потрібне направлення місцевої ради.  

Відкрито у вівторок і п’ятницю з 10:00 до 14:00 

4 реферали на рік на сім’ю з перервою щонайменше 4 тижні між кожним. Принесіть власні сумки. 

 

Чорлі, Допомога бездомним – www.chorleyhelpthehomeless.org або 01257 273320 

Дороті Хаус, 45 Кліффорд-стріт, Чорлі, PR7 1SE 

Невелика незалежна місцева благодійна організація, яка наполегливо працює, щоб підтримати тих, 

хто ризикує стати безхатченком або постраждали від того, що були бузхатченками у районі Чорлі. 

 

Церква Святого Лаврентія – www.stlaurencechorley.co.uk або 01257 231360 

Церква Святого Лаврентія, Юніон-стріт, Чорлі, PR7 1EB 

Відкрито в понеділок. Їжа подається о 17:00.  

Відкрито у вівторок, п’ятницю, суботу та неділю. Їжу подають о 13:00. 

Підтримка тих, хто потребує допомоги в місцевій громаді Чорлі. 

 

Об’єднана реформаторська церква Чорлі – www.chorleyurc.org/in-the-community/open-kitchen 

Об’єднана реформаторська церква Чорлі, вулиця Холлінсхед, Чорлі, PR7 1EP 

Kitchen забезпечує їжею всіх, хто цього потребує, щочетверга ввечері з 17:00 до 18:00, працює в 

партнерстві з Chorley Help the Homeless.  

Зауважте: «потреба» має широке значення. Тут будуть раді будь-кому, хто потребує їжі. Під час 

кризи COVID-19 ми також розповсюджували піцу, яку надавав Chorley Domino's у середу ввечері о 

17:00. 

 

Церква св. Петра (в залі засідань церкви) – www.stpeterschurchchorley.co.uk або зв'яжіться з Енн 

Форрест 01257 426328. 

Церква Святого Петра, Харперс Лейн, Чорлі, PR6 0DX 

Відчинено кожну 2-у середу місяця о 12:00. Церква запрошує зустрітися та пообідати разом.  

Ласкаво просимо всіх бажаючих. Внесок у розмірі £3 за 3-разове харчування. 

 

Римо-католицький костел Св. Марії – www.stmarys-chorley.org або 01257 262537 

Римо-католицька церква Святої Марії, Маунт-Плезант, Чорлі, PR7 2SR 

Відкрито з вівторка по п’ятницю з 9:00 до 13:00 (крім часу Меси), 14:00–17:00. Поза цим часом лише 

за домовленістю. 

 

Хайндберн 

Маунді Реліф - http://maundyrelief.co.uk/food-and-lunches/ або 01254 232 328 

29-31 Abbey Street, Аккрінгтон, BB5 1EN 

Безкоштовні обіди 6 днів на тиждень з понеділка по суботу з 12:30 до 13:15.  

По неділях безкоштовний обід з каррі подається в Saheli Center на Чартер-стріт, Аккрінгтон о 13:15. 

Харчові посилки можна отримати в нашому центрі. 

 

Продовольчий банк церкви Освальдвісла 

Catlow Hall Street, Аккрінгтон, BB5 3EZ 

http://www.saintmarysoswaldtwistle.co.uk 

 

Святий Чарльз Ріштон - http://www.stcharlesrishton.co.uk/page2.html або 07594 478093 

Продовольчий банк, який працює з Пресвітерії Святого Чарльза. 

Gt. Харвуд, Клейтон ле Мурс, Альтам і Ріштон. 

http://www.chorleyhelpthehomeless.org/
http://www.stlaurencechorley.co.uk/
http://www.chorleyurc.org/in-the-community/open-kitchen
http://www.stpeterschurchchorley.co.uk/
http://www.stmarys-chorley.org/
http://maundyrelief.co.uk/food-and-lunches/
http://www.saintmarysoswaldtwistle.co.uk/
http://www.stcharlesrishton.co.uk/page2.html
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Ланкастер і Моркамб 

Morecambe Bay Foodbank (Trussell Trust) –https://morecambebay.Foodbank.org.ukабо 01524 932001 

Тимчасово розташований за адресою - The Platform, The Old Station Buildings, Marine Road, 

Morecambe, LA4 4DB 

Потрібне направлення від Citizens Advice 01524 400404. Тільки служба доставки. 

 

Оливкова гілка – www.the-olivebranch.org.uk або 01524 555715 

1 Westbourne Road, Ланкастер, LA1 5DB 

Відкритий у понеділок, середу, четвер і п’ятницю з 11:00 до 13:00 для загальних запитів та з 13:30 до 

15:30 для екстреного харчування (примітка: у вівторок зачинено) 

 

West End Impact - http://www.westendimpact.org.uk/ або 01524 888929 

4-10 Heysham Road, Morecambe, LA3 1DG 

 

Армія порятунку Моркамб - https://www.salvationarmy.org.uk/morecambe або 01524 415718 

131 Balmoral Road, Morecambe, LA3 1HJ 

 

Яєчний кубок Ланкастер - https://www.eggcup.org/ або 01524 928027 

13-15 Chapel Street, Ланкастер, LA1 1NZ 

 

Благодатне служіння Моркамб - https://www.graceministriesmorecambe.org 

37 Yorkshire Street West, LA3 1QE 

 

Фуд-клуб Ланкастер і Моркамб Lions Club 

Сент-Джеймс Хол у Хейшемі в четвер ввечері 

 

 

 

Пендл 

Центр відкритих дверей Colne - www.colneopendoorcentre.org.uk/index.html або 01282 860342 

1 Great George Street, Colne, BB8 0SY 

Працює з 9:00 до 12:00 

 

Мечеть Colne Madina (фудбанк)– 07788270413 

Доставка в Колні 

 

Престон 

Армія порятунку Престона - www.salvationarmy.org.uk/Preston або 01772 555425 

Гаррінгтон-стріт, Престон, PR1 7BN 

Відкрито з 10:00 до 13:00 з понеділка по п’ятницю. Потрібні рекомендації від Citizens Advice, Welfare 

Benefits, Health Visitor та інших агентств підтримки.  

Якщо не вдається, зверніться безпосередньо до Foodbank. 

 

Продовольчий банк Noor – https://noorFoodbank.co.uk 

Noor Hall, Noor Street, Preston, PR1 1QS 

Підтримка спільноти щопонеділка з 7 до 8 ранку для зборів.  

Заповніть онлайн-анкету на їхньому веб-сайті, щоб отримати допомогу. 

 

https://morecambebay.foodbank.org.uk/
http://www.the-olivebranch.org.uk/
http://www.westendimpact.org.uk/
https://www.salvationarmy.org.uk/morecambe
https://www.eggcup.org/
https://www.graceministriesmorecambe.org/
http://www.colneopendoorcentre.org.uk/index.html
http://www.salvationarmy.org.uk/Preston
https://noorfoodbank.co.uk/
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Лув Престон Фудбанк – www.luvpreston.com/foodbank або 01772 298107 

Luv Preston, Suite 212, City House, 131 Friargate, Preston, PR1 2EF 

Харчові посилки надходять за направленням, як правило, від лікарів загальної практики, шкіл, CAB та 

інших благодійних організацій. Якщо вам потрібна екстрена їжа, ви також можете зв’язатися з 

нашим офісом, де можна провести коротку оцінку та самоперевірку. 

 

Россендейл 

Фонд RAFT - http://www.raftfoundation.org/home/4577385244 або 

https://en-gb.facebook.com/the.raft.foundation 

Люкс 35, 3-й поверх, бізнес-центр Hardmans, New Hall Hey, Rawtenstall, BB5 6AJ 

 

Посилання на спільноту Haslingden - www.hcl.org.uk або 01706 230116 

Бері-роуд, Хаслінгден, Россендейл, BB4 5PG 

FareShare їжа від Tesco та Asda у четвер вранці. 

Ендрю Маллані, розробник та генеральний менеджер,amullaney@hcl.org.uk 

 

Долина Ріббл 

Clitheroe Foodbank (Trussell Trust) – https://ribblevalley.Foodbank.org.uk або 07849 534431 

Об’єднана реформаторська церква, Замкові ворота (вхід на вулицю Шанг), Клітеро, BB7 1AZ 

Потрібен ваучер від Citizens Advice, CAP Debt Advice, GP Surgeries, Salvation Army, Local Churches, 

Farming Community Network, Inspire, дитячих центрів, Homestart, Calico Tenancy Support та Ribble 

Valley Homes 

 

Лонгрідж Foodbank (Trussell Trust) - https://ribblevalley.Foodbank.org.uk або 07849 534431 

Церква Святого Павла, Черч-стріт, Лонгрідж, PR3 3TN 

Потрібен ваучер від Citizens Advice, CAP Debt Advice, GP Surgeries, Salvation Army, Local Churches, 

Farming Community Network, Inspire, дитячих центрів, Homestart, Calico Tenancy Support та Ribble 

Valley Homes 

 

Південний Ріббл 

Костел Св. Марії – www.churchestogetherinleyland.org/associated-groups або 01772 455955 

Бродфілд Драйв, Лейланд, PR25 1PD 

Продуктові посилки доступні для тих, хто їх потребує, видаються з 10.00-12.00  з понеділка по четвер. 

Церква забезпечує продовольчі пакети для тих, хто їх потребує. Будь-хто може підійти до будівлі 

пресвітерію (пройти повз фасад церкви до будівлі на дорозі) і просто подзвонити у вхідні двері. 

Харчові посилки доступні з 10:00 до 12:00 з понеділка по четвер, оскільки саме тоді там перебувають 

волонтери. Продовольчий банк керується від імені всіх церков Лейланда в костелі Святої Марії. 

Будь-хто може піти без зобов’язання бачити священика. 

 

Громадський центр Пенвортема – www.facebook.com/PenworthamFoodBank 

Kingsfold Drive, Penwortham, Preston, PR1 9EQ 

Відкритий у п’ятницю з 9:30-12:00 

 

Церква Нового Дня – https://newdaychurch.uk/serving-our-community/food-bank або 01772 461454 

Уорд-стріт, Лосток-холл, Престон, PR5 5HR 

Потрібне направлення Громадської ради. Охоплює Лосток-холл, Пенвортем, Бамбер-Брідж, Клейтон-

Брук і Лейланд. Зараз доставка здійснюється у вівторок та четвер. Якщо відвідувачі надійдуть до 

вівторка, сподіваємось, що доставка відбудеться в день доставки в четвер. 

 

http://www.luvpreston.com/foodbank
http://www.raftfoundation.org/home/4577385244
https://en-gb.facebook.com/the.raft.foundation
http://www.hcl.org.uk/
mailto:amullaney@hcl.org.uk
https://ribblevalley.foodbank.org.uk/
https://ribblevalley.foodbank.org.uk/
http://www.churchestogetherinleyland.org/associated-groups
http://www.facebook.com/PenworthamFoodBank
https://newdaychurch.uk/serving-our-community/food-bank
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Комора Вітбі (ваш місцевий громадський клуб харчування) – https://intact-Preston.org.uk/intact-

home/Whitbys-pantry або 01772 760 760 

The Intact Centre, 49 Whitby Avenue, Ingol, Preston, PR2 3YP 

Відкрито з 9:00 до 15:30 у вівторок і середу. 4 фунти стерлінгів – це все, що ви маєте заплатити, коли 

заходите у свою місцеву комору Whitby's для щотижневого магазину. Приєднайтеся як учасник лише 

за 4 фунти стерлінгів на тиждень і отримайте доступ до щотижневого магазину, щоб придбати всі 

необхідні продукти харчування, бакалію та засоби гігієни вартістю приблизно 25 фунтів стерлінгів! 

Фрукти та овочі завжди БЕЗКОШТОВНІ. 

 

Західний Ланкашир 

Ormskirk Foodbank (Trussell Trust) – https://ormskirk.Foodbank.org.uk або 07748 951274 

New Church House, Church Street, Ormskirk, L39 3RD 

Потрібне направлення Громадської ради. Мешканці можуть зв'язатися безпосередньо, але Foodbank 

зв'яже резидента з реферальним агентством, щоб зробити рекомендацію. Перевірте веб-сайт щодо 

поточних домовленостей щодо збору/доставки. 

 

Skelmersdale Foodbank (Trussell Trust) – https://skelmersdale.Foodbank.org.uk або 07989 052832 

The Ecumenical Centre, Northway, Skelmersdale, WN8 6LU 

Потрібне направлення Громадської ради. Мешканці можуть зв'язатися безпосередньо, але Foodbank 

зв'яже резидента з реферальним агентством, щоб зробити рекомендацію. Перевірте веб-сайт щодо 

поточних домовленостей щодо збору/доставки. 

 

 

 

БАНКИ ОДЯГУ 

 

Армія порятунку 

 

Престон 

Церква, Гаррінгтон-стріт, Престон, PR1 7BN 

Телефон 01772 555425 

Престон | Армія порятунку 

 

Престон 

Благодійний магазин 

40 Plungington Road, Престон, PR1 7RB 

Preston Charity Shop | Армія порятунку 

 

Чорлі 

Благодійний магазин «Чорлі». 

142 Pall Mall, Чорлі, PR7 2LB 

Preston Charity Shop | Армія порятунку 

 

Дім життя в Brawwell House 

Служба допомоги безпритульним 

Bramwell House, Heaton Street, BB2 2EF 

Bramwell House Lifehouse | Армія порятунку 

 

Блекберн 

https://intact-preston.org.uk/intact-home/Whitbys-pantry
https://intact-preston.org.uk/intact-home/Whitbys-pantry
https://ormskirk.foodbank.org.uk/
https://skelmersdale.foodbank.org.uk/
https://www.salvationarmy.org.uk/preston
https://www.salvationarmy.org.uk/preston-charity-shop-0
https://www.salvationarmy.org.uk/preston-charity-shop
https://www.salvationarmy.org.uk/bramwell-house
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Церква, Вікар-стріт, Блекберн, BB1 5BE 

Блекберн | Армія порятунку 

 

 

Британський фонд серця 

 

Банк одягу, Melbourne Avenue, Fleetwood, FY7 8AY 

Банк одягу - Melbourne Avenue (bhf.org.uk) 

 

Банк одягу, Preston Old Road, Freckleton, PR4 1PB 

Банк одягу - Preston Old Road (bhf.org.uk) 

 

Банк одягу, Broad, Oak, Road, Broad Oak Campus, Accrington, BB5 2AW 

Банк одягу - Broad Oak Road (bhf.org.uk) 

 

Банк одягу, Dobbies Garden Centre, Preston New Road, Clifton, PR4 0XL 

Банк одягу - садовий центр Dobbies (bhf.org.uk) 

 

 

 

 

Додаток 2: КОРИСНІ РЕСУРСИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 

НАЙКРАЩІ ДОДАТКИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ мови 

 

 

 

 

 

 

 

BBC Вивчення англійської мови 

Усі уроки та завдання BBC Learn English у додатку 

 

 

Duolingo 

Безкоштовний додаток, дуже простий і веселий у використанні. 

Підходить для дорослих або дітей 

 

 

 

 

Розетський камінь 

Ви можете заплатити за преміальну версію, але якщо просто 

натиснути «ні, дякую» та натиснути на хрестик, щоб закрити, коли 

додаток попросить вас підписатися, є багато безкоштовних 10-

хвилинних уроків для початківців та для середнього рівня. 

https://www.salvationarmy.org.uk/blackburn
https://www.bhf.org.uk/what-we-do/find-bhf-near-you/clothing-bank-melbourne-avenue
https://www.bhf.org.uk/what-we-do/find-bhf-near-you/clothing-bank-preston-old-road
https://www.bhf.org.uk/what-we-do/find-bhf-near-you/clothing-bank-broad-oak-road
https://www.bhf.org.uk/what-we-do/find-bhf-near-you/clothing-bank-dobbies-garden-centre
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Memrise 

Багато безкоштовної лексики, ігор на аудіювання та ігор. Програма 

безкоштовна, просто натисніть «можливо пізніше», коли вона 

запитає, чи хочете ви купити платну версію. 

 

 

 

 

 

 

Краплі 

Гарний додаток для лексики, весела програма з іграми на тренування 

пам’яті. Безкоштовно, якщо ви не підписалися, просто натисніть 

хрестик, щоб закрити, коли він запитає, чи хочете ви оновити. 

 

НАЙКРАЩІ ПІДКАСТИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ мови 

 

 

 

 

 

 

BBC 6 хвилин англійською 

6-хвилинні відео про мову для студентів середнього та просунутого рівня 

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english 

 

 

 

 

 

 

Британська Рада Вивчайте англійську підкаст 

Багато епізодів з драмами, історіями та вікторинами. Кожен епізод має 

стенограму, щоб ви також могли потренуватися читати. Для середнього 

рівня. 

https://learnenglish.britishcouncil.org/general-english/audio-series/podcasts 

 

 

 

 

 

BBC The English We Speak 

3-хвилинні програми про англійські вислови. Для середнього або 

просунутого рівня. 

https://www.bbc.co.uk/programmes/p02pc9zn/episodes/downloads 

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english
https://learnenglish.britishcouncil.org/general-english/audio-series/podcasts
https://www.bbc.co.uk/programmes/p02pc9zn/episodes/downloads


 

47   

 

 

 

 

 

Підкасти англійською мовою 

Епізоди підкастів для початківців і середнього рівня, щоб покращити 

розмовну англійську. Також доступні відео для перегляду, а також 

стенограми та вікторини. 

https://www.podcastsinenglish.com/ 

 

 

 

Англійський підкаст Culips 

Американська англійська, але цікаві теми. Раніше зірки оцінювали 

складність від 1 

до 5. 

https://esl.culips.com/ 

 

 

 

ВЕБ-САЙТИ ДЛЯ ПОЧАТКІВЦІВ / ПЕРЕД-СЕРЕДНЬОГО РІВНЯ 

 

https://www.esolcourses.com/uk-

english/beginners-course/free-english-

lessons.html 

 

 

Курси ESOL  

Багато занять з читання, письма та лексики; від вивчення 

алфавіту до днів тижня та початку розмов 

 

 

https://www.futurelearn.com/courses/basic-

english-pre-intermediate 

 

 

Майбутнє навчання 

Безкоштовний 4-тижневий онлайн-курс для попереднього 

середнього рівня через Kings College London. Зареєструйтеся в 

будь-який час 

 

 

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/englis

h/course/emw 

 

 

BBC Learning English My Way 

Уроки для початківців на багато корисних тем 

 

 

 

САЙТИ ДЛЯ СЕРЕДНЬОГО РІВНЯ 

 

 

https://learnenglish.britishcouncil.org/ 

 

 

Британська Рада 

Онлайн-уроки доступні за 5,99 фунтів стерлінгів на місяць, але 

на веб-сайті також є багато ресурсів з граматики, читання, 

письма та аудіювання безкоштовно. 

 

  

Майбутнє навчання 

https://www.podcastsinenglish.com/
https://esl.culips.com/
https://www.esolcourses.com/uk-english/beginners-course/free-english-lessons.html
https://www.esolcourses.com/uk-english/beginners-course/free-english-lessons.html
https://www.esolcourses.com/uk-english/beginners-course/free-english-lessons.html
https://www.futurelearn.com/courses/basic-english-pre-intermediate
https://www.futurelearn.com/courses/basic-english-pre-intermediate
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/emw
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/emw
https://learnenglish.britishcouncil.org/
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https://www.futurelearn.com/courses/my-

name-is-lucky 

 

Безкоштовний 4-тижневий курс, який використовує 

телевізійні програми, щоб допомогти зміцнити впевненість у 

письмі, читанні та розмовній англійській 

 

 

 

https://www.esolcourses.com/topics/learn-

english-with-songs.html 

 

 

Курси ESOL 

Цікавий спосіб вивчити англійську через тексти пісень! 

 

https://www.cambridgeenglish.org/learning-

english/ 

 

 

Кембриджська англійська 

Багато вправ, вікторин та посилання на безкоштовні ігри й 

програми 

 

 

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/#navI

ndex-0 

 

 

BBC Вивчення англійської мови 

Багато відео-уроків та вправ щодо лексики, граматики, 

вимови, англійської для бізнесу 

 

 

 

ВЕБ-САЙТИ ДЛЯ ПРОСУНУТОГО РІВНЯ 

 

 

https://www.oxfordonlineenglish.com/free-english-

lessons 

 

 

Оксфорд онлайн англійська 

Безкоштовні уроки англійської: вимова, 

ділова англійська, підготовка до IELTS 

 

 

https://www.futurelearn.com/courses/english-

academic-study 

 

 

Майбутнє навчання 

Курс англійської мови для академічного 

вивчення. Безкоштовний, але обмежений 

2-тижневий доступ 

 

 

https://www.bbc.co.uk/teach/skillswise 

 

 

BBC Skillswise 

Письмові завдання з англійської мови та 

математики – корисні для іспитів на 

функціональні навички 

 

 

https://ngllife.com/student-zone 

 

 

National Geographic 

Граматика, письмо і читання на 

природознавчу тематику 

 

 

ЗАНЯТТЯ ДЛЯ ДІТЕЙ 

 

https://www.futurelearn.com/courses/my-name-is-lucky
https://www.futurelearn.com/courses/my-name-is-lucky
https://www.esolcourses.com/topics/learn-english-with-songs.html
https://www.esolcourses.com/topics/learn-english-with-songs.html
https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/
https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/#navIndex-0
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/#navIndex-0
https://www.oxfordonlineenglish.com/free-english-lessons
https://www.oxfordonlineenglish.com/free-english-lessons
https://www.futurelearn.com/courses/english-academic-study
https://www.futurelearn.com/courses/english-academic-study
https://www.bbc.co.uk/teach/skillswise
https://ngllife.com/student-zone
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https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ 

 

 

Британська рада для 

дітей 

Вікторини, пісні, ігри, 

оповідання 

 

 

https://www.gamestolearnenglish.com/ 

 

 

Ігри для вивчення 

англійської мови 

Ігри, які допоможуть з 

граматикою та словником 

(американська англійська) 

 

 

https://www.bbc.co.uk/iplayer/episodes/b00jdlm2/cbeebies-

bedtime-stories 

 

 

 

CBeebies Оповідання на 

ніч 

Багато чудових дитячих 

історій, які читають 

знаменитості 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/
https://www.gamestolearnenglish.com/
https://www.bbc.co.uk/iplayer/episodes/b00jdlm2/cbeebies-bedtime-stories
https://www.bbc.co.uk/iplayer/episodes/b00jdlm2/cbeebies-bedtime-stories
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ДОДАТОК 3: КОЛЕДЖИ ДОДАТКОЇ ОСВІТИ LANCASHIRE - ESOL КУРСИ 

 

 

 

Престонський коледж 

Кампус Фулвуд, Престон PR2 8UR 

01772 22 55 22 

www.preston.ac.uk 

Формальна кваліфікація ESOL на всіх рівнях 

 

 

Коледж Ланкастер і Моркамб 

Моркамб-роуд, Ланкастер, LA1 2TY 

0800 306 306 

www.lmc.ac.uk 

Формальна кваліфікація ESOL на всіх рівнях 

 

  

Коледж Бернлі 

Princess Way, Бернлі, Ланкашир, BB12 0AN 

01282 733373 

s.services@burnley.ac.uk 

www.burnley.ac.uk 

 

 

 

Коледж Блекпула і Філда 

Навчальний центр Seasiders, Sands Way, Блекпул, FY1 6JJ 

01253 504 690 

seasiderscourses@blackpool.ac.uk 

www.blackpool.ac.uk/seasiders-learning-centre 

Неповний робочий день ESOL, цифрові навички, математика, 

функціональні навички англійської мови та короткі програми 

працевлаштування. 

Оцінювання щопонеділка об 11:00 – завітайте 

 

 

 

Коледж Аккрінгтон і Россендейл і Коледж Нельсона і Колна 

Усі курси ESOL на неповний день проводяться на всіх рівнях, хоча 

навчання для дорослих у Ланкаширі в різних місцях 

03330031717 

www.lal.ac.uk 

 

 

 

Коледж Нельсона і Колна 

01282 440200 

www.nelson.ac.uk 

Повний курс ESOL доступний для молодих людей 16-24 років у 

кампусі Nelson and Colne 

http://www.preston.ac.uk/
http://www.lmc.ac.uk/
mailto:s.services@burnley.ac.uk
http://www.burnley.ac.uk/
mailto:seasiderscourses@blackpool.ac.uk
http://www.blackpool.ac.uk/seasiders-learning-centre
http://www.lal.ac.uk/
http://www.nelson.ac.uk/
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Коледж Західного Ланкашира 

Кампус Скелмерсдейла, Коледж-Вей, Скелмерсдейл, WN8 6LH 

01695 52300 

www.westlancs.ac.uk/ 

Заняття ESOL доступні для початківців до Entry 3 

 

 

 

http://www.westlancs.ac.uk/

