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Ласкаво просимо до Кенту and the Sevenoaks District 
 

Ми раді вітати вас і вашу родину у Сполученому Королівстві, в графстві Кент. 
Ми дуже хочемо, щоб ви відчували себе як вдома і сподіваємося, що ви 
зможете швидко влаштуватися і почуватися комфортно та безпечно. Ми 
знаємо, що люди, які прибувають сюди, різні за походженням. Дехто з вас 
вже знає досить багато про Велику Британію, водночас для інших все буде 
новим і незнайомим.  
 

У цій брошурі є багато корисної інформації, яка допоможе вам протягом 
перших тижнів та місяців вашого перебування в країні. Але якщо вам 
знадобиться додаткове роз’яснення певних пунктів, викладених у брошурі, 
будь ласка, скористайтеся наступним номером Української лінії Ради 
графства Кент: 03000 41 24 24. 
 

Уряд Сполученого Королівства також підготував інформаційні матеріли для 
українців, які прибувають до країни. Для перегляду, пройдіть за посиланням:  
www.gov.uk/government/publications/welcome-a-guide-for-ukrainians-arriving-

in-the-uk 

 

Іншу важливу інформацію, надану Урядом, можна знайти на наступних 
сайтах: 

www.gov.uk/government/publications/homes-for-ukraine-factsheet-for-

ukrainians 

www.gov.uk/guidance/move-to-the-uk-if-youre-from-ukraine 

www.gov.uk/guidance/homes-for-ukraine-scheme-frequently-asked-questions 

 

Корисні матеріали, підготовлені Червоним Хрестом: 
www.redcross.org.uk/get-help/get-help-as-a-refugee/help-for-refugees-from-

ukraine 

 

 

 

 

 

 

http://www.gov.uk/government/publications/welcome-a-guide-for-ukrainians-arriving-in-the-uk
http://www.gov.uk/government/publications/welcome-a-guide-for-ukrainians-arriving-in-the-uk
https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.uk%2Fgovernment%2Fpublications%2Fhomes-for-ukraine-factsheet-for-ukrainians&data=04%7C01%7CRob.Leach%40levellingup.gov.uk%7C7492a32ff6584f5f7cb608da12711c22%7Cbf3468109c7d43dea87224a2ef3995a8%7C0%7C0%7C637842574258875926%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=v0lirrqzHDVhaTAbMm1ymg9LCZVBY3vvncEsJ2rRc2E%3D&reserved=0
https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.uk%2Fgovernment%2Fpublications%2Fhomes-for-ukraine-factsheet-for-ukrainians&data=04%7C01%7CRob.Leach%40levellingup.gov.uk%7C7492a32ff6584f5f7cb608da12711c22%7Cbf3468109c7d43dea87224a2ef3995a8%7C0%7C0%7C637842574258875926%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=v0lirrqzHDVhaTAbMm1ymg9LCZVBY3vvncEsJ2rRc2E%3D&reserved=0
https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.uk%2Fguidance%2Fmove-to-the-uk-if-youre-from-ukraine&data=04%7C01%7CRob.Leach%40levellingup.gov.uk%7C7492a32ff6584f5f7cb608da12711c22%7Cbf3468109c7d43dea87224a2ef3995a8%7C0%7C0%7C637842574258875926%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=PDQXI4b53m3ie9eaiNy8QH%2BkaO4fukmM8SOFfYm73Ds%3D&reserved=0
http://www.gov.uk/guidance/homes-for-ukraine-scheme-frequently-asked-questions
https://www.redcross.org.uk/get-help/get-help-as-a-refugee/help-for-refugees-from-ukraine
https://www.redcross.org.uk/get-help/get-help-as-a-refugee/help-for-refugees-from-ukraine
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1. Як програма “Домівки для України” працює і ваш 

статус у Сполученому Королівстві 
 

Якщо ви прибули до Великої Британії за програмою “Домівки для України”, то це означає, 
що вас спонсорує приймаюча сім’я і вам надається право жити з ними безкоштовно 
протягом щонайменше 6 місяців. Якщо у вас є можливість залишится довше, з вас не 
стягуватиметься орендна плата за перші 12 місяців вашого перебування. Щоб покрити свої 
витрати протягом цього часу, ваша приймаюча родина, за бажанням, може подати заявку 

до Уряду Сполученого Королівства на отримання допомоги у розмірі 350 фунтів стерлінгів 
за один календарний місяць.  

Ви прибули до Великої Британії скоріш за все, маючи дозвіл на в’їзд терміном на 6 місяців. 
А громадяни, які надали свої біометричні дані, отримали 3-річний дозвіл на проживання.  
Ті громадяни, які отримали 6-місячну візу за даною програмою і мають бажання 
продовжити її термін, повинні подати заявку на біометричний дозвіл (посвідчення) на 
проживання. Для цього потрібно буде надати біометричну інформацію: вашу фотографію 
та зразок відбитків пальців. Уряд зв’яжеться з вами невдовзі після вашого прибуття, щоб 
пояснити, як надати таку інформацію. Це все необхідно зробити у 6-місячний термін з дня 
в’їзду до країни.  
Ваша віза дозволяє вам працювати, навчатися, отримувати пільги та мати доступ до всіх 
державних послуг, включаючи охорону здоров’я та освіту. У більшості випадків ви 
зможете отримати допомогу відразу після прибуття, якщо ви відповідаєте критеріям 
прийнятності. В деяких випадках родина, яка вас приймає, може забезпечити вас 
харчуванням, на додаток до проживання, але в основному від вас очікується харчування 

за ваш власний рахунок, використовуючи фінансову допомогу або доходи від трудової 
діяльності. 
Оскільки обробка вашої заяви на виплату допомоги може зайняти кілька тижнів, вашій 
родині буде надано 200 фунтів стерлінгів на кожного члена сім’ї відразу по приїзду, щоб у 
вас було трохи грошей на предмети першої необхідності. Рада графства Кент зв’яжеться з 
вами, щоб домовитися про отримання цих фінансів якомога швидше після вашого 
прибуття. 
Коли ви отримаєте біометричний дозвіл (посвідчення) на проживання, дуже важливо 
зберігати його у надійному місці та не загубити. Рекомендуємо, за можливості, носити при 
собі фотокопію даного посвідчення, а не оригінал.  
 

Зразок біометричного дозволу (посвідчення) 
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Діти, народжені у Сполученому Королівстві 
Діти, народжені у Сполученому Королівстві, не набувають британського громадянства 
автоматично. Немовляті буде надано такий самий іміграційних статус, як і його 
батькам.  
Діти, народжені у Сполученому Королівстві мають бути зарєстровані. Якщо ви або ж 

члени вашої родини народили  дитину у Сполученому Королівстві, будь ласка, 
зареєструйте її народження і отримайте свідоцтво. Після цього надішліть листа до 
Іміграційної Служби Сполученого Королівства та поінформуйте їх про народження 

дитини. Немовляті буде надано його власний дозвіл (посвідчення) на проживання.  
 

 

2. Де саме у Сполученому Королівстві я знаходжусь? 
Графство Кент розташоване на південному сході Англії.  
Кент межує з графствами Суррей на заході, Східним Сассексом на південному заході та 
Ессексом на півночі. Ми також межуємо з Великим Лондоном на північному заході.  

 

Графство Кент налічує 14 районів:  

 Ешфорд 

 Кентербері 
 Дартфорд 

 Довер 

 Фолкстоун і Хайт 

 Грейшем 

 Острів Шепплі 
 Mейдстоун 

 Meдвей 

 Севенокс 

 Свейл 

 Tанет 

 Toнбрідж і Моллін 

 Tанбрідж Веллс 
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3. Ваша місцева та районна ради 
 

Ваша домівка знаходиться в районі Севенокса.  
 

У Кенті є 12 районів і кожен з них має раду. Кент має також окружну раду, яка опікується 
усим графством.  
Аби дізнатися, чим саме опікуються районні ради, пройдіть за посиланням:  Рада графства 
Кент - www.kent.gov.uk  

 

Районні та місцеві ради: 
Ешфорд: www.ashford.gov.uk  

Кентербері: www.canterbury.gov.uk   

Дартфорд: www.dartford.gov.uk   

Довер: www.dover.gov.uk   

Фолкстоун і Хайт: www.folkestone-hythe.gov.uk   

Грейшем: www.gravesham.gov.uk   

Мейдстоун: www.maidstone.gov.uk   

Севенокс: www.sevenoaks.gov.uk   

Свейо: www.swale.gov.uk   

Танет: www.thanet.gov.uk   

Тонбрідж і Моллін: www.tmbc.gov.uk   

Tанбрідж Веллс: www.tunbridgewells.gov.uk   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kent.gov.uk/
http://www.ashford.gov.uk/
http://www.canterbury.gov.uk/
http://www.dartford.gov.uk/
http://www.dover.gov.uk/
http://www.folkestone-hythe.gov.uk/
http://www.gravesham.gov.uk/
http://www.maidstone.gov.uk/
http://www.sevenoaks.gov.uk/
http://www.swale.gov.uk/
http://www.thanet.gov.uk/
http://www.tmbc.gov.uk/
http://www.tunbridgewells.gov.uk/
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4. Охорона здоров’я – пошук лікаря та як працює 
Національна служба здоров’я 

 

Відвідування лікаря у Сполученому Королівстві безкоштовне. Перебування у лікарні також 

безкоштовне. 
 

Дільничий лікар (Сімейний лікар) 
 

Вам слід відразу зареєструватися у дільничого лікаря (так званого лікаря загальної 
практики або скорочено «GP»).  Усім членам сім’ї рекомендується якнайшвидше відвідати 

свого сімейного лікаря з метою перевірки стану здоров’я і, у випадку необхідності, 
отримати доступ до відповідних медичних послуг чи направлення до фахівця. 

 

Кожен має право на реєстрацію у сімейного лікаря і для цього вам не потрібно надавати 

підтвердження адреси, імміграційного статусу, посвідчення особи чи номер Національної 
служб здоров’я (NHS). Однак, вас можуть попросити показати посвідчення особи, хоча це і 
не є обов’язковим. Поради щодо пошуку сімейного лікаря за вашим місцем проживання 

можна знайти за наступним посиланням: www.nhs.uk/nhs-services/gps/how-to-register-

with-a-gp-surgery 

 

Якщо у вас виникли складнощі з реєстрацією у сімейного лікаря або вам потрібна порада, 

яка саме лікарня найближча до місця вашого проживання, телефонуйте за номером 01634 

335095 (оберіть опцію 6) або пишіть на електронну скриньку Kmccg.primarycare@nhs.net 

 

У більшості випадків необхідно заздалегідь записуватися на прийом до сімейного лікаря 

чи медсестри.  
 

Майже усі медичні заклади, де приймають сімейні лікарі, зачинені після 18:00, а також у 

святкові дні, суботу та неділю. 
 

Діти віком до 4 років повинні бути на обліку у медсестри. Стати на облік вам допоможе 
ваш сімейний лікар відразу після реєстрації.    
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.nhs.uk/nhs-services/gps/how-to-register-with-a-gp-surgery
http://www.nhs.uk/nhs-services/gps/how-to-register-with-a-gp-surgery
mailto:Kmccg.primarycare@nhs.net
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Сімейні лікарі приймають за наступними адресами: 
 

Назва закладу Вулиця Місто Індекс Телефон 

Amherst Medical 

Centre 

21 Botolphs Road Sevenoaks  TN13 3AQ 01732 459255 

Brasted Surgery 4 High St Brasted TN16 1JA 01959 563811 

Edenbridge Medical 

Centre 

Station Road Edenbridge TN8 5ND 01732 865055 

Farningham Surgery Gorse Hill Farningham DA4 0JU 01322 862110 

Hextable Surgery 31A Main Rd Hextable BR8 7RB 01322 666001 

Kemsing Village 

Surgery 

West End Kemsing TN15 6PU 01959 524633 

Kent House Surgery 36 Station Rd Longfield DA3 7QD 01474 702127 

Manzoori Clinic 322 Claremont 

Road 

Hextable BR8 7QZ 01322 668900 

New Ash Green 

Surgery 

New Ash Green Longfield DA3 8RH 01474 873828 

Otford Medical 

Practice 

17 Leonard Avenue  Otford TN14 5RB 01959 524633 

South Darenth Surgery 32 Devon Road South Darenth DA4 9AB 01322 862121 

South Park Medical 

Practice 

South Park Sevenoaks TN13 1ED 01732 744200 

St. John's Hill Surgery 39 St.John's Hill Sevenoaks  TN13 3NT 01732 747203 

Sundridge Medical 

Centre 

173 Main Road Sundridge TN14 6EH 01959 562531 

The Cedars 26 Swanley Centre, Swanley  BR8 7AH 01322 663111 

The Oaks Partnership The Oaks, 

Nightingale Way 

Swanley BR8 7UP 01322 668775 

Town Medical Centre 25 London Road Sevenoaks  TN13 1AR 01732 458844 

West Kingsdown 

Medical Centre 

London Road West 

Kingsdown 

TN15 6EJ 01474 855000 

Winterton Surgery Russell House, 

Market Square 

Westerham TN16 1RB 01959 564949 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_enGB979GB979&q=amherst+medical+practice+address&ludocid=7404737417961115416&sa=X&ved=2ahUKEwjE5-Tnqfr2AhUGgFwKHWEuBhEQ6BN6BAhREAI&biw=1920&bih=937&dpr=1
https://www.google.com/search?q=Brasted+surgery&rlz=1C1GCEU_enGB979GB979&biw=1920&bih=937&ei=vtlKYt_CENOagQa35pqQDA&ved=0ahUKEwjfmf6Hqvr2AhVTTcAKHTezBsIQ4dUDCA4&uact=5&oq=Brasted+surgery&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwguEIAEEMcBEK8BMgUIABCABDIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeOhQIABDqAhC0AhCKAxC3AxDUAxDlAjoRCAAQ6gIQtAIQigMQtwMQ5QI6GgguEMcBEK8BEOoCELQCEIoDELcDENQDEOUCSgQIQRgASgQIRhgAUKkMWKkMYNcZaAFwAXgAgAFyiAFykgEDMC4xmAEAoAEBoAECsAEKwAEB&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=farningham+surgery&rlz=1C1GCEU_enGB979GB979&biw=1920&bih=937&ei=D95KYuyqB8iD8gL3wJe4Cg&gs_ssp=eJzj4tZP1zcsSTEsKTTLMGC0UjWoMDFPsUgySjWyNLVMMzJINbQyqEg1MjU3TzM0sEg1MUlKTLb0EkpLLMrLzEvPSMxVKC4tSk8tqgQA59gV9g&oq=Farningham+Surgery&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADILCC4QgAQQxwEQrwEyBggAEBYQHjoUCAAQ6gIQtAIQigMQtwMQ1AMQ5QI6GgguEMcBEK8BEOoCELQCEIoDELcDENQDEOUCOhEIABDqAhC0AhCKAxC3AxDlAjoOCC4QjwEQ6gIQjAMQ5QI6DggAEI8BEOoCEIwDEOUCOgUIABCRAjoLCC4QgAQQxwEQowI6CwgAEIAEELEDEIMBOhEILhCABBCxAxCDARDHARCjAjoFCAAQgAQ6DgguEIAEELEDEMcBEKMCOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRA0oECEEYAEoECEYYAFDgDFiBGGD9J2gCcAB4AIABR4gBjgGSAQEymAEAoAEBoAECsAEKwAEB&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=Kemsing+Village+Surgery&rlz=1C1GCEU_enGB979GB979&biw=1920&bih=937&ei=Od9KYqLyN7yFhbIPxr-okA4&ved=0ahUKEwji8qWlr_r2AhW8QkEAHcYfCuIQ4dUDCA4&uact=5&oq=Kemsing+Village+Surgery&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwguEIAEEMcBEK8BOhoILhDHARCvARDqAhC0AhCKAxC3AxDUAxDlAjoUCAAQ6gIQtAIQigMQtwMQ1AMQ5QI6EQgAEOoCELQCEIoDELcDEOUCOg4IABCPARDqAhCMAxDlAjoOCC4QjwEQ6gIQjAMQ5QJKBAhBGABKBAhGGABQ-AdY-AdghxNoAXAAeACAAYgBiAGIAZIBAzAuMZgBAKABAaABArABCsABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=New+Ash+Green+Surgery&rlz=1C1GCEU_enGB979GB979&biw=1920&bih=937&ei=UuJKYqDtJ8b2gQaN8LzwBg&ved=0ahUKEwig3qafsvr2AhVGe8AKHQ04D24Q4dUDCA4&uact=5&oq=New+Ash+Green+Surgery&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwguEIAEEMcBEK8BMgUIABCABDIFCAAQgAQyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yCQgAEMkDEBYQHjoOCC4QjwEQ6gIQjAMQ5QI6EQguEI8BENQCEOoCEIwDEOUCOg4IABCPARDqAhCMAxDlAkoECEEYAEoECEYYAFDgCVjeG2DPImgCcAB4AIABPogBepIBATKYAQCgAQGgAQKwAQrAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_enGB979GB979&q=otford+medical+practice+address&ludocid=11916489344973324227&sa=X&ved=2ahUKEwjYmLWus_r2AhVHa8AKHZLSCuUQ6BN6BAhSEAI&biw=1920&bih=937&dpr=1
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_enGB979GB979&q=devon+road+surgery+address&ludocid=4125256411567597551&sa=X&ved=2ahUKEwjTj6r9s_r2AhWxQEEAHQrjAGgQ6BN6BAheEAI&biw=1920&bih=937&dpr=1
https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1GCEU_enGB979GB979&q=st+john%27s+medical+practice+address&ludocid=7150046370163698803&ved=2ahUKEwiAp8i5tvr2AhXRfMAKHQ8UAH4Q6BN6BAhaEAI&biw=1920&bih=937&dpr=1
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_enGB979GB979&q=dr+k+luxman+-+the+sundridge+medical+centre+sevenoaks+address&ludocid=685767860175436971&sa=X&ved=2ahUKEwicyO3ftvr2AhUjmVwKHQIeAy8Q6BN6BAgMEAI&biw=1920&bih=937&dpr=1
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_enGB979GB979&q=the+cedars+surgery+address&ludocid=7704911297383435917&sa=X&ved=2ahUKEwjF8buet_r2AhWRN8AKHex6DcgQ6BN6BAgPEAI&biw=1920&bih=937&dpr=1
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_enGB979GB979&q=the+oaks+surgery+address&ludocid=4532658973912981953&sa=X&ved=2ahUKEwjzvcTdt_r2AhXkmFwKHX8WC34Q6BN6BAhdEAI&biw=1920&bih=937&dpr=1
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_enGB979GB979&q=town+medical+centre+address&ludocid=4689152055237856438&sa=X&ved=2ahUKEwiW4KrzuPr2AhVFi1wKHaq2BHsQ6BN6BAhcEAI&biw=1920&bih=937&dpr=1
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_enGB979GB979&q=west+kingsdown+medical+centre+address&ludocid=13076478117391525180&sa=X&ved=2ahUKEwi4y5Lyuvr2AhUCoVwKHbN4BFYQ6BN6BAhUEAI&biw=1920&bih=937&dpr=1
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_enGB979GB979&q=winterton+surgery,+westerham+address&ludocid=756690829071015229&sa=X&ved=2ahUKEwjJwv-mvPr2AhXLh1wKHYX_ClIQ6BN6BAhFEAI&biw=1920&bih=937&dpr=1
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Послуга Національної служби здоров’я (NHS) 111  
 

Ви можете безкоштовно зателефонувати за номером 111 до Національної служби 
здоров’я: 

 у випадку, якщо вам потрібна консультація щодо захворюваннь, ушкоджень чи 
стану здоровя, які не загрожують вашому життю; 

 лінія працює цілодобово; 
 якщо вам потрібен перекладач, просто скажіть “interpreter please” (перекладача, 

будь ласка) 
 

111 онлайн (111.nhs.uk) також може допомогти у наступному: 
- куди звернутися за допомогою, якщо у вас є симптоми, а ви не знаєте, що робити; 
- де знайти загальну інформацію і пораду відносно стану здоров’я; 
- де отримати ліки за рецептом; 
- як отримати повторне призначення рецепту.  

 

Швидка медична допомога (A&E) 
 

Відділення швидкої медичної допомоги (A&E) при госпіталях надають послуги у випадках, 
що становлять загрозу вашому життю. Вони відкриті 24 години на добу. Ваше найближче 
відділення:  

 

Tunbridge Wells Hospital at Pembury, Pembury, Tunbridge Wells, TN2 4QJ. Telephone 01892 

823535 

 

Відділення швидкої медичної допомоги не одне й те ж саме, що і сімейний лікар. Якщо 
вам не вдалося потрапити до сімейного лікаря, телефонуйте 111, де вам підкажуть, як і де 
можна отримати швидку медичну допомогу.  
 

Центри невідкладної медичної допомоги  
 

Крім того, ви можете відвідати центр невідкладної медичної допомоги, де без 
попереднього запису вам нададуть послугу у лікуванні незначних травм чи захворювань.  
 
Найближчий центр можна знайти за посиланням:  
www.nhs.uk/Service-Search/other-services/Walk-in%20centre/LocationSearch/663 

 

Або тут: www.nhs.uk/servicesearch/other-services/Urgent Treatment 

Centre/LocationSearch/10022. 

 

 

Найближчі центри невідкладної медичної допомоги: 

 
 Sevenoaks Minor Injuries, Hospital Road, Sevenoaks, TN13 3PG  Tel: 01732 470200 

 Edenbridge Minor Injuries, Mill Hill, Edenbridge, TN8 5DA  Tel: 01732 862137 

 

 

https://www.nhs.uk/Service-Search/other-services/Walk-in%20centre/LocationSearch/663
https://www.nhs.uk/servicesearch/other-services/Urgent%20Treatment%20Centre/LocationSearch/10022
https://www.nhs.uk/servicesearch/other-services/Urgent%20Treatment%20Centre/LocationSearch/10022
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Аптеки 
Фармацевти також можуть надати консультацію щодо лікування незначних проблем зі 
здоров’ям.  Найближчі аптеки: 
 

Назва Вулиця Місто Індекс Телефон 

Well Swanley  25, Swanley Centre,  Swanley  BR8 7TG 01322 663209 

Bat & Ball St. John's Hill Sevenoaks  TN13 3PE  01732 453094 

Boots High St Edenbridge  TN8 5AD 01732 863215 

Boots 32, Swanley Centre, 

London Rd 

Swanley  BRB 7TL 01322 663668 

Day Lewis Riverhead Sevenoaks  TN13 2AA 01732 452452 

Day Lewis Dartford Rd Sevenoaks  TN13 3TQ 01732 453634 

Lloyds Pharmacy 36 Hever Road West 

Kingsdown 

TN15 6HD  01474 853109 

Moss Tub' s Hill Sevenoaks  TN13 1DH 01732 456570 

Elmfield Drugs Ltd. 7 Market Square,  Westerham TN16 1AN 01959 563130 

Otford pharmacy High Street Otford TN14 5PQ 01959 522072 

Paydens 36, High St Edenbridge  TN8 5AJ 01732 863211 

Paydens London Rd Sevenoaks  TN13 1AR 01732 454997 

LloydsPharmacy Otford Road, 

Sevenoaks 

Sevenoaks,  TN14 5EG 01732 457017 

Village Pharmacy 2 The Row New Ash 

Green 

DA3 8JB 01474 873811 

Hodgson Pharmacy 

Ltd 

59 Station Road Longfield DA3 7QA 01474 707341 

Hobbs Pharmacy 

Pharmacies 

Holmesdale Road South Darenth DA49AF 01322 860019 

Lloyds Pharmacy 18 Station Road Longfield DA3 7QD 01474 702205 

Village Pharmacy 15, Main Rd Hextable BR8 7RB 01322 663021 

 

 

Якщо лікар призначив вам медичні препарати, то ви маєте отримати паперовий рецепт, 

який потрібно буде віддати фармацевту в аптеці, щоб отримати ліки. Деяким категоріям 
людей препарати за рецептом видаються безкоштовно, включаючи тих, хто отримує 
соціальні виплати. Аби довідатися, хто саме може отримувати ліки безкоштовно, 
перейдіть за посиланням:  
www.nhs.uk/nhs-services/prescriptions-and-pharmacies/who-can-get-free-prescriptions  

https://www.google.com/search?q=bat+%26+ball+pharmacy&rlz=1C1GCEU_enGB979GB979&biw=1920&bih=937&ei=7gxLYvmKBcWU8gLh76WwDg&oq=Bat%26Ball+pharmecy+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIGCAAQFhAeMgkIABDJAxAWEB46FAgAEOoCELQCEIoDELcDENQDEOUCOhoILhDHARCvARDqAhC0AhCKAxC3AxDUAxDlAjoECAAQQzoECAAQCjoKCC4QxwEQrwEQCjoECAAQDToKCC4QxwEQrwEQDToGCAAQDRAeOggIABAIEA0QHjoKCAAQCBANEAoQHjoLCAAQyQMQCBANEB5KBAhBGABKBAhGGABQxwdYlDBg5D1oAXAAeACAAYMBiAGFB5IBBDEwLjGYAQCgAQGgAQKwAQrAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=day%20lewis%20pharmacy&rlz=1C1GCEU_enGB979GB979&biw=1920&bih=937&ei=eg5LYreSGMjDgQb53LvQDQ&oq=Day+Lewis+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYATILCC4QgAQQxwEQrwEyCAgAEIAEELEDMgsILhCABBDHARCvATILCC4QgAQQxwEQrwEyCAgAEIAEEMkDMgUIABCSAzIFCAAQgAQyCwguEIAEEMcBEK8BMgQIABBDMgUIABCABDoQCC4QxwEQrwEQ6gIQtAIQQzoOCAAQjwEQ6gIQjAMQ5QI6EQguEI8BENQCEOoCEIwDEOUCOg4ILhCPARDqAhCMAxDlAjoLCC4QgAQQsQMQ1AJKBAhBGABKBQhAEgExSgQIRhgAUPYGWKU2YJ1LaAJwAHgAgAFtiAHVAZIBAzAuMpgBAKABAaABArABCsABAQ&sclient=gws-wiz&tbs=lf:1,lf_ui:4&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=6972986769868645550&lqi=ChJkYXkgbGV3aXMgcGhhcm1hY3kiA4gBAUix6Zjku4GAgAhaIBAAEAEQAhgAGAEYAiISZGF5IGxld2lzIHBoYXJtYWN5kgEIcGhhcm1hY3mqARoQASoWIhJkYXkgbGV3aXMgcGhhcm1hY3koAA&ved=2ahUKEwj6nqrL3Pr2AhVQeMAKHcyZDPIQvS56BAgYEAE&rlst=f
https://www.google.com/search?q=day+lewis+pharmacy+dartford+road+sevenoaks&rlz=1C1GCEU_enGB979GB979&biw=1920&bih=937&tbm=lcl&ei=Zw9LYvz9MoaegQbdtpfgDA&oq=day+lewis+pharmacy+dartford+&gs_l=psy-ab.1.0.0i22i30k1.2643.2931.0.8379.2.2.0.0.0.0.265.308.1j0j1.2.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.2.308....0._jNfGHqhx3g
https://www.google.com/search?q=lloyds+pharmacy+west+kingsdown&rlz=1C1GCEU_enGB979GB979&biw=1920&bih=937&tbm=lcl&ei=1w9LYvP-K8WChbIPmLCvuA8&oq=Lloyds+Pharmacy+west+kin&gs_l=psy-ab.1.0.0i512k1l3j0i22i30k1l2.28092.31404.0.33755.9.8.0.1.1.0.62.435.8.8.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.9.436...0i457i67k1j0i402k1j0i67k1j0i512i433k1j0i512i433i131k1j0i433i131i67k1.0.EsHgLNHmCH8
https://www.google.com/search?q=moss+pharmacy+sevenoaks+tubs+hill&rlz=1C1GCEU_enGB979GB979&biw=1920&bih=937&ei=fhBLYqCtGIa0gQbwxqaADg&oq=moss+pharmacy+sevenoaks+tu&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIICCEQFhAdEB46BQghEKABSgQIQRgBSgQIRhgAULADWL4NYI4eaAFwAHgAgAFTiAHAAZIBATOYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=otford+pharmacy&rlz=1C1GCEU_enGB979GB979&biw=1920&bih=937&ei=3xBLYoubH9SP8gKw9oGoAw&gs_ssp=eJzj4tZP1zcsSTfJzos3M2C0UjWoMDFPSTNJMU8xSDNKNkhOTrIyqDAzS0k1NjY1TTFOTjY3MzDy4s8vScsvSlEoyEgsyk1MrgQAvgsVGw&oq=Otford+pharmacy&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADILCC4QgAQQxwEQrwEyBQgAEIAEMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgkIABDJAxAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB46DggAEI8BEOoCEIwDEOUCOg4ILhCPARDqAhCMAxDlAkoECEEYAEoECEYYAFDfCFjfCGCOGWgBcAB4AIABZIgBZJIBAzAuMZgBAKABAaABArABCsABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=paydens+edenbridge&rlz=1C1GCEU_enGB979GB979&biw=1920&bih=937&ei=chFLYpiFLrWp8gLswJPQDw&gs_ssp=eJzj4tZP1zcsSatMLqsoMmC0UjWoMDFPSTM1N0uyTDFNMUtNTrEyqDBPSk61SExNTLMwSzIztEjxEipIrExJzStWSAWSSUWZKempADcbF38&oq=paydens+edenb&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADILCC4QgAQQxwEQrwEyBQgAEIAEMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjoHCAAQRxCwAzoKCAAQRxCwAxDJAzoKCC4QxwEQrwEQQzoLCAAQgAQQsQMQyQM6BQgAEJIDOgsILhDHARCvARCRAkoECEEYAEoECEYYAFD1AVjFGGDcJGgBcAF4AIABWogB1QeSAQIxNJgBAKABAcgBCMABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=paydens+sevenoaks&rlz=1C1GCEU_enGB979GB979&biw=1920&bih=937&ei=IBFLYvPzCIbVgQb2v5GQDA&gs_ssp=eJzj4tZP1zcsNysyz04uNmC0UjWoMDFPSTM1MktOSkxNtjBOTLEyqDBNMk5KM7EwTU5NM0hKNUz1EixIrExJzStWKE4tS83LT8wuBgACehbZ&oq=Paydens&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADILCC4QgAQQxwEQrwEyBQgAEIAEMgoIABCxAxDJAxBDMgUIABCSAzIFCAAQkgMyCgguEMcBEK8BEEMyCgguEMcBEK8BEEMyCwguEIAEEMcBEK8BMgsILhCABBDHARCvATILCC4QgAQQxwEQrwE6EAguEMcBEK8BEOoCELQCEEM6GgguEMcBEK8BEOoCELQCEIoDELcDENQDEOUCOg4IABCPARDqAhCMAxDlAkoECEEYAEoECEYYAFD5B1j5B2CFF2gBcAF4AIABaogBapIBAzAuMZgBAKABAaABArABCsABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=sainsburys%20pharmacy%20sevenoaks&rlz=1C1GCEU_enGB979GB979&biw=1920&bih=937&ei=chFLYpiFLrWp8gLswJPQDw&oq=Sainsburys+Pharmacy&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIFCAAQgAQyCwgAEIAEELEDEMkDMgUIABCSAzILCC4QgAQQxwEQrwEyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDILCC4QgAQQxwEQrwE6GgguEMcBEK8BEOoCELQCEIoDELcDENQDEOUCOhQIABDqAhC0AhCKAxC3AxDUAxDlAjoRCAAQ6gIQtAIQigMQtwMQ5QI6FwguEMcBEK8BEOoCELQCEIoDELcDEOUCSgQIQRgASgQIRhgAUKIIWKIIYL4XaAFwAHgAgAFdiAFdkgEBMZgBAKABAaABArABCsABAQ&sclient=gws-wiz&tbs=lf:1,lf_ui:4&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=1221120839057501033&lqi=Ch1zYWluc2J1cnlzIHBoYXJtYWN5IHNldmVub2FrcyIDiAEBSNi_6fG1rICACFonEAAQARgBGAIiHXNhaW5zYnVyeXMgcGhhcm1hY3kgc2V2ZW5vYWtzkgEIcGhhcm1hY3maASBDaFJEU1VoTk1HOW5TMFZKUTBGblNVUkhNMDFSVFJBQqoBGxABKhciE3NhaW5zYnVyeXMgcGhhcm1hY3koAA&ved=2ahUKEwjw-6LW3_r2AhXMiVwKHQqQB7wQvS56BAgbEAE&rlst=f
https://www.google.com/search?q=village+pharmacy+new+ash+green&rlz=1C1GCEU_enGB979GB979&biw=1920&bih=937&ei=9RFLYrCtIMyT8gKKoJ7gCw&gs_ssp=eJwFwUESQCAUANCx5Q6mjbWvInUEt_j0FVPGYKLbe6-sWtd2j4tp9xkK08AnlR1nuYDiAvterAY-q0YNHKzis9CDlFOdthDQETs9XhGXzA56Gd6euYvo-AEWHhnu&oq=Village+Pharmacy+new+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjoaCC4QxwEQrwEQ6gIQtAIQigMQtwMQ1AMQ5QI6FAgAEOoCELQCEIoDELcDENQDEOUCOhoILhDHARDRAxDqAhC0AhCKAxC3AxDUAxDlAjoRCAAQ6gIQtAIQigMQtwMQ5QI6DggAEI8BEOoCEIwDEOUCOgoIABCxAxDJAxBDOgUIABCSAzoICAAQgAQQyQNKBAhBGABKBAhGGABQyghYljNg_0NoAXABeACAAYoCiAG0BZIBBTQuMS4xmAEAoAEBoAECsAEKwAEB&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=Hodgson+Pharmacy+Ltd&rlz=1C1GCEU_enGB979GB979&biw=1920&bih=937&ei=hhJLYu2EHoqbgQb5uazYCA&ved=0ahUKEwjt37Kb4Pr2AhWKTcAKHfkcC4sQ4dUDCA4&uact=5&oq=Hodgson+Pharmacy+Ltd&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjoaCC4QxwEQrwEQ6gIQtAIQigMQtwMQ1AMQ5QI6EQgAEOoCELQCEIoDELcDEOUCOhcILhDHARCvARDqAhC0AhCKAxC3AxDlAkoECEEYAEoECEYYAFC8CFi8CGCNIWgBcAF4AIABM4gBM5IBATGYAQCgAQGgAQKwAQrAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=Hobbs+Pharmacy+Pharmacies&rlz=1C1GCEU_enGB979GB979&biw=1920&bih=937&ei=GhNLYqmuHeK58gK88KGADA&ved=0ahUKEwipo_vh4Pr2AhXinFwKHTx4CMAQ4dUDCA4&uact=5&oq=Hobbs+Pharmacy+Pharmacies&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQghEKABOhQIABDqAhC0AhCKAxC3AxDUAxDlAjoXCC4QxwEQrwEQ6gIQtAIQigMQtwMQ5QI6GgguEMcBEK8BEOoCELQCEIoDELcDENQDEOUCOhoILhDHARDRAxDqAhC0AhCKAxC3AxDUAxDlAjoRCAAQ6gIQtAIQigMQtwMQ5QI6DggAEI8BEOoCEIwDEOUCOg4ILhCPARDqAhCMAxDlAkoECEEYAEoECEYYAFD9CFj9CGDLDmgBcAF4AIABSIgBSJIBATGYAQCgAQGgAQKwAQrAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=lloyds+pharmacy+longfield&rlz=1C1GCEU_enGB979GB979&biw=1920&bih=937&ei=YhVLYoiTN_HB8gK9m6aQBg&gs_ssp=eJzj4tZP1zcsySg3TDOsNGC0UjGoMDFPsUgyMTMzTks1NbNMM7QyqDA1TTK3MLJIMTIxNjK1MPCSzMnJr0wpVijISCzKTUyuVMjJz0tPy0zNSQEAZFwXrw&oq=Lloyds+Pharmacy+lon&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgsILhCABBDHARCvATIFCAAQgAQyCwguEIAEEMcBEK8BMgUIABCABDILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgUIABCABDIFCAAQgAQ6BwgAEMkDEEM6BQgAEJIDOgQIABBDOgsIABCABBCxAxCDAToICAAQsQMQgwE6CAgAEIAEELEDOgYIABAWEB5KBAhBGABKBAhGGABQrAFYuxRgmxtoAnABeACAAWGIAYUDkgEBNZgBAKABAcABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=village+pharmacy+hextable&rlz=1C1GCEU_enGB979GB979&biw=1920&bih=937&ei=bRVLYpV4zfOABs2EvOgP&gs_ssp=eJwFwUsKgCAQAFDa1gnauWntjBqaR-gW4z8yiJCw2_feOPHMsZWAeAYY7AJd6WAoGCd12oxEbaELnRQJAxJwVd7HfX6PWilHdhd6LvIfK7E3cjX-fNUYKA&oq=Village+Pharmacy+he&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADILCC4QgAQQxwEQrwEyBQgAEIAEMgsILhCABBDHARCvATIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeOhoILhDHARCvARDqAhC0AhCKAxC3AxDUAxDlAjoOCAAQjwEQ6gIQjAMQ5QI6DgguEI8BEOoCEIwDEOUCOgoIABCxAxDJAxBDOgUIABCSA0oECEEYAEoECEYYAFDMB1jKNGD7R2gBcAF4AIABaYgBvgKSAQMzLjGYAQCgAQGgAQKwAQrAAQE&sclient=gws-wiz
http://www.nhs.uk/nhs-services/prescriptions-and-pharmacies/who-can-get-free-prescriptions
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Стоматолог 
Ви маєте право на отримання стоматологічної допомоги у рамках Національної служби 
здоров’я, але переважна більшість людей має оплачувати дані послуги. Категорії 
громадян, які отримують безкоштовну стоматологічну допомогу: 

 особи до 18 років або до 19 років, які перебувають на повній денній формі навчання; 

 вагітні жінки або жінки, які народили дитину протягом останніх 12 місяців; 
 особи, які отримують певні пільги або мають низький дохід. 

Більш детально тут: www.nhs.uk/nhs-services/dentists/who-is-entitled-to-free-nhs-dental-

treatment-in-england 

Якщо вам терміново потрібна допомога стоматолога, телефонуйте 111.  
Важливо знати, що не всі стоматологічні клініки надають послуги у рамках 
Національної служби здоров’я. Щоб знайти клініку, яка співпрацює з 
Національною службою здоров’я, перейдіть за посиланням: 
www.nhs.uk/service-search/find-a-dentist 

 

Найближчі стоматологічні клініки: 
Назва Вулиця Місто Індекс Телефон 

McKenzies Dental Surgery London Road Sevenoaks TN13 1AH 01732 455191 

Eustace and Partners 6 Dartford Road Sevenoaks TN13 3TQ 01732 452233 

Riverhead Dental Practice 2/3 River Parade, London 

Road 

Riverhead TN13 2DA 01732 252521 

Dentalbeautyswanley 1B High Street Swanley BR8 8AE 01322 668 150  

Wyndcott Dental Centre Wyndcott, Birchwood 

Park Ave 

Swanley BR8 7AT 01322 662493 

White Oak Dental Practice London Road Swanley BR8 7AP 01322 662267 

New Ash Green Dental 

Centre 

Meadow Lane New Ash 

Green 

DA3 8PR 01474 873455 

Hextable Dental Centre 15 Main Road Hextable BR8 7RB 01322 666713 

Bupa Dental Care 

Sevenoaks 

138 London Road Sevenoaks TN13 1DJ 01732 453556 

Dental Surgery Clyderhowe, 7 Sevenoaks 

Road 

Otford TN14 5PA 01959 522509 

Southview Dental Centre Station Road Edenbridge TN8 5NB 01732 865021 

Stangrove Court Dental 

Practice 

Stangrove Road Edenbridge TN8 5HR 01732 863061 

IDH Dental Practice 3 The Mall Swanley BR8 7WL 01322 667747 

Hartley Dental Practice 1 Wellfield Hartley DA3 7EG 01474 703484 

Pearl Dental Care 6 Argyle Road  Sevenoaks  TN13 1HJ 01732 453214 

https://www.nhs.uk/nhs-services/dentists/who-is-entitled-to-free-nhs-dental-treatment-in-england/
https://www.nhs.uk/nhs-services/dentists/who-is-entitled-to-free-nhs-dental-treatment-in-england/
https://www.nhs.uk/service-search/find-a-dentist
https://www.google.com/search?q=McKenzies+Dental+Surgery&rlz=1C1GCEU_enGB979GB979&biw=1920&bih=937&ei=e_tKYqL9Ff6AhbIPiP-IsAE&ved=0ahUKEwjipryeyvr2AhV-QEEAHYg_AhYQ4dUDCA4&uact=5&oq=McKenzies+Dental+Surgery&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwguEIAEEMcBEK8BMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjoOCAAQjwEQ6gIQjAMQ5QI6DgguEI8BEOoCEIwDEOUCOhEILhCPARDUAhDqAhCMAxDlAkoECEEYAEoECEYYAFDZCFjZCGDWEWgBcAB4AIABTYgBTZIBATGYAQCgAQGgAQKwAQrAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=Eustace+and+Partners&rlz=1C1GCEU_enGB979GB979&biw=1920&bih=937&ei=cfxKYo3LMa-IhbIPlMuT6Ac&ved=0ahUKEwjNx_6Ty_r2AhUvREEAHZTlBH0Q4dUDCA4&uact=5&oq=Eustace+and+Partners&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwguEIAEEMcBEK8BMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB46FAgAEOoCELQCEIoDELcDENQDEOUCOhEIABDqAhC0AhCKAxC3AxDlAjoOCC4QjwEQ6gIQjAMQ5QI6DggAEI8BEOoCEIwDEOUCSgQIQRgASgQIRhgAUNgPWNgPYIQeaAFwAHgAgAFCiAFCkgEBMZgBAKABAaABArABCsABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_enGB979GB979&q=wyndcott+dental+address&ludocid=16802264857972252859&sa=X&ved=2ahUKEwjFson8z_r2AhVXh1wKHciABuEQ6BN6BAhcEAI&biw=1920&bih=937&dpr=1
https://www.google.com/search?q=White+Oak+Dental+Practice&rlz=1C1GCEU_enGB979GB979&biw=1920&bih=937&ei=xQdLYuehL8qX8gK37YyQAQ&ved=0ahUKEwinmOb61fr2AhXKi1wKHbc2AxIQ4dUDCA4&uact=5&oq=White+Oak+Dental+Practice&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwguEIAEEMcBEK8BMgYIABAWEB46FAgAEOoCELQCEIoDELcDENQDEOUCOg4ILhCPARDqAhCMAxDlAjoOCAAQjwEQ6gIQjAMQ5QJKBAhBGABKBAhGGABQ-ApY-ApgiBZoAXAAeACAAVKIAVKSAQExmAEAoAEBoAECsAEKwAEB&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=hextable+dental+centre&rlz=1C1GCEU_enGB979GB979&biw=1920&bih=937&ei=jQhLYozROoaD8gK6p4hw&gs_ssp=eJzj4tFP1zcsKKmwLDczSjdgtFI1qDAxT7FITLFIMjZPs7QwNjS3MqiwtEgyMDM0NDY3Nko0tjBK8xLLSK0oSUzKSVVISc0rScxRSAZSRakASm0W-A&oq=Hextable+Dental+Centre&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADILCC4QgAQQxwEQrwE6GgguEMcBEK8BEOoCELQCEIoDELcDENQDEOUCOhQIABDqAhC0AhCKAxC3AxDUAxDlAjoRCAAQ6gIQtAIQigMQtwMQ5QJKBAhBGABKBAhGGABQqRBYqRBg1h9oAXAAeACAAUqIAUqSAQExmAEAoAEBoAECsAEKwAEB&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=Dental+Surgery+Clyderhowe&rlz=1C1GCEU_enGB979GB979&biw=1920&bih=937&ei=HQpLYrjkAYiDhbIPpuKp4A0&ved=0ahUKEwj45sWY2Pr2AhWIQUEAHSZxCtwQ4dUDCA4&uact=5&oq=Dental+Surgery+Clyderhowe&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBwghEAoQoAEyBwghEAoQoAE6CAgAEIAEEMkDOgUIABCSAzoECAAQQzoLCC4QgAQQxwEQrwE6BQgAEIAESgQIQRgASgQIRhgAUM0EWK0JYPsTaAFwAXgAgAFfiAGdAZIBATKYAQCgAQGgAQLAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=Southview+Dental+Centre&rlz=1C1GCEU_enGB979GB979&biw=1920&bih=937&ei=oQpLYrP4Osz2gQbBlYfABQ&ved=0ahUKEwjzzPfX2Pr2AhVMe8AKHcHKAVgQ4dUDCA4&uact=5&oq=Southview+Dental+Centre&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEIAEMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjoOCAAQjwEQ6gIQjAMQ5QI6DgguEI8BEOoCEIwDEOUCOhEILhCPARDUAhDqAhCMAxDlAkoECEEYAEoECEYYAFDLCFjLCGDrFGgBcAF4AIABP4gBP5IBATGYAQCgAQGgAQKwAQrAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=stangrove+court+dental+practice&rlz=1C1GCEU_enGB979GB979&biw=1920&bih=937&ei=EAtLYvW2Es6AgQbi0aaYDg&gs_ssp=eJwFwcsNgCAMANB41SHk4tn6A2EEtyilEBOjBqthfN-rmz71g6RkjddQuQ7KbEJcjCYc1wEjeAeFEW1gSxosRaOnrX0Ez5SvjxVdbxYV-BQ81J2RZCf-AT38G14&oq=Stangrove+Court+Dental+Practice&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADILCC4QgAQQxwEQrwEyBggAEBYQHjoUCAAQ6gIQtAIQigMQtwMQ1AMQ5QI6DggAEI8BEOoCEIwDEOUCOg4ILhCPARDqAhCMAxDlAkoECEEYAEoECEYYAFC4CFi4CGCOFWgBcAB4AIABVYgBVZIBATGYAQCgAQGgAQKwAQrAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=IDH%20Dental%20Practice&rlz=1C1GCEU_enGB979GB979&biw=1920&bih=937&ei=LQtLYrvPL5GQ8gKDuJ34Cw&ved=2ahUKEwjWovay2fr2AhWKYMAKHRbsBkQQvS56BAglEAE&uact=5&oq=IDH+Dental+Practice&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEIAEMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeOg4IABCPARDqAhCMAxDlAjoOCC4QjwEQ6gIQjAMQ5QJKBAhBGABKBAhGGABQ8AhY8AhgjxJoAXAAeACAATqIATqSAQExmAEAoAEBoAECsAEKwAEB&sclient=gws-wiz&tbs=lf:1,lf_ui:3&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=5579115736776126128&lqi=ChNJREggRGVudGFsIFByYWN0aWNlSKPb85XnqoCACFofEAAQARACGAEYAiITaWRoIGRlbnRhbCBwcmFjdGljZZIBDWRlbnRhbF9jbGluaWOqARsQASoXIhNpZGggZGVudGFsIHByYWN0aWNlKAA&rlst=f
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Офтальмолог 
Ви можете записатися на прийом до офтальмолога у будь-якому магазині оптики на 
головній вулиці міста. Там ви зможете пройти перевірку зору або отримати допомогу з 

вибором окулярів чи контактних лінз. Такі послуги платні, за винятком для осіб, які мають 
право на безкоштовну перевірку зору від Національної служби здоров’я чи спеціальні 
ваучери. Щоб дізнатися, чи маєте ви право на безкоштовний огляд або на ваучер, 
перейдіть за посиланням: www.nhs.uk/nhs-services/opticians/free-nhs-eye-tests-and-optical-

vouchers/ 

 

Психічне здоров’я 
Проблеми з психічним здоров’ям можуть варіюватися від повсякденних турбот, які є 
невідє’мною частиною нашого життя, до серйозних тривалих нервових станів. Ми 
розуміємо, що ви пережили дуже трагічні події і зазнали величезного психічного стресу. 
Якщо ви відчуваєте, що вам потрібна допомога, у Кенті є доступними служби психічного 
здоров’я, до яких можна звернутися. Додаткову інформацію можна знайти за наступними 
посиланнями: 
www.kentandmedwayccg.nhs.uk/mental-wellbeing-information-hub 

https://livewellkent.org.uk 

У разі необхідності, ви чи члени вашої родини можуть прийти на прийом до Сімейного 
лікаря і отримати відповідне направлення. Якщо з якихось причин вам важко говорити 
про це з лікарем, ви можете звернутися до інших організацій, які також надають таку 
допомогу, їх існує великий вибір: 

 

Дорослим 

Зняття стресу: якщо ви відчуваєте тривогу, отримайте невідкладну допомогу 
кваліфікованих фахівців 24 години на добу. Телефонуйте 0800 107 0160 або відправте СМС 
зі словом ‘Kent’ чи ‘Medway’ на номер 85258. www.releasethepressure.uk 

Якщо вам необхідно поговорити з кимось віч-на-віч, зверніться до організаціі Safe Havens, 

яка надає послуги особам старше 16 років, що мешкають у Кенті та Медвеї.  
www.kentandmedwayccg.nhs.uk/safe-havens 

 

Kent and Medway NHS and Social Care Partnership Trust: якщо вам потрібна невідкладна 
допомога з підтримки стану психічного здоров’я, поради та рекомендації, телефонуйте 
цілодобово на гарячу лінію: 0800 783 9111 

 

Розмовна терапія від Національної служби здоров’я (NHS Talking Therapies):  

Часом потрібні багаторазові розмови, щоб змінити ситуацію. Ви можете отримати доступ 
до різноманітних методів лікування від Національної служби здоров’я за адресою 

www.helpkentandmedway.co.uk 

 

Live Well Kent and Medway: стан вашого психічного здоров’я негативно впливає на ваше 
життя, роботу, працевлаштування, ведення домогосподарства чи відносини з іншими 
людьми? Live Well допоможе вам через роботу у різних групах, з різними програмами та 
послугами. Дізнайтеся більше тут:  
www.livewellkent.org.uk 

 

Дітям 

Kent Children and Young People’s Single Point of Access: стурбовані психічним здоров’ям 
молодої людини? Не знаєте, яка  саме допомога потрібна? Зателефонуйте до Single Point 

of Access (SPA) 0800 011 3474.  

https://www.nhs.uk/nhs-services/opticians/free-nhs-eye-tests-and-optical-vouchers/
https://www.nhs.uk/nhs-services/opticians/free-nhs-eye-tests-and-optical-vouchers/
https://www.kentandmedwayccg.nhs.uk/mental-wellbeing-information-hub
https://livewellkent.org.uk/
http://www.releasethepressure.uk/
http://www.kentandmedwayccg.nhs.uk/safe-havens
http://www.helpkentandmedway.co.uk/
http://www.livewellkent.org.uk/
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Kooth: для дітей та молодих людей віком 10-25 років, яким необхідна підтримка стану   
психічного здоров’я. Можливе також надання онлайн консультації. www.kooth.com 

 

Коронавірус (Сovid)  
Більшість громадян Сполученого Королівства отримали принаймні одну з вакцин від 

коронавірусу і, скоріш за все, усі дорослі люди родини, яка вас приймає, вакциновані 
також. Щоб отримати останні вказівки відносно того, що робити, якщо у вас вірус чи ви 
підозрюєте, що у вас є вірус, відвідайте веб-сторінку уряду Сполученого Королівства щодо 
Covid-19: www.gov.uk/coronavirus 

 

Бронювання щеплення від коронавірусу: ви маєте право на безкоштовну вакцинацію від 

Covid-19 через Національну службу здоров’я. Якщо ви зареєстровані у сімейного лікаря, ви 
можете забронювати вакцинацію за цим посиланням, якщо ви перебуваєте в Англії: 
www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-

vaccination 

 

Також доступними є пункти масової вакцинації, де у порядку живої черги пропонують 
допомогу тим, хто ще не зареєструвався до сімейного лікаря. Список локацій можна 
знайти за цим веб-посиланням: www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-

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

 

Якщо у вас вже було зроблене щеплення від Covid-19 в Україні чи деінде, порадьтеся зі 
своїм сімейним лікарем про те, які додаткові дози вам слід робити у Сполученому 
Королівстві та коли їх потрібно робити. Ви також повинні повідомити Національну службу 
здоров’я про будь-які щеплення від Covid-19, які ви зробили за межами Cполученого 
Королівства. Це потрібно для того, щоб Національна служба охорони здоров’я могла 
поновити вашу карту вакцинації. Забронювати місце для запису про попередні щеплення 
можна онлайн за допомогою Національної служби бронювання або за номером 119. За 

даним номером також будуть доступні перекладачі. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kooth.com/
https://www.gov.uk/coronavirus
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/find-awalk-in-coronavirus-covid-19-vaccination-site/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/find-awalk-in-coronavirus-covid-19-vaccination-site/
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Бібліотеки 
 

Назва Вулиця Місто Індекс І-мейл 

Sevenoaks Library Buckhurst 

Lane 

Sevenoaks  TN13 1LQ sevenoakslibrary@kent.gov.uk  

Edenbridge Library Four Elms Rd, Edenbridge TN8 6BY libraries@kent.gov.uk 

Hartley Library Ash Road Hartley DA3 8EL hartleylibrary@kent.gov.uk 

Kemsing Library Dippers Close Kemsing TN15 6QD kemsinglibrary@kent.gov.uk 

New Ash Green 

Library 

North Square Longfield DA3 8QT newashgreenlibrary@kent.gov.uk  

Otford Library High Street Otford TN14 5PH otfordlibrary@kent.gov.uk  

Riverhead Library 31 London 

Road 

Riverhead TN13 2BU riverheadlibrary@kent.gov.uk  

Seal Library High Street  Seal  TN15 0AL seallibrary@kent.gov.uk 

Swanley Library London Road Swanley BR8 7AE swanleylibrary@kent.gov.uk 

West Kingsdown 

Library 

London Road West 

Kingsdown 

TN15 6BZ westkingsdownlibrary@kent.gov.uk  

Westerham Library London Road Westerham TN16 1BD westerhamlibrary@kent.gov.uk  

 

 

Місцеві спортивні комплекси  
 

Назва Місто Індекс Tелефон І-мейл 

Sevenoaks Leisure Centre Sevenoalks  TN13 1LW 01732 470700 slc@sencio.org.uk 

Edenbridge Leisure Centre Edenbridge TN8 5LU 01732 865665 elc@sencio.org.uk 

White Oak Leisure Centre  Swanley  BR8 7BT 01322 662188 

 

  

mailto:sevenoakslibrary@kent.gov.uk
mailto:%20kemsinglibrary@kent.gov.uk
mailto:%20newashgreenlibrary@kent.gov.uk
mailto:%20otfordlibrary@kent.gov.uk
mailto:%20riverheadlibrary@kent.gov.uk
mailto:%20seallibrary@kent.gov.uk
mailto:swanleylibrary@kent.gov.uk
mailto:%20westkingsdownlibrary@kent.gov.uk
mailto:%20westerhamlibrary@kent.gov.uk
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_enGB979GB979&q=sevenoaks+leisure+centre+address&ludocid=5889440858453477440&sa=X&ved=2ahUKEwjrr4XRwPr2AhVSZMAKHQf9CtgQ6BN6BAhdEAI&biw=1920&bih=937&dpr=1
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5. Освіта дітям 
 

Державна освіта є безкоштовною та обов’язковою для дітей віком від 5 до 18 років. 
 

• Початкові та молодші школи призначені для дітей віком від 4 до 11 років. Ваша дитина 
може почати навчання у вересні, що є наступним після її 4-го дня народження. 

• Середні школи призначені для дітей віком від 11 до 16, а іноді і до 18 років. 
• Діти, які закінчують школу у 16 років, а потім вступають до коледжу, проходять 

навчальну практику чи курси до 18 років. 

Існують різні варіанти набуття подальшої освіти після 18 років, як, наприклад, навчання у 
коледжі або університеті. 
 

Дітей дошкільного віку ви можете записати до дитячого садочку. Певну кількість 
годин догляду у садках надається безкоштовно для дітей віком від 3 до 4 років. Деякі 
2-річні діти також мають право на безкоштовний догляд. 

 

Навчальний рік починається у вересні і закінчується в липні. Як правило, літні 
канікули тривають шість тижнів, різдвяні - два тижні і два тижні канікул на Великдень. 
Також є однотижневі канікули між семестрами.  

 

Діти шкільного віку повинні відвувати школу з понеділка по п’ятницю. За пропуск дитиною 
школи без поважної причини на батьків може бути накладено штраф.  
 

Доступ до освіти 
Якщо ви хочете забезпечити своїм дітям місця в школі протягом навчального року, вам 
потрібно буде подати заявку на вступ за спеціальною процедурою графства Кент (Kent’s In 

Year Admissions process). Подробиці цього процесу можна знайти тут: 
www.kent.gov.uk/education-and-children/schools/school-places/move-to-a-different-school 

 

Батькам чи опікунам потрібно заповнити вступну заявку на “навчання протягом поточного 
року” (In Year Admissions Form):  www.kent.gov.uk/__data/assets/pdf_file/0012/3522/in-

year-application-form.pdf. Заявка заповнюється на кожну дитину окремо та надсилається 

до школи, яку ви обрали. Українським дітям та молоді запропонують місця в закладах, які 
мають достатньо місць. На жаль, школи не зможуть це зробити, якщо вони вже заповнені.  
 

Якщо ви родина, яка потребує декілька шкільних місць, то вам буде запропонована 
найближча школа, яка зможе прийняти всіх дітей відразу, аби брати і сестри були усі 
разом. У випадку, коли шкільне місце неможливо буде знайти у найближчій до вас школі, 
рада подбає про надання інших місцевих альтернатив.  Водночас відбудеться 
обговорення зі школами для пошуку відповідного місця. 

 

Сім’ї можуть отримати допомогу у пошуку школи, зв’язавшись з відділом, відповідальним 

за навчання протягом поточного року. Звертайтеся за адресою: 
kentinyearadmissions@kent.gov.uk. Обов’язково вкажіть наступне:  
• ім'я дитини / дітей; 

• їх дата (-и) народження; 

• повну адресу (включаючи поштовий індекс) місця проживання. 
 

 

 

http://www.kent.gov.uk/education-and-children/schools/school-places/move-to-a-different-school
https://www.kent.gov.uk/__data/assets/pdf_file/0012/3522/in-year-application-form.pdf
https://www.kent.gov.uk/__data/assets/pdf_file/0012/3522/in-year-application-form.pdf
mailto:kentinyearadmissions@kent.gov.uk
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До уваги батьків та опікунів! Рада графства Кент наразі проводить процедуру прийому 

дітей на наступний навчальний рік до початкової, молодшої та середньої шкіл. Це 
стосується дітей таких вікових категорій: 
 

Початкова школа (Reception Year) – діти, народжені після 1 вересня 2017 та до 31 серпня 
2018 р.  
Молодша школа (Year 3 (Junior school) – діти, народжені після 1 вересня 2014 та до 31 
серпня 2015 р.  
Середня школа (Secondary School) – діти, народжені після 1 вересня 2010 та до 31 серпня 
2011 рр.  
 

Якщо ваша дитина підпадає під одну з вищезгаданих вікових категорій, будь ласка, 
зв’яжіться з нами по і-мейлу Kentonlineadmissions@kent.gov.uk для узгодження подальших 
дій.  
 

Середня школа 
Середні школи у Кенті є вибіркові – гімназії, та невибіркові - загальні. Для вступу до 
гімназій діти повинні пройти попереднє оцінювання і по результатам подати заявку на 
вступ.  
 

Додаткові освітні заклади та заходи для дітей у Кенті 
Веб-сайт Reconnect: www.kent.gov.uk/education-and-children/schools/reconnect та веб-сайт 
HAF: www.theeducationpeople.org/holiday-activities-and-food-programme-kent 

 

Подальша освіта для молодих людей віком до 19 років 
Додаткова освіта – це навчання після закінчення середньої школи (як правило, для 
молодих людей віком від 16 років), яке не є складовою вищої освіти, і не є складовою 
програми на здобуття ступенів бакалавра чи магістра.  
 

Усі молоді люди в Англії зобов’язані продовжувати освіту або навчання до свого 18-річчя, 
тобто до кінця навчального року, в якому їм виповнюється 18 років. 
 

Особи, які проживають у Сполученому Королівстві за програмою “Домівки для України” 

(сімейна чи спонсорська візи) мають право бути зарахованими на навчання. Однак, 

коледжі можуть попросити вас надати відповідні документи на підтвердження такого 
права.  
 

Більше про подальшу освіту та фінансування можна знайти на сайті www.gov.uk/further-

education-courses. 

 

Додаткова інформація про подальшу освіту та набуття кваліфікації для дітей віком від 14 
до 19 років є за адресою: www.gov.uk/courses-qualifications 

 

 

 

 

mailto:Kentonlineadmissions@kent.gov.uk
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6. Уроки англійської 
 

Освіта для дорослих Кенту пропонує ряд курсів з вивчення англійської мови. Переважна 
більшість з них безкоштовна.  
 

Відвідайте www.kentadulteducation.co.uk або зателефонуйте за номером 03000 41 22 22 та 
дізнайтеся про курси англійської як іноземної (ESOL). Для українців, які хочуть вивчати 
англійську мову, створено спеціальну сторінку: www.kentadulteducation.co.uk/about-

us/contact-us/. У тій частині меню, де просять вказати кому надіслати ваше повідомлення, 
оберіть опцію ‘Ukrainians applying for ESOL courses’. 
 

Ми порадимо, які курси будуть для вас найкращими і запропонуємо місце для занять. В 
Кенті є широкий їх вибір, наприклад:  

 Cambridge EFL  

 Trinity ESOL from pre-Entry to L2  

 Trinity SELT*  

 Preparation for OET (Nurses) – підготовчі курси англійської для медсестер 

 Functional Skills & GCSEs – базові навички для складання тесту 

 Integration into British Society  

Добірка інших ресурсів для тих, хто хоче вивчати англійську:  
https://esol.excellencegateway.org.uk/content/learners 

www.youtube.com/channel/UCBha5xeBsF0PTBzcx6VrUew 

www.englishmyway.co.uk 

www.bbc.co.uk/learningenglish 

 

Також доступними є інші матеріали з вивчення мови у вашій місцевій бібліотеці.  

 

7. Подальша та вища освіти для дорослих 
Після школи молоді люди можуть вступити на навчання до університетів або коледжів по 
всій країні, або ж пройти навчальну практику. Корисні посилання тут:  
UCAS | At the heart of connecting people to higher education 

https://study-uk.britishcouncil.org/find/study-options/undergraduate 

 

Окремі заклади мають дистанційні курси, за якими можна отримати кваліфікацію, а також 
онлайн навчання. Один з головних освітніх закладів, який пропонує отримати кваліфікацію 
дистанційно - Open University. Пройдіть за посиланням, аби дізнатися про перелік курсів та 
допомогу у їх фінансуванні: www.open.ac.uk  

 

Більше інформації про курси подальшого навчання для дорослих: 
https://nationalcareers.service.gov.uk/find-a-course 

 

 

 

http://www.kentadulteducation.co.uk/about-us/contact-us/
http://www.kentadulteducation.co.uk/about-us/contact-us/
https://esol.excellencegateway.org.uk/content/learners
http://www.youtube.com/channel/UCBha5xeBsF0PTBzcx6VrUew
https://www.englishmyway.co.uk/
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/
https://www.ucas.com/
https://study-uk.britishcouncil.org/find/study-options/undergraduate
http://www.open.ac.uk/
https://nationalcareers.service.gov.uk/find-a-course
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8. Безпека громадян 
 

Якщо ви турбуєтесь про дитину, телефонуйте на номером: 03000 41 11 11  

(переклад тексту в мовлення та навпаки 18001 03000 41 11 11) чи пишіть на і-мейл 
social.services@kent.gov.uk  

 

Якщо ви турбуєтесь про дорослого, телефонуйте на номером: 
 

03000 41 61 61 (переклад тексту в мовлення та навпаки 18001 03000 41 61 61) чи пишіть 
на і-мейл social.services@kent.gov.uk  

 

Куди зателефонувати у неробочий час чи в екстрених випадках 
Якщо вам потрібно зв’язатися у неробочий час, наприклад, вночі, зателефонуйте за 
номером 03000 41 91 91. 

 

Якщо ви вважаєте, що комусь загрожує небезпека, негайно зателефонуйте за номером 
999 до служби екстреної допомоги. 
 

Люди, які потребують догляду та підтримку через хворобу, 
інвалідність та старість 
 

Якщо ви вважаєте, що ви або член вашої родини має потреби в догляді та підтримці, ви 
можете зв’язатися з радою графства Кент, щоб отримати безкоштовну консультацію. 

 

Перейдіть за наведеним нижче веб-посиланням, щоб отримати інформацію про те, як 
звернутися за підтримкою для себе, друзів чи членів вашої родини: 
www.kent.gov.uk/social-care-and-health/care-and-support/how-to-get-help  

 

Чи зателефонуйте 03000 41 11 11 

 

Домашнє насилля 
Якщо ви зазнаєте домашнього насильства, то знайте, що вам може бути надано допомогу. 

У випадку виникнення безпосередньої небезпеки, зателефонуйте в поліцію за номером 
999. Нижче наведено контактний номер служби в Кенті. 
 

Інтегрована служба з питань домашнього насильства у Кенті (KIDAS) 
Тел: 0808 168 9111 

Графік роботи: 24 години на добу, 7 днів на тиждень  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:social.services@kent.gov.uk
mailto:social.services@kent.gov.uk
http://www.kent.gov.uk/social-care-and-health/care-and-support/how-to-get-help
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9. Працевлаштування та соціальні виплати 
 

До того часу, поки ви не зможете утримувати себе, ви отримуватимете фінансову 
допомогу від уряду (пільги) для оплати ваших витрат на проживання. Які саме пільги 

ви отримаєте, залежатиме від ваших обставин. Відділ, який займається виплатою 
допомоги, називається Департаментом праці та пенсій (Department for Work and 

Pensions - DWP). Місцеві Центри зайнятості (Jobcentre Plus) допомагають людям з  
працевлаштуванням. 

 

Важливо зазначити, що, поки ви проживаєте зі своїм спонсором, з вас не стягуватиметься 
орендна плата протягом перших 12 місяців, а отже, вам НЕ потрібно подавати заявку на 

пільги щодо оплати житла. Якщо згодом ви вирішите орендувати житло, ви, ймовірно, 

зможете отримати Універсальний кредит (Universal Credit ) або житлову пільгу, що має 

допомогти вам з даними витратами (до визначеного ліміту).  
 

Нижче наведено короткий огляд основних пільг, які, ймовірно, будуть актуальними для 
вас і вашої родини по прибуттю. Список не охоплює усі можливі варіанти, але дасть вам 
певне уявлення про те, на що ви можете розраховувати. 

 

Пільга Призначення 

Універсальний кредит  
(Universal Credit) 

Особам з низьким рівнем доходу незалежно від того, працюють 
вони чи ні. Це головна пільга, яку більшість людей віком до 66 
років зможуть отримати по прибуттю до Великої Британії.   

Пільги на дитину (Child Benefit) Допомога у витратах на дітей.  

Пенсійний кредит (Pension Credit) Допомога пенсіонерам (наразі віком від 66 років) з низьким 
рівнем доходу. 

Допомога по інвалідности 
(Disability Living Allowance) 

Допомога інвалідам/хронічно хворим дітям у віці до 16 років.  

Особиста незалежна виплата 
(Personal Independence Payment) 

Допомога інвалідам/хронічно хворим дорослим у віці від 16 до 
64 років.  

Допомога на інвалідність 

(Attendance Allowance) 

Допомога інвалідам/хронічно хворим дорослим у віці від 65 
років. 

Допомога на догляд 

(Carers Allowance) 

Допомога особам, які опікуються хворою людиною/інвалідом не 
менше 35 годин на тиждень. 

  

Будь ласка, зверніть увагу на наступне: 
• Усі перераховані вище пільги мають додаткові критерії, яким ви повинні відповідати, 

щоб отримати право на отримання. 
• Ви повинні повідомити DWP/Центр зайнятості, якщо ви працевлаштовані (навіть 

неповний робочий день), оскільки це може вплинути на розмір пільги, яку ви 
отримуєте, і на те, чи ви все ще маєте право на отримання конкретної допомоги. 

• Якщо ви не повідомите Центр зайнятості про всі ваші доходи, заощадження тощо 
(включаючи заробітню плату) та будь-які інші обставини (наприклад, якщо ви живете зі 
своїм партнером, одруженим чи неодруженим), вас можуть попросити повернути 
виплачену вам допомогу, а також притягнути до відповідальності у деяких випадках. 
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Як подати заявку? 
Універсальний кредит (Universal Credit): Щоб подати заявку на Універсальний кредит, 
перейдіть на веб сторінку www.gov.uk/apply-universal-credit  або телефонуйте за номером 
гарячої лінії 0800 328 5644 

 

Ви можете отримати безкоштовну підтримку від кваліфікованих консультантів, щоб 
подати заявку на Універсальний кредит. Це може бути допомога у заповненні онлайн-

заявки або підготовка до вашої першої зустрічі в центрі зайнятості. Послуга з подання 
(Help to Claim) надається Громадською консультацією (Citizens Advice) і є конфіденційною. 
Вони не розголошуватимуть вашу особисту інформацію без вашої згоди. Для отримання 
додаткової інформації відвідайте www.citizensadvice.org.uk/helptoclaim 

 

Пенсійний кредит (Pension Credit): Teлефонуйте 0800 991 234, щоб подати заявку або 
отримати бланк поштою.  
 

Пільги на дитину (Child Benefit): Форму можна заванажити на сайті www.gov.uk/child-

benefit/how-to-claim чи отримати, зателефонувавши за номером 0300 200 3100. 

 

Якщо вам потрібна допомогу у роз’ясненні питань з  надання пільг чи заповненні заявки, 
ви можете звернутися до Громадської консультації. Відповіді можуть бути надані при 
зустрічі, по телефону чи онлайн. Знайти найближчу Громадську консультацію можна тут: 

www.citizensadvice.org.uk 

 

Крім того, ви можете отримати поради та підтримку з усього вищевказаного від Ради 
графства Кент. 
 

10. Відкриття банківського рахунку 
 

Для відкриття банківського рахунку у Сполученому Королівстві зазвичай потрібно 
пред’явити документ, що посвідчує особу, як-от паспорт, біометричний дозвіл на 
проживання, водійські права або інше посвідчення особи. Також потрібно підтвердити 
постійну адресу проживання. Уряд наразі працює з великими банками у пошуку 

рішення, яке дозволить вам відкривати рахунки без надання постійної адреси 

проживання. 

 

Після відкриття банківського рахунку вам буде надіслано банківську картку та 
чотиризначний PIN-код (зазвичай в окремих конвертах). Ви повинні запам’ятати свій 
PIN-код і зберегти його в секреті. 
 
 

 

 

 

 

http://www.gov.uk/apply-universal-credit
http://www.citizensadvice.org.uk/helptoclaim
http://www.gov.uk/child-benefit/how-to-claim
http://www.gov.uk/child-benefit/how-to-claim
http://www.citizensadvice.org.uk/
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11. Гроші 
 

Валюта Сполученого Королівства – фунти стерлінгів. В одному фунті (£) 100 пенсів (р).   
 

Наразі в обігу перебувають такі 7 монет: 

 

Монета Як виглядає 

1p (один пенс) 

 
2p (два пенси) 

 
5p (п’ять пенсів) 

 
10p (десять пенсів) 

 
20p (двадцять пенсів) 

 
50p (п’ятдесят пенсів) 

 
£1 (один фунт) 

 
£2 (два фунти) 
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Та чотири банкноти:  

 

Банкнота What the note looks like 

£5 (п’ять фунтів) 

 
£10 (десять фунтів) 

 
£20 (двадцять фунтів) 

 
£50 (п’ятдесят фунтів) 
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Ціни на продукти 
Нижче наведені приклади середньої вартості деяких продуктів у супермаркетах, але 

ціни можуть дещо відрізнятися у різних магазинах.  
 

Товар Середня ціна 

Молоко (2 л)  

 

£1.25 

Буханка хліба 

 

 

£1 - £1.50 

6 яєць  

£1.30 

1 курка (маленька) 

 

£4 - £7 

1 кг моркви 

 

45p 
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12. Tранспорт 
 

Автобуси 
Автобуси ходять майже в усіх містах та селах Кенту, але з різним інтервалом руху.  
 

Знайти зупинку можна тут: www.nextbuses.mobi  

 

Поїзди 
Найближчу станцію можна знайти за посиланням: www.nationalrail.co.uk  

 

Tаксі 
Автомобілі сервісу можна впізнати за позначкою ‘TAXI’ на них. Викликати таксі можна 
по телефону, або зупинити на вулиці.  
 

Послуга таксі може коштувати дорого, особливо при подорожі з передмістя. Завжди 
перевіряйте вартість до того, як замовити.  
 

Комунальний транспорт 
Комунальний траспорт да можливість скоритатися автобусом чи машиною, якщо ви 
не маєте змоги користуватися громадським транспортом. 
Інформацію щодо роботи комунального транспорту у вашій місцевості шукайте за 
посиланням:  
www.kent.gov.uk/roads-and-travel/travelling-around-kent/community-transport 

 

Даний транспорт стане в пригоді, коли є необхідність візиту до лікарні, наприклад, і є 
дешевим видом пересування.  
 

Деталі про місцевий комунальний транспорт можна подивитися тут: 
www.kent.gov.uk/travelling-around-kent/community-transport#tab-39 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nextbuses.mobi/
http://www.nationalrail.co.uk/
https://www.kent.gov.uk/roads-and-travel/travelling-around-kent/community-transport
http://www.kent.gov.uk/travelling-around-kent/community-transport#tab-39
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Посвідчення водія 
 

Водійське посвідчення, видане в Україні, дає право на керування автомобілем у 

Сполученому Королівстві на термін до 12 місяців. По закінченню даного терміну, 
вам потрібно буде обміняти його на посвідчення Сполученого Королівства за 
визначену плату. 
 

У випадку, коли ви складали іспит з водіння не в Україні, можуть застосовуватися 
інші правила. Додаткова інформація доступна за адресою www.gov.uk/exchange-

foreigndriving-licence 

 

Якщо у вас ще немає водійських прав, але ви хочете навчитися керувати 
автомобілем, вам потрібно буде подати заявку на отримання тимчасових прав, 
пройти уроки водіння та скласти два іспити (теоретичний і практичний), перш ніж ви 
зможете керувати автомобілем у Сполученому Королівстві. 
 

За наявності посвідчення водія, вам знадобиться наступне, перш ніж ви зможете легально 
керувати автомобілем у Сполученому Королівстві: 
 

• наявність страхування автомобіля; 

 

• сплачений дорожній податок; 

 

• висновок Технічного Обслуговування (щорічний тест на безпеку вашого автомобіля); 

 

• користуватися ременем безпеки; 

 

• переконатися, що усі ваші пасажири пристебнуті ременями безпеки; 

 

• переконатися, що діти віком до 12 років (або нижче 135 см) мають відповідне автокрісло 
відповідно до їх зросту та ваги; 

 

• дотримуватись правил дорожнього руху (Дорожнього кодексу). 
 

Закон про куріння 
 

У Сполученоум Королівсві заборонено палити в закритих громадських і робочих місцях. До 
таких місць відносяться магазини, ресторани, автобуси, потяги, інше. Також заборонено 
палити в автомобілі (або іншому транспортному засобі), де перебувають особи, які не 
досягли 18 років. Це робиться з метою убереження дітей та молодих людей від небезпеки 
пасивного куріння. 
 

 

 

https://www.gov.uk/exchange-foreigndriving-licence
https://www.gov.uk/exchange-foreigndriving-licence
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13. Екстрені служби 
Ви можете отримати невідкладну допомогу в будь-який час дня або ночі, 
зателефонувавши за номером 999 зі стаціонарного або мобільного телефону. Якщо вам 
потрібен перекладач, чітко вкажіть, якою мовою ви говорите, коли почуєте відповідь у 
слухавці.  
 

Пожежна служба (Fire) 
Телефонуйте 999 у випадку пожежі або якщо існує ризик загорання.  

 

Швидка медична допомога (Ambulance) 
Викликати швидку допомогу можна за номером 999 у разі сильного ушкодження чи якщо 
почуваєтеся дуже хворими і не можете самостійно дістатися до лікарні. У випадку потреби 
НЕ швидкої медичної допомоги, телефонуйте 111. 

 

Поліція (Police) 
Зателефонуйте в поліцію за номером 999, якщо на когось вчинено напад чи комусь 
погрожують, або хтось намагається вкрасти чи пошкодити майно. Якщо вам потрібна 
допомога, але це не екстрена ситуація, зателефонуйте за номером 101.  
Поліція Сполученого Королівства  завжди поруч для запобігання і розслідування злочинів, 

захисту життя та майна. Поліція тісно співпрацює з громадами для забезпечення охорони 

життя і порядку. 

 

Берегова охорона (Coastguard) 
Зателефонуйте до берегової охорони за номером 999, якщо вам або комусь загрожує 
небезпека на морі.  
 

Служба 999 
Перші чотири запитання, які вам зададуть, якщо ви скористалися даним номером: 

 

Питання Ваша відповідь 

What service do you require? 

Який серівіс вам потрібен? 

“Ambulance” - Швидка допомога 

“Fire” - Пожежа  

 “Police” - Поліція  
 “Coastguard” - Берегова охорона  

What is your location? 

Де ви знаходитесь? 

Назвіть локацію, де ви наразі перебуваєте.  

What is your phone number? 

Ваш номер телефону?  

Назвіть ваш номер.  

What exactly has happened? 

Що трапилось? 

Розкажіть, що сталося. Наприклад:  
“У мого чоловіка нестерпні болі у животі” 

“Тут пожежа”  

“На мене напали” 
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14. Корисні контакти 
Екстрені ситуації (пожежа, швидка медична допомога, поліція):  
999 

НЕ екстрена медична допомога чи консультація:  
111 

НЕ екстрений дзвінок до поліції:  
101 

Українська лінія Ради графства Кент:  
03000 41 24 24 

Рада графства Кент з питань дітей:  

03000 41 11 11 (переклад тексту в мовлення та навпаки 18001 03000 41 11 11) або пишіть 
на і-мейл social.services@kent.gov.uk 

Рада графства Кент з питань дорослих: 
03000 41 61 61 (text relay 18001 03000 41 61 61) або пишіть на і-мейл 
social.services@kent.gov.uk  

Рада графства Кент у неробочі часи у екстрених випадках: 
03000 41 91 91. 

 

Громадська консультація (Citizens Advice Bureau): організація, яка створена надавати 
послуги з юридичних та фінансових, пільг та допомоги, житла та багато інших проблемних 
питань, які виникають у громадян Сполученого Королівства - www.citizensadvice.org.uk або 
за номером 0800 144 8848.  

 

Інші корисні номери:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:social.services@kent.gov.uk
mailto:social.services@kent.gov.uk
https://www.citizensadvice.org.uk/
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15. “Домівки для України” – політика конфіденційності 
Ми постійно контролюємо політику конфіденційність на відповідність останнім вимогам 
законодавства. Востаннє документ було оновлено 5 квітня 2022 року. 
Рада графства Кент поважає вашу конфіденційність і прагне захищати ваші персональні дані. 
Нижчеподані виписки з документу про конфіденційність мають на меті поінформувати вас про те, 
як ми зберігаємо ваші особисті дані, про ваші права на конфіденційність і правовий захист.  
 

Хто ми 
Рада графства Кент (KCC) збирає, використовує та несе відповідальність за збір та обробку ваших 
перональних даних. Наші дії регулюються “Загальним положенням про захист персональних даних 
Сполученого Королівства” (UK GDPR) та “Законом про захист персональних даних” (2018). Ми 
виступаємо “розпорядником” цих персональних даних і несемо віповідальність за їх збір, обробку, 
збереження і захист. Наш спеціаліст із захисту персональних даних — Бенджамін Уоттс. 
Рада графства Кент працюватиме з вами в рамках програми «Домівки для України». Як окружна 
влада, KCC оброблятиме ваші персональні дані та передасть їх до міських рад у Кенті, щоб мати 

змогу завершити всі необхідні процеси. KCC також може обробляти ваші персональні дані з метою 
надання послуг перекладу чи надання допомоги у доступі до відповідних послуг. 
 

Персональні дані, які ми збираємо та оброблюємо 
Ми збираємо персональні дані, які ви надаєте нам, а також інформацію, яка надходить з 
Міністерства внутрішніх справ, Урядового департаменту Сполученого Королівства з питань громад 
та житлово-комунального господарства (Department of Levelling Up, Communities and Housing), 

спонсорів або відповідних внутрішніх відділів KCC: 

• Персональні дані, такі як ваше ім'я, вік, стать, паспортні дані, адреса (якщо ви не проживаєте у 
спонсора), контактні дані, включаючи адресу електронної пошти, номер телефону, номер 
заявки, дата прибуття та статус заявки; 

• інформація про потенційних членів сім'ї, включаючи їх персональні дані. 

Ми також збираємо дані особливої категорії – “чутливі дані” (персональні дані, які є більш 
чутливими та обробляються з особливою увагою та захистом), коли ви надаєте їх нам: 
• відомості про ваше расове або етнічне походження; 
• інформація про вас, ваші обставини та стан здоров'я, як наприклад, інвалідність, наявність 

хвороб, вимоги до житла.  

Як ми використовуємо персональні дані 
Ми використовуємо ваші персональні дані, підтримуючи реалізацію програми «Домівки для 
України» для того, щоб:  

 зв'язатися з вами щодо вашої заявки за відсутності якихось даних; роз'яснити надану 

інформацію, спланувати зустріч тощо. Це все може бути організовано через місцеву раду; 

 запропонувати вам, за необхідності, різного виду послуги, такі як переклад, надання підтримки 
та допомоги для доступу до відповідних ресурсів. До ваших персональних даних також можуть 
мати доступ внутрішні відділи KCC або деякі зовнішні постачальники, з якими укладено 

договори; 

 пришвидшити розгляд ваших заявок. Ваші персональні дані можуть бути також передані до 
місцевих рад, які займаються розглядом заявок під час вашого перебування у Сполученому 
Королівстві.  

 

Обмін інформацією з партнерськими агенціями дозволяє нам покращити спільну роботу у 
забезпеченні підтримки реалізації програми «Домівки для України». 

 

Причини, з яких ми збираємо та опрацьовуємо ваші персональні дані 
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Коли ми збираємо ваші персональні дані, ми спираємося на такі правові підстави: 
• Стаття 6(1)(e) – обробка необхідна для виконання завдання, яке виконується в суспільних 

інтересах або під час здійснення офіційних повноважень, наданих розпоряднику. 
Коли ми збираємо ваші “чутливі” персональні дані (такі як стан здоров’я, раса, етнічна група), ми 
спираємося на такі правові підстави: 
• Стаття 9(2)(g) – обробка необхідна з міркувань суттєвого суспільного інтересу, на основі 

національного законодавства, яке має відповідати переслідуваній меті, поважати суть права з 

захисту даних та передбачати відповідні та конкретні заходи щодо захисту основних прав та 
інтересів суб’єкта даних. 

При обробці “чутливих” персональних даних ми керуємось Додатком 1, Частиною 2 “Закону про 
захист персональних даних” (2018), а також статею (9)(2)(g) для обробки ваших персональних 
даних спеціальної (чутливої) категорії. 
 

Ми проводимо наступні відповідні запобіжні заходи в обробці ваших персональних даних 
“чутливої” категорії: 
• у нас є відповідна затверджена процедура щодо законної обробки даних, в якій пояснюється, 

як працюють принципи захисту даних під час використання інформації “чутливої” категорії. 
Вона діє протягом усього часу обробки ваших персональних даних, а також протягом шести 
місяців після припинення їх використання; 

• у нас є графік зберігання персональних даних, яким ми керуємось при обробці вашої 
персональної інформації; 

• ми ведемо облік обробки персональних даних в нашому «Журналі записів з обробки даних» та 
фіксуємо будь-які причини, з яких змінюються терміни у графіку зберігання інформації.  

Якщо ви надаєте нам дані про своє здоров’я з метою отримання спеціальної допомоги, то ми 
зберігатимемо цю інформацію у вашому обліковому записі. Це дасть нам можливість зв’язатися з 
вами у найкращий для вас спосіб. В даному випадку ми покладаємось на вашу згоду за 
умовчанням щодо використання ваших персональних даних.    
 

Якщо вам може знадобитися додаткова підтримка або допомога з метою надання послуг з 
догляду чи доступу до окремих послуг тощо, KCC та інші залучені до такої роботи організації будуть 
мати доступ до ваших персональних даних також. Ми будемо зберігати ці дані, щоб гарантувати 
надання додаткової підтримки та допомоги у разі необхідності.   
В таких випадках ми покладаємося на наші законні інтереси або інтереси третьої сторони (за 
умови, що вони не порушують ваші інтереси, права чи свободи). 
 

Термін зберігання персональних даних 
Ваші персональні дані будуть зберігатися стільки часу, скільки є необхідним. Персональні дані 
зберігатимуться протягом 2 років після закриття програми, за винятком, якщо буде прийнято 
рішення Департаментом громад та житлово-комунального господарства чи Міністерством 
внутрішніх справ продовжити зберігання даних після закриття програми.  
 

Кому надається доступ до ваших персональних даних 
На період роботи з вами, ми можемо збирати інформацію або надавати доступ до неї наступним 

третім сторонам (неповний список): 
• Міністреству внутрішніх справ 

• Департаменту громад та житлово-комунального господарства 

• Міським радам 

• Спонсорам 

• Перекладачам, наприклад, Language Line 

• Контактним центрам KCC 
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Ми можемо надавати ваші персональні дані окремим відділам KCC, наприклад, соціальним 

службам дорослих чи службам з питань дітей тощо, з метою отримання допомоги у доступі до 
відповідних послуг. 
 

Ми також можемо надавати ваші персональні дані іншим організаціям, наприклад, благодійним 
фондам, державним органам (Національна служба здоров’я, пожежна служба), підрядникам або 
постачальникам, з якими є укладені контракти, та які можуть підтримати вас протягом вашого 
перебування у Сполученому Королівстві.  
 

Кожна організація, названа вище, гарантує наявність відповідних угод, що надають право 
обробляти ваші персональні дані. Обмін інформацією дозволить нам покращити спільну роботу у 
забезпеченні підтримки реалізації програми «Домівки для України». 

Ми надамо персональні дані відповідним провозахисним органам чи органам влади, якщо цього 
вимагатиме чинне законодавство або у зв’язку з судовим процесом. 
 

Ми надамо персональні дані нашим юридичним консультантам або відповідним органам влади у 
разі виникнення спору, скарги чи претензії. Ми керуємося статею 9(2)(f), згідно якої обробка даних 
спеціальної (“чутливої”) категорії необхідна для встановлення, здійснення або захисту юридичних 
прав / іншій судовій діяльності.  
 

Ваші права 
Відповідно до “Загального положенням про захист персональних даних Сполученого Королівства” 

(GDPR) ви маєте низку прав, згідно яких ви можете отримати безкоштовний доступ до інформації, 
а саме: 

• вияснити, що ми робимо з вашою інформацією і чому ми це робимо; 
• дізнатися, якою саме інформацію про вас ми володіємо; 

• просити виправити будь-які помилки в даних, які ми зберігаємо про вас; 

• відмовитися від отримання рекламної інформації; 
• подати скаргу до Уповноваженого з питань інформації. 
 

Залежно від того, як ми оброблюємо ваші персональні дані, ви також маєте право: 
• заперечувати спосіб, у який як ми використовуємо вашу інформацію; 

• попросити нас видалити інформацію про вас, яку ми зберігаємо; 

• передати вашу інформацію в електронному вигляді вам або іншій організації; 
• заперечувати проти прийнятих рішень, які суттєво впливають на вас; 

• заборонити нам використовувати вашу інформацію у певні способи. 
 

Ми завжди намагатимемося виконати ваш запит, проте ми зобов’язані зберігати або 
використовувати ваші персональні дані згідно чинного законодавтсва. Зверніть увагу на те, що 
вищевказані запити можуть суттєво затримати або перешкодити нам у наданні вам послуг. 

 

Щоб отримати додаткову інформацію про ваші права, включаючи обставини, за яких вони 
надаються, перегляньте вказівки Управління інформаційного комісара Сполученого Королівства 
(ICO) щодо прав осіб відповідно до GDPR: https://ico.org.uk 

 

Якщо ви хочете скористатися своїм правом, зв’яжіться з відповідним відділом [the Information 

Resilience and Transparency Team] за адресою data.protection@kent.gov.uk. 
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Захист персональних даних 
Ми маємо відповідні заходи безпеки, щоб запобігти випадковій втраті персональних даних, 
використанню чи несанкціонованого доступу до них. Обмежений доступ до ваших персональних 
даних мають також ті, хто задіяний до роботи у програмі. Особи, які мають доступ до ваших даних, 

мають керуватися чинним законодавством у збереженні конфіденційності.  Ми також керуємося 
відповідними затвердженими процедурами у випадку порушенням безпеки збереження даних. 
Ми повідомимо вас і відповідні органи державної влади про підозру у порушенні безпеки даних 

відповідно до чинного законодавства.  
 

До кого звертатися  
Будь ласка, зв’яжіться зі спеціальним інформаційним відділом [the Information Resilience and 

Transparency Team] за адресою data.protection@kent.gov.uk у випадку порушення ваших прав або 
якщо ви хочете поскаржитися на те, чому ваші персональні дані були зібрані, як вони 
оброблювалися або як довго вони будуть зберігатися.  
 

Ви можете зв’язатися з нашим спеціалістом із захисту даних Бенджаміном Уотсом за адресою 
dpo@kent.gov.uk. 

 

“Загальне положення про захист даних Сполученого Королівства” також дає вам право подати 
скаргу до Уповноваженого з питань інформації, з яким можна зв’язатися за адресою 
https://ico.org.uk/make-a-complaint або за телефоном 0303 123 1113. Для отримання додаткової 
інформації відвідайте www.kent.gov.uk/privacy. 
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