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«Хочемо привітати наших українських гостей у Великій Британії 
та в Ноттінгемі. Ми розуміємо, що ви переживаєте важкі часи, та 
що життя у Великій Британії буде зовсім іншим для вас. У нас є 
потужна українська спільнота, а наші локальні мережі готові 
підтримати вас. 

 

Уряд підготував офіційний вітальний документ, який можна 

знайти на нашому вебсайті разом з іншою корисною інформацією.  

www.nottinghamcity.gov.uk/support-for-ukraine 

 

Ми підготували цей посібник, щоб допомогти вам 

влаштуватися в нашому місті й полегшити вам пошук місцевої 

інформації, а також швидко та легко отримати доступ до 

послуг. 

 
Повідомлення від міської ради Ноттінгема. 

  

Зміст 

Мапи Ноттінгема 3-4 

Імміграція та перевірка житла 5 

Служби охорони здоров'я та екстреної допомоги 6-8 

Освіта і навчання 9-10 

Допомога, фінансова підтримка та пошук роботи 11-12 

Інформація про Ноттінгем 13-15 

https://www.nottinghamcity.gov.uk/support-for-ukraine
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Мапа районів, межа міста Ноттінгем 
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Мапа центру міста Ноттінгем – натисніть тут, щоб завантажити власну копію, або 
відвідайте вебсайт www.visit-nottinghamshire.co.uk/plan-a-visit/mapsvisit  

https://www.nottinghamcity.gov.uk/your-council/about-the-council/access-to-information/information-we-publish/nottingham-city-centre-map/
http://www.visit-nottinghamshire.co.uk/plan-a-visit/mapsvisit
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Імміграція та перевірка майна 

 

Імміграція  
 

Ви перебуваєте у Великій Британії за однією з двох програм: Дім для України, коли 
місцеві жителі пропонують будинки для вас як гостей, або Програми української сім'ї, 
якщо ви приєдналися до членів родини, які вже живуть у Великій Британії.  

 

Спонсор та перевірка житла 
 

Сімейна віза для українців 
Місцеві ради не беруть участь у цьому процесі. Житло або домогосподарство, в яке ви 
приїжджаєте, не перевіряється.  Ви самі про все домовилися і не отримуєте узгодженої 
підтримки від уряду Великої Британії.  
 
Програма «Дім для України» 
Рада підтримуватиме вас і вашого спонсора щонайменше протягом 6 місяців і 
забезпечуватиме відповідність домовленостей. Будуть проводитися різні перевірки, 
щоб переконатися, що ви в безпеці:   
 
Перед вашим приїздом Міністерство внутрішніх справ проведе: 

 Стандартні безпекові перевірки перед наданням візи 

 Спонсори та всі дорослі в родинах спонсорів пройдуть первинну кримінальну 
перевірку 

 
Потім міська рада Ноттінгема: 

 Огляне житло, щоб переконатися у вашому безпечному там перебуванні.  

 Проведе додаткову перевірку розкриття інформації та заборону на 
домогосподарство спонсора та розширені перевірки, якщо у гостей є діти або 
вразливі дорослі.  

Міська рада Ноттінгема інформуватиме вас і вашого спонсора, якщо виникнуть якісь 
проблеми  
Якщо у вас виникли проблеми, ви можете зв’язатися з нами, зателефонувавши на наш 
Золотий номер +44115 915 5555 або за номером у Великій Британії 0115 915 5555, або 
на вебсайті - www.nottinghamcity.gov.uk/contact-us  
  
 
 
 

http://www.nottinghamcity.gov.uk/contact-us
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Фінансова підтримка, яка допоможе вам влаштуватися 

Спонсори повідомлять Раду про приїзд гостей до Ноттінгема, після чого наш 
співробітник відвідає дім і допоможе вам з будь-якими запитаннями. У рамках 
програми «Дім для України» Рада надасть кожному гостю ваучер на 200 фунтів 
стерлінгів на оплату негайних витрат. Рада повідомить гостей під час першого візиту, як 
вони можуть скористатися цим ваучером.  

Служби охорони здоров'я та екстреної допомоги  
 
 

Клініка лікаря загальної практики (загальні медичні потреби) 
Вам необхідно якомога швидше зареєструватися в клініці лікаря загальної 
практики.  Ви можете самі обрати, де реєструватися, але зазвичай це 

відбувається в клініці лікаря загальної практики поблизу вашого місця проживання.  
Зазвичай, першою людиною, до якої ви звертаєтесь у разі проблем зі здоров’ям, є ваш 
лікар загальної практики.  Він може лікувати багато захворювань і консультувати з 
питань здоров’я.  Він також може направити вас до інших спеціалізованих служб NHS.  
Скористайтеся цим посиланням, щоб знайти лікаря загальної практики: 
https://www.nhs.uk/service-search/find-a-gp  
 

Аптеки 
Кваліфіковані медичні працівники, які є в багатьох містах, можуть надати 
медичні поради та ліки без рецепта для низки неважких захворювань, таких як 

кашель, застуда, біль у горлі, проблеми з животом і болі. Тут також можна отримати 
рецепти, які виписує лікар загальної практики.  Скористайтеся цим посиланням, щоб 
знайти аптеку: https://www.nhs.uk/service-search/pharmacy/find-a-pharmacy  
 

Стоматолог 
Деякі стоматологи пропонують лікування NHS та приватне лікування.  Ви 
повинні спробувати зареєструватися до стоматолога як пацієнт NHS, хоча 

кількість місць обмежена і вони можуть знаходитись далеко від місця вашого 
проживання.  Повідомте стоматолога, якщо ви отримуєте пільги, оскільки чеки та деякі 
ліки можуть бути безкоштовними, а інші потрібно оплачувати.  Скористайтеся цим 
посиланням, щоб знайти стоматолога NHS: https://www.nhs.uk/service-search/find-a-
dentist  
 

Служби психічного здоров'я 
Проблеми з психічним здоров’ям є різними: від турбот, які ми всі 
переживаємо у повсякденному житті, до серйозних тривалих станів.  

https://www.nhs.uk/service-search/find-a-gp
https://www.nhs.uk/service-search/pharmacy/find-a-pharmacy
https://www.nhs.uk/service-search/find-a-dentist
https://www.nhs.uk/service-search/find-a-dentist
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Тривожність, посттравматичний стресовий розлад і депресія є найпоширенішими 
проблемами.  Якщо ви відчуваєте депресію протягом кількох тижнів або ваша 
тривожність впливає на ваше повсякденне життя, запишіться на прийом до свого 
лікаря загальної практики.  
 
Поради також доступні на вебсайті Служби NHS за адресою www.nhs.uk/mental-
health/nhs-voluntary-charity-services/nhs-services/, щоб підтримати вас на шляху до 
покращення самопочуття 
 

Доступ до екстреної або невідкладної медичної допомоги 
У разі гострої невідкладної хвороби, коли ви не можете чекати годин роботи 
лікарів загальної практики, щоб отримати пораду, зателефонуйте за номером 

111 або відвідайте онлайн Get medical help - NHS 111 (Отримати медичну допомогу - 
NHS 111) Якщо у вас виникла екстрена ситуація, яка потребує негайної медичної 
допомоги, оскільки чиєсь життя може бути під загрозою, зателефонуйте за номером 
999, щоб викликати швидку допомогу.  Ви можете скористатися цим посиланням, щоб 
знайти місцеві центри екстреної та невідкладної допомоги 
 

 

Лікарні  
 

У місті Ноттінгем є дві головні лікарні, але тільки в одній є відділення невідкладної 
допомоги. Медичний центр Queens розташований у районі Лентон і Воллатон Іст 
(Lenton and Wollaton East) на мапі на сторінці 3. У них є цілодобове відділення 
невідкладної допомоги, і це найбільша лікарня в цьому районі. 
 
Адреса: Queens Medical Centre, Derby Road, Nottingham, NG7 2UH 

Як дістатися до QMC, див. тут - www.nuh.nhs.uk/travel-to-qmc   

Ви також можете знайти путівник з NHS, перекладений українською мовою, тут – 
www.nottinghamcity.gov.uk/media/3374047/how-the-nhs-works-infographic-ukrainian.pdf  
 

http://www.nhs.uk/mental-health/nhs-voluntary-charity-services/nhs-services/
http://www.nhs.uk/mental-health/nhs-voluntary-charity-services/nhs-services/
https://111.nhs.uk/
https://111.nhs.uk/
https://www.nhs.uk/Service-Search/other-services/Accident%20and%20emergency%20services/LocationSearch/428
https://www.nhs.uk/Service-Search/other-services/Accident%20and%20emergency%20services/LocationSearch/428
http://www.nuh.nhs.uk/travel-to-qmc
http://www.nottinghamcity.gov.uk/media/3374047/how-the-nhs-works-infographic-ukrainian.pdf
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Служби екстреної допомоги 
 

Служби екстреної допомоги Великої Британії забезпечують громадську безпеку та 
здоров’я, доступні цілодобово, без вихідних, і контактувати з ними слід лише дійсно в 
екстреному випадку. 999– це номер усіх служб екстреної допомоги. 

 Поліція – якщо відбувається серйозне правопорушення або є безпосередня 
небезпека  

 Швидка допомога – якщо чиєсь життя під загрозою  

 Пожежно-рятувальна служба – якщо є пожежа 

 

 
Пожежно-рятувальна служба Ноттінгемшира 
 

На додаток до екстреної допомоги, пожежна служба може надати неекстрену 

допомогу, як-от поради з домашньої безпеки, безпечний огляд будинку, рекомендації 

проти димової сигналізації тощо.   Більш детальну інформацію можна знайти на сайті   

www.notts-fire.gov.uk/community/safety-in-your-home/  

 

 

 

 

 

Погане самопочуття? Виберіть правильну службу 

Самодопомога. NHS 111 Фармацевт GP (лікар) Служба NHS із 
обслуговування 

без запису 

Невідкладна 
допомога або 

999 
Похмілля. 
Розбите коліно. 
Біль у горлі. 

Кашель. 

Не знаєте, що 
вибрати? 
Розгублені? 
Потрібна 

допомога? 

Діарея. 
Нежить. 
Болісний 
кашель. 

Головний біль. 

Недуга. 
Блювота. 
Біль у вусі. 

Біль у спині. 

Якщо ви не 
можете 
потрапити до 
лікаря загальної 
практики, і вам 

не стає краще. 

Задуха. 
Сильна 
кровотеча. 
Біль у грудях. 

Затьмарення. 

https://www.notts-fire.gov.uk/community/safety-in-your-home/
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Поліція Ноттінгемшира 
 

Поліція Великої Британії створена, щоб захищати громадськість, її права та закон. Не 
бійтеся звертатися до неї, якщо ви стали жертвою злочину або бачите, що відбувається 
злочин,  
 
Повідомити про злочин можна кількома способами: 

 особисто – ви можете знайти найближчий поліцейський відділок тут - 
www.nottinghamshire.police.uk/stations  

 Телефонуйте за номером 999 щодо злочину, що відбувається та/або 
безпосереднього ризику заподіяння значної шкоди  

 Телефонуйте за номером 101 для неекстренних випадків або повідомте про це 
онлайн 

 Онлайн - www.nottinghamshire.police.uk/do-it-online/report-online  
 
 

Домашнє насильство  
 

Домашнє насильство є серйозним злочином у Великій Британії. Домашнє насильство 
відбувається не тільки між подружжям. Воно також може стосуватися родичів, 
включаючи жорстоке поводження з батьками з боку підлітка або дорослої дитини.  
 
У Ноттінгемі доступна допомога для тих, хто її потребує  
 

 Список місцевих служб підтримки можна знайти тут - 
www.nottinghamshire.police.uk/advice/domesticabuse/help   

 За підтримкою та консультацією в неробочий час, будь ласка, дзвоніть на 
Національну гарячу лінію з питань домашнього насильства 0808 2000 247 

 В екстрених випадках телефонуйте до поліції за номером 999 або у не 
невідкладних випадках — 101 

http://www.nottinghamshire.police.uk/stations
http://www.nottinghamshire.police.uk/do-it-online/report-online
http://www.nottinghamshire.police.uk/advice/domesticabuse/help
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Освіта і навчання  

 
 

Освіта  
 

У Великій Британії денне навчання є обов’язковим для усіх дітей у віці від 5 до 16 років. 
В Англії діти знаходяться у системі освіти, роботи чи навчанні до 18 років.  Інформацію 
для консультацій батьків щодо процесу запису до англійської школи можна знайти тут - 
Gov.uk    
 
Вам потрібно буде подати заявку на місце для кожної дитини. Скористайтеся процесом 
реєстрації, не звертайтеся безпосередньо до шкіл.  Скористайтеся цим посиланням, 
щоб подати заявку на шкільне місце для всіх дітей, які знаходяться під вашою опікою - 
Новий у цьому районі або бажаю змінити школу - Міська рада Ноттінгема 

 
Ви несете відповідальність за те, щоб ваша дитина (діти) відвідувала школу.  Транспорт 
до школи надається лише у виняткових випадках.  Використовуйте це посилання, щоб 
подати заявку на транспорт до школи www.nottinghamcity.gov.uk/school_transport  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2021 – 2022 рр. 
Ключовий 

етап 
Рік Дата народження  Вік 

ДИТИНА 2022 р. з 01.09.2017 по 31.08.2018 3-4 

KS1 
Початкова 

(Немовлята) 

Прийом з 01.09.2016 по 31.08.2017 4-5 

1 з 01.09.2015 по 31.08.2016 5-6 

2 з 01.09.2014 по 31.08.2015 6-7 

KS2 
Початкова 

(Молодший 
вік) 

3 з 01.09.2013 по 31.08.2014 7-8 

4 з 01.09.2012 по 31.08.2013 8-9 

5 з 01.09.2011 по 31.08.2012 9-10 

SEC 2022 6 з 01.09.2010 по 31.08.2011 10-11 

KS3 
Нижча  

середня 

7 з 01.09.2009 по 31.08.2010 11-12 

8 з 01.09.2008 по 31.08.2009 12-13 

9 з 01.09.2007 по 31.08.2008 13-14 

KS4 
GCSE 

10 з 01.09.2006 по 31.08.2007 14-15 

11 з 01.09.2005 по 31.08.2006 15-16 

https://educationhub.blog.gov.uk/2022/04/11/how-do-families-arriving-from-ukraine-apply-for-a-school-place-and-childcare-%d1%8f%d0%ba-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc-%d1%89%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%97%d0%b6%d0%b4%d0%b6%d0%b0/
https://www.nottinghamcity.gov.uk/information-for-residents/education-and-schools/school-admissions/new-to-the-area-or-wishing-to-change-schools/
http://www.nottinghamcity.gov.uk/school_transport
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Якщо ви подали заявку на навчання в школі та не змогли отримати місце, будь ласка, 
зв’яжіться з FairAccess@nottinghamcity.gov.uk   
 

 

Дитячі та громадські центри 
 

Громадські центри – це дружні, привітні місця в центрі громадського життя. Вони 
надають багато можливостей спробувати нові види діяльності, познайомитися з 
людьми зі схожими інтересами, знайти друзів і дізнатись про людей в місцевій 
громаді. Знайдіть свій найближчий громадський центр тут - 
www.nottinghamcity.gov.uk/communitycentres  
 
У Ноттінгемі є дитячі центри, які пропонують безкоштовні поради та підтримку, і вони 
можуть направити вас до інших місцевих служб для підтримки. Використовуйте наш 
каталог, щоб знайти найближчий до вас дитячий центр.  
 

 

Вибір дошкільної освіти та догляду за дітьми 
 

У Ноттінгемі є багато місцевих закладів для дошкільної освіти та догляду за 
дітьми.  Деякі 2-річні та всі 3- та 4-річні діти мають право на 15-годинну безкоштовну 
дошкільну освіту та догляд за дитиною на тиждень протягом 38 тижнів на рік, при 
цьому діти 3 та 4 років із працюючими батьками мають доступ до 30 годин на 
тиждень  Поряд з приватними платними місцями, це безкоштовне забезпечення 
доступне в більшості дитячих ясел, дошкільних закладів, шкільних ясел і в деяких 
пунктах догляду за дітьми Додаткову інформацію про це та доступне забезпечення 
можна знайти на вебсайті Догляд за дітьми | Ask Lion - довідник міста Ноттінгем

mailto:FairAccess@nottinghamcity.gov.uk
http://www.nottinghamcity.gov.uk/communitycentres
https://www.asklion.co.uk/kb5/nottingham/directory/landing.page?directorychannel=3_2
https://www.asklion.co.uk/kb5/nottingham/directory/landing.page?directorychannel=3_1
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Допомога, фінансова підтримка та пошук роботи  
 

 
Департамент праці та пенсій (DWP) – пільги та фінансова підтримка 
 

Департамент DWP відповідає за політику соціального забезпечення, пенсій та утримання 
дітей.  Він керує державною пенсією та різними виплатами за віком працездатності, 
інвалідністю та хворобою, такими як допомога на дитину, єдина соціальна виплата, 
персональні незалежні виплати, допомога по догляду. 
Департамент праці та пенсій - GOV.UK (www.gov.uk) 

 

 

 
Подача заявки на єдину соціальну виплату (Universal Credit) 

 

Єдина соціальна виплата – це виплата, яка допоможе вам і вашим родинам покрити 

витрати на проживання.  Виплачується щомісяця за минулий період.  Ви можете подати 

заявку на отримання єдиної соціальної виплати, якщо маєте низький дохід, не працюєте 

або не можете працювати. Скористайтеся цим посиланням, щоб подати заявку на єдину 

соціальну виплату https://www.gov.uk/apply-universal-credit  

 

 

Допомога на дитину 

 

Існує різниця між єдиною соціальною виплатою і виплатою на дитину: допомога на дитину 

– це гроші, які виплачуються батькам або іншим особам, які відповідають за виховання 

дитини. Ви можете подати заявку на отримання допомоги на дітей віком до 16 років, а 

іноді і для дітей старшого віку (віком 16-20 років), якщо вони навчаються на затвердженій 

денній формі навчання. 

Ви можете завантажити форму допомоги на дитину з цього вебсайту: www.gov.uk/child-

benefit/how-to-claim  

 

 

Місцеві групи підтримки, продовольчі банки, фінансові благодійні організації 

тощо   

 

Існує спеціальний вебсайт, на якому можна знайти інформацію про місцеві групи 

підтримки, продовольчі банки, благодійні організації фінансової допомоги, місцеві події та 

багато іншого. Відвідайте ASKLiON для отримання додаткової інформації.  

 

https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-work-pensions
https://www.gov.uk/apply-universal-credit
http://www.gov.uk/child-benefit/how-to-claim
http://www.gov.uk/child-benefit/how-to-claim
https://www.asklion.co.uk/kb5/nottingham/directory/home.page
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Пошук роботи у Великій Британії 
 

У Ноттінгемі є багато агенцій з працевлаштування, які можуть допомогти вам у пошуку 
роботи.  
Nottingham Jobs рекламує посади в місті, але вони також можуть запропонувати підтримку 
в навчанні та навичках, написанні резюме, навичках співбесіди та підготовці до співбесіди.  
Дізнайтеся більше та зв'яжіться з ними тут - www.nottinghamjobs.com/ 
 
У Ноттінгемі є ряд центрів зайнятості, де ви можете записатися на зустріч, щоб поговорити з 
радником та отримати допомогу й поради щодо пошуку роботи. Знайдіть найближчий 
центр тут - https://www.gov.uk/contact-jobcentre-plus  
 

 

Навчання дорослих  

 

У місті є багато різних курсів навчання для дорослих, багато з яких безкоштовні. Вони 

можуть включати навчальні курси, семінари та онлайн-навчання з широкого кола 

предметів. Щоб дізнатися, які можливості доступні у вашій місцевості та чи маєте ви право 

на державне фінансування, спробуйте:  

 скористатись вебсайтом Національної служби кар’єри, nationalcareers.service.gov.uk/, 
який пропонує поради щодо вибору курсів та пошук за поштовими індексами, щоб 
допомогти вам знайти відповідний курс.  

 Навчання дорослих бібліотек міста Ноттінгема - www.nottinghamcitylibraries.co.uk/our-
services/adult-learning/   

 Курс англійської мови можна проходити за допомогою самооплачуваних курсів у 

коледжах чи навчальних закладах та онлайн-ресурсів, таких як сторінка BBC BBC Learning 

English - BBC Learning English - Homepage.  

 

 

Банківські рахунки у Великій Британії 
 

У більшості місць приймають готівку, але все частіше люди використовують 
дебетові/кредитні картки для оплати товарів і послуг. 
Вам знадобиться банківський рахунок у Великій Британії, щоб отримувати оплату за роботу, 
отримувати пільги, оплачувати рахунки за комунальні послуги (наприклад, телефонний 
рахунок) або платити за оренду.  Відкриття банківського рахунку має бути пріоритетом після 
прибуття до Великої Британії. На цьому вебсайті є додаткові вказівки щодо британських 
банків і як відкрити рахунок.  
 
 

https://www.nottinghamjobs.com/
https://www.gov.uk/contact-jobcentre-plus
https://nationalcareers.service.gov.uk/
http://www.nottinghamcitylibraries.co.uk/our-services/adult-learning/
http://www.nottinghamcitylibraries.co.uk/our-services/adult-learning/
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/
https://www.expatica.com/uk/finance/banking/opening-a-bank-account-in-the-uk-103992/
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Інформація про Ноттінгем 
 

Міська рада Ноттінгема 
 

Міська рада Ноттінгема керує містом Ноттінгем. Рада відповідає за державні послуги, як-от 
освіта, транспорт, дороги, спадщина, соціальна допомога, бібліотеки, торгові стандарти та 
управління відходами. 
Більше інформації про Раду можна знайти тут - www.nottinghamcity.gov.uk 

 

Транспорт навколо Ноттінгема  
 

Ноттінгем має дуже хорошу транспортну систему, включаючи автобуси, трамваї та 

залізниці. Також у місті є приватні автобусні компанії та служби таксі.  Щоб отримати 

інформацію про пересування Ноттінгемом на автобусі, велосипеді, трамваї, поїзді чи пішки, 

відвідайте вебсайт - www.transportnottingham.com   

 

Безкоштовний проїзд  

 
Nottingham City Transport пропонує одну 5-денну картку Anyday Card на людину, яка дає 
змогу проїхати будь-які 5 днів на автобусах NCT у Ноттінгемі.  
 
Щоб отримати Anyday Card, відвідайте туристичний центр NCT на площі Old Market Square і 
покажіть: 
 

 український паспорт  
 

та   
 

 посадковий талон або квиток для подорожі до Великої Британії після 20 березня 
2022 р. або  

 візу, яка підтверджує в’їзд до Великої Британії після 20 березня 2022 р. 
 

Подорожі зі знижками  

 

Для людей похилого віку або людей із потребами пересування надаються пільгові проїзні 

та квитки. Вони доступні для гостей відповідного віку або інвалідів. Дізнайтеся більше тут – 

www.nottinghamcity.gov.uk/concessionarytravel   

 

 

 

http://www.nottinghamcity.gov.uk/
http://www.transportnottingham.com/
http://www.nottinghamcity.gov.uk/concessionarytravel
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Дорожня картка Робін Гуда  

 

Існує ряд схем подорожей і проїзних карток, доступних у туристичних операторів 

Ноттінгема, як-от картка Робіна Гуда. Це одна проїзна картка, або ви можете скористатись 

додатком «Подорожі» в автобусах, трамваях та потягах у Ноттінгемі. Існує кілька доступних 

карток і квитків, залежно від того, як і куди ви хочете подорожувати по мережі. Дізнайтеся 

більше та як подати заявку та зареєструвати свою проїзну картку Робіна Гуда тут – 

www.robinhoodnetwork.co.uk  

 
 

Групи місцевих громад  
 

Існує багато місцевих громад та волонтерських груп й організацій, які можуть 

запропонувати допомогу, поради та життєво важливу підтримку тим, хто прибуває до міста. 

Основними українськими партнерами підтримки є Nottingham and Nottinghamshire Refugee 

Forum (Ноттінгемський і Ноттінгемширський форум біженців), Arimathea Trust та 

Український культурний центр нижче. 
 

Ноттінгемський український культурний центр 

Українським культурним центром у Ноттінгемі керує Ноттінгемська філія Асоціації українців 
у Великій Британії (AUGB). Тут пропонується широкий спектр заходів та груп, включаючи 
суботню школу української мови, хор, оркестр, танцювальні, театральні та молодіжні 
гуртки. У центрі проводяться привітальні та спеціалізовані сесії для українських біженців. 
Адреса - Clawson Lodge (number 403), Mansfield Road, Carrington, NG5 2DP, 
Відвідайте їх вебсайт - www.nottinghamukrainianculturalcentre.co.uk   
Слідкуйте за ними на Facebook - www.facebook.com/nottinghamukrainianschool   
 

Українська Католицька Церква 
Матері Божої Неустанної допомоги та Української Католицької Церкви Святого Албана 
Адреса - 12 West Street, Nottingham, NG2 4QY  
Відвідайте їх вебсайт - www.ucc-gb.com/nottingham  

 

Покупки та послуги 
 

У Ноттінгемі є багато магазинів, де можна придбати їжу, продукти харчування, предмети 

побуту, одяг та ліки, як-от парацетамол, ібупрофен, дитячі ліки тощо. Деякі магазини 

працюють цілодобово, інші встановили години роботи на своєму вебсайті.  

  

http://www.robinhoodnetwork.co.uk/
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMjAzMjMuNTUzMjg3MDEiLCJ1cmwiOiJodHRwOi8vd3d3Lm5vdHRzcmVmdWdlZWZvcnVtLm9yZy51ay8ifQ.8p9w-ZHNq7PCoo6jlcvkXMTdSu3h6BVPMKR2goa1A7c/s/432059932/br/128520642311-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMjAzMjMuNTUzMjg3MDEiLCJ1cmwiOiJodHRwOi8vd3d3Lm5vdHRzcmVmdWdlZWZvcnVtLm9yZy51ay8ifQ.8p9w-ZHNq7PCoo6jlcvkXMTdSu3h6BVPMKR2goa1A7c/s/432059932/br/128520642311-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDIsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMjAzMjMuNTUzMjg3MDEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5ub3R0aW5naGFtYXJpbWF0aGVhLm9yZy51ay8ifQ.Z4gerXxmspH1GBHlqND2b_WG-lhAayS3QUA32xCXChc/s/432059932/br/128520642311-l
http://www.nottinghamukrainianculturalcentre.co.uk/
http://www.facebook.com/nottinghamukrainianschool
http://www.ucc-gb.com/nottingham
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Ви можете знайти свій найближчий супермаркет, відвідавши його вебсайт 
supermarket.nearest.place/en   або на картах Google за адресою www.google.co.uk/maps  
 
Східноєвропейські продовольчі магазини 

 Victoria Eastern European Food Nottingham, 153 Mansfield Road, Nottingham NG1 3FR 
 Broadgate Store, 144, High Road, Beeston, Nottingham NG9 2LN 
 Stokrotka Polski Sklep, 17 Bentinck Road, Radford, Nottingham NG7 4AA 
 Твой супермаркет, 494 Meadow Lane, Sneinton, Nottingham NG2 3GD 

 

Що робити в Ноттінгемі 
 

Ноттінгем — чудове місто, яке пропонує багато для всієї родини. Тут є заходи, магазини, 
музеї, парки, велика різноманітність ресторанів, пам'ятників та історичних будівель.  

 Більше інформації про те, що варто відвідати та побачити в Ноттінгемі тут - www.visit-

nottinghamshire.co.uk/ 

 Щоб дізнатися про заходи, відвідайте - www.visit-nottinghamshire.co.uk/whats-on  

 
Сподіваємося, що ця інформація буде корисною, і ми дуже раді, що ви вибрали наше місто 
для проживання.  

 

Переклади  

Більшість із наведених вище служб зможуть запропонувати вам переклад, включаючи 

лікарні, раду, лікарів, поліцію та інші служби, які надаватимуть вам підтримку. Вам потрібно 

лише попросити про переклад в момент звернення до них.  
 

 

Чи знаєте ви, що Ноттінгем був визнаний найдружнішим містом Великої 
Британії?  Ми хочемо, щоб ви відчували себе тут як вдома, і сподіваємося, що 
ми надали вам для цього багато вказівок, підтримки та контактної 
інформації. Однак, якщо вам потрібно щось інше або виникли запитання, 

міська рада Ноттінгема готова вам допомогти. 

 

 

 

 

https://supermarket.nearest.place/en
http://www.google.co.uk/maps
http://www.visit-nottinghamshire.co.uk/
http://www.visit-nottinghamshire.co.uk/
http://www.visit-nottinghamshire.co.uk/whats-on
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