
Рада Шропшира 

Консультації з питань житла 

 

Консультація 
 

Огляд трьох візових програм для українців, і що 

ви можете зробити, якщо не можете продовжувати 

жити у своєму житлі. 

 

Українці мають право на отримання допомоги 
 
Якщо ви громадянин України, який втік від війни в Україні, ви можете 
скористатися однією з трьох програм, створених для надання допомоги: 
 

• Сімейна програма для України — якщо ви українець і у вас є сім’я у 
Великій Британії; 

• Програма спонсорства для України (Homes for Ukraine) — якщо ви 
українець і у вас немає сім’ї у Великій Британії; 

• Програма подовження для України — якщо ви українець і вже 
перебуваєте у Великій Британії. 

 
Деякі громадяни України можуть мати право на житлову допомогу та 
соціальні виплати. 
 
Вид допомоги, який доступний українцям 
Сімейна програма для України (www.gov.uk/guidance/apply-for-a-ukraine-
family-scheme-visa) дозволяє членам сімей громадян Великої Британії, 
осіб, які проживають у Великій Британії, та деяким іншим особам 
приїжджати або залишатися у Великій Британії. 
 
Схема спонсорства для України (Homes for Ukraine) 
(www.gov.uk/guidance/apply-for-a-visa-under-the-ukraine-sponsorship-scheme) 
дозволяє громадянам України та членам їхніх родин приїхати до Великої 
Британії, якщо вони мають спонсора за схемою Homes for Ukraine. Рада 
відповідає за: 
• перевірки розміщення; 
• визначення місця стягнення орендної плати;
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• різноманітні інші перевірки, включно з безпекою дорослих і дітей. 
 
Ви можете подати заявку на схему подовження для України 
(www.gov.uk/guidance/apply-to-stay-in-the-uk-under-the-ukraine-extension-
scheme) якщо ви українець або член родини когось із українців. Ви можете 
подати заявку, якщо у вас є дозвіл на перебування у Великій Британії до 
18 березня 2022 року. Ви також можете подати заявку, якщо у вас є дозвіл 
на перебування, термін дії якого закінчився 1 січня 2022 року або пізніше. 
 
Право українців на отримання житлової допомоги 
 
Якщо ви більше не можете продовжувати жити в житлі, організованому для 
вас через сімейну схему для України чи спонсорську схему для України, 
або ви влаштувалися через схему подовження для України, ви можете 
звернутися до Ради з питань житлової допомоги. Рада оцінить ситуацію та 
може запропонувати спробувати допомогти вам і члену вашої родини 
розв’язати проблеми за допомогою посередництва. 
Ви повинні мати право на отримання житлової допомоги, якщо ви 
залишили Україну через війну та проживали в Україні до 1 січня 2022 року. 
 
Ви можете мати право на: 

• надання соціального наймового житла; 

• допомогу безпритульним; 

• переведення вас до іншого приймальника "Homes for Ukraine" у цій 
зоні; 

• підтримку вас у переїзді в інший регіон Великої Британії, якщо у вас є 
там зв’язки. 

 
Щоб отримати соціальне орендоване житло, ви повинні відповідати будь-
якому кваліфікаційному критерію, ухваленому Радою. Зазвичай особа 
відповідає вимогам, лише якщо вона прожила в цьому районі протягом 
мінімального періоду, два роки — це термін, рекомендований урядом 
Великої Британії. Крім того, особа відповідатиме вимогам, якщо вона 
працює або члени сім’ї проживають на території цієї місцевої громади.

http://www.gov.uk/guidance/apply-to-stay-in-the-uk-under-the-ukraine-extension-scheme
http://www.gov.uk/guidance/apply-to-stay-in-the-uk-under-the-ukraine-extension-scheme


Якщо ви маєте право на отримання допомоги безпритульним, Рада може 
мати обов’язок надати вам тимчасове житло. Це житло має відповідати 
вашим потребам і потребам членів вашої родини. Очікується, що ви 
сплачуватимете орендну плату й інші послуги. Ви не матимете права 
вибирати тип або місце розташування наданого вам тимчасового житла. 
 
Ви можете мати право на оренду в приватному секторі, у вашого 
орендодавця, але вам потрібно перевірити своє право орендувати, коли ви 
отримаєте дозвіл на проживання. 
 

 
Ця послуга пропонується відповідно до обов’язків ради щодо надання 
консультаційних послуг. Це не юридична консультація. Якщо ви не 
впевнені щодо будь-яких деталей або якщо ваші обставини не 
покриваються, зв’яжіться з нами. 
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