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Інформаційний пакет 
 
Вступ 
Ласкаво просимо в Ешборн (Ashbourne)!  
Незалежно від того на скільки довго ви плануєте перебувати тут вам 
дуже раді Цей пакет містить загальну інформацію про наше місто.  Цей 
пакет інформації буде корисним для вас та має відповіді на багато 
запитань, які вас цікавлять. Будь ласка, задавайте також питання 
господарю будинку, де ви живете. 
 
Що таке Ashbourne4Ukraine? 
Багато людей в Ешборні та навколишніх селах домовились, що ми 
повинні щось зробити, щоб допомогти людям, які постраждали від цієї 
війни. Церкви, благодійні організації та підприємства об’єдналися для 
того, щоб допомогти вам оселитися в Ешборні. Ми назвали цю 
співпрацю Ashbourne4Ukraine (Ешборн для України). 
Ми створили цей інформаційний пакет з інформацією та пропозиціями 
допомоги, які, сподіваємося, підтримають вас. Багато спеціалістів у 
своїй галузі долучилися до розробки цього пакету. Деякі з груп, що 
допомагають, – це групи біженців – ARCS (група спонсорства 
спільноти біженців Ешборна) та One World Group. Вони запропонували 
свою підтримку, мудрість та контакти з їхніх попередніх проектів та 
тренінгів для того щоб допомогти оселитися сім'ями в цій країні після 
того, як вони були змушені покинути свої домівки.  

 

Наша мета 
Наша мета – працювати разом, щоб підтримати вас. Будьте впевнені, 
що ви не на наодинці, і ми хочемо допомогти вам почуватися в безпеці 
та влаштуватися тут.  

Цей пакет доступний українською та російською мовами. Цей пакет 
доступний у багатьох місцях – у місцевих церквах, школах та 
громадських будівлях або в Інтернеті на сайті ashelim.ch/ukraine. 
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Корисні факти та інформація 
 
В Ешборні є багато закладів, які вам можуть знадобитися, наприклад, 
банки, кабінет лікаря та магазини. Ви знайдете цю інформацію нижче. 

 
Медицина та охорона здоров'я 

Лікарі  
Господар будинку зможе допомогти вам зареєструватися у лікаря в 
Ешборні або найближчій до вашого нового місцезнаходження лікарні. 
Це дуже важливо зробити, щоб ви могли отримати необхідну допомогу 
та мати доступ до ліків, якщо це необхідно. Медичне обслуговування 
надається безоплатно. 
Зверніться до лікаря, якщо у вас є дитина віком до 5 років, оскільки ви 
маєте можливість отримаєте регулярні огляди та підтримку від 
місцевої групи відвідувачів охорони здоров’я, яка доглядає за дітьми 
віком від 0 до 5 років. 
У нас є 2 хірургії в Ешборні: 
(Зверніть увагу, що в прилеглих районах є більше) 
 Ashbourne Medical Practice 
(Медична практика Ешборна):   
 

    
Адреса: Clifton Road, 
Ashbourne, DE6 1DR 
Веб-сайт: 
ashbournemedicalpractice.co.uk 
Телефон: 01335 216885  
 

 The Surgery Ashbourne (Хірургія 
Ешборн): 

Адреса: Clifton Road, Ashbourne, 
DE6 1RR 
Веб-сайт: 
thesurgeryashbourne.co.uk 
Телефон: 01335 300588 
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Стоматолог  
Господар будинку також може допомогти вам зареєструватися до 
стоматолога, який може оглянути ваші зуби та надати необхідне 
лікування. У цій місцевості може бути важко знайти стоматолога 
Національної служби здоров’я, і вам, можливо, доведеться поїхати в 
Аттоксетер (Uttoxeter) або Дербі (Derby), щоб зареєструватися.  
Аптека  
У Великобританії лікар може виписати вам рецепт, якщо вам 
знадобляться якісь ліки. Вам потрібно буде віднести свій рецепт в 
аптеку, щоб забрати ліки.  У Ешборні є кілька місць, де це можна 
зробити. Будь ласка, перегляньте розділ "Магазини".  
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Покажчик магазинів 

 

Ось лише кілька корисних магазинів для повсякденних речей першої 
необхідності. У центрі міста є багато місцевих магазинів, які вартують 
уваги. У місті є багато магазинів, які продають взуття та одяг.  

 

Назва та час 
роботи Де? Предмети 

продажу 
ALDI  
Години роботи 
Пн 08:00 – 22:00 
Вт 08:00 – 22:00 
Ср 08:00 – 22:00 
Чт 08:00 – 22:00 
Пт 08:00 – 22:00 
Сб 08:00 – 22:00 
Нд 10:00 – 16:00 

Carnation Way, Ashbourne, 
DE6 1AY 

 

Супермаркет - 
різноманітна 
їжа, туалетно-
косметичні 
засоби та 
предмети 
побуту. 

 A L Hulme 
Години роботи  
Пн 9:30-11:30 
Вт 8:30–17:00 
Ср 9:00–13:00 
Чт 8:00–17:00  
Пт 8:00–17:00 
Сб 8:30–16:00 
Нд зачинено 26 Church St, Ashbourne 

DE6 1AE 
 

Рибні продукти 

 Ashbourne 
Bakehouse  
Години роботи  
Пт 8:30–14:00 
Сб 8:30–14:00 
Нд зачинено 
Пн зачинено 
Вт 8:30–14:00 
Ср 8:30–14:00 

 
 

Хліб, тістечка, 
хлібобулочні 
вироби 
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Чт 8:30–14:00 29 Market Place, Ashbourne 
DE6 1EU 

 
Boots 
Години роботи  
Пн 8:30–17:30 
Вт 8:30–17:30 
Ср 8:30–17:30 
Чт 8:30–17:30 
Пт 8:30–17:30 
Сб 8:30–17:30 
Нд зачинено 
 

 
 

7, Horse & Jockey Yard, St 
John St, Ashbourne DE6 

1GH 
 

Аптека, 
туалетно-
косметичні 
засоби, дитячі 
речі. 

CO OP 
Години роботи 
Пн 07:30 - 20:00 
Вт 07:30 - 20:00 
Ср 07:30 - 20:00 
Чт 07:30 - 20:00 
Пт 07:30 - 20:00 
Сб 07:30 - 20:00 
Нд 10:00 - 16:00 
 

Shawcroft Centre, Dig Street, 
Ashbourne DE6 1GF 

 

Супермаркет - 
різноманітні 
продукти 
харчування, 
туалетно-
косметичні 
засоби, 
предмети 
побуту та 
пошта. 

CO OP 
Години роботи 
Пн 7:00-22:30 
Вт 7:00-22:30 
Ср 7:00-22:30 
Чт 7:00-22:30 
Пт 7:00-22:30  
Сб 7:00-22:30 
Нд 7:00-22:30 
 

 
Blenheim Rd, Airfield 

Industrial Estate, Ashbourne 
DE6 1HA 

 

Супермаркет - 
різноманітна 
їжа, туалетно-
косметичні 
засоби, 
предмети 
побуту 

David Neils 
Години роботи  
Пн 9:00–17:30 
Вт 9:00–17:30 
Сд 9:00–17:30 
Чт 9:00–17:30  

Магазин 
побутової 
техніки 
Кухонний 
посуд  
Садівництво  
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Пт 9:00–17:30 
Сб 9:00–17:30 
Нд 10:00–13:00 
 

 
Town Centre, 12 Compton 
St, Ashbourne DE6 1DA 

 
 Fresh Choice  
Години роботи 
Пн 9:00–16:00 
Вт 9:00–16:00 
Сд 9:00–16:00  
Чт 9:00–17:00 
Пт 9:00–17:00 
Сб 9:00–17:00 
Нд зачинено 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

22 St John St, Market Place, 
Ashbourne DE6 1GH 

 

Свіжі місцеві 
фрукти, овочі 
та молочні 
продукти 

Lloyd’s Pharmacy 
Години роботи 
Пн 8:30-18:15 
Вт 8:30–18:15 
Ср 8:30–18:15 
Чт 8:30–18:15 
Пт 8:30–18:15 
Сб 8:30–14:30 
Нд зачинено 
 

 
 

Ashbourne Health Centre, 
Clifton Rd, Ashbourne DE6 

1DR 
 

Аптека та 
туалетні 
приналежності. 

Lumbards Of 
Ashbourne 
Години роботи  
Пт 7:00–19:00 
Сб 7:00–19:00 
Нд 8:00–17:00 
Пн 7:00–17:00 
Вт 7:00–19:00 
Сд 7:00–19:00 
Чт 7:00–19:00 
 
 
 
 

 
 

20 Compton St, Ashbourne 
DE6 1DA 

Автозаправна 
станція 
Побутове 
прибирання  
Корм для 
домашніх 
тварин 
Садівництво 
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Marks  
Години роботи  
Пт 7:30–17:00 
Сб 7:30–16:00 
Нд зачинено 
Пн 7:30–16:00 
Вт 7:30–17:00 
Ср 7:30–13:00 
Чт 7:30–17:00 
 

 

 
50 B St John St, Ashbourne 

DE6 1GH 
 

М'ясна 
крамниця 

M&S 
Години роботи  
Пн 8:00–17:00 
Вт 8:00–20:00 
Ср 8:00–20:00 
Чт 8:00–20:00 
Пт 8:00–20:00 
Сб 8:00–20:00 
Нд 10:00–16:00 
 

Waterside Retail Park, 
Clifton Road, Ashbourne 
DE6 1DG 

Супермаркет - 
різноманітна 
їжа, туалетно-
косметичні 
засоби та 
предмети 
побуту. 

Nigel’s Butchers 
Години роботи 
Пт 7:30–17:00 
Сб 7:30–17:00 
Нд зачинено 
Пн 7:30–17:00 
Вт 7:30–17:00 
Ср 7:30–17:00 
Чт 7:30–17:00 
 

 
 

21 Dig St, Ashbourne DE6 
1GF 

 
 

М'ясна 
крамниця 
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Sainsbury’s 
Години роботи 
Чт 8:00–20:00 
Пт 8:00–20:00 
Сб 8:00–20:00 
Нд 10:00–16:00 
Пн 8:00–17:00 
Вт 8:00–20:00 
Сд 8:00–20:00 

 
 

Coopers Mill, King Edward 
St, Ashbourne DE6 1BW 

 

Супермаркет - 
різноманітна їжа, 
туалетно-
косметичні засоби 
та предмети 
побуту. 

The 
Ashbourne 
Gingerbread 
shop  
Години роботи 
Пт 8:00–17:00 
Сб 8:00–17:00 
Неділя
 зачинено 
Пн 8:00–17:00 
Вт 8:00–17:00 
Ср 8:00–17:00 
Чт 8:00–17:00 
 

 
 

26 St John St, Market Place, 
Ashbourne DE6 1GH 

 

Хліб, тістечка, 
хлібобулочні 
вироби, кафе 
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Грошові послуги 
 

Банк 
У Великобританії важливо мати банківський рахунок для отримання 
грошей, включаючи допомогу. Ви можете відкрити банківський рахунок 
онлайн або звернутися у відділення  

 
Lloyds Bank (Ллойдс 
Банк), Compton, 
Ashbourne, DE6 1GY.  
Контактний номер: 0345 
602 1997.   
 

 
Lloyds Bank 
 
Українські біженці мають право на Universal Credit (Універсальний 
кредит - назва соціальної програми з виплати допомоги (не плутати з 
банківським кредитом)) та підтримку при пошуку роботи з моменту 
прибуття тривалістю 3 роки.  Універсальний кредит доступний для всіх 
віком від 18 до 66 років. Програма виплати цієї допомоги доступна для 
тих, хто має низькі доходи або не має роботи. 
“Українці також матимуть право на різноманітні види допомоги. Такі як: 
отримання житлової допомоги (Housing Benefit)*, пенсійного кредиту 
(Housing Benefit), виплати за особисту незалежність (Personal 
Independence Payment), допомоги по інвалідності дитини та допомоги 
опікунам (Child Disability Living Allowance and Carers Allowance), а 
також допомоги на відвідування (Attendance Allowance). Для тих 
українців, які відповідають критеріям, доступні також допомога на 
працевлаштування та підтримку на основі внесків (ESA) та допомога в 
пошуках роботи (JSA).”1 
*Будь ласка, вимагайте допомоги на житло лише тоді, коли це 
необхідно, і якщо ваша сім’я покинула приймаючий будинок. 

 
1 https://www.gov.uk/government/news/immediate-benefit-support-for-those-fleeing-the-invasion-in-ukraine 
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Щоб отримати інформацію та подати заявку, ви можете за 
допомогою веб-сайту: https://www.gov.uk/ 

Для отримання додаткової допомоги існує державна служба, яка 
називається Citizens Advice (порада громадянам), яка доступна по 
понеділкам після 12 години дня в медичній практиці Ешборна 
(Ashbourne Medical Practice). Будь ласка, зателефонуйте 01335 
216885 , щоб записатися на прийом. 
Існує багато корисних веб-сайтів, які конвертують британські фунти 
стерлінгів £ у гривні ₴. Це може знадобитися, коли ви знайомитися з 
грошовою системою Великобританії. 

https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1  
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Життя в громаді 
 

Вивчення англійської 
Для більшої незалежності ви можете вивчати англійську. Ми можемо 
допомогти в цьому; 
• Перекладач Google може допомогти в повсякденному житті 

перекладати те, що хтось говорить вам, або те, що ви хотіли б 
сказати комусь іншому. https://translate.google.co.uk/  

• Корисний веб-сайт www.bbc.co.uk/bitesize Ви можете вивчити 
деякі навчальні програми англійських шкіл Великобританії. 

• Наша місцева бібліотека також є чудовим ресурсом, і вона 
розпочала процес отримання книжок українською та російською 
мовою; вони також можуть надати книги для бажаючих вивчати 
англійську як другу мову. 

• Якщо у вас є певні мовні потреби, наприклад, пов’язані з 
медичними вимогами, роботою, освітою, будь ласка, повідомте 
нас на громадському заході, і ми допоможемо зі спеціальним 
словником. 

• Ми також плануємо створити середовище та події, щоб люди 
могли спілкуватися, співпрацювати та навчатися разом з іншими 
українцями. Перший такий захід господаря будинку та родини 
відбудеться в церкві Ешборн Елім (Ashbourne Elim Church) о 14:00 
годині 30 квітня 2022 року. Запрошуються всі господарі будинків 
та родини, що приїхали. Ми сподіваємося створити спільноту 
людей із подібним досвідом, щоб ви знали, що ви не самотні. 

Працевлаштування 
Є кілька компаній і підприємств, які запропонували роботу тим, хто 
збирається переїхати в Ешборн. Якщо вас це цікавить, будь ласка, 
запрошуємо на наші заходи господарів будинків та родини, що 
приїхали. Інформація додається на звороті цього пакета. 
 
Місцева бібліотека  
Наша місцева бібліотека з нетерпінням чекає на вас. Ви можете мати 
доступ до комп’ютерів, книг для вивчення англійської мови та книг 
українською та російською мовами.  
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Адреса: Ashbourne Library, Compton Street, Ashbourne, DE6 1DA 
Телефон: 01629 533950 

  



 15 

Церкви в околицях  
У нас є кілька церков в Ешборні, а також багато в наших навколишніх 
селищах.  

1. Баптистська церква Ешборна (Ashbourne Baptist Church) 
Телефон: 01335 343817 
Веб-сайт: http://www.ashbourne-baptist.org/  

2. Католицька церква Ешборна (Ashbourne Catholic Church)  
Telephone: 01335 342236 

3. Церква Ешборн Елім (Ashbourne Elim Church)  
Telephone: 01335 344338 
Веб-сайт: https://ashbourneelim.church/  

4. Методисти Ешборна (Ashbourne Methodist)  
Телефон: 01335 342408 
Веб-сайт: https://www.ashbournemethodist.org.uk/  

5. Церква Святого Освальда (St Oswald's Church) 
Телефон: 01335 343052 
Веб-сайт: https://www.ashbournechurch.org.uk/   

У Дербі є Українська Католицька Церква, яка проводить служби кожні 
два тижні. 

6. Українська Католицька Церква Архангела Михаїла (St Michael 
the Archangel, Ukrainian Catholic Church). 
Telephone: +44 (0) 20 7629 1073 
Веб-сайт: https://www.ucc-gb.com/derby  

Подорожі 
Ешборн — чудове місце для прогулянок, де багато місць знаходяться 
в пішій доступності. Ось деяка інформація, яка може стати в нагоді, 
якщо у вас проблеми з мобільністю або ви хочете подорожувати на 
довші відстані.  

Таксі:  
Ashbourne Taxis 
Телефон: 01335 345198 
 ACT Taxis: 
Телефон: 01335 343928 

Автобус: 
Автобусна компанія "Swift", яка знаходиться на більшості автобусних 
зупинок в Ешборні, і працює з автовокзалу (Bus Station) в місті поблизу 
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Lloyds Bank. Перевіряйте розклад онлайн за допомогою пошуку 
Google або на автобусній зупинці.  

Автобус Ешборн – Дербі 
Час: Тривалість 51 хвилина  
Вартість: £3-£5 

Автобус Ешборн – Аттоксетер 
Час: 35 хвилин 
Вартість: £3-£5 

Поїзди: 
Найближчими залізничними станціями до Ешборна є станції Дербі та 
Аттоксетер. До них можна дістатися з Ешборна на автобусі.  

Дербі (Derby) (DBY) 
Станція Дербі: Railway Terrace, Дербі, Дербішир, DE1 2RU 

Аттоксетер (Uttoxeter) (UTT) 
Станція Аттоксетер: Station Road, Uttoxeter, Staffordshire, ST14 8XG 

Веб-сайт: https://www.eastmidlandsrailway.co.uk/help-
manage/manage/contact-us  

http://ojp.nationalrail.co.uk/service/planjourney/search 

 

Дозвілля 
Дербішир (Derbyshire) — прекрасне місце для життя, у сільській 
місцевості є багато маршрутів для піших прогулянок. Ешборн 
знаходиться неподалік від району Пік (Peak District), одного з 15 
національних парків Великобританії, відомого своїми красивими 
пагорбами та сільською місцевістю. Є багато громадських пішохідних 
груп, до яких ви можете приєднатися, які досліджують навколишню 
сільську місцевість.  
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Торп Клауд (Thorpe Cloud) 

 

 

 

 

 

Баттертон (Butterton) 

 

 

 

 

 

Тіссінгтон Трейл (Tissington 
Trail) 
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У нас є центр дозвілля з тренажерним залом, громадським басейном 
і багато клубів, до яких можна приєднатися, наприклад, хокейний, 
футбольний або тенісний клуб. Для отримання додаткової інформації, 
будь ласка, зверніться.  

 

 

 

Центр  
Дозвілля  
Ешборн 

 

 

 

 

Взимку чи влітку місцеві парки просто чарівні. У центрі Ешборна є 
великий парк з озером із качками та лебедями, а також чудовим 
майданчиком для ігор на відкритому повітрі для дітей. Навколо нього 
багато чудових стежок для піших прогулянок, а також нещодавно 
побудований павільйон для крикету, куди ви можете зайти за напоєм. 

 
В центрі Ешборна і багатьох чудових навколишніх селищ є багато 
гарних пабів і кафе, які готові тепло зустрічати вас і пригощати 
смачною їжею. 
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Інформація для тих, хто має дітей 
 
У Великобританії всі діти відвідують школу до досягнення 16 років. 
Молоді люди 16-18 років вступають до коледжу або проходять 
стажування.  
Вам доведеться подати заявку, щоб отримати місце в школі – ваша 
приймаюча сім’я допоможе в цьому. Ви також можете зателефонувати 
в будь-яку школу, і вони з радістю допоможуть вам. 
На сайті Refugee Education UK також є посібник, написаний 
українською мовою. https://www.reuk.org/home  

Школи для дітей 4-11 років 
 

 
 
Початкова школа Ешборн (Ashbourne Primary School),  
Адреса: Cokayne Avenue, Ashbourne DE6 1EJ 
Телефон: 01335 342891  
Електронна пошта: 
info@ashbourneprimary.derbyshire.sch.uk 

 
Початкова школа та дитячий сад Ешборн Хіллтоп 
(Ashbourne Hilltop Primary and Nursery School). 

Адреса: Wyaston Road, Asbhourne DE6 1NB 
Телефон: 01335 343041 
Електронна пошта: 
info@ashbournehilltop.derbyshire.sch.uk 

 
 

Початкова школа Святого Освальда (St Oswald’s 
Primary School),  
Адреса: Mayfield Road, Ashbourne, DE6 1AS 
Телефон:  01335 342660  
Електронна пошта: info@st-oswalds.derbyshire.sch.uk  
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Школа та коледж для дітей 11-18 років 

 
Гімназія королеви Єлизавети (Queen Elizabeth’s Grammar School),  
Адреса: The Green Road, Ashbourne, DE6 1EP 
Будь ласка, контактуйте з: Пані К. Морган (Ms K Morgan)  
Електронна пошта: morgan@queenelizabeths.derbyshire.sch.uk 
Телефон: 01335 343685 
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Школи за межами Ешборна 
 

Школа 
Номер 
телефо

ну 
Адреса електронної пошти 

Головн
ий 

вчитель 

Шкільн
ий вік 

Осмастонс
ька 
початкова 
школа, 
Осмастон 
(Osmaston 
Primary, 
Osmaston) 

01335 
343140 

info@osmaston.derbyshire.sc
h.uk 

Місіс 
Дж. Харт 
(Mrs J 
Hart) 

4-11 
років 

Початкова 
школа 
Кліфтона, 
(Clifton 
Primary,) 
Кліфтон 
(Clifton) 

01335 
342473 

info@clifton.derbyshire.sch.uk Місіс 
Дж. Харт 
(Mrs J 
Hart) 

4-11 
років 

Початкова 
школа 
Кнайветон
а (Kniveton 
Primary) 

01335 
342573 

enquiries@kniveton.derbyshir
e.sch.uk 

Містер Л 
Редфер
н (Mr L 
Redfearn
) 

4-11 
років 

Фіцхербер
т Фені 
Бентлі 
(Fitzherbert 
Fenny 
Bentley) 

01335 
350362 

fitzherbert@thevillagefederatio
n.co.uk 

Містер П 
Джонсто
н (Mr P 
Johnston
) 

4-11 
років 
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Діти до 4 років 
 

Ось кілька груп для батьків з немовлятами та малюками, щоб 
поспілкуватися з іншими. У вашого патронажного медичного 
працівника буде більш розширений список. 

 

 

Welly Club Методистська церква 
Ешборна (Ashbourne 
Methodist Church)  

Вівторок 
зранку 
9.30 – 10.30 

07814 
192924 

Storytime Бібліотека Ешборна 
(Ashbourne Library) 

Вівторок 
зранку 
10:15-10:45 

01629 
533950 

Little Sparkles Ashbourne Elim Church 
(Ashbourne Elim Church) 

Четвер 
зранку 
9.30 – 11.30 

01335 
344338 

Edward Bear  
 

Церква Святого Освальда 
(St Oswald’s Church)  
 

Четвер 
зранку 
9.30 – 10.30 

01335 
343052 
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Покажчик контактних телефонів 
 
Цілодобова візова підтримка Великобританії для громадян України  
Телефон: 0808 1648810 

Асоціація Українців (Дербі)  
Телефон: 01332 347226 
Електронна пошта: derby@augb.co.uk 
Веб-сайт: http://www.augb.co.uk  

Ashbourne4Ukraine 
Веб-сайт: ashelim.ch/ukraine  
Сторінка у Facebook: 
http://www.facebook.com/groups/ashbourne4ukraine  

Будуть різноманітні заходи, організовані на місцях компаніями, 
церквами та благодійними організаціями по всьому Ешборну, які 
хочуть привітати вас і побудувати спільноту для підтримки вас і вашої 
родини. 

Перша подія – 30го квітня 2022 року о 14:00 у церкві Ешборн Елім 
(Ashbourne Elim Church). Запрошення додається в кінці буклету.  

Barnardo’s  
Психологічна підтримка Barnardo's (всі послуги включають доступ до 
перекладачів українською та російською мовами) 
Телефон: 0800 148 8586   
Години роботи: Понеділок – п’ятниця з 10.00 до 20.00 і субота з 10.00 
до 15.00.   

Поради громадянам (Citizens Advice) (для інформації про пільги)  
Медична практика Ешборна (Ashbourne Medical Practice)  
Понеділок зранку. Будь ласка, телефонуйте, щоб записатися на 
прийом.  
Телефон: 01335 216885  

Екстрені контакти 
Якщо вам коли-небудь буде загрожувати будь-яка небезпека, скоєно 
злочин, сталася пожежа або хтось серйозно хворий чи поранений, ви 
можете зателефонувати за цими номерами у Великобританії. 
 999 – повідомити про пожежу, злочин або викликати швидку 
допомоги 
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 101- якщо ви хочете поговорити з поліцією про щось серйозне, 
але не термінове  
Крім того, якщо вам потрібен лікар у надзвичайній ситуації вдень чи 
вночі, але це не загрожує життю, найближча лікарня знаходиться в 13 
милях у Дербі. Ось їхній веб-сайт і як туди потрапити. 
https://www.uhdb.nhs.uk/royal-derby-hospital-getting-to  
Для невідкладних медичних ситуацій зателефонуйте за номером 111, 
щоб зв’язатися з телефоном довіри Національної служби здоров’я. 
 
Сусіди 
Нижче наведено контактні дані для ваших сусідів, які знають, що ви 
прибуваєте, і раді, що ви з ними зв’яжетесь. Ваш господар будинку 
заповнить цей розділ. 
Ім'я/імена:             
Телефон:      
Номер будинку:         
Ім'я/імена:             
Телефон:      
Номер будинку:          
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https://www.gov.uk/government/publications/welcome-a-guide-for-ukrainians-arriving-in-the-uk
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