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Ласкаво 
просимо до 
Лімерика, Ірландія 

Цей документ є коротким довідником, який допоможе вам орієнтуватися в основних 
послугах, потрібних для життя в Лімерику. Почитати детальніше можна на сайті 
www.limerick.ie/council/services/community-and-leisure/information-people-
ukraine/information-people-ukraine. 

Загальну інформацію про підтримку та доступні послуги в Ірландії можна переглянути за 
посиланням  www.gov.ie/ukraine. 

Доступ до державних послуг 
У першу чергу вам потрібно отримати номер Служби державного забезпечення (PPS) для 
вас та вашої дитини. Це номер, що видається урядом, і він потрібен вам для доступу до 
державних послуг в Ірландії. 

Отримати номер PPS можна звернувшись з паспортом або іншим документом, що 
підтверджує особу, в найближчий центр Intreo. 
 

 
 

Коли ви подаєте заяву на отримання номера PPS, ви можете подати заявку на соціальну 
допомогу та допомогу на дитину за цією ж формою. Виплати можна отримати в 
найближчому поштовому відділенні (An Post). Під час подачі заявки ви повинні вказати, на 
яке поштове відділення направляти виплати - їх можна буде отримати тільки там. 
 

 
 

Після отримання номеру PPS ви можете звернутися за отриманням Карти державних 
послуг (Public Services card). Цей процес може зайняти декілька тижнів, тому варто 
звернутися якомога швидше.  Це – картка з вашим номером PPS і фото, яка  знадобиться вам 

У Лімерику найближчий центр Intreo розташований за адресою Dominic Street, Лімерик, 
V94 X327. Він також відомий як український відділ Департаменту соціального захисту (є 
україномовні працівники). 

Робочий час – з 9:15 до 17:00 (з понеділка по середу), з 10:30 до 17:00 (у четвер) та з 9:15 
до 16:30 (у п'ятницю). 

An Post – це державний постачальник поштових послуг в Ірландії. Вони надають поштові 
й банківські послуги та розташовані в більшості міст і міських районів. Див.  
www.anpost.com. 

http://www.limerick.ie/council/services/community-and-leisure/information-people-ukraine/information-people-ukraine
http://www.limerick.ie/council/services/community-and-leisure/information-people-ukraine/information-people-ukraine
http://www.gov.ie/ukraine
http://www.gov.ie/ukraine
http://www.anpost.com/
http://www.anpost.com/
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для отримання водійських прав і інших державних послуг. Для її отримання ви можете 
звернутися в офіс Intreo на Dominic St. Зверніться безпосередньо до них, щоб дізнатися, у 
які дні можна подаватися на отримання картки.  

 

Виплати на дитину 

Child benefit - це виплата в розмірі 140 євро на місяць, яка надається матері чи законному 
опікуну дитини. Вона виплачується на дітей віком 16 років, а також 17 років, якщо вони 
навчаються на денній формі навчання чи мають інвалідність і не можуть фінансово себе 
утримувати. 

Ставки додаткових соціальних виплат 

Вік Максимальна 
персональна 
ставка    

Підвищення 
для дорослого 
на утриманні  

Підвищення для дитини на 
утриманні  

 

Вік 
понад 
25 
років 
 

€206 €138 € 40 для дитини віком до 12 років 
€ 48 для дитини віком від 12 років 
 

Вік 18-
24 роки 

€117.50 €117.50 Люди віком 18-24 роки мають 
право на максимальну 
персональну ставку € 206. 

 

Медичні послуги 

Отримавши PPS номер, ви можете подати заявку на отримання медичної картки. При 
наявності медичної картки ви можете отримати безкоштовний доступ до певних 
медичних послуг. Вони надаються Управлінням охорони здоров’я (Health Service 
Executive, або HSE) і включають сімейних лікарів (так звані GP або лікарі загальної 
практики); Медсестер громадського здоров'я в місцевих медичних центрах; послуги 
фізіотерапевта, логопеда, дієтолога; служби психічного здоров'я; послуги з інвалідності; 
послуги з ведення вагітності; лікарняні та невідкладні служби і деякі стоматологічні 
послуги. 

Для швидкого отримання медичної карти необхідно звернутися до найближчої клініки, 
заповнити анкету і відправити її поштою за вказаною адресою до HSE. HSE надасть вам 
лікаря загальної практики. 

Послуги лікарів загальної практики у неробочий час доступні  у Shannondoc з 18:00 до 8:00 з 
понеділка по пятницю, а також у вихідні дні за номером 0818 1235000. За невідкладною 
медичною допомогою в неробочий час звертайтеся в службу Shannondoc за телефоном 061 
459500. Невідкладна медична допомога не стосується вирішення таких рутинних медичних 
питань, як отримання повторного лікарського рецепту, результатів аналізів, медичних 
довідок та медичного працевлаштування. Потрапити до Shannondoc можна лише за 
попереднім записом.  

У разі надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 112 або 999 безкоштовно в будь- який 
час. 

Головна лікарня в Лімерику – Університетська лікарня Лімерику (University Hospital 
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Limerick), St Nessan’s Road, Dooradoyle, Лімерик, V94 F858. 

Для допомоги по вагітності та пологах звертайтеся в пологовий будинок за адресою Ennis 
Road, Лімерик, V94 C566. 

За будь-якими іншими питаннями, пов’язаними зі здоров’ям, ви можете зв’язатися з 
Маеллою Тобін, написавши hsemwukrainesupport@hse.ie або зателефонувавши 0876595261 

 

Забезпечення житлом 

Якщо вам потрібне житло або у вас виникли проблеми з поточним житлом, відправте свій 
запит на адресу UkraineShortTermAccommodation@equality.gov.ie або 
ipasinbox@equality.gov.ie.    

Якщо ви живете в сім'ї яка вас прийняла та потребуєте допомоги, або якщо вам потрібна 
інформація про отримання окремого житла, зверніться до Doras за номерами 061 310 328 / 
083-0802378  Email: info@doras.org . 

Доплата до орендної плати – це виплата, що надається в залежності від доходу певним 

категоріям, включаючи громадян України, які проживають у приватному орендованому 
житлі та не можуть оплатити вартість свого проживання за рахунок власних коштів. 

Для подачі заявки вам потрібно буде заповнити форму заявки та надати наступний пакет 
документів: 

 Поточний договір оренди/орендна книжка; 

 Виписки (за останні 6 місяців) для всіх фінансових рахунків, включаючи онлайн-
рахунки, такі як Revolut / An Post, що ведуться для вас і вашого чоловіка / дружини 
/ партнера, як тут, так і за кордоном; 

 Детальна інформація про будь-яке майно та / або землю, якою ви та ваш чоловік / 
дружина / партнер володієте / частково володієте тут або за кордоном; 

 Підтвердження права власності від орендодавця – датоване за останні 12 місяців, 
тобто реєстрація PRTB, копія страхування будинку тощо; 

 Копія посвідчення особи з фотографією, якщо у вас немає картки PSC; 

 Підтвердження будь-якого додаткового доходу, в тому числі: 

 Кошти на утримання (якщо ви платите / отримуєте будь-які), для вас та вашого 
чоловіка / дружини / партнера); 

 Останні платіжні відомості, що стосуються вас та чоловіка/дружини / партнера, 
якщо це можливо; 

 Пенсійні реквізити/реквізити будь-яких доходів, окрім соціальних виплат 

Ознайомившись з поданою документацією, Департамент соціального захисту населення 
вирішить, чи маєте ви право на доплату до орендної плати, і розрахує суму, яку ви можете 
отримати. 

Для отримання пакету заявки або з будь-яких додаткових питань, будь ласка, звертайтеся 
на MidWestRentUnit@welfare.ie 

mailto:hsemwukrainesupport@hse.ie
mailto:hsemwukrainesupport@hse.ie
mailto:hsemwukrainesupport@hse.ie
mailto:UkraineShortTermAccommodation@equality.gov.ie
mailto:ipasinbox@equality.ie
mailto:ipasinbox@equality.ie
mailto:ipasinbox@equality.ie
mailto:ipasinbox@equality.ie
mailto:ipasinbox@equality.ie
mailto:ipasinbox@equality.ie
file:///C:/Users/olena.lukianenko/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/17SPM2H5/info@doras.org
file:///C:/Users/joanna.odonoghue/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/95FM2GUB/MidWestRentUnit@welfare.ie
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Відвідування школи 

В ірландській освітній системі діти віком від 5 до 11 років зазвичай відвідують початкову 
школу. Вона охоплює дітей від підготовчої школи до 6-го класу. 

Середня школа починається на 1-му році (зазвичай у віці 12 років) та закінчується на 6-му році 
(приблизно в 17-18 років). У деяких школах хлопці та дівчата вчаться разом, а в інших – 
тільки хлопці або тільки дівчата. 

Ви можете звернутися в будь-яку місцеву початкову або середню школу й дізнатися про 
наявність місця для вашої дитини чи дітей. Якщо в школі є місце для вашої дитини, вони 
нададуть вам детальнішу інформацію про зарахування до такої школи. Якщо ви не можете 
знайти місце в школі для своєї дитини, ви можете звернутися в Раду з питань освіти та 
навчання (Education and Training Board) за адресою realt@lcetb.ie або до Tusla (Агентства з 
питань дітей та сім'ї) за телефоном 087 9853181. Також ви можете звернутися за допомогою 
до Doras. 

У більшості шкіл діти носять форму. Спочатку вам варто дізнатися у школі про форму. Якщо 
вам потрібно її придбати, завітайте в магазин Fennessys, 31 William Street, Лімерик, де 
продається форма для учнів початкової школи. Щоб придбати форму для середньої школи, 
відвідайте магазин Noels, Bedford Row, Лімерик (для хлопців) або Gemma’s, 113 Henry 
Street, Лімерик, V94 NT6F (для дівчат). 

Ви можете подати заяву на отримання допомоги на одяг та взуття для дітей, які йдуть до 
школи у вересні. Це називається a Back to School Clothing and Footwear Allowance -  
надбавкою на шкільний одяг та взуття (BTSCFA). Подати заявку потрібно з 20 червня по 30 
вересня. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.mywelfare.ie або зв’яжіться 
з Doras 

 

Дошкільна освіта 

Діти можуть безкоштовно відвідувати заклади дошкільної освіти (відомі як програма ECCE 
(виховання та освіта дітей молодшого віку)) до 2 років перед початком навчання в 
початковій школі. Програмою ECCE передбачено 3 години занять у день 5 днів на тиждень. 
Для цього вам потрібно отримати номер PPS для вашої дитини. Діти, народжені в період 
між 1 січня 2018 року та 31 грудня 2019 року, можуть відвідувати заклади, починаючи з 
вересня 2022 року.  
Зверніться в Комітет із питань догляду за дітьми Лімерику (Limerick Childcare Committee), 
щоб знайти вільні місця. Це можна зробити за телефоном 061 600918 або написавши на 
електронну пошту  info@limerickchildcare.ie. 
 
Більш детально ознайомитися з програмою ЕССЕ можна, перейшовши за посиланням 
www.citizensinformation.ie/en/education/pre_school_education_and_childcare/early_childho
od_care_and_education_scheme.html 
 
Оскільки програма ECCE покриває лише 3 години безкоштовного перебування в 
дошкільному навчальному закладі, решта годин має оплачуватися батьками. 
 
Ви також можете отримати фінансову підтримку за програмою NCS для компенсації 
вартості годин, проведених за межами дитячого садочка. Більш детально з інформацією 

mailto:realt@lcetb.ie
mailto:realt@lcetb.ie
http://www.mywelfare.ie/
mailto:info@limerickchildcare.ie
mailto:info@limerickchildcare.ie
http://www.citizensinformation.ie/en/education/pre_school_education_and_childcare/early_childhood_care_and_education_scheme.html
http://www.citizensinformation.ie/en/education/pre_school_education_and_childcare/early_childhood_care_and_education_scheme.html
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можна ознайомитися на сайті www.ncs.gov.ie 

 

Підтримка для батьків та сімей 

Якщо ви бажаєте отримати інформацію про підтримку для дітей та сімей, зверніться до 
PAUL Partnership за телефоном 061 419388 або на електронну пошту  
ukraine@paulpartnership.ie. 

На території Ірландії українськими сім’ями також опікується мережа громадських 
організацій, як то Family Resource Centre. За більш детальною інформацією, перейдіть за 
посиланням www.familyresource.ie. В залежності від вашого місцезнаходження в Лімеріку, 
ви можете завітати до одного з цих центрів: 
www.northsidefrc.ie/ 
www.frccroom.com/ 
www.southillfrc.com 

У разі занепокоєння щодо благополуччя або безпеки дитини зверніться до Tusla, Агентства 
з питань дітей та сім'ї. З понеділка по п'ятницю, з 9:00 до 17:00. Тел: 061 588688. Див. також 
www.tusla.ie/get-in-touch/duty-social-work-teams/. 

Якщо у вас є занепокоєння щодо дітей в неробочий час, зверніться до поліції (An Garda 
Siochana) тел.: 112 або 999 
 

Уроки англійської мови 

Якщо ви бажаєте відвідувати безкоштовні уроки англійської, зверніться до місцевої Ради з 
питань освіти та навчання (ETB) - Education and Training Board за телефоном 1800 707077 
або відправивши електронного листа на адресу fetresponse@lcetb.ie чи зверніться в їхній 
інформаційний центр ETB в Коледжі Додаткової Освіти та Професійної Підготовки (Further 
Education and Training College), O’Connell Avenue, Лімерик, V94 W651, з 10:00 до 12:00 та з 
14:00 до 16:00 (з понеділка по п’ятницю). 
 

Також можна знайти ряд безкоштовних курсів, у тому числі англійської, на онлайн 
платформі SaorEd за посиланням www.saored.com. 
 
Офлайн курси англійської мови на безкоштовній і платній основі з переліком закладів, що 
надають освітні послуги, можна переглянути на сайті www.fetchcourses.ie/courses 
 

Додаткова освіта / освіта третього рівня 

Курси та програми додаткової освіти та навчання (FET) надаються місцевою Радою з освіти 
та підготовки (ETB)- Education and Training Board (ETB). Курси призначені для підтримки учнів, 
які зацікавлені в підвищенні кваліфікації, щоб почати працювати або просунутися в своїй 
існуючій кар’єрі, отримати додаткову чи вищу освіту, пройти навчання чи стажування або 
розвивати свої навички читання та письма. Щоб дізнатися про це, зателефонуйте за 
номером 1800 707077, електронною поштою fetresponse@lcetb.ie або зателефонуйте в 
інформаційний центр ETB у Коледжі Додаткової Освіти та Навчання. O'Connell Avenue, 
Limerick V94 W651 з 10:00 до 12:00 і з 14:00 до 16:00 (З понеділка по п'ятницю). 

Також переглянути перелік доступних курсів додаткової освіти можна на сайті 

http://www.ncs.gov.ie/
mailto:ukraine@paulpartnership.ie
mailto:ukraine@paulpartnership.ie
http://www.familyresource.ie/
http://northsidefrc.ie/
http://www.frccroom.com/
http://www.southillfrc.com/
http://www.tusla.ie/get-in-touch/duty-social-work-teams/
http://www.tusla.ie/get-in-touch/duty-social-work-teams/
mailto:fetresponse@lcetb.ie
mailto:fetresponse@lcetb.ie
http://www.saored.com/
http://www.saored.com/
http://www.fetchcourses.ie/courses
mailto:fetresponse@lcetb.ie
mailto:fetresponse@lcetb.ie
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www.fetchcourses.ie/courses 

Студенти, які виїхали з України, можуть продовжити навчання в ірландських університетах. 
Щоб отримати додаткову інформацію, зв’яжіться з Лоррейн МакІллрат у коледжі Mary 
Immaculate College (MIC) у Лімерику за електронною адресою  Lorraine.McIlrath@mic.ul.ie 
або Дорас. 

 

Працевлаштування 

У разі працевлаштування в будь-якій формі (нерегулярна, неповна чи повна зайнятість) ви 
повинні повідомити Департамент соціального захисту (Department of Social Protection) 
Intreo. Це можна зробити, відвідавши Центр за вул. Dominic St. Або зателефонуйте в 
департамент за номером 0818 625625. 

Якщо ви найняті на умовах неповної зайнятості або обмеженого доходу, ви можете 
претендувати на виплати за схемою допомоги для осіб із низьким доходом (ви можете 
отримувати додаткові соціальні виплати, як-то Working Family Payment, виплата для сімей, 
що працюють, або Jobseeker’s Allowance, виплата для осіб, які шукають роботу, якщо у вас є 
дитина віком до 14 років і ви єдиний із батьків або інший із батьків перебуває в Україні). 

Якщо ви шукаєте роботу, Клуб пошуку роботи під керівництвом PAUL Partnership, допоможе 
вам із написанням резюме чи підготовкою до співбесіди. Їх можна знайти за адресою Unit 
4, Tait Business Centre, 2 Dominic Street, Лімерик, V94Y8R2. Електронна пошта:  
jobsclub@les.ie. Тел.: 061 419388. 

На своєму вебсайті PAUL Partnership регулярно публікує оновлені бюлетені з наявними 
робочими вакансіями. Щоб завантажити даний бюлетень, перейдіть за посиланням 
www.paulpartnership.ie/jobs-bulletin/ 

Якщо ви бажаєте скористатися підтримкою Соціального працівника з питань допомоги в 
працевлаштування для пошуку роботи, ви можете попросити про зустріч із соціальним 
працівником в центрі Intreo на Dominic Street. Електронна пошта:  
activationlimerick@welfare.ie. 

Якщо вас цікавить робота в державному секторі (державні та контрольовані державою 
підприємства), допомогу можна отримати в Unijobs. Напишіть на електронну пошту:  
Daria.Luzina@unijobs.ie. 

Скористайтеся наступними посиланнями для самостійного пошуку актуальних робочих 
вакансій: 

 ie.indeed.com/ 

 www.recruitireland.com/ 

 www.irishjobs.ie/ 

 www.monster.ie/ 

 www.careerjet.ie/  

 publicjobs.ie/en/ 

 

http://www.fetchcourses.ie/courses
mailto:Lorraine.McIlrath@mic.ul.ie
mailto:Lorraine.McIlrath@mic.ul.ie
mailto:jobsclub@les.ie
mailto:jobsclub@les.ie
http://www.paulpartnership.ie/jobs-bulletin/
mailto:activationlimerick@welfare.ie
mailto:activationlimerick@welfare.ie
mailto:Daria.Luzina@unijobs.ie
mailto:Daria.Luzina@unijobs.ie
https://ie.indeed.com/
http://www.recruitireland.com/
http://www.irishjobs.ie/
http://www.monster.ie/
http://www.careerjet.ie/
https://publicjobs.ie/en/
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Поліція 

Garda Síochána (також відома як Gardaí) — це Національна поліція та служба безпеки 
Ірландії. Вони несуть відповідальність за виконання всіх функцій поліції та безпеки в 
Ірландії, і їхня роль включає; допомога жертвам злочинів, запобігання злочинам, 
залучення громади, розслідування злочинів та безпека дорожнього руху. 

У екстрених випадках завжди телефонуйте 999/112. З питань не екстрених або загальних 
питань ви можете зателефонувати: 

 Henry Street,   Limerick City: (061) 212400 Eircode V94 VY64 

 Roxboro Road, Limerick City: (061) 214340 Eircode V94 R2D5 

Водійські посвідчення 
Ви можете їздити за українським водійським посвідченням, перебуваючи в Ірландії під 
тимчасовим захистом. Вам не потрібно обмінювати його на ірландські водійські права або 
складати іспит з водіння.  

Якщо ви вже подали заявку на обмін українського водійського посвідчення, але ще не 
отримали ірландське водійське посвідчення, вам потрібно буде надіслати електронний 
лист англійською мовою на адресу Ukrainelicence@ndls.ie із зазначенням наступного: 

 Ваш номер заявки NDLS, якщо він у вас є; 

 Ваше ім'я та дата народження; 

 Прохання скасувати вашу заявку на обмін українських водійських прав та повернути 
українське водійське посвідчення; 

 Ваша ірландська поштова адреса для повернення українського водійського 
посвідчення та номер телефону. 

Для отримання додаткової інформації про використання автомобіля в Ірландії, включаючи 
інформацію щодо професійнго водіння, податку на транспортний засіб, страхування 
автомобіля, реєстрацію українського транспортного засобу тощо, перейдіть на сторінку 
поширені-запитання-щодо-водіння-автомобіля-в-ірландії-25-july-22-ukrainian.pdf (rsa.ie) 

Банківські рахунки 
Якщо вам потрібно відкрити банківський рахунок, зверніться у відділення An Post, Allied Irish 
Bank або Bank of Ireland. Для цього вам знадобиться підтвердження особи (паспорт або 
національне посвідчення особи) та підтвердження адреси (наприклад, будь-який лист, 
відправлений департаментом соціального захисту (Department of Social Protection) Інтрео 
та отриманий вами за адресою вашого проживання). 

Послуги перекладу 

Для отримання послуг перекладу звертайтеся до: 

 Translit, 18 Upper Mallow Street, Лімерик, V94 N12Y. 
 Word Perfect, WordPerfect Translation Services Ltd, 32 Cecil Street, Лімерик, V94 DD5E 
 

Підтримка на місцях 

 Doras – це незалежна організація, яка надає інформацію й підтримку на будь-яку тему 
сім'ям та окремим особам, які виїхали з України. Проводить інформаційні й орієнтаційні 

https://www.rsa.ie/docs/default-source/road-safety/ukrainian-drivers/поширені-запитання-щодо-водіння-автомобіля-в-ірландії-25-july-22-ukrainian.pdf?sfvrsn=55e2c311_3
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сесії для українців, а також для людей, які надають житло. Розташування: 51 O’Connell St, 
Лімерик, V94 W275. Звертайтеся з 10:00 до 13:00 або з 14:00 до 16:00 з понеділка по 
п'ятницю. Вебсайт: www.doras.org Тел.: 083-0802378 (доступний з 08:00 до півночі) 

 Служба Їнформування Громадян Лімерику надає інформацію, консультації та підтримку 
людям, які прибули в Ірландію з України. Розташування: Riverstone House (Ground Floor), 
23-27 Henry St, Лімерик. З понеділка по п'ятницю з 09:30 до 16:30. Тел.: 0818 075 782 

 

Місцеві магазини 

 Moldova Stores, Abbey River Court, Unit 4 Island Rd, Лімерик 

 Polskie Sklepy Wisła, Unit 3-4, Groody Shopping Centre, Rhebogue Meadows, Лімерик V94 
T027 

 Wisla Polish Goods Ltd, Upper Denmark St, Лімерик 

 Polonez (східноєвропейські продуктові магазини) (1) Unit 2A Park Lodge, Rhebogue Road, 
Лімерик V94 XY9E (2) Unit 2B Childers Road, Roxboro, Лімерик V94 VP46 

 У центрі Лімерику є ряд магазинів з одягом, у тому числі магазини Penneys і Dunnes 
Stores. У магазинах зі змішаних асортиментом, як-от Tesco, Lidl і Aldi, також є деякий 
одяг, у тому числі такий, що можна носити як форму для учнів молодшої школи (без 
шкільної емблеми). 

 

Національні служби підтримки 

 Служба інформування громадян надає інформацію людям, які прибули в Ірландію з 
України. Див. 
www.citizensinformation.ie/en/moving_country/asylum_seekers_and_refugees/the_asylum_pr
ocess_in_ireland/coming_to_ireland_from_ukraine.html (Шукайте «Прибуття в Ірландію з 
України») Тел.: 0818 07 8780 

 Рада з питань біженців Їрландії має конфіденційну й незалежну службу телефонної 
допомоги для підтримки людей, які виїхали з України. Працівники служби розмовляють 
українською та російською. Час роботи: з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 13:00. Вебсайт: 
www.irishrefugeecouncil.ie/Pages/Category/ukraine-response. Тел.: 01 9131528 

http://www.doras.org/
http://www.citizensinformation.ie/en/moving_country/asylum_seekers_and_refugees/the_asylum_process_in_ireland/coming_to_ireland_from_ukraine.html
http://www.citizensinformation.ie/en/moving_country/asylum_seekers_and_refugees/the_asylum_process_in_ireland/coming_to_ireland_from_ukraine.html
http://www.irishrefugeecouncil.ie/Pages/Category/ukraine-

