
Довідник для українських гостей Острову Мен 

Вітаємо на Острові Мен 



2 3

Ми маємо надію, що цей довідник 
допоможе вам зорієнтуватися без 
зайвих зусиль. В ньому є корисна 
інформація щодо проживання на 
Острові Мен і тих послуг, якими 
ви можете скористатися для 
облаштування на Острові. Будь 
ласка, пам’ятайте, що вам не 
потрібно поспішати. Ваша адаптація 
може зайняти деякий час. 

Ця інформація має на меті 
допомогти вам від самого початку 
вашого перебування. Ми розуміємо, 
що у вас буде багато запитань, і ми 
тут, щоб підтримати вас.

Будь ласка перевіряйте наш сайт 
www.gov.im/Ukraine на предмет 
оновленої інформації, довідки та 
підтримки.  

Вітаємо вас на 
Острові Мен! 
Цей довідник для наших українських гостей, 
які обрали Острів Мен своїм місцем безпеки.

В цьому довідникові ми розкажемо вам про 
підтримку від уряду Острову Мен та інших 
громадських організацій.

Перш за все, ваша приймаюча родина або член 
вашої родини зможуть допомогти вам впродовж 
вашого перебування. Ми також маємо Групу 
Підтримки, яка допоможе вам на початку та 
направить вас до відповідних волонтерських 
організацій та підтримки через державні 
органи.  Є багато людей, які хочуть і готові вам 
допомогти. 

Підтримка в 
облаштуванні 
фінансів та 
побутуЖитло

Доступ до 
найнеобхідніших 
послуг 

Засоби

постійної 
підтримки



Рухаючись у майбутнє – цей розділ надає інформацію щодо 
вашого імміграційного статусу і працевлаштування на Острові Мен.

Права та обов’язки – огляд ваших прав та зобов’язань, що є 
законним, а що - ні, і як отримати допомогу від поліції.

Корисні контакти – перелік корисних телефонних номерів і 
подальших контактів, якщо вам потрібна додаткова підтримка, 
інформація або допомога після переїзду на Острів Мен.
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Ваш Острів Мен – огляд життя на Острові Мен, включно з 
поясненням відносин із Сполученим Королівством, щодо менської 
валюти та мови, клімату та рельєфу, а також про те, що наш 
прекрасний острів може вам запропонувати.

Місцева інформація – огляд банківських послуг, транспортної 
системи, загальної інфраструктури, в тому числі, як отримати 
мобільний телефон.

Влаштування – інформація про те, як отримати доступ 
до освіти, системи охорони здоров’я та пільг на час вашого 
перебування на Острові Мен.  
 
Дозвілля – огляд того, що можна побачити і чим можна 
зайнятися на Острові Мен.  
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В цьому буклеті ви знайдете:



Де знаходиться Острів 
Мен?
Острів Мен займає центральне 
місце в Ірландському Морі та в 
групі Британських островів, між 
Ірландією та Англією. До Острова 
можна дістатися поромом та 
літаком, є регулярні вильоти 
до Сполученого Королівства та 
Ірландії.

Який з себе Острів?
Острів має обширу берегову 
лінію, захоплюючі дух краєвиди 
та чисті пляжі, завдяки чому він 
є популярним місцем відпочинку. 
Острів має довжину 53 км та 
ширину 21 км, 80,000 населення, 
різноманітний ландшафт - ущелини, 
ліси та пляжі, - та помірний клімат 
впродовж усього року. 
Столицею Острова Мен є місто 
Дуглас, що на східному узбережжі. 
Багато маленьких містечок 
розкидано по всьому острову, 
включно з Рамзі на півночі, Пілом 
на заході та Каслтауном на півдні. 
Є також багато гарних маленьких 
поселень, кожне з яких може 
запропонувати щось своє унікальне. 

Наприклад, Порт Святої Мері 
та Порт Ерін, - два невеликих 

Ваш Острів Мен 1
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приморських поселення, також 
Лаксі - старовинне селище шахтарів 
на східному узбережжі, та багато 
інших.

Острів Мен - це залежна територія 
Британської Корони з незалежним 
самоврядуванням. 

Це означає, що в нас є свій 
парламент, уряд та закони. Однак 
ми завжди мали та матимемо тісні 
зв’язки із Сполученим Королівством, 
яке представляє Острів Мен в 
питаннях зовнішньої політики та 
оборони. 

В Острова є першокласна система 
державних послуг та високо 
розвинута технічна інфраструктура, 
а також прекрасна освіта та 
безкоштовна система охорони 
здоров’я на кшталт британської 
NHS.

В Острова є своя сильна менська 
національна ідентифікація та 
культура, які тісно пов’язані 
з громадським духом. Це 
відзначається в прикладному 
мистецтві та культурі, їжі та напоях, 
менському народному танці та 
щорічних спортивних фестивалях, 
включно з всесвітньо відомими 

мотоциклетними перегонами ТТ.

Люди, які живуть на Острові 
Мен, мають доступ до високої 
якості та гарного способу життя. 
Острів є одним з найбезпечніших 
місць проживання в Європі. 84% 
населення зазначають, що в них 
висока якість життя. 

Ми є єдиною в світі нацією, всій 
території якої присуджено статус 
Біосфери ЮНЕСКО, що робить 
Острів дуже унікальним місцем. 
40% землі Острову незаселені, 
тут багато вільного місця для 
перебування один на один з 
природою. Тут багато людей ще 
й досі залежать від сільського 
господарства, тому населення 
особливо цінує місцеву їжу та іншу 
місцеву продукцію.
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Якою мовою говорять на 
Острові Мен?
Населення Острову Мен називають 
менцями, їхньою основною мовою є 
англійська. Менська Гельська мова 
є історичною мовою Острова, яку 
ще досі зберігає невелика частина 
менського населення. Якщо ви 
цікавитеся мовами, то вам варто 
спробувати її. Ви побачите багато 
вказівних знаків англійською та 
менською по всьому Острову.
Острів Мен вітає людей із різних 
країн та культур, тому має 
різноманітність населення. Разом з 
тими, хто вважає себе британцями,  
ірландцями та менцями, найбільше  
в нас живе південно-африканців, 
філіппінців, поляків та болгар.
На Острові є декілька центрів 
вивчення іноземних мов. Наприклад, 
Cafe Lingo - це проект, який 
спрямований на підтримку тих, 
хто вперше на Острові Мен, та 
в кого англійська не є рідною 
мовою. Є також Мовний Обмін та 
Університетський Коледж Острову 
Мен. Обидва пропонують курси 
англійської для іншомовних людей. 
Вам також може допомогти додаток 
Google Translate, який надає 
змогу переводити живу розмову в 
реальному часі. 

Які релігійні групи 
представлені на Острові 
Мен?
На Острові Мен представлена 
ціла низка релігійних течій. І хоча 
більшість є християнами і є багато 
англіканських, методистських 
та католицьких церков, є також 
практикуючі мусульмани, мормони, 
квакери, буддисти та Свідки Ієгови 
та багато інших.
Ці різноманітні релігійні групи 
радо привітають вас.  Ви зможете 
дізнатися більше про спільноти 
християнських церков на Острові 
Мен за цим посиланням: https://
www.churchesalive.im/welcome.htm 
або ж, якщо ви захочете дізнатися 
більше про мусульманську спільноту 
Острова Мен, будь ласка подивіться 
тут www.iaiom.com.  Багато з 
релігійних напрямків на Острові 
мають свою сторінку у Фейсбук, і це 
зручний спосіб зв’язку з ними.

Три Ноги Мену
Впродовж століть традиційним 
символом Острову Мен були “Три 
Ноги Мену”  - три ноги, зігнуті 
в колінах та з’єднані в стегнах. 
Він широко використовується 
на валюті, флагові, тощо. Три 
ноги пов’язані з девізом Острова 
“Quocunque Jeceris Stabit”, що 
латиною означає “Неважливо, як і 
куди ти мене кинеш, - я встою”. Цей 
девіз відображає стабільність та 
витривалість менського характеру.

За подальшою інформацією щодо 
Острову Мен завітайте сюди: 
https://www.gov.im/media/1364593/
life-in-the-iom-august-2020.pdf

Якою грошовою одиницею 
користуються на Острові 
Мен?
На Острові Мен ходить британський 
фунт (£/GBP). Острів також 
випускає власні банкноти. І, 
хоча менські банкноти та деякі 
монети не можливо використати в 
Сполученому Королівстві, їх можна 
обміняти на англійські в місцевих 
банках та на пошті.
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Банки
Якщо у вас дебітна чи кредитна 
банківська карта Visa або Mastercard, 
то ЙМОВІРНО, що ви зможете 
скористатися нею в місцевому 
банкоматі, яких на території Острова 
розташовано багато. 

Наразі, ми працюємо разом 
з банками на Острові, щоб 
запровадити легкий для вас спосіб 
відкрити новий місцевий банківський 
рахунок для доступу до своїх 
збережень, а також для отримання 
на нього можливих виплат від уряду 
Острова Мен або від роботодавців.

Якщо ви хочете останніх новин 
щодо цього, будь ласка зв’яжіться з 
Командою Підтримки Українців.

Транспорт на Острові 
Громадський транспорт
Тут є чудова мережа автобусних 
маршрутів, які працюють щоденно 
по всьому Острову. Буклет з 
розкладом руху автобусів можна 
взяти на борту автобуса та в 
привітальному центрі в будівлі 
морського порту в Дугласі або ж 
онлайн на сайті www.traveline.
info. Якщо дорослий подорожує з 
дітьми, то максимум двоє дітей віком 
до 5-ти років можуть їхати з ним 
безкоштовно. Особи похилого віку 
(65+) можуть подати заяву на Срібну 
Карту, що дасть їм безкоштовний 
проїзд всіма автобусними 
маршрутами Острову Мен. 

Ви знайдете більше інформації тут: 
https://www.iombusandrail.im/. 

Острів також є домівкою унікальної 
мережі старовинних залізничних 
шляхів, які були засновані ще у 
вікторіанську епоху. Вони включають 
в себе Менську Парову Залізницю, 
Менську Електричну Залізницю та 
Залізницю Гори Снейфел. Також є 
декілька приватних фірм таксі, які 
обслуговують весь Острів. 

Керування авто 

Керування авто на острові Мен таке 
саме, як і в Сполученому Королівстві, 
більшість правил дорожнього 
руху однакові. Як і в Сполученому  
Королівстві, рух тут лівосторонній.

Якщо ви приїхали на острів з 
своїм авто, то вам потрібен буде 
паркувальний диск. Більшість 
забудованих районів Острову розбито 
на паркувальні ділянки, і водії мають 
відзначати час прибуття на своєму 
паркувальному дискові. Придорожній 
знак покаже, чи ви знаходитесь 
в такій ділянці, а також вкаже 
максимально дозволену тривалість 
паркування (зазвичай, до двох 
годин). 

Паркувальні диски можна взяти в 
будівлі морського порту в Дугласі, 
в інформаційному бюро аеропорту, 
в багатьох крамницях, поштових 
відділеннях та пунктах туристичної 
інформації.

Місцева інформація2
Ви можете користуватися 
українськими водійськими правами 
на Острові Мен впродовж 12-ти 
місяців, після чого вам потрібно буде 
пройти місцеві екзамени на теорію 
та практику водіння. Вам потрібен 
буде відповідний страховий поліс, 
щоб мати змогу керувати будь-яким 
автотранспортом.



12 13

Комунікації: залишайтеся 
на зв’язку 
Телефонна мережа 

Острів використовує код 
Сполученого Королівства (+44). 
В Острову Мен є свої провайдери 
телекомунікацій:

Manx Telecom (Менкс Телеком) 
- запровадив спеціальну команду 
для обслуговування гостей з 
України в своїй крамниці на Стренд 
Стріт у Дугласі. В спеціальній 
кімнаті в задній частині приміщення 

гості можуть обговорити віч-на-віч 
з командою Менкс Телеком свої 
нагальні та довготривалі потреби 
щодо комунікацій.  

Sure (Шуер) – вітає гостей з 
України в своїй крамниці на Стренд 
Стріт у Дугласі, де персонал 
зможе допомогти вам з вашими 
запитаннями та вимогами. Обидві 
компанії пропонують безкоштовні 
дзвінки з Острову Мен до України 
з своїх мобільних мереж і зможуть 
допомогти, якщо вам потрібно 
зв’язатися з друзями та рідними, 

що перебувають в інших країнах 
світу.

Зверніть увагу, що дзвінки з 
номерів українських операторів 
підпадатимуть під роумінг, тому 
перед тим, як користуватися ними, 
перевірте ціни на роумінг у вашого 
оператора.

Інтернет
Острів Мен пропонує прекрасну 
телекомунікаційну інфраструктуру, 
де в наявності 97% покриття 
широкосмуговим інтернетом та 99% 
покриття зв’язком 4G.

Обидва оператори пропонують 
послуги широкосмугового інтернету. 
Безкоштовне підключення до 
інтернет є в  багатьох місцевих 
закладах, включно з громадськими 
бібліотеками.



Ваше житло 
Ймовірніше, що згідно поточної 
імміграційної схеми, ви будете жити 
тут разом з членами своєї родини, 
або ж з місцевими людьми, які 
захотіли вас прийняти в себе. 

Приймаюча родина 
Якщо вас спонсорувала місцева 
родина, то вони забезпечать вам 
безпечний домашній простір на час 
вашого облаштування на Острові. 
Ми перевірили вашу приймаючу 
родину та їхню домівку, а також 
надали їм необхідну інформацію ще 
до вашого приїзду, щоб вони змогли 
забезпечити вам теплий прийом в 
вашій новій домівці.
Ваша приймаюча родина покаже 
вам ваш новий дім і розкаже, де 
знаходиться все необхідне для вас, 
включно з інтернетом, кухонними 
приладами та вашим спальним 
місцем. У вас буде своя приватна 
спальня, але ймовірно, буде 
спільний доступ до вітальні, ванної 
кімнати та саду. Ваша приймаюча 
родина надасть вам постільну 
білизну та рушники.
Ваша приймаюча родина буде для 
вас джерелом великої кількості 
місцевої інформації, а також 
допоможе вам поступово ввійти 
в ритм життя на Острові Мен. 
Вони зможуть надати подальшу 
інформацію щодо місцезнаходження 
місцевих продуктових крамниць, 
зупинок громадського транспорту, 
приймалень лікарів, шкіл та інших 
подібних корисних місць.

Доступ до освіти 

Дошкільна освіта 
На Острові Мен немає державної 
дошкільної освіти, але є багато 
вибору в приватному секторі, і для 
батьків є можливість отримати певні 
пільги.

Початкова та старша школа 
На території Острова Мен 
розташовані 5 старших та 32 
початкові школи, всі вони державні 
та безкоштовні. Шкільний рік на 
Острові триває, як і в Сполученому 
Королівстві.
Діти починають школу в вересні 
того року, в якому їм виповниться 
п’ять років. Шкільний рік 
починається в вересні і закінчується 
в кінці липня. Канікули на Різдво 
та Великдень, а також семестрові 
канікули восени та навесні.
Необов’язково поспішати записати 
дитину в школу. Але, як тільки ви 
будете готові, будь ласка зв’яжіться 
з Сьюзан Россоу 
susan.rossouw@sch.im, тел. 07624 
473414, Департамент Освіти, 
Спорту та Культури, щоб знайти 
місце в школі у вашому районі. 
Департамент разом з директором 
школи підтримають вас з 
реєстрацією та потурбуються про 
підтримку ваших дітей впродовж 
їхнього переходу на нове місце. 

Облаштування

14 15

3



Допомога з англійською 
мовою
Café Lingo - це благодійна 
організація, яка була заснована 
2016-го року, і в ній працюють 
лише волонтери. Метою цієї 
організації є привітати до Острову 
Мен гостей, для яких англійська 
не є рідною мовою. Волонтери 
встановлюють дружні стосунки з 
гостями, навчають їх англійської, 
діляться інформацією, допомагають 
інтегруватися в менську громаду.
Вони зустрічаються в холі верхнього 
поверху Методистської Церкви на 
Променаді в Дугласі по суботах з 
10.15 до 11.45 ранку.
Поточна программа включає 
уроки, розроблені та надані 
кваліфікованими волонтерами 
кожної першої суботи місяця, та 
практичне відпрацювання уроків 
на зустрічах кожної третьої суботи 
місяця.
Теми уроків покривають великий 
перелік питань: від функціональних 
(похід до лікаря), підготовки до 
екзаменів на візу, до культурного 
збагачення (обмін аспектами 
різних культур). Вони також 
допомагають зв’язатися з іншими 
організаціями, включно з урядовими 
департаментами, екстренними 
службами та благодійними 
організаціями.
Тут раді усім людям, незалежно від 
національності, віку (в тому числі 
дітям учнів), віросповідання, чи за 
його відсутності.
Все безкоштовно, в тому числі їжа 
та напої. Вони завжди раді донаціям 
на ці витрати.

Для подальшої інформації знайдіть 
їх на Фейсбук (Café Lingo (Isle of 
Man)
або Café Lingo-Isle of Man), або 
подзвоніть Карен на 07624 458340.

Доступ до системи 
охорони здоров’я 
Дуже важливо чим найшвидше 
зареєструватися для отримання 
медичних послуг. Якщо вам 
потрібна допомога в цьому,будь 
ласка завітайте до нас в службу 
Первинної Медичної Допомоги за 
адресою: 
Primary Health Services, Crookall 
House, Demesne Road, Douglas
по буднях з 10.00 до 16.00, або 
дзвоніть нам на 01624 642694, 
пишіть на fps@gov.im
Один з наших співпрацівників 
зможе зареєструвати вас у лікаря і 
додати вас до списків очікування на 
послуги державного стоматолога. 
Як тільки ви зареєструєтесь у 
загального лікаря, вони зв’яжуться 
з вами, щоб запросити вас на 
первинний огляд нового пацієнта. 
 
Приймальні лікарів
Острів Мен має таку ж безкоштовну 
систему охорони здоров’я, як і в 
Сполученому Королівстві. Після 
вашого приїзду на Острів ви 
зареєструєтесь в системі, і вам 
призначать загального терапевта 
в приймальні, найближчій до вашої 
домівки. 
Для цього необхідно заповнити 
реєстраційний бланк, з чим вам 
допоможуть. Ми рекомендуємо вам 
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зареєструватися у лікаря, бо він 
зможе порадити вам саме ті медичні 
процедури, щеплення, аналізи, тощо, 
які будуть доцільні саме для вас.
Ваше здоров’я важливе для нас, і 
ми готові надати всі необхідні вам 
медичні послуги.
Менська термінова лікарська служба 
(MEDS) також пропонує резервні 
послуги поза приймальними 
годинами лікарів. Їхній номер 01624 
650355.



Стоматолог
На Острові Мен система 
стоматологічних послуг така ж, 
як і в Сполученому Королівстві, і 
називається Загальні Стоматологічні 
Послуги. Вона надає послуги з 
регулярного догляду та необхідне 
лікування. По приїзду ви зможете 
стати на облік в стоматолога, який 
є членом державної системи. Якщо 
у вас термінова проблема, то ви 
зможете звернутися до послуг 
Екстренної Стоматології.

Лікарні
В лікарні Ноублз недалеко від 
столиці Острова міста Дуглас, 
надаються безкоштовні медичні 
послуги для населення всього 
Острова. Це сучасна, добре 
облаштована установа, яка пропонує 
затишок та приватність. Ви можете 
подзвонити їм на 01624 650000. 
Призначення на медичні процедури 
можуть бути отримані лише 
через вашого лікаря, як тільки ви 
зареєструєтеся в нього.
На півночі Острова також є 
Лікарня Рамзі Котедж, яка може 
допомогти з легкими пораненнями 
та захворюваннями. З загальними 
питаннями звертайтеся в Лікарню 
Рамзі Котедж за телефоном 01624 
811811.

Служба Соціального Захисту 
Система охорони здоров’я Острову 
Мен також включає в себе 
широкий спектр послуг з догляду 
та соціальної підтримки як для 
дорослих, так і для дітей. Послуги 
стосуються великого переліку 
питань, включно з психологічним 
здоров’ям, соціальною

підтримкою дорослих, дитячими 
послугами та підтримкою інвалідів. 
Ви можете зв’язатися з командою 
Соціального Захисту за телефоном 
01624 686179.

Психологічне здоров’я та 
добробут 
Ваша подорож до Острову Мен 
могла бути дуже складною, і, 
ймовірно, що ви та ваші рідні або 
друзі не позбавилися емоційного 
напруження від пережитого досвіду, 
втрат та змін. Деякі люди можуть 
винести це стійко, виробивши 
при цьому різні механізми 
пристосування. Інші з-поміж нас 
можуть переживати цілий спектр 
реакцій після травматичних подій. 
Важливо визнати, що реагувати 
тривогою, депресією, горюванням 
або гострим стресом на пережите – 
це нормально. Має пройти певний 
період адаптації,  і будуть певні 
наслідки цього, але вони пройдуть. 
В більшості випадків дискомфорт не 
є тривалим, однак, в деяких людей 
цей дискомфорт може затягнутися 
та завдати більшої шкоди. Важливо 
звернутися по правильну допомогу 
вчасно.
Команда з Психологічної 
Консультації та Терапії, в складі 
Служби Громадського Добробуту 
пропонує цілу низку посередницьких 
послуг, спрямованих на надання 
особам змоги ефективніше 
справлятися з власним 
психологічним станом. 
 

Хто може скористатися нашими 
послугами?
• люди віком від 16-ти років
• ті,хто зареєструвався з лікарем на 

Острові Мен
• люди з психологічними 

проблемами низького чи 
середнього ступеня важкості.

З якими проблемами ми можемо 
допомогти вам?
• агорафобія
• тривога (включно з тривогою за 

здоров’я та соціальною тривогою)
• депресія
• обсесивно-компульсивний розлад
• паніка
• синдром пост-травматичного 

стресу
• травматичний досвід.

Які процедури доступні?
• когнітивно-поведінкова терапія
• психологічна консультація
• керована самодопомога
• трудотерапія

Як отримати доступ до послуг?
Заповніть онлайн бланк 
направлення тут: https://www.gov.
im/categories/caring-and-support/
mental-health-service/community-
wellbeing-service/self-referral-form-for-
counsellingtherapies/
Щоб заповнити паперовий бланк 
направлення, будь ласка запросіть 
бланк за телефоном 01624 642540. 
Вам вишлють бланк поштою разом з 
оплаченим конвертом із зворотньою 
адресою.

Що буде далі?
Ми розглянемо вашу інформацію 
і, якщо ви підпадаєте під критерії 
наших послуг, ми запропонуємо вам 
оглядовий прийом. Цілком ймовірно, 
що цей прийом буде у вигляді 
телефонного дзвінка. Будь ласка 
чекайте на поштового листа, в якому 
буде вказано, коли вам подзвонять.
Метою дзвінка є визначити, чи 
послуги команди Психологічної 
консультації та Терапії підійдуть 
вам, і якщо це так, то яка процедура 
більш за все може підійти саме вам. 
Якщо ви не підпадаєте під критерії 
наших послуг, то ми направимо 
вас до іншої організації або іншої 
команди Служби Громадського 
Добробуту.
Інші ресурси психологічної 
консультації, доступні онлайн через 
мобільний, планшет або комп’ютер: 
QWELL: www.qwell.io

Якщо вам потрібна негайна 
допомога 
Якщо вам потрібна термінова 
психологічна допомога вже 
зараз, коли ви відчуваєте значне 
погіршення вашого психологічного 
стану та/або зростання 
психологічного дискомфорту, якому 
потрібне негайне втручання для 
розв’язання кризи, зв’яжіться з 
Командою Кризового Реагування та 
Лікування на Дому за телефоном 
01624 642860.
Якщо у вас є існуючий психологічний 
розлад і вам потрібні лікувальні 
процедури та підтримка, будь ласка 
одразу сповістить про це вашого 
лікаря.
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Консультаційні та 
допоміжні послуги
Існує ціла низка консультаційних та 
допоміжних послуг, які доступні по 
всьому Острову Мен. Це включає 
в себе благодійні організації, 
такі як The One World Centre 
(Центр “Єдиний Світ”), Crossroads 
(Перехрестя), The Samaritans 
(Самаритяни) та різні урядові 
служби.
Ви знайдете більше інформації про 
благодійні та громадські організації 
на сторінці 35. Будь ласка зайдіть 
за посиланням www.gov.im/ukraine  
для найсвіжішої інформації. 
 

Фінансова підтримка та 
допомога 
Для того, щоб отримувати державні 
соціальні виплати та мати доступ 
до працевлаштування, вам 
необхідно буде заповнити певну 
документацію. 
Це включає в себе:
• Для проживання на Острові Мен 

– реєстрування на податок на 
прибуток (сторінка 30)

• Державний страховий номер 
–реєстрування на податок на 
прибуток (сторінка 21)

• Соціальні виплати (сторінки 22 та 
23)

Ви можете попросити вашу 
приймаючу сторону або члена 
вашої родини допомогти вам 
заповнити ці бланки. 
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Контакти
Державний страховий номер 
та податок на прибуток
Служба Державного Страхування 
надасть вам державний страховий 
номер, який дасть вам змогу 
працювати та отримувати 
соціальні виплати. В якості нового 
жителя Острову вам потрібно буде 
якомога скоріше заповнити бланки 
реєстрації для сплати менського 
податку на прибуток та виплат 
державного страхового збору.
 
 
 
 

Ви можете зробити це, завітавши 
до приймальні відділу податку на 
прибуток за адресою, Government 
Offices, Bucks Road, Douglas 
та принести з собою документ з 
фото, що засвідчує особу.
Вам не потрібно для цього 
заздалегідь домовлятися про 
зустріч, але, ми заохочуємо 
всіх українців, що прибувають 
на Острів, зателефонувати за 
номером 01624 685400 щоб знайти 
вдалий час для зустрічі з членом 
нашої команди.



Виплати Служби Соціальної 
Підтримки
Офіс соціальних виплат 
знаходиться за адресою: Markwell 
House, Market Street, Douglas, IM1 
2RZ та працює по буднях з 9.00 до 
13.00.
Будь ласка приходьте в ці години 
і вкажіть, що ви гость з України, 
щоб ми знайшли члена команди, 
який зможе поговорити з вами 
щодо пільг, на які ви можете 
розраховувати. Якщо ви не 
говорите англійською, але у вас 
є хтось, хто допоможе вам з 
перекладом, візьміть їх з собою на 
зустріч.
Пільги, які ви можете отримати, 
зазначені нижче.

Виплати на утримання під час 
пошуку роботи
Якщо ви здатні та готові працювати, 
активно шукаєте роботу, то ви 
можете попросити про “Виплати на 
утримання під час пошуку роботи”, 
щоб покрити базові потреби свої 
та вашого чоловіка або жінки та 

потреби ваших дітей (якщо вони у 
вас є).  
 
Цільова соціальна допомога
Якщо ви не можете працювати 
через хворобу або інвалідність, 
або якщо ви самотужки виховуєте 
дитину віком до 6-ти років, або 
ж доглядаєте людину з важким 
ступенем інвалідності, або ж ви 
пенсіонер віком від 66 років, то 
ви можете попросити цільову 
соціальну допомогу.

Надбавка працівникові 

Якщо ви знайшли роботу, але у 
вас низький прибуток і вам треба 
підтримувати дітей або людину з 
інвалідністю, то вам можна подати 
заяву на надбавку працівникові 
(EPA). Ця надбавка доступна лише 
деяким людям, які працюють та 
отримують низький або помірний 
прибуток.

 

22

Ви можете подати заяву на цю 
надбавку, якщо ви виховуєте 
дитину самі та працюєте принаймні 
16 годин на тиждень, або ж ви 
подружжя з дитиною/дітьми, і один 
із вас працює принаймні 30 годин 
на тиждень, або якщо ви, або ваш 
чоловік/жінка маєте важкий ступінь 
інвалідності, або ж ви наглядаєте 
за інвалідом і один із вас працює 
більше, ніж 16 годин на тиждень.

Виплати на дітей
Якщо ви доглядаєте за дітьми 
будь-якого віку, то ви можете 
отримувати Виплати на дітей.
 
Залежно від ваших обставин, ви 
також можете отримувати інші 
виплати, але зазначені вище 
виплати є основними прибутковими 
виплатами, які спрямовані на 
покриття ваших основних потреб. 
Працівники Офісу виплат зможуть 

проконсультувати щодо інших 
виплат, на які ви зможете подати 
запит, якщо ви відповідаєте певним 
критеріям.

Пільгові виплати
Спочатку, вам видадуть чек на суму 
ваших виплат, з яким ви підете на 
будь-яке поштове відділення Острову 
Мен (їх є декілька по всій території 
Острова) разом з посвідченням особи, 
і ваш чек обміняють на готівку.
Як тільки ви облаштуєтесь, Служба 
Соціальної Підтримки видасть вам 
картку виплат MiCard, яку ви зможете 
використовувати для отримання 
готівки щотижнево або кожні два 
тижні, замість чеку. Ваш контакт в 
Офісі соціальних виплат розкаже вам 
про це.
Для інформації перейдіть сюди: 
https://www. iompost.com/for-you/
money/mi-card/ for further details.
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На півночі Острова ви навіть 
можете побачити колонію валлабі, 
а також є Будинок відпочинку 
для старих коней, в якому живуть 
більш ніж 60 коней, поні та 
віслюків.
Острів також є домівкою для 
багатьох дитячих розваг та 
центрів, поміж яких:

Національний Спортивний 
Центр Острову Мен (NSC) 
– це великий розважальний 
комплекс, який пропонує низку 
спортивних та оздоровчих об’єктів 
для громадського користування, 
включно з плавальним басейном, 
фітнес ділянкою, двома 
великими спортивними залами та 
атлетичним стадіоном.

Скаутські Асоціації – скаути 
Острову Мен приймають 
участь у різноманітних видах 
діяльності - каякінг, абсейлінг, 
іноземні експедиції, фотографія, 
скалолазання, зорбінг. Скаути 
навчаються навичкам виживання, 
першої медичної допомоги, 
комп’ютерному програмуванню, і 
навіть управлінню літаком.

Знайдеться щось для кожного 
підлітка. Це чудовий спосіб добре 
провести час, знайти нових друзів, 
бути на свіжому повітрі, зайнятися 
творчістю та пізнати світ.

Гайди Острову Мен – найбільша 
волонтерська молодіжна 
організація Острову Мен, яка 
налічує 65 груп для віку від 5 до 26 
років. Вони пропонують захопливі 
можливості, пригоди та розваги 
для дівчат та молодих жінок.

На Острові Мен є що робити!
Від походів на свіжому повітрі 
до морських пригод та зайнять в 
приміщеннях під час негоди.

Для всієї родини 
Острів Мен пропонує багато 
занять для всієї родини. Завдяки 
помірному кліматові та чарівній 
природі, є великий вибір парків 
та видів спорту, якими можна 
в них займатися: Мураг Парк, 
Розважальний парк у Онкані та 
Сільвердейл Глен. Є також багато 
дитячих майданчиків, озер для 
катання на човнах, парк дикої 
природи, велике різноманіття 
водних видів спорту по всьому 
Острову, включно з каякінгом, 
веслуванням, тощо. 

Острів Мен має достатньо пісочних 
пляжів, 18 гірських та приморських 
долин та посадок, які можна 
досліджувати безкоштовно. 
Острів має 169 миль громадських 
доріжок, більшість з яких підходять 
для неспішних прогулянок всією 
родиною. 
Вночі є прекрасна можливість 
всією родиною розглядати зорі в 
одній з 26-ти спеціальних ділянок 
з найтемнішим небосхилом. 
Острів є раєм для прихильників 
природи, де, майже в себе 
на порозі, ви знайдете 
різноманіття дикої природи, 
включно з морськими котиками 
та дельфінами, які регулярно 
припливають до менських берегів. 

Дозвілля4
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Футбольна Асоціація Острову 
Мен – Кожного року Асоціація 
проводить низку футбольних змагань 
в усіх 5-ти дивізіонах, від молодих 
гравців до 18 років, до жінок та 
юніорів. Мета її роботи - в поширенні 
та диверсифікації місцевого футболу. 
В ній приймають участь 4,000 гравців 
та волонтерів різного віку.

Молодіжні клуби - Служба Молоді 
пропонує місця зборів, заняття та 
компанію для молодих людей віком 
від 8 років до 21 року. Молодіжні 
клуби зустрічаються в призначених 
місцях в наявності по всьому 
Острову.

Активні Душі - Займайтеся 
фітнесом, граючи разом з 
“Активними Душами”, які вірять в те, 
що гра - не тільки для дітей, а для 
дорослих різного віку, і що фітнесом 
можна займатися навіть поза стінами 
спортзалу!

Тут ви зможете знайти онлайн 
ресурси, які допоможуть вашій 
інтеграції в життя на Острові:

Сайт “Завітайте до Острову Мен” 
(https://www.visitisleofman.com/) – 
це джерело інформації для нових 
резидентів Острова, які шукають, чим 
зайнятися на Острові Мен.
 
Група “Поради, допомога та 
місцеві події Острову Мен” на 
Фейсбук (https://www.facebook.
com/groups/645750152167358/ ) 
– це місцева група з понад 40,000 
підписників, яка надає інформацію 
та поради щодо подій та бізнесу. 
Вона є безкоштовною, в ній можна 
ставити запитання, заводити друзів 
та знаходити важливу інформацію 
про Острів.

Ви можете знайти анонси місцевих 
подій тут: https://www.visitisleofman.
com/whats-on?msclkid=c89e07e1c4
9b11ec9fd2bcdaa 0a6424f  - Тут ви 
побачите цілу низку чудових місцевих 
подій впродовж всього року. 

Щоб побачити весь календар, 
заходьте на www.visitisleofman.com

Їжа та напої 
На Острові є велике різноманіття 
їдалень, багато з яких використовує 
місцеві інгредієнти. Острів 
Мен пишається своєю їжею та 
сільськогосподарською спадщиною. 
Тут є велика кількість місцевих 
виготовителів хлібу, молочних 
продуктів, м’яса, риби та овочів, які 
продаються в місцевих крамницях та 
супермаркетах.
 
Культура та Спадщина
В Острова Мен є унікальна та 
різноманітна спадщина. Він є 
домівкою для середньовічних замків, 
древніх пам’ятників, історичних 
місць, включно з найбільшим у світі 
водним колесом Лаксі Віл, що й досі в 
експлуатації.
Є також вражаюча колекція музеїв, 
арт-галерей та туристичних центрів, 
які демонструють захопливу та 
разноманітну історію Острова.
Також можна побачити більшість 
Острову, подорожуючи однією з 
неймовірних історичних залізниць 
- паровою, електричною або ж 
заправленою кіньми! 
 

Спорт
Острів Мен відомий масштабом 
місцевого спорту. Тут проходять 30 
спортивних та культурних подій, діє 
ціла низка спортивних ліг футболу, 
баскетболу, хокею, регбі та багатьох 
інших.

Є також багато бігових клубів, студій 
йоги та спортзалів.

Громадська діяльність
Острів Мен має дуже міцну та 
привітну громаду, тому по всьому 
Острову існує багато громадьських 
груп та громадської діяльності. Від 
музики та театру до прикладного 
мистецтва, - тут ви знайдете щось 
для будь-якого віку чи роду зайнять.
Для тих,хто цікавиться музикою, є 
Хорове об’єднання Дугласу, Хорова 
Спілка Острову Мен та група 
“Менська Музика”. Є також 
декілька миcтецьких центрів, серед 
яких Мистецький Центр Ерін та 
Молодіжний Миcтецький Центр.
Острів Мен також є домівкою для 
багатьох креативних клубів, таких 
як Художній клуб Острову Мен, 
Фотографічна Спілка Острову 
Мен та такі, що пропонують більш 
спеціалізовані види мистецтва, такі 
як флористика, вишивка та квілтинг.
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кваліфікацій та навичок, в тому числі 
знання англійської мови. Вам може 
знадобитися певний час на здобуття 
навичок та досвіду, перш ніж ви 
знайдете “свою” роботу.
Ось деякі варіанти допомоги вам в 
цьому: 

Центр працевлаштування на 
Острові Мен - вебсайт Центру 
регулярно робить підбірку свіжих 
вакансій по всьому Острову. Ви 
можете шукати їх також прямо 
на сайті роботодавців. Центр 
працевлаштування розташований в 
серці столиці Острова, Дугласі.
www.services.gov.im/job-search/ 

Посади в державних органах  
- веб-сайт “Державні Посади на 
Острові Мен” дає перелік сотень 
вакансій, які сягають всіх державних 
установ Острову Мен. Ви також 
можете зареєструватися на 
повідомлення про вакансії на www.
jobtrain.co.uk/iomgovjobs/vacancies.
aspx 
Locate.im “Портал Таланту”  - 
платформа підбирання вакансій 
згідно вмінь осіб, які шукають 
кар’єрних можливостей на Острові 
Мен. Портал безкоштовний та ні до 
чого не зобов’язує. 
www.talentportal.locate.im 
Рекрутингові агенства - їх на 
Острові понад 15, і вони допоможуть 
вам знайти роботу, згідно своєї 
спеціалізації та наявних вакансій.

Рухаючись у майбутнє 
Про вашу візу та імміграційний 
статус
Якщо ви на Острові Мен за 
Українською Родинною Візою, 
або ж за Візою “Менська Домівка 
для Українців”, то просимо вас 
якнайскоріше зв’язатися з Командою 
з Питань Паспортів, Імміграції та 
Національності.
Коли ви приїдете до Сполученого 
Королівства, або прямо до Острова 
Мен з іншої країни, ви отримаєте 
імміграційний штемпель в паспорті, з 
строком дії на 6 місяців. 
Цей штамп дає вам змогу 
працювати, вчитися та отримати 
доступ до соціальних пільг на 
Острові Мен.
Ви зможете подовжити дію цього 
штемпелю до 36 місяців. Якщо 
ви хочете це зробити, то будь 
ласка зв’яжіться з Командою з 

Питань Паспортів, Імміграції та 
Національності чим скоріше.
У вас є декілька варіантів, і там їх 
вам з радістю пояснять. Ви можете 
написати їм на immigration@gov.im 
або подзвонити на 01624 685203.

Щоб знайти роботу
Можливо, коли ви трохи 
облаштуєтесь, ви захочете знайти 
собі роботу.
Працевлаштування допомагає не 
лише збільшити прибуток, але й 
знайомитися з людьми, відчувати 
себе влаштованим та мати здоровий 
розпорядок дня.
На Острові Мен є багато галузей, 
в яких можна знайти повну або 
часткову зайнятість. Головні з них 
- це роздрібна торгівля, готельно-
туристичний бізнес, ІТ, фінансові 
послуги, професійні послуги, медичні 
послуги та соціальний догляд, тощо.
Деякі види робіт вимагають 

Рухаючись у майбутнє5



Освіта та розвиток
З часом ви можете вирішити 
підвищити свою кваліфікацію 
або здобути освіту в іншій 
сфері, щоб мати кращі кар’єрні 
перспективи. На Острові є декілька 
постачальників послуг освіти, 
які пропонують низку курсів 
подальшої, вищої та професійної 
освіти, включно з бізнес-курсами.
Тематика включає в себе 
сільске господарство, готельно-
туристичний бізнес, ІТ, інженерна 
справа та освітня діяльність. Цими 
закладами є:
• Університетський Коледж 

Острову Мен
• MPES
• Маркетингове Партнерство

Уряд Острову Мен також підтримує 
різноманітне практичне навчання 
через учнівство в цілій низці 
професій, таких як традиційне 
будівництво, інженерна справа, 
фінанси та кулінарія.

Інші особливості 
острівного життя
Подорожі на Острів та з 
Острова Пором 
Компанія The Isle of Man Steam 
Packet Company забезпечує рух 
поромів на Острів та з Острову Мен 
і пропонує чудовий варіант для 
подорожі у Сполучене Королівство 
та в Південну Ірландію. Діють 
регулярні рейси до Хейшему 
(графство Ланкшир), Ліверпулю, 
Дубліну та Белфасту. Ви також 
можете взяти з собою авто або 
вантажівку.

Літак 
Перельоти літаком для багатьох є 
найшвидшим способом дістатися до 
Острову Мен. За останні роки 
кількість повітряних сполучень з 
Островом Мен зросла, що призвело 
до розширення вибору для 
мандрівників. Аеропорт Острову 
Мен розташований на півдні 
Острову в Рональдзвеї поблизу 
Каслтауну і пропонує щоденні 
вильоти з/до міст Сполученого 
Королівства, Ірландії, Північної 
Ірландії, Шотландії, що зручно для 
подальших подорожей.

Сплата податків 
Що таке податок на прибуток? 

Податок на прибуток - це податок 
з того, що ви заробляєте. Розмір 
податку залежить від розміру 
прибутку. Він використовується 
для державних послуг, для 
сплати державних облігацій і для 
постачання товарів населенню.

Всі нові жителі Острову Мен мають 
заповнити бланк під назвою 
“R25 Реєстрація для податку 
на прибуток на Острові Мен” 
одразу після переїзду до Острова. 
Вам буде надана допомога з 
цим бланком разом з іншими 
привітальними заходами. Якщо 
ви захочете працювати, податок 
на прибуток буде автоматично 
відраховуватися з вашої заробітньої 
плати вашим роботодавцем.

Що таке Державний  
Страховий Збір?
Є ще один податковий збір, 
який мають сплачувати жителі 
Острову. Він називається 
Державний Страховий Збір. Цей 
збір забезпечує життєдіяльність 
системи охорони здоров’я Острову, 
державного пенсійного фонду, 
виплати для безробітних, декретні 
виплати та інші соціальні програми.
Як і податок на прибуток, 
Національний Страховий Збір 
відраховується з вашої заробітньої 
плати.

Своє житло
В якийсь момент ви зможете 
дозволити собі своє житло на 
Острові Мен. На Острові Мен є 
багато будівель, що здаються в 
оренду і які задовільнять будь-
яку родину та будь-який смак. Є 
декілька агентів з нерухомості, які 
зможуть знайти для вас ідеальну 
домівку.

Плата за комунальні 
послуги 
Якщо ви вирішите жити окремо, 
то вам варто подумати про сплату 
комунальних послуг, включно  з 
опаленням та електроенергією. 
Менський Газ (Manx Gas) є єдиним 
постачальником природного газу 
на Острові. Якщо в вашій домівці 
масляне опалення, то є декілька 
постачальників масла, включно з 
Еллан Ваннін Фьюелз (Ellan Vannin 
Fuels) та Менкс Петролеум (Manx 
Petroleum). Електропостачання 
йде через Менкс Ютілітіз (Manx 
Utilities). 

В усіх домівках, де користуються 
телебаченням, має бути сплачена 
телевізійна ліцензія.

Ввезення домашніх 
тварин
Нажаль, ми поки що не змогли 
налагодити ввезення тварин з 
України, тому що на Острові Мен 
немає об’єктів, в яких можливий 
карантин тварин. Якщо ви вирішите 
взяти з собою  домашнього 
улюбленця, то їх спочатку 
буде потрібно провезти через 
Пост Прикордонного Контролю 
Сполученого Королівства. Як 
тільки тварині буде дозволено 
пересуватися Великою Британією, 
її можна завозити до Острову Мен. 
Це може бути непростим процесом, 
але є комерційні агентства, які 
спеціалізуються на цьому. Будь 
ласка подивіться тут для подальшої 
інформації: https://www.gov.
im/categories/travel-traffic-and-
motoring/travelling-with-pets/ Якщо 
у вас виникнуть запитання, будь 
ласка зверніться до Департаменту 
з Навколишнього Середовища, 
Продовольства та Сільського 
Господарства Острову Мен за 
телефоном 01624 685844 або 
напишіть Agriculture@gov.im для 
подальшої інформації.
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Острів Мен - це юрисдикція, 
що є окремою від Сполученого 
Королівства , і тому має свою 
правову систему. Принципи 
Менської правової системи 
засновано на англійському 
загальному праві, і Острів щільно 
дотримується прецедентів, що їх 
встановлюють англійські суди.
Кожна людина на Острові 
Мен користується однаковими 
людськими правами та свободами, 
які охороняються законом. 
Це зумовлює тутешній спосіб 
життя. Спираючись на захищені 
законом права та свободи, кожен 
житель та гость Острову Мен має 
дотримуватися спільних цінностей 
та зобов’язень. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Головними зобов’язаннями є: 
• поважати закон та дотримуватися 

закону
• поважати права інших людей, 

включно з їхнім правом на власну 
думку

• справедливо ставитися до інших 
людей.

Що є законним та незаконним?
На Острові Мен є два типи закону:
• цивільне право, що вирішує 

суперечки між людьми
• кримінальне право, що стосується 

злочинів та їхнього покарання.
Обидві системи диктують, що 
можна і що не можна робити на 
Острові Мен.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поліція та її обов’язки
Поліція на Острові Мен буде: 
• захищати життя та власність
• попереджати заворушення
• виявляти та запобігати злочинам. 
Поліція існує для того, щоб 
захистити населення, їхні права та 
закон. Її обов’язок - допомогти та  
посприяти вам, тому звертайтеся 
до них, якщо ви стали жертвою 
або очевидцем злочину, або ж по 
загальну допомогу, наприклад, 
якщо ви загубилися. У разі  
злочину, дзвоніть 999. Це є 
номером виклику в надзвичайних 
ситуаціях.

Права та зобов’язання6
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Корисні контакти7

Відносини між гостями та 
приймаючою родиною
Якщо вам незручно в будинку вашої 
приймаючої родини, будь ласка 
зв’яжіться з Командою Підтримки 
Українців, яка вислухає вас і знайде 
рішення як для вас, так і для 
приймаючої родини.
Якщо стає очевидним, що між вами 
та приймаючою родиною відносини 
не складаються, ми будемо шукати 
вирішення цього питання, або ж 
знайдемо для вас іншу родину на 
Острові Мен.  

Locate Isle of Man
Це корисний онлайн ресурс для тих, 
хто нещодавно переїхав до Острову 
Мен. Цей веб-сайт має інформацію про 
кар’єрні можливості, менський спосіб 
життя, розваги та події, освіту, систему 
охорони здоров’я, візи, житло і багато 
іншого. www.locate.im

Благодійні та громадські 
організації
Друзі Дітей з Чорнобиля 
(Charity@focc.co.im) може 
запропонувати фінансові гранти на 
закупівлю взуття, одягу, шкільної 
уніформи та інших побутових речей 
для дітей.

Центр “Єдиний Світ”
пропонує дружній прийом та 
допомогу в пошуку друзів на 
Острові Мен.  Зв’яжіться з Венді 
Шиммін за номером  07624 310191 
або пишіть на info@owciom.org
“Перехрестя” (Crossroads Care) 
пропонує практичну та психологічну 
підтримку всім опікунам та їхнім 
підопічним. Дзвоніть на 01624 
673103 або пишіть на   
info@crossroadsiom.org

“Червоний Хрест”  
допомагає з меблями та іншими 
речами для приймаючих родин та 
їхніх гостей.Дзвоніть за номером 
01624 617325 або пишіть на 
amiemitchell@redcross.org.uk

Команда Підтримки 
Українців 
Команда Підтримки Українців існує 
для того, щоб надати довідку 
вам та вашій приймаючій родині, 
а також контакти відповідних 
державних служб  та громадських 
організацій. Ви можете звернутися 
до них за електронною адресою 
ukrainesupport@gov.im. Якщо 
вам простіше поставити питання 
своєю мовою, Команда Підтримки 
Українців може відповісти 
українською або російською 
мовами. 

Імміграція 
З усіма питаннями з приводу 
імміграції та віз, звертайтеся до 
Офісу Паспортів, Імміграції та 
Національності Острову Мен за 
номером 01624 685203.

Контакти в надзвичайних 
ситуаціях
Надзвичайні служби 
Якщо у вас виникла надзвичайна 
ситуація, будь ласка дзвоніть за 
номером 999  та поясніть, що 
сталося. Оператор проінформує 
відповідну службу – поліцію, 
швидку або пожежну службу – про 
вашу ситуацію.

Загальні питання до поліції
Дзвоніть 01624 631212 для 
загальних питань до поліції.

Термінова медична 
допомога
Якщо ви потребуєте негайної 
медичної допомоги, але відсутня 
загроза життю, будь ласка 
дзвоніть своєму лікареві. Якщо 
приймальня лікаря вже зачинена, 
то Менська термінова служба 
лікарів MEDS забезпечує додаткове 
обслуговування, коли лікарські 
приймальні зачинені. Дзвоніть їм за 
номером 01624 650355.
Лікарня Ноублз також має 
спеціальне цілодобове відділення 
швидкої допомоги для тих, хто 
зазнав серйозних ушкоджень чи 
нещасного випадку, або тим, хто 
має раптові напади та серйозні 
захворювання. Телефон 01624 
650040.

Загальна інформація та 
порада
Gov.im
На веб-сайті уряду Острову Мен ви 
знайдете подальшу інформацію за 
темами в цьому довідникові, такими 
як пільгові виплати, податки та ваші 
права та зобов’язання. www.gov.im




