
Для користування житлом, котре
надається державою, необхідно
самостійно вносити оплату за
харчування.

Плата складає €10 на дорослого та €5
на дитину за один день. Департамент
оплачує цю суму перші два тижні після
вашого прибуття. Надалі, ви повинні
самостійно сплачувати такий внесок
управителям житла.

Відмова від сплати внеску на
харчування розглядатиметься
Департаментом як відмова від наданого
житла.

Вас можуть попросити звільнити
помешкання. Проте завжди можна
знайти приватне житло за власні кошти.

Більше інформації про додаткову
підтримку можна знайти за посиланням
gov.ie/ukraine.

 

Правила та умови,
що стосуються

людей, переміщених
внаслідок кризи в

Україні

Перед країною стоять значні проблеми у
продовженні надання короткострокового
житла для осіб, які прибувають з України, а
також тих хто вже тут проживає. Така
Ініціатива як «Offer a Home Scheme»
впроваджена Департаментом із питань
житла, місцевого самоврядування та
спадщини, допоможе створити додаткові
місця для проживання. 28 жовтня 2022
року рішенням Уряду прийнято ряд
оновлених порядків та правил, необхідних
для ефективного та чесного розподілу
житла.

Правила відмов
Порядок оплати внесків за

надане житло 
 

Дані правила оновлюють та заміняють
Протокол Відмов від пропозицій
короткострокового розміщення з травня
2022 року. Правила набирають чинності з
28 листопада 2022 року.

Зміна правил є результатом існуючого
тиску у зв'язку з нестачею тимчасового
житла, через велику кількість людей, що
прибули з України та інших країн у
пошуках притулку.

Ви отримаєте лише одну пропозицію
відповідного житла. Вам НЕ
запропонують альтернативу. Якщо ви
згодом залишите це житло, вам не буде
запропоновано нове житло.

Якщо ви відмовляєтеся від пропозиції
житла, вам буде запропоновано негайно
звільнити його та організувати умови для
власного проживання самостійно.



Актуальну інформацію щодо правил та
умов з питань осіб, які є Бенефіціарами
Тимчасового Захисту та прибули з України,
можна знайти за посиланням:
gov.ie/ukraine.

Більше Інформації

Уряд Ірландії надав інформацію щодо
неможливості приймати українців з
домашніми улюбленцями у житлі, що
надається державою. Це стосується як
тварин, привезених з України, так і тих
домашніх улюбленців, котрих завели вже
у Ірландії.

Причини щодо таких змін включають: 
Житлова криза
Гігієна
Шкода, завдана тваринами у
приміщеннях для розселення
Додаткові витрати
 Потенційна загроза для дітей або
людей похилого віку

 Будь ласка, не беріть домашніх тварин
до Ірландії якщо ви хочете отримати
державне житло. Якщо ви прибудете з
домашніми тваринами, вам буде
відмовлено у наданні державного житла.
Це також стосується випадків, якщо ви
вже утримуєте тварину, проживаючи в
помешканні, наданому державою.

 Для тих, хто проживає в помешканні,
наданому державою, з тваринами: догляд
та витрати на утримання домашніх
тварин несуть виключно їх господарі. 

Інформація для
власників тварин

Якщо управитель житла отримує
скаргу, ситуацію можна розглянути та
вирішитина місці. Якщо інцидент
незначний - це може завершитися
усним попередженням.

Якщо управитель житла отримує другу
скаргу, ситуація може розглядатись
повторно та закінчитись письмовим
попередженням.

У разі повторних або серйозних
інцидентів управитель житла може
звернутися до Департаменту.

Асоціальна поведінка може призвести
до відмови у житлі без подальших
пропозицій розміщення.

Про будь-які серйозні інциденти
управителі житла можуть повідомити
до An Garda Síochána.

 

Правила у випадку
асоціальної поведінки


