
Для тих, хто евакуйований з України до префектури Тотторі

Грошова допомога 

на проживання для біженців з України

Евакуйованим українцям, які мешкають у префектурі Тотторі, 

будуть оплачені їх невідкладні витрати на проживання.

Кому будуть оплачуватись витрати

Щодо допомоги

Сім'ї (особи), які були евакуйовані в префектуру Тотторі внаслідок російського вторгнення в 

Україну, що розпочалося у лютому 2022 року, та проживають в орендованому житлі 

(державне житло, приватне орендоване житло та ін.) у префектурі Тотторі або в будинках 

родичів, знайомих або у японських сім'ях протягом одного місяця або довше.

1) Сума допомоги

2) Спосіб отримання допомоги

Сім'я 300 000 ієн 200 000 ієн

Одна людина 150 000 ієн 100 000 ієн

Місце проживання

На кого 

розраховано

Орендне житло та ін.
(державне житло, приватне орендоване житло та ін.)

Будинки родичів, будинки знайомих, 

проживання в японських сім'ях тощо.

Оплата буде здійснюватися або готівкою, або банківським переказом, залежно від існуючої переваги. 

Після прийняття рішення щодо оплати, платіж буде здійснено в найкоротші терміни.

Спосіб подання заявки

Заявки повинні бути подані одним із таких способів.

<Заявка для подачі на стійці>

Завантажте бланк заявки за 

посиланням, заповніть його та 

вручіть у відповідному вікні

<Електронна заявка>

Завантажте бланк заявки за 

посиланням, заповніть його та 

надішліть через Службу 

електронної подачі заявок 

Тотторі.

 Якщо виникають труднощі із включенням інформації у форму заявки через мовні відмінності, будь ласка, 

зв'яжіться з нами.

 Заявка може бути відхилена, якщо в її змісті буде виявлено будь-які невідповідності.

 Якщо у вас є будь-які питання, будь ласка, зв'яжіться з префектурою Тотторі.

* Допустимо будь-яке використання.

* Якщо після в'їзду в Японію ви проживаєте в іншій префектурі, а звідти переїжджаєте в префектуру Тотторі, ви також маєте право на виплату.

* Оплата обмежена одним разом. Навіть якщо ви виїдете з префектури після оплати та знову в‘їдете до префектури, ви не матимете право на 

повторну виплату.

На що слід звернути увагу

鳥取県
Префектура Тотторі
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