Програма «Дім
для українців»

УКРАЇНА
СХЕМА СПОНСОРСТВА

Розпочався прийом заяв за програмою «Дім для українців». Громадяни України, які мають у
Сполученому Королівстві спонсора, якій відповідає умовам програми і готовий надати їм житло,
можуть подавати заяви на отримання візи. Участь у програмі безкоштовна. З осіб, які подають
заяву за цією програмою, не стягується імміграційний медичний внесок і плата за реєстрацію
біометричних даних.
Спонсори можуть мешкати у будь-якому регіоні Сполученого Королівства (Англії, Шотландії, Уельсу
та Північної Ірландії) і мати будь-яке громадянство за умови, що вони мають тимчасовий дозвіл на
проживання у Сполученому Королівстві щонайменше на шість місяців.

Критерії
Ця програма відкрита для громадян України, які проживали в Україні до 1 січня 2022 року. Отримати
візу також можуть найближчі родичі цих громадян (наприклад, чоловік/дружина/цивільний партнер,
партнер, що не перебуває у шлюбі (за умови спільного проживання та перебування у відносинах як
мінімум два роки), діти віком до 18 років, батьки, якщо вам менше за 18 років, наречена, наречений
або майбутній цивільний партнер). Ці особи можуть мати інше громадянство.
Заяву можна подавати з України або будь-якої іншої країни, за виключенням Сполученого
Королівства.
Особи, які приїжджають за цією програмою, мають право:
•

жити і працювати у Сполученому Королівстві протягом періоду до трьох років; а також

•

отримувати доступ до державної грошової допомоги, послуг у сфері охорони здоров’я та
працевлаштування й іншої підтримки.

Потрібно заповнити окрему форму заяви на кожну особу, яка прибуває до Сполученого
Королівства.
Заповнювати заяви можуть як британські спонсори, так і українці чи члени їх сімей, проте необхідно
внести у форму дані обох сторін.

Як подати заяву

Щоб подати заяву, перейдіть за посиланням
https://www.gov.uk/guidance/apply-for-a-visa-under-the-ukraine-sponsorship-scheme
Процес подання заяви для громадян України:
Ви і ваш спонсор маєте знайти одне одного та порозумітися. У вас може бути друг або знайомий у
Сполученому Королівстві, який може стати вашим спонсором. Якщо у вас зараз немає знайомих у
Сполученому Королівстві, ми знаємо, що благодійні організації, релігійні групи та громадські
організації допомагають у встановленні контактів між людьми.
Якщо у вас є будь-які особливі вимоги, ви маєте поінформувати про них свого спонсора, перш ніж
подавати заяву. Наприклад, якщо у вас є мала дитина, або ви — людина похилого віку чи маєте
інвалідність.
Ви (або ваш спонсор у Сполученому Королівстві) маєте заповнити форму заяви онлайн, в якій слід

надати дані обох сторін.
У цій формі потрібно буде ввести номери паспортів (а також відповіді на запитання для перевірки
відповідності критеріям та інші персональні дані) для вас і вашого спонсора.
Якщо у вас є дійсний закордонний паспорт громадянина України, ви маєте завантажити копію
сторінки свого паспорта з фотографією.
Якщо у вас (або у осіб, які подорожують разом з вами, включаючи дітей) немає дійсного паспорта,
вам потрібно буде записатися та прийти на прийом у візовому центрі, щоб там обробили вашу
заяву та зареєстрували біометричні дані. Після відвідування візового центру вам слід дочекатися
отримання візи від Британської Служби віз та імміграції, перш ніж виїжджати у Сполучене
Королівство.
Після подання вами форми ми виконаємо перевірки щодо вашого спонсора, усіх інших дорослих
членів домогосподарства спонсора та вас (заявника).
Після успішного завершення цих перевірок Британська Служба віз та імміграції надішле вам
письмовий дозвіл на в’їзд. Це лист, на підставі якого ви зможете купити квиток на літак або інший
вид транспорту для подорожі до Сполученого Королівства.

Підготовка до подорожі
Ви маєте узгодити прибуття зі своїм спонсором і запитати в нього інструкції про те, як ви
можете дістатися до місця проживання від пункту прибуття на територію Сполученого
Королівства. У великих транспортних вузлах будуть облаштовані зони, де ви за потреби
зможете отримати інформацію про подальшу подорож.
Ви маєте право на безкоштовний проїзд до кінцевого місця призначення у Сполученому
Королівстві (Англії, Шотландії та Уельсі) на потягах компанії National Rail, легкорейковим
транспортом, місцевими автобусами та міжміськими автобусами. Інформація щодо
цього, а також система планування поїздок, доступна на веб-сайті National Rail Enquiries.
Якщо ви не відвідували візового центру (тобто оформляли заяву цілком через інтернет),
то після прибуття у Сполучене Королівство ви маєте пред’явити свій письмовий дозвіл і
паспорт працівнику Британської імміграційної служби, який поставить у паспорт штамп
про в’їзд, що діятиме протягом шести місяців і буде посвідченням права працювати,
навчатись і отримувати грошову допомогу у Сполученому Королівстві.
Після прибуття у Сполучене Королівство ці особи зможуть подати заяву на подовження
перебування (до 3 років), і їм нададуть біометричну посвідку на проживання (BRP).
Якщо ви відвідали візовий центр і надали біометричні дані, після прибуття ви отримаєте
дозвіл на в’їзд на 3 роки.

Після прибуття
Під час перебування у Сполученому Королівстві, місцеві органи влади (місцева рада) за
потреби надаватимуть вам додаткову підтримку.
Ваш спонсор та інші організації також мають надавати вам
підтримку з адаптації до життя у Сполученому Королівстві. Це
стосується пошуку роботи, доступу до грошової допомоги та
послуг, наприклад, реєстрація у сімейного лікаря і пошук місць
для дітей у школі.

Додаткова інформація
Докладніше дивіться на сайті:
https://www.gov.uk/guidance/homes-for-ukraine-scheme-frequentlyasked-questions

