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Requirement Documents and 
information  

Необхідні документи та 
інформація 

Applicant  

A copy of the passport or bio data page of 
your Ukrainian family member's passport 
or travel document (if you are not 
Ukrainian) 

 

Evidence that you were living in Ukraine 
before 1 January 2022 

 

If you are a child, a birth certificate 

 

Від заявника 
 
Копія паспорту або сторінки з біо даними з 
вашого паспорту, або, якщо ви не 
громадянин України, копія паспорту члена 
вашої сім’ї, який є громадянином України 
 
 
Документ, що посвідчує ваше проживання 
на території України станом на 1 Січня 
2022 року 
 
 
Якщо ви є неповнолітнім, то свідоцтво про 
народження 

Sponsor if an individual 
 
Proof of identity; Copy of their Passport / 
Driving licence  
 
Full UK Address  
 
Residency Status  
 
 
 
Borough  
 
Email Address 
 
Sponsors Other Name if Applicable  
 

Від спонсора, якщо спонсор є 
приватною особою 
 
Посвідчення особи, таке як копія паспорту 
або водійського посвідчення 
 
Повна адреса в Сполученому Королівстві 
 
Імміграційний статус (напр. тимчасово 
проживаючий, постійно проживаючий і 
т.д.) 
 
Назва адміністративного району 
 
Адреса електронної пошти 
 
Інші та додаткові імена спонсора, якщо 
вони є  

 
Before you apply Зверніть на це увагу перед 

подачею заяви 
How long it takes you to complete the 
application will depend on your particular 
circumstances. You will be able to save 
your application and come back to it at 
another time if you need to. 

If you are inactive for 25 minutes you will 
be automatically logged out. 

Час заповнення заяви залежить від ваших 
індивідуальних обставин. Ви зможете 
зберегти дані про вашу заяву на нашій 
веб-сторінці та повернутися пізніше, якщо 
буде потрібно.  
 
Ви будете автоматично від’єднанні від 
нашої веб-сторінки в випадку відсутності 
активності за 25 хвилин. 
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Biometric information 

If you are able to provide details and a 
scanned copy of your valid 
international Ukrainian passport, you 
do not need to book or attend a 
biometric appointment before you 
arrive in the UK. 

 

If you are not a Ukrainian citizen, or 
cannot provide details and a scanned 
copy of your international Ukrainian 
passport, you will need to attend an 
application centre to provide biometrics 
(fingerprints and facial photograph) as part 
of your application. 

 

Біометрична інформація 
 
Якщо ви можете надати зіскановану 
копію та дані з вашого дійсного 
Українського паспорту для виїзду за 
кордон, вам не потрібно записуватися 
або приходити на прийом для 
впровадження біометричних даних 
перед в’їздом до СК.  
 
Якщо ви не є громадянином України, або 
не можете надати зіскановану копію та 
дані з вашого дійсного Українського 
паспорту для виїзду за кордон, ви будете 
повинні з’явитися до одного з наших 
візових центрів для впровадження ваших 
біометричних даних (відбитків пальців та 
фотографії обличчя) в процесі подачі 
вашої заяви.  
 

 
 
Ukrainian Family member details  Інформація про члена сім’ї що є 

громадянином України 
International Ukrainian passport 
Do you have a valid international 
Ukrainian passport? 
 
Yes 
No 
 
 

Український паспорт для подорожей за 
кордон 
Чи маєте ви дійсний Український паспорт 
для подорожей за кордон?  
 
Так  
Ні 
 

Select your language 

You can read the questions in a different 
language, but your answers must be in 
English. 

All words used in any translation are there 
to help. The English version of the 
questions will be used to assess your 
application. 

 

Please select your language: 
 
English - please select your language 
 
 

Виберіть  вашу мову 
 
Ви можете читати запитання на різних 
мовах, але ваші відповіді мають бути лише 
англійською 
 
Всі слова, що вжиті в кожному перекладі, 
спрямовані на допомогу вам. Майте на 
увазі, будь ласка, що тільки 
англійськомовні запитання будуть 
використані при розгляданні ваших 
відповідей 
 
Будь ласка оберіть вашу мову: 
 
English - please select your language 
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Confirm your visa type 

Confirm what type of visa you want to 
apply for from the options below. If you are 
not sure, use the check if you need a UK 
visa tool, or see the visas and immigration 
guidance pages for information. 

 

Annex 
Ukraine Scheme 
 

Підтвердьте 
будь ласка тип вашої візи 
 
Підтвердьте будь ласка на який тип візи ви 
хочете подати заявку. Виберіть з варіантів 
переведених нижче. Якщо ви не впевнені в 
вашій відповіді, зверніться до служби 
перевірки чи потрібна вам англійська віза, 
або прочитайте інформацію на сторінках 
про візи та імміграцію на 
 
Придаток 
Українська Візова Схема  
 

Select a country to provide your 
biometrics 

To complete your application, you must 
provide your biometrics (fingerprints and 
facial photograph). This may involve 
attending a visa application centre (VAC) 
operated by one of our commercial 
partners. 

We need to know which commercial 
partner will manage your biometrics 
appointment. This is so we can transfer 
you to the correct website after you have 
submitted your visa application. 

Enter the country where you would like to 
provide your biometrics. This will usually 
be the country you are in now. If there is 
no VAC in your selected country, you will 
be able to choose an alternative location. 

If you believe you are unable to provide 
your biometrics at any location, you should 
still choose a location. You will then be 
told how to proceed. 

Poland 
 

Виберіть країну для впровадження 
ваших біометричних даних 
 
Для того, щоб завершити оформлення 
вашої заяви, вам потрібно буде 
запровадити ваші біометричні дані 
(відбитки пальців та фотографію обличчя). 
Для цього ви можете бути запрошені 
завітати до одного з наших візових центрів 
(ВЦ) які керуються нашими партнерськими 
організаціями.  
 
Нам потрібно знати яка з наших 
партнерських організацій буде займатися 
вашою справою щоб ми змогли відіслати 
вас до потрібної веб-сторінки після того як 
ви заповните вашу візову заяву.  
 
Будь ласка вкажіть країну в якій ви б хотіли 
запровадити ваші біометричні дані. В 
більшості випадків це буде країна в якій ви 
тепер знаходитесь. Ви зможете вибрати 
іншу країну, якщо в вашій країні немає 
нашого ВЦ. 
 
Будь ласка вкажіть будь яке місце, навіть 
якщо ви думаєте, що ви не зможете 
запровадити ваші біометричні дані в будь 
якому місті. В такому випадку ми дамо вам 
інструкції як поводитися далі. 
 
Польща     
 

Check available visa application centre 
locations 
 
The continued international effort to limit 
the impact of the coronavirus (COVID-19) 
pandemic has resulted in the disruption of 
services at some of the UK's visa 
application centres. To check the 

Перевірте наявність візових центрів 
 
Міжнародні зусилля на зменшення 
наслідків пандемії коронавіруса (Ковід-19) 
сприяли зрушенню роботи деяких 
англійських візових центрів. Якщо вам 
потрібно перевірити стан роботи центра в 
який ви б хотіли звернутися, будь ласка 
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availability of services at your preferred 
application centre you can find more 
information by visiting the website of our 
commercial partner TLScontact who 
operates our centres around the world. 

You can find all VAC locations by checking 
the 'Find a visa application centre' page on 
GOV.UK. They are also listed on our 
commercial partners' websites. 

You will not be able to change the location 
after you have submitted your application. 

You must select a country even if you 
believe you are unable to provide your 
biometrics at any location. 

Poland 

Change the country where your will be 
providing your biometrics 

I have identified the country where I will 
provide my biometrics (or I am unable to 
provide my biometrics at any location) 
 
I want to choose a different country 

зверніться до сторінки нашого партнера 
TLScontact, який допомагає нам з 
роботою візових центрів по всьому світу. 
 
Ви зможете знайти всі місця знаходження 
ВЦ на сторінці GOV.UK і далі 'Find a visa 
application centre'. Вони також переведені 
на веб-сайті нашого партнера.  
 
Майте на увазі, що ви не зможете змінити 
місце знаходження вибраного вами центра 
після того, як ваша заява буде 
відправлена.  
 
Ви повинні вибрати якусь країну, навіть у 
випадку, якщо ви думаєте що не зможете 
запровадити ваші біометричні дані. 
 
Польща 
 
Змінити країну запровадження 
біометричних даних 
 
Я вибрав і вказав країну, де я планую 
запровадити мої біометричні дані (або я не 
зможу запровадити мої біометричні дані в 
будь якому місці) 
 
Я бажаю вибрати іншу країну  
  

Apply for the Ukraine Scheme 
 
Ukraine Family Scheme 

Use this form to apply to enter the UK as 
the family member of someone based in 
the UK. At least one person in your 
immediate family group must be a 
Ukrainian citizen and you must have been 
living in Ukraine before 1 January 2022. 

 
 
Ukraine Sponsorship Scheme (Homes for 
Ukraine) 

Use this form to apply to enter the UK as a 
Ukrainian citizen or immediate family 
member who is applying at the same time. 
You must have a sponsor in the UK willing 
to provide accommodation. You must have 
been living in Ukraine before 1 January 
2022. 

Подати заяву до Української візової 
схеми 
Українська родинна схема 
 
Ця форма призначена для тих, хто подає 
заяву на в’їзд до Сполученого Королівства 
(СК) як член родини когось, хто проживає 
на території СК. Якнайменш один з тих, 
хто подорожує разом з вами має бути 
громадянином України, а також ви повинні 
були проживати в Україні станом на 1 січня 
2022 року. 
 
Українська Спонсорована Схема (Домівки 
для України) 
 
Ця форма для тих, хто подає заяву на в’їзд 
до СК як громадянин України або член сім’ї 
громадянина України що подають таку 
заяву разом. Ви повинні мати спонсора в 
СК, який бажав би надати вам житло на 
час перебування в СК. Ви також повинні 
були проживати в Україні станом на 1 січня 
2022 року.   
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You should only use this form to apply 
under the Ukraine Family Scheme or the 
Ukraine Sponsorship Scheme (Homes for 
Ukraine). If you apply on this form we will 
only consider whether you qualify under 
these schemes. 

 
Before you apply 

How long it takes you to complete the 
application will depend on your particular 
circumstances. You will be able to save 
your application and come back to it at 
another time if you need to. 

If you are inactive for 25 minutes you will 
be automatically logged out. 

Biometric information 

If you are able to provide details and a 
scanned copy of your valid 
international Ukrainian passport, you 
do not need to book or attend a 
biometric appointment before you 
arrive in the UK. 

If you are not a Ukrainian citizen, or 
cannot provide details and a scanned copy 
of your international Ukrainian passport, 
you will need to attend an application 
centre to provide biometrics (fingerprints 
and facial photograph) as part of your 
application. 

 
 
 
How we use your data 

The Home Office will use the personal 
information you provide to consider your 
application. We may also share your 
information with other public and private 
sector organisations in the UK and 
overseas. For more detail please see 
the Privacy Notice for the Border, 
Immigration and Citizenship system. This 
also sets out your rights under the Data 
Protection Act 2018 and explains how you 
can access your personal information and 

Обидві ці форми є тільки для тих, хто 
подає заяви на Українську родинну схему 
або Українську спонсоровану схему 
(Домівки для України). Ми будемо 
розглядати такі заяви виключно на 
відповідь вищевказаним схемам, якщо 
вони подані по цим формам.  
  
Зверніть на це увагу перед подачею заяви: 
 
Час заповнення заяви залежить від ваших 
індивідуальних обставин. Ви зможете 
зберегти дані про вашу заяву на нашій 
веб-сторінці та повернутися пізніше, якщо 
буде потрібно.  
 
Ви будете автоматично від’єднанні від 
нашої веб-сторінки в випадку відсутності 
активності за 25 хвилин. 
 
Біометрична інформація 
 
Якщо ви можете надати зіскановану 
копію та дані з вашого дійсного 
Українського паспорту для виїзду за 
кордон, вам не потрібно записуватися 
або приходити на прийом для 
впровадження біометричних даних 
перед в’їздом до СК.  
 
Якщо ви не є громадянином України, або 
не можете надати зіскановану копію та 
дані з вашого дійсного Українського 
паспорту для виїзду за кордон, ви будете 
повинні з’явитися до одного за наших 
візових центрів для впровадження ваших 
біометричних даних (відбитків пальців та 
фотографії обличчя) в процесі подачі 
вашої заяви.  
 
Як ми використовуємо ваші дані 
 
Внутрішній Офіс буде використовувати 
ваші особисті дані при розгляданні вашої 
заяви. Ми також можемо надати ваші дані 
іншим суспільним та приватним 
організаціям в Сполученому Королівстві 
або за його межами.  Будь ласка 
зверніться до повідомлення про 
конфіденційність нашої системи кордонів, 
імміграції та громадянства. Це 
повідомлення також встановлює ваші 
права на основі закону про захист 
інформації від 2018 року і пояснює як ви 
можете отримати доступ до вашої 
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complain if you have concerns about how 
we are using it. 

Applications for this scheme are free of 
charge. 

Apply now 

 

інформації та поскаржитися в випадках, 
якщо ви маєте підозру що ми 
використовуємо ваші дані неналежним 
чином. 
 
Всі заяви за даними схемами є 
безкоштовними        
 
Подати заяву  
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Category of application Категорії заяв 
 
Ukrainian Passports 

You no longer have to travel to a visa 
application centre to give your biometrics if 
you have a valid international Ukrainian 
passport. You will need to upload a 
scanned copy or image of your passport. 

 

You also do not have to pay to get a visa. 

 
 
Applying as a group 

If you are applying as part of a group or 
family, each person including 
children will need to complete an 
individual application form and book a 
biometric appointment at a visa application 
centre if required. 

What category are you applying for: 
Ukrainian family scheme 
Ukraine sponsorship scheme (Homes 
for Ukraine) 
What type of sponsor do you have? 
I am being sponsored by an organisation 
I am being sponsored by an individual 
  
 

 
Українські паспорти 
 
Вам більше не потрібно подорожувати до 
візового центру для надання ваших 
біометричних даних якщо ви маєте дійсний 
Український паспорт для подорожей за 
кордон. Вам потрібну буде завантажити 
зіскановану копію або фотографію вашого 
паспорту,  
 
Також ви не повинні платити за отримання 
візи. 
 
 
Подання заяви на групу  
 
Якщо ви подаєте заяву як група або сім’я, 
кожна подорожуюча особа, включаючи 
дітей, повинна заповнити індивідуальну 
форму заяви, а також записатись на 
прийом для надання біометричних даних в 
візовому центрі, якщо є така потреба.  
 
За якою категорією ви подаєте вашу заяву: 
 
Українська родинна схема 
 
Українська спонсорована схема (Домівки 
для України) 
 
Який тип вашого спонсору? 
 
Мій спонсор є організацією 
Мій спонсор є приватною особою      
 

Living in Ukraine 
 
Were you living in Ukraine on 31 
December 2021? 
Tell us if Ukraine was your home on this 
date - you can say yes if your home was 
Ukraine on this date but you were away for 
a temporary reason 
Yes 
  
No 
 
 
 
 

Проживання в Україні 
 
Чи проживали ви в Україні станом на 31 
грудня 2021 року? 
Скажіть нам чи жили ви в Україні цієї дати 
– ви можете вказати «так» якщо ваш дім 
був в Україні але ви тимчасово 
подорожували в тим часом 
 
Так 
 
Ні   
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UK Based sponsor details Інформація про вашого спонсора 
що знаходиться в СК 

 
Does your sponsor have permission to be 
in the UK for more than 6 months? 
Yes 
  
No 
Which of the following describes your 
sponsor? 
 
British citizen 
Settled in the UK (also known as indefinite 
leave to enter or remain, or settled status) 
Refugee or person with humanitarian 
protection in the UK 
Person with pre-settled status under the 
EU Settlement Scheme in the UK 
None of the above 
 
 

 
Чи має ваш спонсор дозвіл знаходитись в 
СК довше чим 6 місяців? 
Так 
Ні 
 
Що з нижче приведеного описує вашого 
спонсора? 
 
Британський Громадянин   
Проживає в СК (також може називатися 
таким, що має постійний дозвіл в’їхати або 
залишатися, або має статус 
проживаючого)  
Біженець або особа під гуманітарним 
захистом в СК 
Особа зі статусом проживаючого в згоді зі 
схемою Проживання Європейського Союзу 
в СК 
Інше 
 

  
No 
You must have a sponsor with 
permission to be in the UK for more 
than 6 months to apply. 
Check gov.uk for other application 
forms. 
 

 
Щоб подати заяву по цій схемі Ви повинні 
мати спонсора з дозволом знаходитися в 
СК довше ніж 6 місяців. Шукайте інші 
форми заяв на gov.uk  
 

None of the above 
Tell us the immigration status of your 
sponsor 
Maximum of 500 characters 
 

Інше 
Будь ласка надайте нам більше інформації 
про імміграційний статус вашого спонсора. 
 
Щонайбіше 500 знаків 
 

 
Register an email Зареєструйте вашу адресу 

електронної пошти 
Enter an email address and password so 
you can save your answers. You will then 
be emailed a unique link to let you log 
back into your application at a later point, if 
needed. 

Throughout your application, you can 
select the option to 'Return to this 
application later' in order to re-send the 
link to your latest saved application. 

Email address 
Create a password 

Надайте будь ласка адресу електронної 
пошти та пароль щоб ми змогли 
запам’ятати ваші відповіді. Ми відправимо 
вам ваше унікальне посилання, яке дасть 
вам можливість повернутися до вашої 
заяви пізніше, якщо потрібно. 
 
Впродовж заповнення цієї заяви ви можете 
обрати опцію «Повернутися до цієї заяви 
пізніше» и ви знову отримаєте посилання 
на останню запам’ятовано заяву. 
 
Адреса електронної пошти 
 



 

10 
 

Your password must be 8 characters or 
longer and include a letter and a number 
or symbol.  
Repeat your password 
 

Створити пароль 
 Ваш пароль має буте 8 знаків або довше і 
має включати одну букву, одну цифру або 
символ 
 
Надайте пароль ще раз  
 

Email address 
An email will be sent to: 
xxx@gmail.com 
 

Адреса електронної пошти 
Електронного листа буде надіслано на: 
xxx@gmail.com 
 

 
Your sponsor Ваш спонсор 
What is the name of your sponsor? 
 
Your given name is usually your first 
name. If you have middle names, include 
these with your given name. If your name 
has a suffix (e.g. Jr), include this with your 
given name. If you have a patronymic 
name include it with your given names. 
You must tell us all your given names. 
 
Given name(s) 
Family name 
I am not sure how to enter their name 
Enter their name as shown on their 
passport. 

 if they have middle names, include 
these with their given name 

 if their name has a suffix (for 
example Jr.), include this with their 
given name 

They do not have both a given and family 
name 
Please enter their name(s) 
 
Return to this application later 
Show and edit answers 
 

Вкажіть ім’я вашого спонсора 
 
Ваше ім’я зазвичай вказане першим. Якщо 
у вас є середні імена вкажіть їх разом с 
першим ім’ям. Якщо в імені є суфікс 
(наприклад Jr.), вкажіть його також разом з 
першим ім’ям. Якщо є по батькові, також 
вказуйте його разом з першим ім’ям. Ви 
повинні вказати всі ваші імена. 
 
Перше(перші) ім’я: 
Прізвище: 
 
Я не впевнений як вказати їх ім’я 
Вказуйте їхні ім’я так як вони приведені в 
їхньому паспорті 

- якщо в них є середні ім’я вказуйте їх 
разом з першим ім’ям  

- якщо в імені є суфікс (наприклад 
Jr.), вкажіть його також разом з 
першим ім’ям 

В них є тільки перше ім’я або тільки 
прізвище 
 
Будь ласка вкажіть їхні імена 
 
Повернутись до цієї заяви пізніше 
Показати та змінити відповіді    
 

Ukrainian family member details 
 
Is at least one member in your family 
group a Ukrainian citizen? 
 
Yes 
No 
 
 
 

Інформація про українських членів 
родини 
 
Чи є щонайменше один член родини в 
вашій групі хто є громадянином України? 
 
Так  
Ні  
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No 
You cannot apply under this scheme, 
please check gov.uk for other 
application forms 
 

 
Ні 
Ви не можете подати заяву за цією 
схемою. Завітайте до gov.uk щоб знайти 
інші форми заяв.   
 

“Sponsor Name”‘s nationality and date 
of birth 
 
What is “Sponsor Name”‘s country of 
nationality? 
What is “Sponsor Name”‘s date of birth? 
Enter date in the format DD MM YYYY 
Day 
Month 
Year 
 

Громадянство та дата народження «Ім’я 
Спонсора» 
 
Громадянином якої країни є «Ім’я 
Спонсора»? 
Яка дата народження «Ім’я Спонсора»? 
Вкажіть дату у форматі ДД ММ РРРР 
День 
Місяць 
Рік 
 

“Sponsor Name”‘s passport details 
 
Do you know “Sponsor Name”‘s passport 
or travel document number? 
Yes 
  
No 
Enter “Sponsor Name”‘s passport or travel 
document number 
 
 

Інформація про паспорт «Ім’я 
Спонсора» 
 
Чи знаєте ви номер паспорта або 
документа для подорожей що належить 
«Ім’я Спонсора»? 
Так 
Ні 
 
Вкажіть номер паспорта або документа 
для подорожей що належить «Ім’я 
Спонсора»    
 

“Sponsor Name”‘s further passport 
details 
 
Enter more details of your sponsor's 
passport 
 
This information should be from the 
passport used to provide their passport 
number 
Issuing authority 
On their passport this could also be 
referred to as 'country of issue' or 'place of 
issue'. 
Maximum of 500 characters 
Issue date 
For example, 31 03 2020 
Day 
Month 
Year 
Expiry date 
For example, 31 03 2020 
Day 
Month 
Year 

Подальша інформація про паспорт 
«Ім’я Спонсора» 
 
Вкажіть подальшу інформацію про паспорт 
вашого спонсора 
 
Ця інформація з того самого документу 
номер якого був вказаний я номер 
паспорту 
 
Орган, що видав  
В їхньому паспорті це також може бути 
вказано я «країна видачи» або «місце 
видачи» 
Щонайбільше 500 знаків 
 
Дата видачи 
Наприклад 31 03 2020 
 
День 
Місяць  
Рік 
 
Дата закінчення строку дії 
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Наприклад 31 03 2020 
 
День 
Місяць  
Рік 
 

“Sponsor Name’s telephone number 
and email 
 
Provide “Sponsor Name”‘s telephone 
number 
Include the dialling code 
Provide “Sponsor Name”‘s email address 
 

Номер телефону та адреса електронної 
пошти «Ім’я Спонсора»  
 
Вкажіть номер телефону «Ім’я Спонсора» 
Вкажіть код міста 
Вкажіть адресу електронної пошти «Ім’я 
Спонсора» 

Check your answers 
Check the information below before you 
continue to the next section. 
 
 
Category of application 
Living in Ukraine 
Sponsor details 
Personal information 
Your sponsor 
Ukrainian family member details  
Sponsor nationality and passport 
Sponsor contact 
 

Перевірте ваші відповіді 
Перевірте інформацію вказану нижче 
перед тим як продовжити до послідуючої 
секції  
 
Категорія заяви 
Проживання в Україні 
Інформація про спонсора 
Персональна інформація 
Ваш спонсор 
Інформація про українських членів 
родини 
Громадянство та паспорт спонсора 
Контактні дані спонсора 
 

Sponsor's other names 
 
In addition to the names already provided, 
is your sponsor now or has your sponsor 
ever been known by another name? 
 
You must provide all your sponsor's 
names. For example, if your sponsor 
changed their name after marriage or has 
a different name that they use for 
professional purposes. 
 

Інші імена спонсора 
 
Окрім імен що були вказані раніше чи 
називають вашого спонсора тепер, чи 
називали раніше, будь якими другими 
іменами? 
 
Ви повинні вказати всі імена вашого 
спонсора. Наприклад, якщо ваш спонсор 
зміняв ім’я після шлюбу або має інше ім’я 
яке вони вживають для професійної 
діяльності 
 

Details of your sponsor's other name 
 
Enter your sponsor's other name 
 
You must tell us your sponsor's full name. 
Other given name(s) 
Other family name 
 
My sponsor does not have a current 
passport or travel document 
If your sponsor does not have a passport 
or travel document, they can use a 

Інформація про інші імена вашого 
спонсора 
 
Вкажіть інші імена вашого спонсора.  
 
Ви повинні вказати повне ім’я вашого 
спонсора 
 
Інші імена  
інші прізвища 
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biometric residence permit, immigration 
document or birth certificate. 

If your sponsor is a recognised refugee, 
they have humanitarian protection, or they 
are stateless, give us the name they used 
before. 

My sponsor does not have both a given 
and family name 
 
Enter your sponsor's name(s) 
 
 

У мого спонсора немає дійсного паспорту 
або документа для подорожей 
 
Якщо у вашого спонсора немає паспорту 
або документа для подорожей вони 
можуть використати біометричний дозвіл 
на проживання, імміграційний документ 
або свідоцтво про народження 
 
Якщо ваш спонсор є признаний біженцем, 
в них є гуманітарний захист або вони є без 
громадянства, вкажіть імена які були у них 
раніше 
 
У мого спонсора нема першого імені або 
прізвища 
 
Вкажіть ім’я вашого спонсора  
 

Provide your sponsor's residential 
address 
 
Is the address in the UK? 
Yes 
  
No 
Enter a UK postcode 
Find UK address 
Enter address manually 
Local authority 
Country of the UK  
      
When did they start living at this address? 
Enter date in the format MM YYYY 
Month 
Year 
 

Вкажіть адресу проживання вашого 
спонсора 
 
Ця адреса в Сполученому Королівстві 
(СК)? 
 
Так 
Вкажіть поштовий код в СК  
Знайти адресу в СК 
Вказати адресу вручну  
Орган місцевої влади 
Країна СК 
 
Коли вони почали жити за цією адресою 
Вкажіть дату в форматі ММ РРРР 
Місяць  
Рік 
 

Is the address in the UK? 
Yes 
  
No 
Address 
Address (line 1 of 3) 
Address (line 2 of 3 - optional) 
Address (line 3 of 3 - optional) 
Town/City 
Province/Region/State 
Postal code (if applicable) 
Country Type the name of a country; use the 
arrow keys to navigate and 'enter' to select 
one.                                   
When did they start living at this address? 
Enter date in the format MM YYYY 
Month 
Year 

Ця адреса в Сполученому Королівстві 
(СК)? 
 
Ні 
Адреса 
Адреса (частина 1 з 3) 
Адреса (частина 2 з 3) 
Адреса (частина 3 з 3) 
Місто 
Провінція, регіон або штат 
Поштовий код (якщо є) 
Тип країни на назва країни 
 
Коли вони почали жити за цією адресою 
Вкажіть дату в форматі ММ РРРР 
Місяць  
Рік 
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Your sponsor's sex and relationship 
status 
 
What is your sponsor's sex, as shown in 
their passport or travel document? 
 
Male 
Female 
Unspecified 
 
What is their relationship status?  
Single 
Married or a civil partner                  
Unmarried partner                  
Divorced or civil partnership 
dissolved                  
Separated                  
Widowed or a surviving civil partner      
 
 
 
I am unsure of their current relationship 
status 
 

'Single' means that your sponsor has 
never been married or in a civil 
partnership, and that they do not currently 
consider themselves in a relationship. 

'Unmarried partnership' means that your 
sponsor currently considers themselves in 
a relationship but they are not married or 
in a civil partnership. 

 

Стать та сімейний стан вашого 
спонсора 
 
Вкажіть стать вашого спонсора як 
записано в їхньому паспорті або документі 
для подорожей 
 
Чоловіча 
Жіноча 
Незазначена 
 
Вкажіть сімейний стан вашого спонсора 
 
Неодружений 
Одружений або громадський шлюб 
Неодружений партнер 
Розлучений або громадський шлюб 
закінчено 
Проживає окремо 
Овдовів або громадський партнер помер 
 
Я не впевнений про їх сімейний стан 
 
 
«неодружений» означає що ваш спонсор 
ніколи не був одружений та ніколи не 
знаходився в громадському шлюбі а також 
вони не сприймають себе як таких що 
мають близькі відносини з будь ким 
«Неодружений партнер» означає що ваш 
спонсор в цей час вважає себе як такого 
що має близькі відносини але вони не 
одружені і не знаходяться в громадському 
шлюбі 
 

Your sponsor's other nationalities 
 
Does your sponsor currently hold, or have 
ever held, any other nationality or 
citizenship? 
You must provide all the nationalities that 
your sponsor currently holds or has ever 
held. 
Yes 
 

Інші громадянства вашого спонсора 
 
Чи має ваш спонсор нараз, або мав 
колись, громадянства інших країн?  
Ви повинні вказати всі громадянства які 
має або колись мав ваш спонсор 

Details of your sponsor's other 
nationality 
 
Your sponsor's other nationality country  
 
If your sponsor has additional nationalities, 
you will be able to add these later. 
 

Інформація про інші громадянства 
вашого спонсора 
 
Країна іншого громадянства вашого 
спонсора 
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Date held from 
Enter date in the format DD MM YYYY 
If you are unsure of the exact date, 
provide the month and year 
Day 
Month 
Year 
 
Date held to 
Enter date in the format DD MM YYYY 
If you are unsure of the exact date, 
provide the month and year 
Day 
Month 
Year 
 
Confirm if your sponsor still holds this 
nationality 
 
My sponsor still holds this nationality 
 

Якщо ваш спонсор має ще інші 
громадянства ви зможете вказати їх 
пізніше 
Мав громадянство починаючи з 
 
Надайте дату в форматі ДД ММ РРРР 
Якщо ви не впевнені в точній даті, вкажіть 
місяць і рік 
День 
Місяць  
Рік 
 
Мав громадянство до цієї дати 
 
Надайте дату в форматі ДД ММ РРРР 
Якщо ви не впевнені в точній даті, вкажіть 
місяць і рік 
День 
Місяць  
Рік 
 
Підтвердьте чи ваш спонсор ще має це 
громадянство  
 
Мій спонсор ще має це громадянство 
 

Your sponsor's passport (other 
country) 
 
Does your sponsor have a valid passport? 
Use your sponsor's passport to complete 
this section. If you cannot supply your 
sponsor's current and valid passport as 
part of your application, select No 
 
Passport number 
Issuing authority 
On your sponsor's passport this could also 
be referred to as 'country of issue' or 
'place of issue'. 
Issue date 
For example, 31 3 2020 
Day 
Month 
Year 
Expiry Date 
For example, 31 3 2020 
Day 
Month 
Year 
 
 

Паспорт вашого спонсору (Інша країна) 
 
Чи має ваш спонсор дійсний паспорт?  
 
Вкажіть інформацію з паспорта вашого 
спонсора. Якщо ви не можете запровадити 
інформацію про дійсний паспорт вашого 
спонсора в вашій заяві, відповідайте «Ні» 
 
Номер паспорту 
Орган, що видав  
В їхньому паспорті це також може бути 
вказано я «країна видачи» або «місце 
видачи» 
Щонайбільше 500 знаків 
 
Дата видачи 
Наприклад 31 03 2020 
 
День 
Місяць  
Рік 
 
Дата закінчення строку дії 
Наприклад 31 03 2020 
 

Your sponsor's identity card (other 
country) 
 

Посвідчення особи вашого спонсора 
виданий в (іншій країні) 
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Does your sponsor have a valid national 
identity card? 
This includes identity cards, issued from 
non-UK governments. This does not 
include driving licenses. If your sponsor 
has an internal passport, provide the 
details here. 
 
National identity card number 
Provide the number as shown on your 
sponsor's identity card 
Issuing authority 
On your sponsor's identity card, this could 
also be referred to as 'country of issue' or 
'place of issue'. 
Issue date (Required) 
Enter date in the format DD MM YYYY 
Day 
Month 
Year 
Expiry date (Required) 
Enter date in the format DD MM YYYY 
Day 
Month 
Year 
 
 

Чи має ваш спонсор дійсне посвідчення 
особи? 
 
Це включає посвідчення особи які видані 
урядами інших країн (не СК). Це не 
включає водійських посвідчень. Якщо ваш 
спонсор має внутрішній паспорт то вкажіть 
цю інформацію нижче   
 
Номер національного посвідчення особи 
Вкажіть як написано в посвідченні особи 
вашого спонсора 
 
Орган, що видав  
В їхньому паспорті це також може бути 
вказано я «країна видачи» або «місце 
видачи» 
Щонайбільше 500 знаків 
 
Дата видачи 
Наприклад 31 03 2020 
 
День 
Місяць  
Рік 
 
Дата закінчення строку дії 
Наприклад 31 03 2020 
 

Your sponsor's other nationalities (2) 
 
Does your sponsor currently hold, or has 
ever held, any other nationality or 
citizenship? 
You must provide all the nationalities that 
your sponsor currently holds or has ever 
held. 
Yes 
No 
 

Інші громадянства вашого спонсора (2) 
 
Чи має ваш спонсор нараз, або мав 
колись, громадянства якісь інших країн?  
Ви повинні вказати всі громадянства які 
має або колись мав ваш спонсор 
ТАК 
НІ 

Your address in the UK 
 
Will you be staying at the residential 
address of your sponsor? 
Yes 
No 
 

Ваша адреса на території СК 
 
Чи плануєте ви жити за адресою вашого 
спонсора? 
ТАК 
НІ 

Other household members 
 
Will there be any other people living at the 
address where you will be staying? 
Tell us about any people over 18. You do 
not need to re-enter information about 
your sponsor. 

Інші члени домашнього господарства 
 
Чи будуть будь які інші люди жити за тою ж 
адресою що і ви? 
Надайте будь ласка інформацію про інших 
людей старших 18 років. Інформацію про 
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Yes 
No 
 

вашого спонсора ще раз надавати 
непотрібно 
 

Personal Information  Інформація про вашу особу 
 
The UK address that you will be staying 
at 
 
Enter a UK postcode 
Find UK address 
Enter address manually 
Local authority 
Country of the UK  
      
When did they start living at this address? 
Enter date in the format MM YYYY 
Month 
Year 
 
Contacting you by email 

We may use email to contact you about 
your application, for example, we may 
contact you for further information, or send 
a decision on your application by email. 
We may also use email to contact you 
about your immigration status after your 
application has been decided. 

You must notify us immediately if the 
contact email addresses you provide as 
part of this application change. 

xxx@gmail.com  
 
If your email is wrong, click here to change 
it. 
Who does this email address belong to? 
You 
Someone else 
 

 
Адреса в СК де ви плануєте жити 
 
Вкажіть поштовий код в СК  
Знайти адресу в СК 
Вказати адресу вручну  
Орган місцевої влади 
Країна СК 
 
Коли вони почали жити за цією адресою 
Вкажіть дату в форматі ММ РРРР 
Місяць  
Рік 
 
Зв’язок з вами електронною поштою 
Нам може знадобиться написати вам 
листа електронною поштою у зв’язком с 
цією заявою. Наприклад, звернутися за 
додатковою інформацією або вислати вам 
наше рішення про цю заяву. Ми також 
можемо використати електронну пошту у 
зв’язком з вашим імміграційним статусом 
після прийняття рішення з вашою заявою.  
Ви повинні негайно повідомити нас якщо 
адреса електронної пошти вказана в цій 
заяві зміниться. 
 
 
xxx@gmail.com  
Якщо це неправильна адреса натисніть тут 
щоб змінити її. 
 
Кому належить ця адреса? 
Вам  
Комусь іншому 
 
 

Additional email 
Do you have another email address? 
Yes  
No 

Додаткові електронні адреси 
Чи маєте ви інші адреси електронної 
пошти? 
Так 
Ні 
 

Your telephone numbers 

We may contact you by telephone if we 
have any further questions about your 
application, or about your immigration 

Ваш номер телефону 
 
Нам може знадобиться зв’язатися з вами 
по у зв’язком с цією заявою. Наприклад, 
звернутися за додатковою інформацією 
або вислати вам наше рішення про цю 
заяву. Ми також можемо використати 
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status after your application has been 
decided. 

You must notify us immediately if the 
contact telephone number(s) you provide 
as part of this application change. 

Provide your telephone number 
Only include numbers, and for 
international numbers include the country 
code. You will be able to add any 
additional telephone numbers after you 
click 'Save and continue'. 
 
Where do you use this telephone number? 
 
You can select more than one option 
For use whilst in the UK 
For use whilst out of the UK 
Select whether this is your home, mobile 
or work telephone number 
 
You can select more than one option 
Home telephone number 
Business telephone number 
Mobile telephone number 
 

електронну пошту у зв’язком з вашим 
імміграційним статусом після прийняття 
рішення з вашою заявою.  
 
Ви повинні негайно повідомити нас якщо 
номер вказаний в цій заяві зміниться. 
 
Вкажіть ваш номер телефону 
 
Номер телефону повинен включати тільки 
цифри, в тому числі код країни для 
міжнародних номерів. Ви зможете надати 
додаткові номери після того я натиснете 
«Запам’ятати і продовжити»  
 
Де ви користуєтеся цим номером 
телефону? 
 
Можна обрати більше ніж одну відповідь 
 
Використовую на території СК 
Використовую поза територією СК 
 
Вкажіть чи це є ваш домашній, мобільний 
або робочий номер телефону 
 
Можна обрати більше ніж одну відповідь 
 
Домашній номер телефону 
мобільний номер телефону 
робочий номер телефону 
 

Any other telephone numbers 
Do you have any other telephone 
numbers? 
Yes 
No 
 

Інші телефонні номери 
Чи маєте ви ще інші телефонні номери? 
 
Так 
Ні  

Contacting you by telephone 
 
Are you able to be contacted by 
telephone? 
 
I can be contacted by telephone call and 
text message (SMS) 
 
I can only be contacted by telephone call 
Explain why you cannot be contacted by 
text message (SMS) 
 
I can only be contacted by text message 
(SMS) 
Explain why you cannot be contacted by 
telephone call 
 

Зв’язок з вами по телефону 
 
Чи можна буде зв’язатись з вами по 
телефону? 
 
Мені можливо буде зателефонували або 
надіслати повідомлення (СМС) 
 
Мені можливо буде тільки зателефонувати  
Поясніть чому вам неможливо надіслати 
повідомлення (СМС) 
 
Мені можливо буде тільки надіслати 
повідомлення (СМС)  
Поясніть чому вам неможливо 
зателефонувати 
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I cannot be contacted by telephone call or 
text message (SMS) 
 
Explain why you cannot be contacted by 
telephone call or text message (SMS) 
 

Мені неможливо буде зателефонували або 
надіслати повідомлення (СМС) 
Поясніть чому вам буде неможливо 
зателефонували або надіслати 
повідомлення (СМС) 
 

Your name 
 
Enter your name as shown on your 
passport or travel document. Use the 
English spelling of your name where 
provided. 
 
You must tell us your full name. 
 
Given name(s) 
 
Your given name is usually your first 
name. If you have middle names, include 
these with your given name. If your name 
has a suffix (e.g. Jr), include this with your 
given name. If you have a patronymic 
name, include it with your given name. 
You must tell us all your given names. 
 
Family name 
Your family name is the surname shared 
by your family. 
  
I do not have a current passport or travel 
document 
 
If you do not have a passport or travel 
document, you can use a biometric 
residence permit, immigration document or 
birth certificate. 

If you are a recognised refugee, you have 
humanitarian protection, or you are 
stateless, give us the name you used 
before. 

I do not have both a given and family 
name 
 
Enter your name(s) 
 
 

Ваше ім’я  
 
Вкажіть ваше ім’я як наведене в вашому 
паспорті або документі для подорожей. 
Вказуйте ваше ім’я англійською мовою, де 
існує. 
 
Ви повинні вказати ваше повне ім’я. 
 
Перше(перші) ім’я: 
 
Ваше ім’я зазвичай вказане першим. Якщо 
у вас є середні імена вкажіть їх разом с 
першим ім’ям. Якщо в імені є суфікс 
(наприклад Jr.), вкажіть його також разом з 
першим ім’ям. Якщо є по батькові, також 
вказуйте його разом з першим ім’ям. Ви 
повинні вказати всі ваші імена. 
 
Прізвище: 
Ваше прізвище це таке ім’я що мають 
також інші члени вашої родини 
 
У мене немає дійсного паспорту або 
документа для подорожей 
 
Якщо у вас немає паспорту або документа 
для подорожей ви можете використати 
біометричний дозвіл на проживання, 
імміграційний документ або свідоцтво про 
народження 
 
Якщо ви є признаним біженцем, ви маєте 
гуманітарний захист або ви є без 
громадянства, вкажіть імена які були у вас 
раніше 
 
Я не впевнений як вказати своє ім’я 
Вказуйте ваше ім’я так як воно приведено 
в вашому паспорті 

- якщо у вас є середні ім’я вказуйте їх 
разом з першим ім’ям  

- якщо в імені є суфікс (наприклад 
Jr.), вкажіть його також разом з 
першим ім’ям 

У вас є тільки перше ім’я або тільки 
прізвище 
 
Будь ласка вкажіть ваші імена 
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Any other names 
 
In addition to the names already provided, 
are you now or have you ever been known 
by another name? 
You must provide all your names. For 
example, if you changed your name after 
marriage or have a different name that you 
use for professional purposes. 
 

Інші імена 
 
Окрім імен що були вказані раніше чи 
називають вас тепер, чи називали раніше, 
будь якими другими іменами? 
 
Ви повинні вказати всі ваші імена. 
Наприклад, якщо ви зміняли ім’я після 
шлюбу або маєте інше ім’я яке ви 
вживаєте для професійної діяльності 
 

Details of your other name 
 
Enter your other name 
You must tell us your full name. 
Other given name(s) 
Other family name 
 
 

Інформація про інші імена  
 
Вкажіть ваші інші імена.  
 
Ви повинні вказати ваше повне ім’я  
 
Інші імена  
інші прізвища 
 

Your sex and relationship status 
 
What is your sex, as shown in your 
passport or travel document? 
 
Male 
Female 
Unspecified 
 
What is your relationship 
status?                                   
 
Single                  
Married or a civil partner                  
Unmarried partner                  
Divorced or civil partnership 
dissolved                  
Separated                  
Widowed or a surviving civil partner      
 
I am unsure of my current relationship 
status 
 
'Single' means that you have never been 
married or in a civil partnership, and that 
you do not currently consider yourself in a 
relationship. 

'Unmarried partnership' means that you 
currently consider yourself in a relationship 

Ваша стать та сімейний стан 
 
Вкажіть вашу стать як записано в паспорті 
або документі для подорожей 
 
Чоловіча 
Жіноча 
Незазначена 
 
Вкажіть ваш сімейний стан  
 
Неодружений 
Одружений або громадський шлюб 
Неодружений партнер 
Розлучений або громадський шлюб 
закінчено 
Проживає окремо 
Овдовів або громадський партнер помер 
 
Я невпевнений як вказати свій сімейний 
стан 
 
«неодружений» означає що ви ніколи не 
були одружений та ніколи не знаходилися 
в громадському шлюбі а також не 
сприймаєте себе як таких що мають 
близькі відносини з будь ким 
 
«Неодружений партнер» означає що ви в 
цей час вважаєте себе як такого що має 
близькі відносини але ви не одружені і не 
знаходитеся в громадському шлюбі 
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but are not married or in a civil 
partnership. 

 

 

Your last address in Ukraine 
 
Address 
Town/City 
Province/Region/State 
Postal code (if applicable) 
 

Ваша адреса в Україні 
 
Адреса 
Місто або селище 
Область, регіон або штат 
Поштовий код (якщо є) 

Your passport 
 
Do you have a passport? 
This must be an international passport. 
Do not provide details of a domestic 
passport. 
Yes 
No 
 

Ваш паспорт 
 
Чи маєте ви паспорт? 
Зауважте що це повинен бути паспорт для 
виїзду за кордон. Не вказуйте тут 
інформацію про ваш внутрішній паспорт 
Так 
Ні  

Your passport 
 
You must use your passport or travel 
document to complete this section 
 
Passport number or travel document 
reference number 
Issuing authority 
On your passport or travel document this 
could also be referred to as 'country of 
issue' or 'place of issue'. 
Issue date 
Enter date in the format DD MM YYYY 
Day 
Month 
Year 
Expiry date 
Enter date in the format DD MM YYYY 
Day 
Month 
Year 
 
 

Ваш паспорт 
 
Ця інформація з вашого паспорту або 
документу для подорожей 
 
Номер паспорту або документу для 
подорожей 
 
Орган, що видав  
В їхньому паспорті це також може бути 
вказано я «країна видачи» або «місце 
видачи» 
 
Дата видачи 
Наприклад 31 03 2020 
 
День 
Місяць  
Рік 
 
Дата закінчення строку дії 
Наприклад 31 03 2020 
 
День 
Місяць  
Рік 
 

Your identity cards 
 
Do you have a valid national identity card? 
 
This includes identity cards, issued from 
non-UK governments. This does not 

Ваші посвідчення особи 
 
Чи маєте ви дійсне національне 
посвідчення особи? 
 
Це включає посвідчення особи які видані 
урядами інших країн (не СК). Це не 
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include driving licences. If you have an 
internal passport, provide the details here. 
National identity card number 
Provide the number as shown on your 
identity card 
Issuing authority 
On your identity card, this could also be 
referred to as 'country of issue' or 'place of 
issue'. 
Issue date (if applicable) 
Enter date in the format DD MM YYYY 
Day 
Month 
Year 
Expiry date (if applicable) 
Enter date in the format DD MM YYYY 
Day 
Month 
Year 
 
 

включає водійських посвідчень. Якщо ваш 
спонсор має внутрішній паспорт то вкажіть 
цю інформацію нижче   
 
Номер національного посвідчення особи 
Вкажіть як написано в вашому посвідченні 
особи 
 
Орган, що видав  
В їхньому паспорті це також може бути 
вказано я «країна видачи» або «місце 
видачи» 
Щонайбільше 500 знаків 
 
Дата видачи (якщо є) 
Наприклад 31 03 2020 
 
День 
Місяць  
Рік 
 
Дата закінчення строку дії (якщо є) 
Наприклад 31 03 2020 
 

Your nationality, country and date of 
birth 
 
Country of nationality 
 
Enter your country of nationality or 
citizenship, as shown on your passport or 
travel document. If you have previous or 
additional nationalities or citizenships, you 
will be able to add these later in the 
application. 
Country of birth 
                                   
  
Place of birth 
Enter your place of birth (for example, the 
city or province), as shown on your 
passport or travel document. 
Date of birth (Required) 
For example, 31 3 2020 
Day 
Month 
Year 
 

Ваше громадянство, країна та дата 
народження 
 
Країна громадянства 
 
Вкажіть каїну громадянства як записано в 
паспорті або документі для подорожей. 
Якщо у вас були або є інші громадянства 
ви зможете вказати їх пізніше. 
 
Країна народження 
 
Місце народження 
 
Вкажіть місце вашого народження 
(наприклад місто або область) як записано 
в паспорті або документі для подорожей 
 
Дата народження  
Наприклад, 31 3 2020 
Дань 
Місяць  
Рік 

Your other nationalities 
 
Do you currently hold, or have you ever 
held, any other nationality or citizenship? 
 
You must provide all the nationalities that 
you currently hold or have ever held. 

Інформація про інші громадянства  
 
Чи маєте ви, або колись мали, будь які інші 
громадянства?  
 
Ви повинні вказати всі ваші громадянства 
що ви будь коли мали або маєте 
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country 
 
If you have additional nationalities, you will 
be able to add these later. 
                                      
Date held from 
Enter date in the format DD MM YYYY 
If you are unsure of the exact date, 
provide the month and year 
Day 
Month 
Year 
Date held to 
Enter date in the format DD MM YYYY 
If you are unsure of the exact date, 
provide the month and year 
Day 
Month 
Year 
 
 
Confirm if you still hold this nationality 
 
I still hold this nationality 
 

 
Країна іншого громадянства  
 
Якщо ви маєте ще інші громадянства ви 
зможете вказати їх пізніше 
 
Мав громадянство починаючи з 
Надайте дату в форматі ДД ММ РРРР 
Якщо ви не впевнені в точній даті, вкажіть 
місяць і рік 
День 
Місяць  
Рік 
 
Мав громадянство до цієї дати 
 
Надайте дату в форматі ДД ММ РРРР 
Якщо ви не впевнені в точній даті, вкажіть 
місяць і рік 
День 
Місяць  
Рік 
 
Підтвердьте чи ви все ще маєте це 
громадянство  
 
Я все ще маю це громадянство 
 

Family members applying with you 
 
Do you have any family members applying 
with you that you have not already told us 
about on this application? 
 
Each person needs to apply on separate 
applications but tell us if you are applying 
to travel together. 
Yes 

Інші члени сім’ї що подають заяву 
разом з вами 
 
Чи маєте ви будь яких інших членів сім’ї 
що подають заяву разом з вами, про яких 
ви ще не сказали нам в вашій заяві? 
 
Зауважте що кожна особа повинна подати 
окрему заяву але ви повинні повідомити 
нам що ви подорожуєте разом 
Так 
 

About your family member 
 
You should use your family member's 
passport, if they have one, to complete 
this section. 
 
What is this person's relationship to 
Sponsor Name 
Given names 
Family name 
Date of birth 
Enter date in the format DD MM YYYY 
Day 
Month 
Year 

Інформація про члена вашої сім’ї 
 
В цієї частині ви повинні надавати дані з 
паспорту члена вашої сім’ї, якщо вони 
мають паспорт. 
 
Які відносини у цієї особи з вашим 
спонсором  
 
Ім’я  
Прізвище 
Дата народження 
День 
Місяць 
Рік 
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Is this person travelling with you to the 
UK? 
Yes 
 
Country of nationality 
Passport number 
 

 
Чи подорожує ця особа з вами до СК? 
 
Так 
 
Країна громадянства 
Номер паспорту 
 

Other family members 
 
Do you have any other family members 
you want to add? 
 
No 

Інші члени сім’ї 
 
Чи маєте ви будь яких інших членів сім’ї 
що ви хочете вказати тут? 
 
Ні 
 

Your planned travel information 
 
Date you plan to arrive in the UK 
Enter date in the format DD MM YYYY 
Day 
Month 
Year 
 
Why is this information important? 
 
If your application is successful, you will 
be granted a visa to enter the UK. The 
visa will only be valid for entry to the UK 
for 90 days. if your visa expires before you 
travel to the UK, you will have to apply for 
a replacement visa. 

After you arrive in the UK, you will collect 
a biometric residence permit, which will 
show that you have permission to remain 
in the UK. 

I do not know my date of arrival 
 
If you do not know your exact date of 
arrival, enter an estimated date. The visa 
will be valid for 90 days after this date. 

Інформація про ваші плани поїздки 
 
Дата коли ви плануєте прибути до СК 
День 
Місяць 
Рік 
 
Чому це є важливою інформацією? 
 
Якщо ваша заява буде схвалена, вам буде 
видано візу для в’їзду в СК. Строк дії цієї 
візи буде 90 днів. Якщо строк вашої візи 
закінчиться раніше чим дата вашого в’їзду 
до СК, то вам знадобиться подати заяву на 
перевипуск візи. 
 
Після того як ви в’їдете до СК ви повинні 
будете отримати біометричний дозвіл на 
перебування, який буде вашим дозволом 
знаходитися в СК. 
 
Я не знаю дати прибуття 
 
Якщо ви не знаєте точної дати прибуття, 
надайте будь ласка приблизну дату. Віза 
буде дійсною 90 днів з цієї дати.  

Immigration history 

For either the UK or any other country, 
have you ever been: 

- Refused a visa 
- Refused entry at the border 
- Refused permission to stay or 

remain 
- Refused asylum 
- Deported 

Імміграційна історія 
 
В СК або будь якій іншій країні вам: 
 

- Було відказано в візі 
- Було відказано в в’їзді на кордоні 
- Було відказано в дозволі 

залишатися 
- Було відказано в притулі 
- Ви були депортовані 
- Ви були усунені 
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- Removed 
- Required to leave 
- Excluded or banned from entry 

- Ви були повинні виїхати 
- Було заборонено в’їзд 

 
Details of an immigration problem 
 
Give details of what happened 
 
You will be able to add details of any 
further immigration problems after you 
click 'Save and continue' 
 
An application for a visa was refused 
I was refused entry at the border 
I was refused permission to stay or remain 
I was refused asylum 
I was deported 
I was removed 
I was required to leave 
I was excluded or banned from entry 
 
Country 
 
When did this immigration problem 
happen? 
 
Enter date in the format MM YYYY 
Month 
Year 
Give more details of what happened 
Maximum of 500 characters 
 

Інформація про імміграційні проблеми 
 
Надайте інформацію про то що трапилось 
Ви зможете надати інформацію про 
додаткові проблеми після того як 
натиснете «запам’ятати та продовжити»  
 
Заяву на візу було відхилена 
Мені не дозволили в’їхати на кордоні 
Мені не дозволили залишитися в країні 
Мені не надали притулку 
Я був депортований 
Я був усунений 
Я був повинен виїхати 
Мені було заборонено вʼїджати до країни 
 
Назва країни 
 
Коли це сталося 
 
Місяць  
Рік 
 
Вкажіть подальші деталі про те що 
трапилось 
 
 

Breach of UK immigration law 

Have you ever: 

- entered the UK illegally 
- remained in the UK beyond the 

validity of your visa or permission 
to stay 

- breached the conditions of your 
leave, for example, worked without 
permission or received public funds 
when you did not have permission 

- given false information when 
applying for a visa, leave to enter, 
or leave to remain 

- breached UK immigration law in 
any other way 

 

Порушення імміграційного 
законодавства СК 
 
Ви будь коли 

- вʼїджали до СК незаконно 
- залишилися в СК після закінчення 

дії візи або дозволу на перебування 
- порушили правила вашого 

перебування, наприклад працювали 
без дозволу або отримували 
соціальні виплати без дозволу  

- надавали неправдиву інформацію в 
заявах на візу, дозвіл на в’їзд або 
перебування 

- порушили імміграційне 
законодавство СК будь яким іншим 
чином 
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Details of breach of UK immigration law 
Give details of what happened 
 
You will be able to add details of any 
additional breaches after you select 'Save 
and continue' 
 

- I entered the UK illegally 
- I remained in the UK beyond the 

validity of my visa/permission to 
stay 

- I breached the conditions of my 
leave 

- I gave false information when 
applying for a visa, leave to enter 
or remain 

- Other 
 
When did this immigration problem 
happen? 
 
Enter date in the format MM YYYY 
Month 
Year 
Give more details of what happened 
Maximum of 500 characters 
 

Інформація про порушення 
імміграційного законодавства СК 
 
Надайте інформацію про то що трапилось 
Ви зможете надати інформацію про 
додаткові проблеми після того як  
натиснете «запам’ятати та продовжити»  
 

- я в’їхав до СК незаконно 
- я залишився в СК після закінчення 

дії візи або дозволу на перебування 
- я порушив правила перебування 
- я надав неправдиву інформацію в 

заявах на візу, дозвіл на в’їзд або 
перебування 

- Інше 
 
Коли це сталося? 
 
Місяць  
Рік 
 
Вкажіть подальші деталі про те що 
трапилось 
 

Convictions and other penalties 
 
At any time have you ever had any of the 
following, in the UK or in another country? 
 
Only select one answer at a time. If you 
need to give more than one answer, you 
can do so on another page. 
 

- A criminal conviction 
- A penalty for a driving offence, for 

example disqualification for 
speeding or no motor insurance 

- An arrest or charge for which you 
are currently on, or awaiting trial 

- A caution, warning, reprimand or 
other out-of-court penalty 

- A civil court judgment against you, 
for example for non payment of 
debt, bankruptcy proceedings or 
anti-social behaviour 

- A civil penalty issued under UK 
immigration law 

- No, I have never had any of these 
- You must tell us about spent as 

well as unspent convictions. You 
must tell us about any absolute or 

Засудження та інші покарання 
 
Будь коли, в СК або будь якій іншій країні 
чи мали ви: 
 
Вибирайте тільки одну відповідь за раз. 
Якщо вам потрібно вибрати більше ніж 
одну відповідь ви зможете зробити це на 
іншій сторінці. 
 

- Кримінальне засудження 
- Покарання за порушення правил 

руху, наприклад позбавлення 
водійського посвідчення за 
перевищення скорості або 
відсутність належної страховки 

- Вас було заарештовано або 
звинувачено і суд триває або ви 
очікуєте суду 

- Попередження, застереження, 
догана або інше позасудове 
покарання 

- Вирок цивільного суду проти вас, 
наприклад за невиплату боргу, 
банкрутство або анті-соціальну 
поведінку   
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conditional discharges you have 
received for an offence. 

 

- Цивільне покарання за порушення 
імміграційного законодавства СК 

- Ні, я ніколи такого не мав 
 
Ви повинні повідомити нам про всі відбуті і 
невідбуті засудження. Ви повинні 
повідомити нам про будь які умовні або 
безумовні звільнення що були у вас за 
будь які порушення. 
 

Person of good character 
 
Have you, as a part of your employment or 
otherwise, undertaken paid or unpaid 
activity on behalf of a non-UK government 
which you know to be dangerous to the 
interests or national security of the UK or 
its allies? 
Yes 
  
No 
Have you ever engaged in any other 
activities which might indicate that you 
may not be considered to be a person of 
good character? 
Yes 
  
No 
Is there any other information about your 
character or behaviour which you would 
like to make us aware of? 
Yes 
  
No 
 

Людина з доброю репутацією 
 
Чи приймали ви будь коли участь від імені 
уряду іншої країни (тобто не Сполученого 
Королівства), як частина ваших службових 
обов’язків або будь як інше, за плату або 
без оплати, в діях які свідомо були 
небезпечними для державної безпеки СК 
або союзників 
 
Так 
Ні 
 
Чи приймали ви участь в будь якій іншій 
діяльності, яка могла б завадити тому що 
вас вважали б людиною з доброю 
репутацією? 
 
Так 
Ні 
 
Чи хотіли б ви повідомити нам будь яку 
іншу інформацію про вашу репутацію або 
поведінку? 
 
Так 
Ні  
 

Your employment history 
 
Have you ever worked for any of the 
following types of organisation? 
 
Include information for any paid or unpaid 
work. Select all that apply. 
 
Armed Forces (career) 
Provide further information 
Include your job title or the role you were 
in, rank, the organisation you worked for 
and the dates of employment 
Maximum of 500 characters 
 

Ваша професійна історія 
 
Чи працювали ви будь коли в будь яких із 
таких організацій? 
 
Надайте інформацію про будь яку 
оплачену чи неоплачену працю. Вказуйте 
всі що підходять 
 
Збройні сили (як кар’єра) 
Надайте подальшу інформацію 
Вкажіть вашу посаду, звання, назву 
організації та дати коли ви там працювали 
Щонайбільше 500 знаків 
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Armed Forces (compulsory national or 
military service) 
 
Government (including Public or Civil 
Administration and non-military 
compulsory national service) 
Intelligence services 
 
Security organisations (including police 
and private security services) 
 
Media organisations 
Judiciary (including work as a judge or 
magistrate) 
 
I have not worked in any of the jobs listed 
above 
 

Збройні сили (обов’язкова національна або 
військова служба) 
 
Уряд (включаючи громадські адміністрації 
а також необов’язкову національну 
службу) 
 
Служби безпеки (включаючи поліцію та 
приватні служби безпеки) 
 
Засоби масової інформації 
Судова система (включаючи роботу 
суддею або мировим суддею) 
 
Я ніколи не працював в організаціях и не 
виконував обов’язків вказаних вище 
 

Check your answers 
 

Перевірте свої відповіді 

 
Evidence Докази 
 
Evidence of your identity 

This evidence is not mandatory but may 
help support your application if you are 
able to provide it. Tick the box to confirm 
that you understand the additional 
evidence you can provide to support your 
application: 

A document that proves the identity of 
«your name» 
Tick to confirm that you have read the 
guidance below and that you know what 
evidence you can provide 
 
Other evidence 

You can also provide other evidence to 
support your application. This evidence is 
not mandatory but may support your 
application if you are able to provide it. 

Evidence that would help us consider your 
application will depend on the scheme you 
are applying under:  
 
Ukraine family scheme 

- A copy of the bio data page of 
the passport or travel document 
of your UK-based family member 

 
Докази і посвідчення вашої особи 
 
Ці докази не є обов’язковими але якщо ви 
зможете їх надати, вони можуть допомогти 
підтримати вашу заяву. Поставте позначку 
щоб підтвердити що ви розумієте надання 
цих доказів може посилити вашу заяву: 
 
Документ що посвідчує особу «ваше ім’я»  
 
Поставте позначку що ви прочитали 
пояснення нижче та знаєте які докази ви 
можете надавати. 
 
Інші докази 
 
Ви також можете надати інші докази для 
підтримки вашої заяви.  
Такі докази не є обов’язковими але якщо 
ви зможете їх надати, вони можуть 
допомогти підтримати вашу заяву. 
  
Докази що можуть підтримати ваша заяву 
залежать від того за якою схемою ви 
подаєте заяву: 
 
Українська родинна схема 
 

- Копія сторінки паспорту або 
документа для подорожей яка 
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- A copy of the passport or bio data 
page of your Ukrainian family 
member's passport or travel 
document (if you are not 
Ukrainian) 

- Proof of relationship between you 
and your UK based family 
member 

- Evidence that you were living in 
Ukraine before 1 January 2022 

- If you are a child, a birth 
certificate 

Ukraine sponsorship scheme (Homes for 
Ukraine) 

- A copy of the passport or bio data 
page of your Ukrainian family 
member's passport or travel 
document (if you are not 
Ukrainian) 

- Evidence that you were living in 
Ukraine before 1 January 2022 

- If you are a child, a birth 
certificate 

- If you are being sponsored by an 
individual sponsor, proof of their 
identity. For example, a copy of 
their passport or driving licence 

If you cannot provide this evidence please 
explain why below and whether there is 
information you want us to consider. 
Maximum of 500 characters 

After you submit your application, you 
must provide your documents to our 
commercial partner. 

You can upload supporting documents for 
your application online before attending 
your VAC appointment. This is a 
straightforward process using your mobile 
phone or scanner connected to a 
computer and will ensure your 
appointment will be completed quickly. 

Uploading documents is undertaken 
through our commercial partner's website 
and can be done by you or a 
representative on your behalf. 

 

містить біо дані одного з ваших 
родичів хто живе в СК 

- Копія сторінки паспорту або 
документа для подорожей яка 
містить біо дані одного з ваших 
Українських родичів (якщо ви не 
українець) 

- Докази родинних зав’язків між вами 
та вашим родичом що живе в СК 

- Докази що ви жили в Україні станом 
на 1 Січня 2022 року 

- Якщо ви є дитиною, то свідоцтво 
про народження 

 
Українська спонсорська схема (Домівки 
для України) 
  

- Копія сторінки паспорту або 
документа для подорожей яка 
містить біо дані одного з ваших 
Українських родичів (якщо ви не 
українець) 

- Докази що ви жили в Україні станом 
на 1 Січня 2022 року 

- Якщо ви є дитиною, то свідоцтво 
про народження 

- Якщо ваш спонсор є фізичною 
особою, то підтвердження його 
особи. Наприклад, копія його 
паспорту або водійського 
посвідчення 

 
Якщо ви не можете надати такі докази, 
поясніть будь ласка чому а також вкажіть 
чи є будь яка інша інформація що ви 
хотіли б нам надати на розглядання. 
 
Після того як ви відправите вашу заяву, ви 
повинні будете надати всі ваші документи 
в одну з наших партнерських організацій. 
 
Ви можете завантажити документи для 
підтримки вашої заяви на веб-сторінці 
перед прийомом в візовому центрі. Це є 
дуже простим процесом з використанням 
вашого мобільного телефону або сканера 
документів що підключений до комп’ютера. 
Це допоможе завершити ваш прийом дуже 
швидко. 
 
Завантаження документів здійснюється 
через веб-сайт наших партнерів і це може 
бути зроблено вами або представником 
партнера від вашого імені. 
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If you are unable to upload your 
documents prior to your appointment they 
can be uploaded at your appointment. 
There is no fee for this. 

If you choose to use the assisted scanning 
service, all documents (originals or copies) 
need to be A4 size or you may be charged 
to make them suitable for scanning. 

If we require passports, you must take the 
originals to your appointment. If you have 
self-uploaded copies on our commercial 
partner's website you must still take your 
original passports, but will not be charged 
for scanning. 

 

 
Якщо ви не можете завантажити 
документи перед вашим прийомом, це 
може зроблено впродовж прийому. Це 
виконується безкоштовно. 
 
Якщо ви обраєте використання такого 
сервісу, всі документи (оригінали і копії) 
мають бути в форматі А4. В противному 
випадку з вас можуть взяти гроші за 
підготовку документів до сканування. 
 
Якщо ми просимо у вас паспорти, ви 
повинні принести оригінали на ваш прийом 
в візовому центрі. Навіть якщо ви вже 
завантажили копії на веб-сайт нашого 
партнера ви все одно повинні принести 
оригінали, але з вас не візьмуть грошей за 
сканування.           
 

Data sharing 
 
By completing this application you confirm 
that both the applicant and the sponsor 
have given permission for their data to be 
shared and contact details used for the 
purpose of supporting the sponsor 
arrangement 
 
I confirm that I understand and accept this 
 

Обмін даними 
 
Якщо ви заповняєте цю заяву, ви 
погоджуєтесь и підтверджуєте що і заявник 
і спонсор дали свою згоду на обмін їхніми 
даними та на те, що контактна інформація 
може бути вжита для підтримки угоди з 
вашим спонсором 
 
Я підтверджую що я розумію та 
погоджаюся з цим   
 

Conditions 

If your application is successful, there will 
be conditions on your visa or leave to 
remain. This will include, for example, 
whether you are able to work in the UK. 

If you stay in the UK without permission: 

- You can be detained 
- You can be prosecuted, fined and 

imprisoned 
- You can be removed and banned 

from returning to the UK 
- You will not be allowed to work 
- You will not be able to rent a home 
- You will not be able to claim any 

benefits and can be prosecuted if 
you try to 

- You can be charged by the NHS 
for medical treatment 

Умови 
 
Якщо ваша заява буде ухвалена, до вашої 
візи або дозволу на перебування будуть 
додані деякі умови. Наприклад, чи маєте 
ви право на роботу в СК.  
 
Якщо ви знаходитесь в СК без дозволу: 
 

- Ви можете бути затримані 
- Ви можете бути звинувачені, 

оштрафовані та ув’язнені 
- Ви можете бути вилучені з СК та 

вам може бути заборонено 
повернення в СК 

- Вам не буде дозволено працювати 
- Ви не зможете знімати житло 
- Ви не зможете отримувати ніяку 

грошову допомогу та будете 
покарані якщо ви це спробуєте 
зробити 
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- You can be denied access to a 
bank account 

- DVLA can prevent you from driving 
by taking away your driving licence 

 
I confirm that I understand and accept 
these conditions 
 

- Національна служба охорони 
здоров’я (NHS) може взяти з вас 
платню за лікування 

- Вам може бути заборонено доступ 
до банківського рахунку 

- Ви можете позбавитися свого 
водійського посвідчення і вам буде 
заборонено керувати автомобілем 

 
Я підтверджую що розумію та погоджуюсь 
с цими умовами  
 

 
Declaration Декларація 
By sending this application, you confirm 
that to the best of your knowledge and 
belief the following is correct: 

- the information relating to the 
application 

- the supporting evidence 

I understand that the data I have given can 
be used as set out in the privacy policy 

I consent to organisations, including 
financial institutions, providing information 
to the Home Office when requested in 
relation to this application. 

I understand that any passports/travel 
documents submitted in support of my 
application, which remain uncollected after 
3 months from the date they were ready 
for collection, will be returned to an office 
of the authority that issued the document. 
If this happens, the Visa Application 
Centre will be able to advise where the 
document has been sent. 

I have discussed with any other applicants 
that I am acting on behalf of, and 
confirmed that the contents of the 
application are correct and complete. 

I agree to the terms and conditions. 

I understand that if false information is 
given, the application can be refused and I 
may be prosecuted, and, if I am the 
applicant, I may be banned from the UK. 

 

З відправкою цієї заяви ви підтверджуєте 
що, наскільки вам відомо, наступне є 
правильним: 
 

- інформація надана в заяві 
- підтримуючи докази 

 
Я розумію що дані я надав можуть бути 
використані як приведено в принципах з 
приватності 
 
Я погоджуюсь що організації, включаючи 
фінансові установи, будуть надавати 
інформацію Внутрішньому Офісу, якщо це 
буде потрібно в зв’язку з розгляданням цієї 
заяви 
 
Я розумію що будь які паспорти або 
документи для подорожей які надані для 
підтримки моєї заяви, буде повернено до 
організації що їх випустила, якщо вони не 
будуть забрані після 3 місяців з дати як 
вони були готові. Якщо це трапиться то 
візовий цент повідомить куди були 
відправлені такі документи. 
 
Я обговорив з будь якими іншими 
заявниками від чийого імені я дію, та я 
підтверджую що вони повністю та вірно з 
цими погодились. 
 
Я згоден с цими умовами 
 
Я розумію якщо буда надана неправдива 
інформація то заява може бути відхилена, 
а мене можуть переслідувати а також, 
якщо я є заявником, мені можуть 
заборонити в’їзд до СК 
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I confirm that: 
 
I am the applicant aged 18 or over 
I am the applicant aged under 18 
I am the parent or legal guardian of the 
applicant who is aged under 18 and 
completing and submitting the form on 
their behalf 
I am submitting the form on behalf of the 
applicant 
 

Я підтверджую що: 
 
Я заявник в віці 18 років чи старший 
Я заявник в віці до 18 років 
Я є батьком або законним опікуном 
заявника який молодший 18 років та я 
заповняю та відправляю форму від їхнього 
імені 
Я відправляю форму від імені заявника 
  

Check your answers Перевірте ваші відповіді 
Demonstrating your permission to be in 
the UK 
 
If your application is successful you 
may need to collect evidence of your 
immigration status in the UK. 

You will usually need to do this if you 
are given permission to stay in the UK 
for more than six months. 

If you need a biometric residence permit 
(BRP) in the UK, where do you want to 
collect it from? 

What is a BRP? 
 
If your application is successful, a vignette 
(visa sticker) will be placed in your 
passport. Your vignette will have a start 
and end date, which shows when you are 
able to enter the UK (you will need to 
show the vignette to gain entry to the UK). 

Your vignette will be valid for either: 

- The entire length of your 
permission to be in the UK; or 

- 30 days, to allow you to enter the 
UK and collect a BRP 

A BRP is a card that shows your right to 
be in the UK. If you are granted less than 
6 months permission to be in the UK the 
vignette will show the full amount of your 
permission and you will not need a BRP. 

If you are granted more than 6 months 
permission to be in the UK the vignette will 
be valid for entry to the UK for 30 days. 
This will allow you to travel to the UK. You 
will then need to collect a BRP within 10 

Доказ вашого дозволу перебувати в СК 
 
Якщо ваша заява буде схвалена вам 
може бути потрібно отримати доказ 
вашого іммігрантського статусу в СК 
 
Це зазвичай потрібно робити якщо ви 
отримали дозвіл знаходитися в СК 
довше ніж шість місяців 
 
Якщо вам буде потрібний біометричний 
дозвіл на проживання (BRP) в СК, де б ви 
хотіли його отримати? 
 
Що таке BRP? 
 
Якщо ваша заява буде ухвалена, в 
вашому паспорті буде наклеєна віньєтка 
(візова наклейка). Ваша віньєтка буде мати 
дату початка та дату закінчення, що 
покаже коли ви зможете в’їхати до СК (ви 
повинні будете показати вашу віньєтку для 
того щоб вас пустили до СК) 
 
Ваша віньєтка буде дійсною або на: 
 

- Всю продовж вашого дозволу 
знаходитися в СК або 

- 30 днів, щоби дозволити вам в’їхати 
до СК та отримати ваш BRP 

 
BRP це картка що вказує ваше право 
знаходитись в СК. Якщо вам було надано 
дозвіл на знаходження в СК менш ніж 6 
місяців то віньєтка покаже повний строк 
вашого дозволу і вам не потрібно буде 
BRP  
  
Якщо вам було надано дозвіл на 
знаходження в СК більше ніж 6 місяців то 
віньєтка буде дійсною 30 днів. Вона 
дозволить вам поїхати до СК. Впродовж 10 
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days of arriving in the UK, which will be 
valid for your entire stay in the UK. 

You will be told if you need to collect a 
BRP and where you need to collect it 
when you receive information about the 
outcome of your application. 

What if I do not need a BRP? 
We can only tell you if you require a BRP 
after your application has been 
considered. If you do not need one, the 
vignette will contain your entire permission 
to be in the UK. We ask for a collection 
location now so that your application is not 
delayed if your application is successful. 

If you have a sponsor, they may have 
made arrangements to receive your BRP, 
and they will give you an Alternative 
Collection Location (ACL) code to enter 
below. 

Otherwise, you will need to collect your 
BRP from a UK Post Office. Enter a UK 
postcode below to find out where your 
nearest UK Post Office will be 

Collect from a UK Post Office 
Enter a UK postcode 
 
 
Collect from an alternative location (for 
example, your sponsor) 
 
Enter the Alternative Collection Location 
(ACL) code provided by your sponsor 
 

днів з дати прибуття до СК ви повинні 
будете отримати BRP, який буде дійсним 
впродовж всього строку вашого 
находження в СК. 
 
Коли вам повідомлять про результат 
розглядання вашої заяви, вам скажуть чи 
повинні ви будете одержувати BRP а 
також де його можна буде отримати. 
 
Що робити якщо мені не потрібен BRP? 
Тільки після того як ваша заява буде 
розглянута ми зможемо сказати вам чи 
потрібен буде вам BRP. Якщо він вам не 
потрібен, на віньєтці буде вказано весь 
строк на який вам дозволено знаходитися 
в СК. Ми запитуємо вас про місце 
отримання зараз для того щоб не було 
затримки з вашою заявою в випадку її 
схвалення 
 
Якщо в вас є спонсор, вони могли 
організувати отримання вашого BRP, в 
такому випадку вони дадуть вам код для 
альтернативного місця отримання, який ви 
можете вказати нижче  
 
В іншому випадку вам потрібно буде 
отримати ваш BRP на пошті. Надайте 
поштовий код щоб знайти вашу найближчу 
пошту.  
 
Отримати на пошті 
Надайте поштовий код 
 
Отримати а альтернативному місці 
(наприклад у вашого спонсора) 
 
Надайте код альтернативного місця що ви 
отримали у вашого спонсора 
 

No payment required 
You do not need to pay for this service. 

Платити не потрібно 
Вам не потрібно сплачувати за цю послугу 
 

 
What happens next? Що буде далі? 
UK Visas and Immigration will prioritise 
your application and it will be assessed as 
soon as possible. 
 
You will no longer be able to edit your 
answers after you click 'Save and 
continue' 

Відділ віз та імміграції будуть розглядати 
вашу заяву в пріоритетному порядку, вона 
буде розглянута якомога скоріше 
 
Ви не зможете більше змінити ваші 
відповіді після того як ви натиснете 
«Запам’ятати та продовжити» 

 


