
 
 

ПОРАДИ, ІНФОРМАЦІЯ ТА ПІДТРИМКА ДЛЯ УКРАЇНЦІВ, ЯКІ ХОЧУТЬ ПОДАТИ ЗАЯВКУ НА 
ПЕРЕБУВАННЯ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ 

 
Ukrainian Sponsorship Pathway UK -  це організація з Великобританії, яка працює в Польщі і 
допомагає українцям подати заявку згідно нової програми Великобританії «Домівка для 
України». 
 
Деякі українці вже мають право на в’їзд до Великобританії відповідно до програми 
«Українська Сім’я», якщо у них є близькі родичі, які вже проживають на території 
Великобританії. Ми допомагаємо тим, хто не має родичів у Великобританії і відповідно може 
скористатися програмою «Домівка для України». 
 
Ми розуміємо, що Ви можете вільно пересуватися до будь-якої країни Європейського Союзу, 
але Великобританія не є членом ЄС.  Якщо Ви хочете приїхати до Великобританії, то Ви 
повинні знайти спонсора, це можна зробити через Програму "Домівки для України" та інші 
канали (за виключенням випадку, якщо Ви подорожуєте до Шотландії). Процес реєстрації 
передбачає створення онлайн-заявки. Ми можемо відповісти на Ваші запитання, допомогти 
Вам із оформленням заявки та з подорожжю до Великобританії. 
 
Якщо Ви бажає їхати до Шотландії, Вам не потрібно шукати спонсора. Ви можете подати 
заявку на візу безпосередньо, і уряд Шотландії забезпечить пошук для Вас житла і спонсора. 
Ви зможете користуватися тими самими привілеями в Шотландії, як в інших частинах 
Сполученого Королівства. 
 
Більше інформації про програму: 
 
Програма Великобританії «Домівка для України» - Що пропонується? 
Багато тисяч людей та їхніх сімей у Великобританії пропонують житло українцям у своїх оселях 
– ці люди формально називаються «Спонсорами». Ця програма буде поєднувати українців та 
їхні родини зі Спонсорами. Успішні заявники отримають візу, яка дозволить їм жити та 
працювати у Великобританії протягом 3-х років. 
 
На додачу до житла, наданого Спонсорами у Великобританії, Ви також отримаєте: 

1. Право на роботу 
2. Доступ до Національної служби охорони здоров’я 
3. Доступ до деяких соціальних виплат (гроші)  
4. Доступ до шкіл 
5. Право на легальне перебування в Великобританії на термін до 3-х років 

На додачу до Вашого спонсора, велика кількість благодійних організацій, а також звичайних 
людей допоможуть Вам пристосуватись до життя у Великобританії. 



 
Хто може подаватися? 
Програма відкрита для всіх Українців (або їх близьких родичів), які проживали в Україні до 1 
січня 2022 року. 
 
Яке житло пропонується? 
На сьогодні у Великобританії подано понад 125 000 пропозицій житла для українців, і ця 
кількість швидко зростає. Спонсори пропонують багато видів житла - від кімнати в будинку, до 
цілої квартири, чи цілого будинку. Більшість житла розташовано у великих містах, але є також 
житло і в невеликих поселеннях. Ми докладемо усіх зусиль, щоб знайти для Вас найбільш 
комфортне місце проживання.  
 
Як на довго буде запропоновано житло? 
Зареєстровані спонсори повинні надати місце для проживання мінімум на 6 місяців, а багато 
хто з них пропонує і на 12 місяців і довше. 
 
Як довго я можу залишитися у Великобританії? 
Віза надається терміном до 3-х років. 
 
Чи можу я працювати у Великобританії? 
Так. 
 
Що відносно грошей? 
Ви матимете право працювати, а також отримувати фінансові виплати від уряду 
Великобританії. Благодійні організації та окремі люди також висловлюють бажання допомогти 
Вам. 
 
Що відносно медичної допомоги? 
Ви отримаєте доступ до служби охорони здоров’я Великобританії. 
 
Чи можу я взяти з собою собаку чи кота? 
Так – для цього потрібно заповнити додаткову заявку - ми ще не знаємо, скільки часу це може 
зайняти. Ми розуміємо, що ваші домашні тварини дуже важливі для вас, і деякі, але не всі 
спонсори будуть раді прийняти ваших домашніх тварин. 
 
Чи я буду в безпеці? 
У Великобританії розуміють, що заявниками переважно будуть жінки та діти без супроводу. 
Спонсорів, які пропонують житло, перевірятимуть, щоб переконатися, що вони є надійними з 
точки зору Вашої безпеки. Ми всі дуже серйозно ставимося до цього питання. 
 
Які перевірки будуть виконуватись щодо заявника? 
Вам потрібно буде вказати інформацію про себе та свою сім’ю: імена, паспортні дані та 
документи, що посвідчують особу та номера телефонів, фотографії, місце проживання в 
Україні, а відповісти на деякі запитання. Уряду Великобританії знадобиться декілька днів, щоб 
перевірити цю інформацію.  
 
Скільки часу триватиме весь процес? 
Перший етап полягає на знаходженні відповідного Спонсора, після чого ми зможемо 
розпочати процес отримання візи. Ми не знаємо, скільки часу знадобиться на отримання візи 
– ми постараємося допомогти зробити це якомога швидше, але це залежить від уряду 
Великобританії, і ми не маємо на це впливу. 



 
Будь ласка будьте готові дочекатися погодження на подорож – нас повідомили, що на це 

знадобиться 14 днів чи навіть більше. 
 
Як я потраплю до Великобританії? 
Над цим працюють усі причетні – ми зробимо все можливе, щоб знайти рішення. Буде надано 
допомогу в організації вашої подорожі до Великобританії. 
 
Чи є впевненість, що моя заявка буде прийнята? 
Це нова схема - на даному етапі ми не можемо гарантувати, що ваша заявка буде успішною. 
 
Корисні поради щодо вашої заявки:  

1. Вам знадобиться діюча електронна пошта (email), щоб отримати інформацію про Вашу 
заявку. Якщо у Вас немає електронної пошти, ми можемо допомогти Вам створити її. 

2. Ваші контактні дані у Facebook або Instagram 
3. Ваш активний номер мобільного телефону, щоб ми могли зв’язатися з Вами. 
4. Фотографія Вашого паспорту/або будь-якого офіційного документу, який може 

підтвердити  Вашу особу (свідоцтво про шлюб або народження). 
5. Ми вважаємо, що кожен член вашої родини повинен буде заповнити окрему візову 

заявку. 
 
НАСТУПНИЙ КРОК 
Якщо ви хочете поговорити про в’їзд до Великобританії, наші представники є доступні в місцях 
для біженців: 
1. Варшава 

• Nadarzyn PTAK Expo 
• Global Expo Modlińska 
 

2. Краків 
• Galeria Plaza 

 
Перегляньте також наш веб-сайт: 

www.uspuk.org 
 
 

або зв'яжіться з нами на: 

info@uspuk.org 
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