
Приїзд у Велику Британію: Інформація для українських біженців 

 

Інформація уряду 

 

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії опублікувало інформацію для 

українських біженців, які хочуть поїхати до Великої Британії, щоб знайти 

притулок. В'їзд до Великої Британії залежить від конкретних обставин особи. 

Нижче описані варіанти, доступні для кожної обставини. 

 

Якщо ви українець і ваша сім’я знаходиться у Великій Британії 

«Українська сімейна схема» дозволяє членам сімей громадян Великої Британії, 

особам, які проживають у Великій Британії, та деяким іншим особам приїжджати 

або залишатися у Великій Британії. Подання заяви безкоштовне, і ви зможете 

жити, працювати та навчатися у Великій Британії та отримувати соціальну 

допомогу. 

 

Згідно з вимогами для участі у схемі ви повинні: 

подати заяву на приєднання до члена сім’ї, який проживає у Великій Британії, 

або його супроводження; 

бути українцем або найближчим членом сім’ї громадянина України, який подає 

заяву на участь у схемі; та 

проживати в Україні на або безпосередньо до 1 січня 2022 року (у тому числі 

особи, які зараз виїхали з України) 

 

Якщо вам потрібна допомога, ви можете зателефонувати на безкоштовну гарячу 

лінію Міністерства внутрішніх справ Великої Британії за номером +44 808 164 

8810 або +44 (0)175 390 7510 

 

Якщо ви українець і у вас немає сім’ї у Великій Британії 

Уряд Великої Британії запровадив схему місцевого спонсорства для України, яка 

дозволяє таким спонсорам, як громади, приватні спонсори або місцеві органи 

влади, приймати осіб, які змушені були покинути Україну, до Великої Британії. 

Особи, які приїдуть за цією схемою, зможуть жити та працювати у Великій 

Британії до трьох років, а також отримуватимуть доступ до системи охорони 

здоров’я, соціальних виплат, підтримки у працевлаштуванні, освіти та вивчення 

мови. 

 

Схема починає працювати в п’ятницю, 18 березня для онлайн-заяв на візи від 

українців та найближчих членів сім’ї, які вже мають названих осіб, які бажають їх 

спонсорувати. 

 

Зареєструватися можуть також люди, які бажають стати спонсорами, але 

особисто не знають нікого, хто покидає Україну. 

 

З п’ятниці, 18 березня, щоб приїхати до Великої Британії за цією схемою, ви 

зможете подати заяву за межами Великої Британії. Ви, або ваш спонсор 

заповнюєте єдину форму, яка збирає ваші дані та дані вашого спонсора. Це 

ваша заява. 



 

Якщо у вас дійсний закордонний паспорт України, відвідувати візовий центр не 

потрібно. Дітям паспорт не потрібен. 

 

Якщо у вас немає дійсного закордонного паспорта України, вам потрібно буде 

записатися на прийом у візовий центр. 

 

Інші візи 

 

Ви можете подати заяву на відвідування, роботу, навчання або возз'єднання сім'ї 

у Великій Британії звичайним способом. Візові центри (ВЦ) в Україні наразі 

закриті. Ви можете подати заяву у ВЦ в будь-якій країні, якщо ви можете 

безпечно подорожувати. 

ВЦ наразі працюють по всій Європі, у тому числі: 

Будапешт, Угорщина 

Кишинів, Молдова 

Варшава, Польща 

Бухарест, Румунія 

Париж, Франція 

 

Перш ніж відвідувати ВЦ, ви повинні заповнити онлайн-форму заяви та мати 

контрольний номер глобальної веб-форми (GWF). 

 

Знайти візовий центр. 

 

Якщо вам потрібна допомога, зателефонуйте в UKVI за номером +44 808 164 

8810 – виберіть варіант 1 

Лінії відкриті 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Це безкоштовний номер 

телефону. 

 

Якщо ви не можете зателефонувати за британськими номерами 0808, 

скористайтеся номером +44 (0)175 390 7510. 

 

У цій статті викладена фактична презентація політики уряду Великої Британії, 

вона не обов’язково представляє позицію BASW. Позиція уряду Великої Британії 

може оновлюватися в будь-який час, і цю статтю слід читати разом із 

оновленими вказівками уряду. 

 

BASW не може надавати імміграційні консультації, і це суперечить закону. Для 

отримання актуальної інформації рекомендуємо перевіряти сторінку урядового 

веб-сайту про візову підтримку Великої Британії для громадян України. 

  

Домівки для України 

 

Урядова схема «Домівки для України» пропонує шлях до Великої Британії 

особам, які були змушені покинути власні домівки через війну в Україні.  Усі 

подробиці на веб-сайті уряду. 

 

https://pos.tlscontact.com/bud_en/address
https://pos.tlscontact.com/kiv_en/address
https://pos.tlscontact.com/waw_en/address
https://pos.tlscontact.com/bbu_en/address
https://pos.tlscontact.com/par_en/address
https://www.gov.uk/find-a-visa-application-centre
https://www.gov.uk/guidance/support-for-family-members-of-british-nationals-in-ukraine-and-ukrainian-nationals-in-ukraine-and-the-uk
https://www.gov.uk/guidance/support-for-family-members-of-british-nationals-in-ukraine-and-ukrainian-nationals-in-ukraine-and-the-uk
https://homesforukraine.campaign.gov.uk/
https://homesforukraine.campaign.gov.uk/


Існує також ряд організацій і благодійних установ, які пропонують підтримку 

людям, зацікавленим у розміщенні сім’ї біженців: 

 

• Sanctuary Foundation  

• Refugees at Home 

• Room for Refugees 

• Reset 

• World Jewish Relief 

  

 

Також див.: 

 

• Війна в Україні - заява BASW (16 березня 2022 р.) 

• Українська криза біженців: BASW звертається до Міністерства внутрішніх 

справ Великої Британії із закликом до уряду посилити заходи реагування (11 

березня 2022 р.) 

• BASW Цього тижня у Вестмінстері: Війна в Україні, Закон про національність і 

кордони, Закон про права людини (8 березня 2022 р.) 

• Первинна заява BASW - опублікована 24 лютого 2022 р. 

• Заяви, інформація та ресурси від партнерів BASW 

• Заклик почути голоси соціальних працівників щодо України 

• Як ви можете допомогти 

 

 


