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Повний переклад анкети заповнений прикладами
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Чі є у вас дійсний межнародний українский паспорт?
(Так)
*Вибір мови. Якщо вибрати россійську, стається сбій, тому краще вибрати англійську.

Підтвердіть тип вашої візи
Підтвердіть тип вашої візи за якою ви звертаєтесь, виберіть з варіантів нижче. Якщо ви не
впевнені скорістайтесь поссиланням "Перевірте потрібна вам віза до Велікобрітанії (1)" або
ознайомтеся з інформацією на сторінках керівніцтва з віз та імміграції (2).

● Annex
● Ukraine Scheme

1) Якщо ви або член вашої родині є громадяніном України
Якщо ви біженець з України та ви прієднуєтесь до члену вашої родіни у Велікобрітанії,
перевірте можете ви податі заявку на отрімання візи, вікорістовуючі програму Ukraine Family
Scheme.
Більш детальне пояснення з іншіх віза за для вїзду до Великобриітанії, вікорістання візових
центрів (VAC) та інформація для громадян Україні, що вже знахотяься у Велікобрітанії.
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1.1) На яку  (візову) категорію ви подаете заявку?
● Сімейна
● Спонсорьска (дома для українців)

Чи мешкалі ви в України з 31 грудня 2021? (відповідь - ТАК,  якщо НІ , то в’їзд за цією
категорією не буде можливий.

1.2)
Якщо ви подаєте заяву ви повинні мати людину, яка мешкає у Великобританії. Це може бути ваш
близький родич або більш далекий - ми підтвердимо чи відповідають ваші відносини вимогам в
процесі розгляду заяви.
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Що з переліченого нижче характеризує члена вашої родини у Великобританії?
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1.3) Як звуть члена вашої родини у Великобританії? Given name - ім’я, якщо ім’я подвійне, то
вказуйте разом з ім’ям. Якщо им’я має суфікс (наприклад - Jr) вказуйте разом разом з основним
им’ям.
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1.4) Ким ви є вашому родичу?
● Він ваш партнер (якщо вибрали цю відповідь треба буде відповісти на додаткове

питання(пункт 1.4а))
● Вони ваші батьки
● Вони ваші бабуся та дідусь
● Вони ваша дитина
● Ваш онук
● Ваш брат або сестра
● Ваші тітка або дядько
● Ваш племінніка
● Ваш двоюрідний брат (дитина вашого дядькі чі тітки
● Ваші родичі (напріклад родичі по шлюбу наприклад родичі вашого партнера)
● Інше (в такому випадку треба самостійно написати відповідь)
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1.4.а Що з переличня нижче відповідає вашим відносинам?
● в шлюбі
● в цивільному шлюбі
● партнер не менш ніж 2 роки
● наречений (наречена) або наречений цивільного шлюбу

Чи були ви у цих відносинах з 1 січня 2022 року?
(Так/Нi)

1.5) Чи є ви або хоча б одна людина з вашої групи громадянином Україні?
Так/Ні
Якщо ви відповіли НІ  - ви не можете подати заяву за цією схемою, будь ласка перевірте інші
форми заяви на сайті gov.uk.
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1.6) Країна громадянства та дата народження члена родини

1.7) Чи Знаєте ви номер паспорту чи проїзного документа родича?
ТАК/НІ

1.8) Його/її номер телефону( включаючи код набору номера). Адреса електронної пошти

2.1) Ми можемо використовувати електронну пошту для зв'язку з вами щодо вашої заяви,
наприклад, ми можемо зв'язатися з вами щоб здобути додаткову інформацію або відправити
рішення яке стосується вашої заяви. Ми також можемо використати електронну пошту щоб
дізнатися ваш міграційний статус після прийняття рішення щодо вашої заяви. Ви повинні негайно
повідомити нас, якщо контактні адреси електронної пошти, зазначені вами в рамках цієї заяви,
зміняться.

Кому належить ця адреса електронної пошти?
Вам (пункт 2.1.а)
Комусь іншому ((пункт 2.1.б)

2.1.а Ви маєте іншу адресу електронної пошти?
Так (потрібно буде вписати додатковий та відповісти на запитання у п 2.1.а.1) /
Ні (п 2.1.а.2)
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2.1.а.1
*Вибираємо адресу ел. пошти для кожного питання

1 - Яку адресу електронної пошти ми повинні використовувати для зв'язку з вами з будь-яких
питань, що стосуються вашої заяви?
2 - Яку адресу електронної пошти ми повинні використовувати для надсилання рішення за вашою
заявкою?
3 - Яку адресу електронної пошти ми повинні використовувати для зв'язку з вами після прийняття
рішення щодо вашої заявки?

(Це буде адреса електронної пошти, яку ми зберігаємо для запису, якщо нам потрібно буде
зв'язатися з вами в майбутньому щодо цієї програми або будь-яких інших програм або запитів.)

2.1.а.2
Ми можемо зв'язатися з вами по телефону, якщо у нас виникнуть додаткові питання про вашу
заяву або про ваш імміграційний статус після ухвалення рішення щодо вашої заяви.
Ви повинні негайно повідомити нас, якщо контактний телефон(и), вказаний вами в даній заяві,
зміниться.

Вкажіть свій номер телефону
(Вкажіть лише цифри, а для міжнародних номерів вкажіть код країни. Ви можете надати будь-які
додаткові телефонні номери після того, як натисніть кнопку "Зберегти та продовжити".)
Де ви використовуєте цей номер?
(Ви можете обрати декілька варіантів)
Для використання у Великій Британії
Для використання за межами Великой Британії
Оберіть, чи цей номер є вашим домашнім, мобільним або робочим телефоном.
(Ви можете обрати більше ніж один варіант)
Номер домашнього телефону
Номер робочого телефону
Номер мобільго телефону

На наступному етапі запитають про наявність дод. номеру, якщо такий є - заповнюємо за цією ж
схемою, якщо ні - переходимо до пункту 2.2
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2.1.б Чи є у вас адреса електронної пошти?
Так (потрібно буде вписати його і слідувати алгоритму як у п 2.1.а) / Ні (п 2.1.а.2)

2.2 Чи можна зв'язатися з вами по телефону?
Зі мною можна зв'язатися за допомогою телефонного дзвінка та текстового повідомлення (SMS)
Зі мною можна зв'язатися лише за допомогою телефонного дзвінка
Зі мною можна зв'язатися лише за допомогою текстового повідомлення (SMS)
Зі мною не можна зв'язатися ні за допомогою телефонного дзвінка, ні за допомогою текстового
повідомлення (SMS)

2.3 Введіть своє ім'я, як зазначено у паспорті чи проїзному документі. Використовуйте
англійське написання вашого імені там, де це передбачено.
(У верхньому полі пишемо ім'я, у нижньому – прізвище)

2.4 На додаток до вже вказаних імен, чи відомі ви зараз або будь-коли були відомі під
іншим ім'ям?
Так/ ні

2.5 Яка ваша стать, як зазначено у вашому паспорті чи проїзному документі?
Чоловік
Жінка
Невизначенний
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Статус відносин
(Вибрати зі списку)
Не одружена («Не одружена» означає, що ви ніколи не були одружені або не перебували в
цивільному шлюбі і що в даний час ви не вважаєте себе таким, що перебуває у відносинах.)

Одружена/ний або перебуваєте у цивільному шлюбі

Партнер, що не перебуває у шлюбі («Партнерство без шлюбу» означає, що ви в даний час
вважаєте що ви перебуваєте у відносинах, але не перебуваєте у шлюбі або у цивільному
партнерстві.)

Розлучений чи вже не перебуваю в цивільному шлюбі

Роздільне проживання (Роздільне проживання означає, що ви живете окремо від
чоловіка/дружини, але все ще перебуваєте у законному шлюбі до отримання рішення суду про
розлучення).

Вдова або громадянський партнер, що залишився живим
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2.6 Ваш останній адрес в Україні

2.7 Ви маєте паспорт?
(!!! Це має бути закордонний паспорт. Не вказуйте дані внутрішнього паспорта.)
Так (п. 2.7.а) / Ні (п.2.7.б)

2.7.а
(Для заповнення цього розділу необхідно використати свій паспорт або проїзний документ.)

Номер паспорту або проїзний документ

Орган який видав документ
(У вашому паспорті або проїзному документі це також може бути зазначено як «country of issue»
або «place of issue».)

Дата видачі
Введіть у форматі ДД/ММ/РРРР

Дата закінцення сроку дії
Введіть у форматі ДД/ММ/РРРР
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2.7.б Чи є у вас дійсне посвідчення особи?
(Сюди входять посвідчення особи, видані урядами інших країн. Сюди не входять права водія.
Якщо у вас є внутрішній паспорт, вкажіть його дані тут.)

Так(п.2.7.а) / Ні (необхідно далі самостійно заповнити поле та пояснити, чому ви не можете надати
дійсне посвідчення особи.)

2.8 Національність, країна,  дата народження
Заповнюємо поля:
Країна громадянства
(Введіть країну своєї національності чи громадянства, як зазначено у вашому паспорті чи
проїзному документі. Якщо у вас є попереднє чи додаткове громадянство чи громадянства, ви
можете додати їх пізніше у заявці.)

Країна народження

Місце народження
(Введіть місце народження (наприклад, місто або область), як зазначено у вашому паспорті або
проїзному документі.)

Дата народження
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2.9 Інші види громадянства
Чи маєте ви на даний час або будь-коли мали інше громадянство чи національність?
(Ви повинні вказати всі громадянства, які ви маєте в даний час або будь-коли мали.)
Так(п. 2.9.а) / Ні

2.9.a Країна іншої національності
Дата отримання
Введіть дату у форматі ДД ММ РРРР
Якщо ви не впевнені в точній даті, вкажіть місяць і рік
Дата закінчення
Введіть дату у форматі ДД ММ РРРР
Якщо ви не впевнені в точній даті, вкажіть місяць і рік
Підтвердіть, якщо ви все ще маєте це громадянство
(Потрібно поставити галочку)
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2.9.а.1 Наявність паспорта країни другого громадянства
Так (алгоритм п. 2.7) / Ні

2.10 Члени сім'ї, які подають заяву разом з вами

Чи є у вас члени сім'ї, які подають заяву разом з вами, про якіх ви ще не повідомили нам у
цій заяві?
Кожна людина має подати окрему заяву, але повідомте нас, якщо ви подаєте заяву на спільну
поїздку.
Так (алгоритм п. 2.10. а) / Ні

2.10.а
Для заповнення цього розділу слід використовувати паспорт члена вашої сім'ї, якщо він у нього є.
Ким він/а приходиться Вашому родичу в UK (його Ви спочатку вказували в анкеті)?
Ім'я
Прізвище
Дата народження
Введіть дату у форматі ДД ММ РРРР
Ця людина подорожує з вами до Великобританії?
Так (потрібно вказати країну громадянства та номер паспорта) / Ні

*якщо є ще люди, які їдуть з Вами – потрібно повторити алгоритм
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2.11 Дата, коли Ви плануєте прибути до UK
Якщо ви не знаєте точну дату прибуття, вкажіть цю дату. Віза дійсна протягом 90 днів після цієї
дати.
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2.12 У Великій Британії чи будь-якій іншій країні, чи було коли-небудь:
Відмовлено у візі
Відмовлено у в'їзді на кордоні
Відмовлено у дозволі на перебування чи проживання
Відмовлено у наданні притулку
Депортований
Видалений
Повинен покинути країну
Виключено або заборонено в'їзд

Так (п2.12.а) / Ні

2.12.а Повідомте подробиці про те, що сталося
Ви можете додати інформацію про будь-які подальші імміграційні проблеми після того, як ви
натиснете «Зберегти та продовжити».

Заява на отримання візи була відхилена
Мені відмовили у в'їзді на кордоні
Мені було відмовлено у дозволі залишитися чи перебувати
Мені відмовили у притулку
Мене депортували
Мене видалили
Я був зобов'язаний залишити місце
Мене виключили чи заборонили в'їзд

Країна
Коли виникла ця імміграційна проблема?
Введіть дату у форматі ММ РРРР
Надайте більш детальну інформацію про те, що сталося
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2.13 Ви коли небудь:
незаконно в'їжджали до Великобританії
залишалися у Великій Британії після закінчення терміну дії візи або дозволу на перебування
порушували умови вашого дозволу, наприклад, працювали без дозволу або отримували державні
кошти, коли у вас не було дозволу
надали неправдиву інформацію при подачі заяви на візу, дозвіл на в'їзд або дозвіл на перебування
порушили імміграційне законодавство Великобританії будь-яким іншим способом

Так (п2.13.а) / Ні
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2.13.а Розкажіть детально про те, що сталося
Ви можете додати подробиці про будь-які додаткові порушення після того, як ви оберете "Зберегти
та продовжити".

Я в'їхав до Великобританії незаконно
Я залишався у Великій Британії після закінчення терміну дії моєї візи/дозволу на перебування
Я порушив умови мого від'їзду
Я надав неправдиву інформацію при поданні заяви на візу, дозвіл на в'їзд чи перебування.
інше

Коли сталося це порушення імміграційного законодавства Великої Британії?
Введіть дату у форматі ММ РРРР

Вкажіть подробиці того, що сталося
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2.14 Інші порушення імміграційного законодавства Великої Британії
Так(п2.13.а) / Ні

2.15 Коли-небудь у Великій Британії або в іншій країні у вас було що-небудь з
перерахованого нижче?
Виберіть лише одну відповідь за один раз. Якщо вам потрібно дати кілька відповідей, ви можете
це зробити на іншій сторінці.

Кримінальне засудження
Покарання за порушення правил керування, наприклад, позбавлення прав за перевищення
швидкості або відсутність автострахування
Арешт або звинувачення, за яким ви зараз перебуваєте під слідством або очікуєте суду.
Застереження, попередження, догану чи інше позасудове покарання
Рішення цивільного суду проти вас, наприклад, за несплату боргу, процедуру банкрутства чи
антисоціальну поведінку
Цивільний штраф, накладений відповідно до імміграційного законодавства Великої Британії.
Ні, у мене ніколи не було нічого з перерахованого

Ви повинні повідомити нас як про погашені, так і про непогашені судимості. Ви повинні повідомити
нас про будь-які абсолютні або умовні звільнення, які ви отримали за правопорушення.

2.16 Людина з добрим характером

Чи займалися ви в рамках своєї роботи чи іншим чином оплачуваною чи неоплачуваною
діяльністю від імені небританського уряду, яка, як ви знаєте, небезпечна для інтересів чи
національної безпеки Великобританії чи її союзників?
Та / Ні

Чи займалися ви будь-якою іншою діяльністю, яка може вказувати на те, що ви не можете
вважатися людиною з хорошою характеристикою?
Та / Ні

Чи є інша інформація про ваш характер або поведінку, про яку ви хотіли б повідомити нам?
Та / Ні

*при виборі позитивних відповідей необхідно описати докладніше
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2.17 Ваша трудова історія
Чи працювали ви колись у організаціях будь-якого з таких типів?
Включіть інформацію про будь-яку оплачувану або неоплачувану роботу. Виберіть усе, що можна
застосувати.

Збройні сили (кар'єра)
Збройні сили (обов'язкова національна чи військова служба)
Уряд (включаючи державну або цивільну адміністрацію та невійськову обов'язкову національну
службу)
Розвідувальні служби
Охоронні організації (включаючи поліцію та приватні служби безпеки)
Організації засобів масової інформації
Судова система (включаючи роботу як судді чи магістрату)
Я не працював на жодній із перелічених вище посад

3. Підтвердження вашої особи
Ці дані не є обов'язковими, але можуть допомогти підтримати вашу заяву, якщо ви можете їх
надати. Поставте галочку, щоб підтвердити, що ви розумієте, які додаткові дані ви можете надати
на підтримку своєї заяви:

Документ, що підтверджує особу
Поставте галочку, щоб підтвердити, що ви ознайомилися з посібником нижче та знаєте, які дані ви
можете надати.

Інші дані
Ви також можете надати інші дані на підтримку вашої заяви. Ці дані не є обов'язковими, але
можуть підтримати вашу заяву, якщо ви можете їх надати.

Дані, які допоможуть нам розглянути вашу заяву, залежать від схеми, за якою ви подаєте заяву:
Для Ukrainian family Scheme

● Копія сторінки з біографічними даними паспорта або проїзного документа члена вашої
родини, який проживає у Великобританії

● Копія паспорта або сторінки з біографічними даними паспорта або проїзного документа
вашого українського члена сім'ї (якщо ви не є українцем)

● Доказ родинних стосунків між вами та членом вашої родини, який мешкає у Великій
Британії

● Доказ того, що ви мешкали в Україні до 1 січня 2022 року
● Якщо ви дитина, свідоцтво про народження
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Якщо ви не можете надати ці дані, будь ласка, поясніть чому, і якщо є інформація, яку ви хочете,
щоб ми розглянули.

Після подання заявки ви маєте надати документи нашому комерційному партнеру.
Ви можете завантажити підтверджуючі документи для вашої заяви онлайн до відвідування
прийому VAC. Це нескладний процес з використанням мобільного телефону або сканера,
підключеного до комп'ютера, який забезпечить швидке проходження.
Завантаження документів здійснюється через веб-сайт нашого комерційного партнера та може
бути виконане вами чи представником від вашого імені.

Якщо ви не можете завантажити документи до прийому, їх можна завантажити під час прийому. За
це плата не стягується.
Якщо ви вирішили скористатися послугою сканування, всі документи (оригінали або копії) повинні
бути формату А4, інакше з вас можуть вимагати плати за те, щоб зробити їх придатними для
сканування.
Якщо нам потрібні паспорти, ви маєте взяти з собою оригінали на прийом. Якщо ви самостійно
завантажили копії на сайті нашого комерційного партнера, ви повинні взяти з собою оригінали
паспортів, але плата за сканування не стягуватиметься.

4. Умови
Якщо ваша заявка буде схвалена, у вашій візі чи дозволі на перебування будуть зазначені умови.
Це включатиме, наприклад, можливість працювати у Великій Британії.

Якщо ви залишаєтеся у Великій Британії без дозволу:
Вас можуть затримати
Вас можуть притягнути до відповідальності, оштрафувати та посадити у в'язницю
Вас можуть видалити та заборонити повертатися до Великобританії
Вас не допустять до роботи
Ви не зможете зняти житло
Ви не зможете претендувати на будь-які пільги і можете бути притягнуті до відповідальності, якщо
спробуєте
NHS може стягувати плату за лікування
Вам може бути відмовлено у доступі до банківського рахунку
DVLA може завадити вам керувати автомобілем, відібравши у вас права водія.
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Declaration Декларація

Надсилаючи цю заяву, ви підтверджуєте, що, наскільки вам відомо і наскільки ви впевнені,
наведена нижче інформація вірна:
інформація, що стосується заяви
підтверджуючі документи

Я розумію, що надані мною дані можуть бути використані відповідно до політики конфіденційності

Я даю згоду на надання організаціями, включаючи фінансові установи, інформації Міністерству
внутрішніх справ на запит у зв'язку з цією заявою.

Я розумію, що будь-які паспорти/проїзні документи, подані на підтримку моєї заяви, які
залишаються не отриманими через 3 місяці з дати, коли вони були готові до отримання, будуть
повернуті до офісу органу, який видав документ. В цьому випадку Візовий центр зможе
повідомити, куди було надіслано документ.

Я обговорив будь-які інші заявники, від імені яких я дію, і підтвердив, що зміст заяви є правильним
і повним.

Я згоден із положеннями та умовами.

Я розумію, що в разі надання неправдивої інформації заява може бути відхилена, а я можу бути
притягнутий до відповідальності, і, якщо я заявник, мені може бути заборонено в'їзд до
Великобританії.

Я підтверджую що

● Я заявник у віці 18 років і старший
● Я заявник у віці до 18 років.
● Я є батьком або законним опікуном заявника віком до 18 років і заповнюю та подаю форму

від його імені
● Я подаю форму від імені заявника
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5. Оплата
Якщо ваша заява буде задоволена, вам може знадобитися зібрати докази вашого імміграційного
статусу у Великій Британії.

Зазвичай це необхідно зробити, якщо ви отримали дозвіл на перебування у Великій Британії на
термін більше шести місяців.

Якщо вам потрібен біометричний дозвіл на проживання (BRP) у Великобританії, де ви
хочете його отримати?

Якщо у вас є спонсор, він може домовитися про отримання вашого BRP і він повідомить вас про
код альтернативного місця збору (ACL), який потрібно буде ввести нижче.

В іншому випадку вам потрібно буде забрати свій BRP у поштовому відділенні Великобританії.
Введіть поштовий індекс Великобританії нижче, щоб дізнатися, де знаходиться найближче
поштове відділення Великої Британії.

● Забрати із поштового відділення Великобританії
● Забрати з альтернативного місця (наприклад, у спонсора)

5.1 Далі
Візові та імміграційні служби Великобританії визначать пріоритетність вашої заяви, і вона буде
розглянута у найкоротший термін.
Ви не зможете редагувати свої відповіді після натискання кнопки "Зберегти та продовжити".
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