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ЄДНАННЯ ЗАРАДИ УКРАЇНИ
Уряд США запровадив безкоштовний онлайн -процес, який надає громадянам України та їхнім 
найближчим родичам, згідно встановлених критеріїв, у законний і спрощений спосіб приїхати 
до США на тимчасовий період до 2 років. Повна інформація та відповіді на поширені запитання 
наведені в інтернеті кількома мовами за адресою: uscis.gov/ukraine.

ОСНОВНІ ЕТАПИ ПРОЦЕСУ

Спонсор, який проживає у США, подає в електронному вигляді до Служби громадянства та 
імміграції США (USCIS) форму I-134A “ Онлайн -запит на отримання статусу спонсора та 
декларація про фінансову підтримку” для кожного бенефіціара, якого він хоче підтримати. 

Якщо USCIS підтвердить форму I-134A, USCIS надішле бенефіціару електронного листа з 
інструкціями щодо безкоштовного створення онлайн-аккаунту на вебсайті USCIS і 
отримання вказівок про подальші кроки. Бенефіціар надає біографічну інформацію та 
відповідні свідчення через свій онлайн-аккаунту на вебсайті USCIS. 

Бенефіціар отримає сповіщення через онлайн-аккаунт  в USCIS про те, що подорож 
дозволеноДозволи на подорожі дійсні протягом 90 днів, і бенефіціари несуть 
відповідальність за своє прибуття до аеропорту США.

Після прибуття бенефіціари будуть оглядатися в індивідуальному порядку, і  
проходити додаткову перевірку та співбесіду, щоб претендувати на отримання 
гуманітарного паролю. 

Особам, яким надається гуманітарний пароль в індивідуальному порядку згідно цих 
процесів,, як правило, буде дозволено в’їзд у США на період до 2 років і право безкоштовно 
отримати дозвіл на працевлаштування (uscis.gov/I-765).  

http://www.uscis.gov/ukraine
http://www.uscis.gov/I-765
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ВИМОГИ
Спонсор
Спонсор повинен:

• бути громадянином націоналом США   законним постійним резидентом, мати законний 
імміграційний статус у США , мати гуманітарний парольабо бути бенефіціаром  відтермінованої дії  
або відкладеного примусового виїзду; 

• пройти перевірку благонадійністі та перевірку біографічних даних; а також

• довести наявність достатніх фінансових ресурсів для прийому, утримання та підтримки 
потенційного бенефіціара протягом 2-річного періоду дії гуманітарного паролю. 

Бенефіціар
Щоб отримати право на гуманітарний пароль в рамках цього процесу, кожен бенефіціар повинен:

• перебувати за межами Сполучених Штатів;

• довести, що він проживав в Україні безпосередньо перед російським вторгненням(до 11 лютого 
2022 р.) і був переміщений внаслідок цього вторгнення;

• бути громадянином України або найближчим членом його родини (чоловіком/ 
дружиною, партнером у цивільному шлюбі або неодруженою дитиною віком до 21 року) і 
супроводжуватиукраїнцяякий має право на участь у програмі;

• мати спонсора, який проживає в США, і який подав підтверджену USCIS форму I-134A від їх імені;

• мати непрострочений паспорт, який є дійсним для міжнародних поїздок;

• подорожувати в супроводі одного з батьків або законного опікуна, якщо бенефіціару ще не 
виповнилося 18 років;а також

• дотримуватися всіх додаткових вимог, включно з вимогами до вакцинації,та інших рекомендацій 
щодо охорони здоров’я населення.

ОСТЕРІГАЙТЕСЬШАХРАЇВ
За участь у цьому процесі зі спонсорів або бенефіціарів оплата не стягуюється. Бенефіціарам 
не потрібно сплачувати, відшкодовувати, відпрацьовувати, служити, одружуватися або іншим 
чином компенсувати витрати своєму спонсорові  в обмін підтримку. Остерігайтеся будь-
якого шахрайства або потенційної експлуатації будь-ким, хто вимагає гроші, пов’язані з цим 
процесом,зокрема нотаріусів чи осіб, які видають себе за державних службовців.Додаткову 
інформацію див. на вебсайті uscis.gov/avoid-scams.

Телефонуйте до цілодобової Національної гарячої лінії з питань протидії торгівлі людьми 
за номером 888-373-7888 або повідомте про надзвичайну ситуацію в правоохоронні органи 
за номером 911. Жертви торгівлі людьми, мають право на отримання послуг та імміграційну 
допомогу незалежно від того, чи є вони громадянами США,або ні

http://uscis.gov/avoid-scams

