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Центр сприяння переселенню біженців Євразія, робота якого за дорученням Державного 
департаменту США забезпечується Міжнародною організацією з міграції (МОМ), 
продовжує свою діяльність з філії в Кишиневі (Молдова) і нововідкритим додатковим 
тимчасовим офісом у Варшаві (Польща). Наразі Центр сприяння переселенню біженців 
Євразія не проводить жодних особистих зустрічей та не бронює квитки на виліт з 
України. Ми закликаємо заявників Програми Лаутенберга, які перебувають у небезпеці, 
якомога швидше знайти будь-який безпечний притулок. Ми відновимо особисті зустрічі з 
заявниками та/або відправки, як тільки дозволятиме ситуація. 
 
Якщо Ви берете участь у Програмі прийому біженців у США (USRAP), що 
здійснюється Центром сприяння переселенню біженців Євразія, Ваша справа 
залишається активною, а розгляд справи триває.  Ми передбачаємо затримки деяких 
етапів опрацювання справ через певні операційні виклики. Ми докладаємо всіх зусиль 
для якнайшвидшого розгляду справ, проте, зараз не можемо вказати жодних граничних 
термінів. 
 
Просимо направляти до Центру сприяння переселенню біженців Євразія інформацію 
про зміни, зокрема, нові документи, нову адресу, номер телефону чи адресу 
електронної пошти або ж запитання щодо Вашої справи. Заявники Програми 
Лаутенберга, справи яких розглядалися в Україні та, які змінили місце перебування або 
виїхали з країни, мають повідомити Центру сприяння переселенню біженців Євразія на 
адресу електронної пошти icc@iom.int свою нову адресу та контактну інформацію. Через 
значні обсяги запитів, відповіді на них надходитимуть із затримкою. Ми будемо 
намагатись надати відповідь якнайшвидше.  
 
Як тільки Вашій справі буде призначено дату наступного етапу опрацювання, Ви 
невідкладно отримаєте детальну інформацію про це. Якщо Ви не можете з’явитися на 
призначений етап, просимо негайно про це повідомити Центру сприяння переселенню 
біженців Євразія. Центр сприяння переселенню біженців Євразія інформуватиме Вас 
про будь-які зміни у розгляді Вашої справи. 
 
Якщо Ви і учасники Вашої справи пройшли всі необхідні етапи Програми прийому 
біженців у США та Ваша справа готова до переселення, Центр сприяння переселенню 
біженців Євразія намагатиметься організувати виліт з місця Вашого нинішнього 
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перебування за межами України. Ми повідомимо про нову інформацію у Вашій справі 
щойно вона стане відомою. 
 
Контактна інформація Центру сприяння переселенню біженців Євразія: 
Електронна пошта: icc@iom.int 
Телефон: +380 44568 50 20 – понеділок, середа та п’ятниця з 09:00 до 14:00 (за 
центральноєвропейським   часом), окрім святкових днів. 
 
Звертаємо увагу, що ВСІ етапи Програми прийому біженців у США залишаються 
безкоштовними та її учасники не повинні контактувати з будь-якими особами, які 
вимагають гроші за надання інформації або щодо зміни статусу. Просимо повідомляти 
про будь-які випадки шахрайства або зловживань на конфіденційну електронну пошту 
Центру сприяння переселенню біженців Євразія: FraudRSCEurasia@iom.int 
 

Часті запитання: 

Як за Програмою Лаутенберга визначаються родинні зв’язки? 

Під родинними зв’язками у Програмі Лаутенберга розуміються подружжя, батьки, діти, 
брати, сестри, бабусі, дідусі та онуки. 

 

Чи прийматимуться заяви на участь у Програмі тоді, коли через війну заявники 
неспроможні представити усі необхідні документи? 

Заявники повинні надати всі необхідні документи; проте оригінали не вимагаються. Ми 
приймаємо паперові копії, відскановані зображення або фотокопії документів на етапі 
подачі заяви. Згодом справи заявників, які не змогли представити оригінали документів 
через війну в Україні, розглядатимуться індивідуально. 

 

Чи можна подати Афідевіт про родинний зв’язок (AOR), якщо через війну частина 
членів сім’ї виїхала з України, а частина – залишилася в країні? 

AOR можна подати щодо всіх членів сім’ї, але обставини можуть змінюватися на різних 
етапах розгляду справи. Згідно з правилами Програми Лаутенберга, члени одного 
домогосподарства або економічної одиниці Головного заявника, які фізично будуть з ним 
присутні під час співбесіди з представниками Служби громадянства та імміграції США 
(USCIS), вважатимуться категорією осіб, яка відповідає вимогам розгляду заяви про 
надання їм статусу біженця та подальшого переїзду.   

 

Чи продовжуватиметься розгляд нашої справи, якщо деякі члени моєї сім’ї, 
включаючи чоловіків призовного віку, не можуть виїхати з України? 
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Якщо Головний заявник знаходиться поза межами України, коли інші учасники справи 
залишаються в Україні або Головний заявник хоче виїхати до США без інших учасників 
справи, тоді: 

Головний заявник може виїхати до США без інших учасників справи. Однак, треба 
пам’ятати, що інші учасники цієї справі повинні виїхати до США або разом з Головним 
заявником, або протягом 4 місяців від дати прибуття Головного заявника до США. Якщо 
учасники справи не готові або не мають можливості виїхати протягом 4 місяців, то вони 
вже не зможуть виїхати до США, а їхню справу буде закрито. Головні заявники, які 
переїжджають без учасників справи, що відповідають вимогам програми і, які не мали 
можливості приєднатись до нього протягом 4 місяців після його виїзду, можуть упродовж 
двох років після свого прибуття подати Форму I-730 щодо возз’єднання з ними в США. 

Якщо Головний заявник хоче переїжджати без подружжя у справі, але з їхніми дітьми, 
подружжя має прибути до США протягом 4 місяців після прибуття Головного заявника та 
дітей до США. Якщо з будь-яких причин подружжя не прибуде до США впродовж 4-ох 
місяців, то цей член подружжя вже не зможе відбути до США, а їхня справа може бути 
закрита. Якщо Головний заявник переїжджає з дітьми віком до 18 років без другого члена 
подружжя,  то цей член подружжя повинен надати свою згоду на подорож дитини з 
Головним заявником. Як зазначено вище, якщо Головний заявник та його подружжя 
подорожують окремо, Головний заявник може подати щодо подружжя Форму I-730. 

Якщо Головний заявник перебуває в Україні, коли інші учасники справи виїхали з України і 
хочуть переїхати до США без Головного заявника, тоді: 

Учасники справи не можуть переїхати до США без Головного заявника. Учасники справи 
мають переїжджати до США разом з Головним заявником або протягом 4 місяців після 
прибуття Головного заявника до США. 

Якщо первинний Головний заявник не має можливості відбути до США, тоді будь-які 
члени домогосподарства або економічної одиниці первинного Головного заявника, 
поєднані окремими справами з його справою, мають пам’ятати про таке: 

За Програмою Лаутенберга певні особи, що становлять з первинним Головним заявником 
частину одного домогосподарства або економічної одиниці, можуть отримати доступ до 
програми на гуманітарних підставах навіть, якщо вони особисто не відповідають умовам 
доступу до програми. 

Залежно від віку та ступеню спорідненості з первинним Головним заявником, ці особи 
можуть мати окремі справи, що пов’язані зі справою первинного Головного заявника. 
Справи цих осіб розглядаються одночасно зі справою первинного Головного заявника. 
Проте, ці особи проходитимуть окремі співбесіди з представниками Служби громадянства 
та імміграції США (USCIS). Ці співбесіди мають бути завершені одночасно зі співбесідою 
первинного Головного заявника. 

За певних обставин, особи, що окремими справами пов’язані зі справою первинного 
Головного заявника, можуть відбути до США після від’їзду первинного Головного 
заявника.  Проте, Служба громадянства та імміграції США прийматиме такі рішення 



окремо у кожній справі з урахуванням інформації, отриманої під час співбесіди і 
прийнятого Службою громадянства та імміграції США на її підставі рішення. 

 

Чи особи, справи яких розглядаються за Програмою Лаутенберга, можуть брати 
участь в інших програмах, таких як «Єднання заради України» або імміграційній 
візовій програмі (форма I-130)? 

Так. Заявники Програми Лаутенберга можуть брати участь у інших програмах, якщо вони 
відповідають вимогам такої програми. 

 

Що відбувається з наявною заявою про участь у Програмі Лаутенберга особи, яка 
прибула до США за програмою гуманітарного паролю, такою як «Єднання заради 
України»? 

Розгляд справ учасників Програми Лаутенберга, які в’їхали до США за  програмою 
гуманітарного паролю, призупиняється; розгляд справи може бути відновлений, коли 
заявники виїдуть зі США. 

Водночас, якщо Головний заявник отримує статус біженця за Програмою Лаутенберга до 
того або після того, як подружжя або їхня дитина прибудуть до США за іншою програмою, 
такою як гуманітарний пароль, тоді Головний заявник зі статусом біженця може подати 
Форму I-730, Звернення родича біженця/шукача притулку з метою отримання його 
подружжям або дитиною статусу біженця в США. 

Прибуття до США за програмою тимчасового гуманітарного паролю, такою як «Єднання 
заради України», не позбавляє заявників за Програмою Лаутенберга права на здобуття 
статусу біженця з-поза меж США або права пошуку притулку під час перебування у США. 
Звернення щодо відновлення розгляду попередньо закритих справ розглядаються 
індивідуально з урахуванням критеріїв програми. 

Заявники, справи яких розглядаються, повинні повідомити Центр сприяння переселенню 
біженців на адресу електронної пошти icc@iom.int про свої плани подорожі, адресу, номер 
телефону та/або електронну пошту, за якими з ними можна встановити зв’язок перед їхнім 
відбуттям до США або одразу після прибуття до США. 

  

Чи може продовжуватися розгляд моєї заяви про переселення до США, якщо я 
звернуся про допомогу за програмою, передбаченою Директивою ЄС про тимчасовий 
захист? 

Так. Звернення про допомогу за Директивою ЄС про тимчасовий захист, не впливатиме на 
статус заяви за Програмою прийому біженців до США. Ви маєте повідомити Центр 
сприяння переселенню біженців про подання заяви та/або отримання пропозиції щодо 
переселення чи отримання іншого статусу в третій країні. 
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Мені надано тимчасовий захист в країні, іншій аніж моя рідна, поза межами США. 
Що відбуватиметься із моєю заявою на переселення  до США?  

Особи, яким було надано статус тимчасового захисту в іншій країні мають право на 
продовження розгляду справи за програмою переселення до США. Виключенням є 
ситуації, коли Головний заявник отримує дозвіл на постійне проживання в іншій країні, 
що є перешкодою для переселення до США. Оскільки кожна справа є особливою, факти 
та обставини справи розглядатимуться окремо для прийняття рішення щодо права 
заявника на отримання статусу біженця за Програмою прийому біженців до  США. 

 

Якщо я вирішу виїхати з України, до якої країни я маю переїхати для гарантування 
продовження розгляду справи? 

Центр сприяння переселенню біженців Євразія не може надати поради або сприяти 
переміщенню в межах України або переїзду до третіх країн, поки триває розгляд Вашої 
справи. Центр сприяння переселенню біженців Євразія розглядає справи у Європі (крім 
Австрії) та Центральній Азії та, коли можливо і відповідно до критерій програми, передає 
всі справи для подальшого розгляду до іншого Центру сприяння переселенню біженців, 
який покриває цей географічний регіон.   

Якщо Ви переїхали в іншу країну, просимо повідомити Центр сприяння переселенню 
біженців про Ваше нинішнє місце перебування та контакти. Центр сприяння переселенню 
біженців намагатиметься забезпечити розгляд Вашої справи за місцем Вашого 
перебування. 

 

Я в Україні. Чи може Центр сприяння переселенню біженців Євразія сприяти мені у 
пошуку притулку в Україні або в перетині кордону з іншою країною? 

Центр сприяння переселенню біженців Євразія не може надати поради або сприяти 
переїзду в межах України або до третіх країн, допоки триває розгляд Вашої заяви. Багато 
організацій, включно з ООН, міжнародні та місцеві неурядові організації активно 
сприяють тим, хто потребує допомоги як в Україні, так і за її межами. Доступ до такої 
допомоги залежить від місця перебування. 

 

Я виїхав з України та перебуваю нині в іншій країні. Чи може Центр сприяння 
переселенню біженців забезпечити проведення співбесід, медичних оглядів або 
перельоту до США з місця мого нинішнього перебування? 

Просимо повідомити Центр сприяння переселенню біженців про Ваше нинішнє місце 
перебування та нові контакти. Центр сприяння переселенню біженців намагатиметься 
забезпечити проходження етапів опрацювання Вашої справи за місцем нинішнього 
перебування. Після отримання інформації про Ваше місце перебування Центр сприяння 
переселенню біженців Євразія інформуватиме Вас про наступні кроки. 



 

Моя справа перебуває на етапі відправки, чи можу я самостійно придбати квитки до 
США? 

Біженці, які виїжджають за Програмою прийому біженців не можуть купувати квитки 
самостійно. Медичний огляд перед виїздом та переліт забезпечується виключно 
Міжнародною організацією з міграції. 

Мої родичі або друзі у США бажають допомогти мені з проживанням та 
забезпеченням інших потреб. Чи це сприятиме швидшому виїзду до США? 

Особи, які беруть участь у Програмі прийому біженців до США мають пройти усі етапи 
розгляду справи. Можливість отримання допомоги у США не забезпечує швидшого 
розгляду справи з переселення біженців. 

Особи, що мають родичів або знайомих у США, та які зацікавлені у отриманні тимчасового 
захисту в США можуть подати заяву на отримання захисту за програмою «Єднання заради 
України». Такі особи повинні мати спонсора в США, який подає щодо них форму I-134 
«Декларацію про фінансову підтримку». 

«Єднання заради України» надає можливість виїзду за гуманітарним паролем українським 
громадянам, які були змушені покинути свої домівки через триваюче вторгнення Росії в 
Україну. Особи, яким було надано гуманітарний пароль за програмою «Єднання заради 
України» матимуть змогу виїхати  і залишатися в США упродовж 2-ох років. Ця програма 
не має таких самих переваг, які отримують біженці, що прибувають за програмою прийому 
біженців до США. Програма «Єднання заради України» діє від 25 квітня 2022 року і 
забезпечується Департаментом внутрішньої безпеки США. 

Детальна інформація щодо вимог і переваг програми  «Єднання заради України»  міститься 
на її веб-сторінці www.dhs.gov/ukraine. 

 

Я намагався зв’язатися з Центром сприяння переселенню біженців Євразія впродовж 
певного часу, проте не отримав відповіді. Чи може хтось інший надати мені 
інформацію щодо стану розгляду моєї справи? 

Інформація щодо стану розгляду справи може бути надана лише Центром сприяння 
переселенню біженців Євразія та тільки заявникам у справі або визначеній письмово особі, 
що має право отримувати інформацію від імені заявників. Центр сприяння переселенню 
біженців Євразія докладає всіх зусиль для вчасного надання відповідей на усі електронні 
листи. Через значний обсяг запитів можливі затримки з наданням відповідей. Звертаємо 
увагу, що ВСІ етапи Програми прийому біженців у США залишаються безкоштовними і її 
учасники не повинні контактувати з будь-якими особами, які вимагають гроші за надання 
інформації щодо Вашої справи або щодо зміни її статусу.  
 
 
 

http://www.dhs.gov/ukraine


Чи може бути прискорений розгляд моєї заяви? 

Розгляд заяви на переселення до США є тривалим процесом. До оперативного розгляду 
справ докладаються усі зусилля. Центр сприяння переселенню біженців Євразія 
невідкладно повідомить Вам нову інформацію щодо розгляду Вашої справи. 

 

Мені потрібна невідкладна гуманітарна допомога. Які мої дії? 

Багато організацій, включно з ООН, міжнародні та місцеві неурядові організації активно 
сприяють тим, хто потребує допомоги як в Україні, так і за її межами, включно з урядами 
в Європі. Доступ до такої допомоги залежить від місця перебування. 
 

 

 

 


