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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). Через вторгнення Росії та 
безпекову ситуацію в Україні, Центр не проводить жодних особистих зустрічей та не 
бронює квитки на виліт з України. Ми закликаємо заявників, які перебувають в 
небезпеці, якомога  швидше знайти будь-який безпечний притулок. Ми відновимо особисті 
зустрічі з заявниками та відправки, коли дозволятиме ситуація. 

Якщо Ви берете участь у Програмі прийому біженців до США (USRAP), що 
здійснюється Центром сприяння переселенню біженців Євразія, Ваша справа 
залишається активною, а розгляд справи триває. Нинішня безпекова ситуація в Україні 
не впливатиме на рішення Служби громадянства та імміграції США (USCIS) або загальний 
перебіг справи. 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 електронної 
пошти, або запитання щодо Вашої справи. Заявники, справи яких розглядалися в Україні 
та, які змінили місце перебування та/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 Ваші запити 
надходитимуть з затримкою. 

Коли Вашій справі буде призначено дату наступного етапу опрацювання, Ви 
невідкладно отримаєте від нас детальну інформацію про цей етап. 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 щодо розгляду Вашої справи. 

Якщо Ви і учасники Вашої справи пройшли усі необхідні етапи USRAP та ваша справа 
готова до переселення, Центр сприяння переселенню біженців Євразія намагатиметься 
організувати виліт з країни вашого перебування. Ми повідомимо Вам про нову інформацію 
у Вашій справі. 

Контактна інформація Центру сприяння переселенню біженців Євразія:  

mailto:icc@iom.int


Електронна пошта: icc@iom.int 

Телефон: +380 44 5685020 – понеділок, середа та п’ятниця з 09:00 до 14:00 (за київським 
часом), окрім святкових днів. 

Звертаємо увагу, що Програма прийому біженців у США залишається безкоштовною і 
просимо не контактувати з особами, які вимагають гроші за надання інформації щодо Вашої 
справи або щодо зміни її статусу. Просимо повідомляти про будь-які випадки шахрайства 
або зловживання на конфіденційну електронну пошту Центру сприяння переселенню 
біженців Євразія FraudRSCEurasia@iom.int 
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Часті запитання: 
 

Як за Програмою  Лаутенберга визначаються родинні зв‘язки?  

За Програмою Лаутенберга під родинними зв‘язками мається на увазі: подружжя, батьки, 
діти, брати, сестри, бабусі, дідусі та онуки. 

 

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

Ми приймаємо паперові копії, відскановані зображення або фотокопії документів на етапі 
подачі заяви. Згодом справи заявників, які були неспроможні представити оригінали 
документів, 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, адже обставини можуть змінитися у ході 
проходження різних етапів розгляду справи. Згідно з вимогами Програми Лаутенберга для 
участі в ній, заявники мають бути членами одного домогосподарства або однієї економічної 
одиниці. Основні/опосередковані зв’язки також визначаються відповідно до вимог 
Програм. 

 

Чи можна одночасно подавати заяви на участь у Програмі Лаутенберга та інші 
програми, такі як гуманітарний пароль або I-130? 

Подання заяви за Програмою Лаутенберга не перешкоджає подачі заяв за іншими 
програмами. 

 

Якщо я виїду з України, переїзд до якої країни гарантує мені подальший розгляд справи? 

Центр сприяння переселенню біженців Євразія не може надати поради або сприяти переїзду 
в межах України або до третіх країн, допоки триває розгляд Вашої заяви. Центр сприяння 
переселенню біженців Євразія розглядає справи у Європі (крім Австрії) та Центральній Азії. 
Якщо Ви переїхали в іншу країну, просимо повідомити Центр сприяння переселенню 
біженців Євразія  про Ваше місце перебування та контакти. Центр сприяння переселенню 
біженців Євразія намагатиметься забезпечити проходження етапів опрацювання 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, міжнародними та місцевими неурядовими організаціями, активно 
сприяють тим, хто в потребі як в Україні, так і за її межами. Доступ до такої допомоги  
залежить від місцевості. 

 

Чи продовжуватиметься  розгляд нашої справи, якщо деякі члени моєї сім‘ї, включаючи 
чоловіків призовного віку, не можуть виїхати з України? 

Ми розуміємо, що чоловіки призовного віку не можуть виїхати з України. Просимо 
повідомляти Центр сприяння переселенню біженців про зміну Ваших нинішніх обставин. 
Відповідь надаватиметься в індивідуальному порядку з урахуванням особливостей Вашої 
ситуації. 

 

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

Просимо повідомити Центр сприяння переселенню біженців про Ваше нинішнє місце 
перебування та новий контакт. Центр сприяння переселенню біженців намагатиметься 
забезпечити проходження етапів опрацювання Вашої справи за місцем Вашого 
перебування. Після отримання інформації про Ваше місце перебування Центр сприяння 
переселенню біженців Євразія інформуватиме Вас про наступні етапи. 

 

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

Біженці, які виїжджають за Програмою прийому біженців не можуть самостійно купувати 
квиток. Медичний огляд перед виїздом та переліт організовується виключно Міжнародною 
організацією з міграції (МОМ). 

 

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

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

 



Певний час я намагався зв‘язатися з Центром сприяння переселенню біженців Євразія, 
проте – безуспішно. 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. Центр сприяння переселенню біженців Євразія докладає 
усіх зусиль для оперативного розгляду усіх електронних листів.  Через значний обсяг 
запитів можливі затримки з наданням відповідей. Нагадуємо, що ВСІ етапи Програми 
прийому біженців до США залишаються безкоштовними та просимо не контактувати з 
особами, які вимагають гроші за надання інформації щодо Вашої справи або щодо зміни її 
статусу. 

 

Чи можна пришвидшити розгляд моєї заяви? 

Розгляд заяви на переселення до США є тривалим процесом. Для прискорення розгляду 
заяв докладаються всі зусилля. Центр сприяння переселенню біженців Євразія невідкладно 
повідомить Вам нову інформацію щодо розгляду Вашої справи. 

 

Я звертався щодо отримання або отримав статус біженця чи інший вид захисту в 
третій країні. Що станеться з моєю заявою про переселення до США у зв‘язку з цим? 

Через унікальність кожної справи, її факти та обставини мають бути переглянуті для 
визначення чи заявник відповідає вимогам на отримання статусу біженця за Програмою 
прийому біженців до США. 

 

Мені потрібна невідкладна гуманітарна допомога. Які мої дії? 

Багато організацій, включно з ООН, міжнародними та місцевими неурядовими 
організаціями, активно сприяють тим, хто в потребі як в Україні, так і за її межами. Доступ 
до такої допомоги  залежить від місцевості. 


