БУДЬ ЛАСКА, НЕ НАДСИЛАЙТЕ ДОКУМЕНТИ ДО КОНСУЛЬСЬКОГО ВІДДІЛУ

Перелік документів, необхідних для співбесіди на
імміграційну візу
Будь ласка, принесіть усі необхідні документи, котрі стосуються Вас. Для кожного
апліканта необхідний один набір документів. Всі документи, надані не
англійською, українською або російською мовами, потребують сертифікованого
перекладу англійською мовою. Більш детальна інформація доступна тут:
https://ua.usembassy.gov/visas/immigrant-visas/ .
1. Закордонний паспорт та/або закордонний паспорт дитини, зареєстровані на
доставку курьєрською службою TMM.
2. Дві фотокартки 5x5 см зроблені не раніше ніж півроку тому, вирізані та
підписані зі зворотнього боку англійською мовою (прізвище та ім’я).
3. Медичне обстеження.
4. Свідоцтво про народження.
5. Свідоцтво(а) про одруження та/або довідку(и) про зміну прізвища.
6. Свідоцтво(а) про розлучення.
7. Свідоцтво(а) про смерть.
8. Довідка(и) з поліції про несудимість. Довідка повинна містити всі імена та
прізвища, котрими аплікант коли-небудь користувався, включаючи дошлюбні та
шлюбні імена. Особи віком від 16 років і старші повинні надати довідки з кожної
країни, де вони мешкали протягом 6 місяців або довше. Надаються тільки
оригінали. Всі апліканти з попередніми затриманнями, арештами або
судимостями (навіть якщо судимість скасована) повинні надати належні
документи з поліції з перекладом на англійську мову. Довідка з поліції України
повинна бути «ПОВНА», не «СКОРОЧЕНА».
9. Військовий квиток.
10. Свідоцтво про усиновлення.
11. Статус опіки над дітьми усіх заявників буде перевірений. Апліканти повинні
принести всі документи стосовно народження, усиновлення, та батьківських прав
включаючи дозвіл від батька, котрий не супроводжуватиме дитину у подорожі.
Уряд України має певні вимоги до дітей віком до 16 років, які подорожують за
межі України. Ви можете звернутись до Державної Прикордонної служби України
за більш детальною інформацією стосовно Вашої конкретної ситуації.
12. Докази стосунків з Вашою(им) дружиною (чоловіком): переписка,
фотокартки, телефонні розмови, роздруківки зі скайпу, спільні подорожі тощо
(тількі для віз категорії IR1, CR1, F21).
13. Докази фінансової підтримки – Affidavit of Support I-864 – разом з
найновішою випискою з податкової служби (IRS tax transcript) та формою W-2.

14. Сторінка-підтвердження заповненої анкети DS-260.
15. Оплата за імміграційну візу якщо не було сплачено в США до співбесіди.
16. Всі документи стосовно незаконного перебування в США включаючи
депортацію – тільки оригінали.
Зверніть, будь ласка, увагу на те, що ми заздалегідь не можемо Вам дати
гарантію стосовно надання Вам візи. Ви не повинні звільнятися з роботи,
позбавлятися вашої власності або здійснювати будь-які остаточні
процедури, доки Ви не отримаєте свій паспорт з візою.
kyiviv@state.gov

