
 

Ви подали заявку на програму для українців («Будинки для біженців з
України»/«Міграція сімей»)); та
У вас є штамп про в’їзд до Ірландії, датований 24 лютого або пізніше; та
У вас є український біометричний паспорт і ви отримали лист з
дозволом на в’їзд на виїзд або все ще чекаєте на його отримання; або
У вас немає українського паспорта, а також ви не отримали листа з
дозволом на в’їзд на виїзд та віньєтку.

Ви вже маєте штамп про в’їзд до Великобританії,
наприклад ви прибули в міжнародний аеропорт Белфаста;
або
Ви маєте неукраїнський біометричний паспорт і отримали
лист із дозволом на в’їзд на виїзд та віньєтку.

Якщо ви нещодавно прибули до Північної Ірландії, вам може знадобитися
отримати штамп про в’їзд до Великобританії. Це застосовується, якщо:

Вам не потрібно отримувати штамп для в’їзду до
Великобританії, якщо:

Програма для українців
та штамп про в'їзд до

Великобританії

Штамп в'їзду в Ірландію
 

Це не дає вам жодних прав у
Великобританії

Це є доказом вашого права
перебувати у Великобританії

Штамп в'їзду до Великобританії
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Ми рекомендуємо вам скористатися цим штампом для
в’їзду до Великобританії якомога швидше. Штамп є
підтвердженням вашої початкової 6-місячної візи та
містить: 
 

Ви можете отримати штамп про в’їзд до
Великобританії в Міністерстві внутрішніх справ з
12:00 до 14:00 з понеділка по п’ятницю. Будь ласка,
візьміть паспорт кожного члена сім’ї. Ваші діти не
повинні відвідувати цей заклад, але ви повинні
взяти їхні паспорти.

Drumkeen House (Home Office) 
 1 Drumkeen Complex,

 Upper Galwally
 Belfast

 BT8 6TB
 
 
 

Доступ до одноразового вітального платежу, який
можна отримати в Центрах допомоги українцям;
Доступ до державних фондів, таких як універсальний
кредит;
Свідоцтво про дозвіл на роботу;
У поєднанні з листом із «дозволом на поїздку» дає змогу
заповнити онлайн-заявку на продовження 6-місячної
візи до 3 років і записатися на прийом біометричних
даних.
право виїзду/повторного в'їзду до Великобританії

Ця інформація вірна станом на 11 травня 2022 року UKR


