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ВИ ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ?  

МОЖЛИВО, ВИ МАЄТЕ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ СТАТУСУ 
ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ (TPS)

Обмеження відповідальності. Цей інформаційний бюлетень створено відділом імміграційного права 
Товариства юридичної допомоги (Legal Aid Society). Цей бюлетень не є юридичною консультацією і 
не замінює собою консультацію експерта з імміграції.  

Якщо ви є громадянином України (або особою без громадянства, яка останнім часом 
постійно проживала в Україні) і зараз перебуваєте в Сполучених Штатах, не маючи тут 
постійного імміграційного статусу, то, можливо, ви маєте право подати заяву на 
отримання статусу тимчасового захисту (TPS), який дозволить вам легально жити й 
працювати в США доти, доки Україна вважається країною TPS. 

Що таке статус тимчасового захисту? 
Статус тимчасового захисту (TPS) – це статус, що дозволяє вам легально жити й 
працювати в Сполучених Штатах. Кожного разу він діє по 18 місяців, дозволяє 
подавати заяву на отримання дозволу на роботу і номера соціального забезпечення 
(Social Security Number), і може поновлюватися доти, доки Україна вважається країною 
TPS. 

Коли можна подавати заяву на отримання TPS? 
Період реєстрації на TPS для громадян України (а також осіб, що не мають 
громадянства, які останнім часом постійно проживали в Україні) діє з 19 квітня 2022 до 
19 жовтня 2023 року.

Якщо мені буде надано статус TPS, як довго він діятиме? 
Наразі термін дії TPS для України становить з 19 квітня 2022 до 19 жовтня 2023 року.
Можливо, уряд Сполучених Штатів подовжить термін дії TPS для України. Якщо його 
буде подовжено і вам було надано цей статус під час поточного реєстраційного 
періоду, то вам треба буде поновити реєстрацію під час наступного реєстраційного 
періоду. 

Які документи потрібні для подання заяви на отримання статусу TPS? 
Для подання заяви на отримання статусу TPS ви маєте довести наступне: (1) що ви є 
громадянином України; (2) що ви проживали в США 11 квітня 2022 р.; (3) що ви 
безперервно проживали в США відтоді й донині. 

(1) Доказ громадянства України 

• Паспорт, свідоцтво про народження з фотографією АБО національне 
посвідчення особи з України з фото і/або відбитками пальців.  

(2) Дата в’їзду 

• Штамп про в’їзд у паспорті, реєстрація прибуття/виїзду I-94 АБО інші 
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документи, що доводять, що ви прибули в США 11 квітня 2022 року або 
раніше. 

(3) Проживання в США з 11 квітня 2022 р. або більш ранньої дати донині; 

• Записи про працевлаштування (квитанції про нарахування заробітної плати, 
фори W-2, виписки з податкової декларації Служби внутрішніх доходів (IRS), 
підтвердження від штату щодо подання податкової декларації штату, листи від 
роботодавця, виписки з банків, з якими ви вели бізнес). 

• Чеки з оренди житла, чеки за комунальні послуги (газ, електрику, телефон 
і т. п.) або листи від компаній, що містять дати отримання вами послуг. 

• Записи з навчального закладу (звітні картки (report card), листи і т. п.) з 
навчального закладу в США, який відвідували ви чи ваші діти, що містять назви 
навчальних закладів і дати відвідування. 

• Лікарняні чи медичні записи про лікування, яке отримали ви чи ваші діти, що 
містять назву медичного закладу або ім’я лікаря і дати лікування або 
госпіталізації. 

• Свідоцтва від церков, спілок або інших організацій щодо вашого проживання, 
що містять ваше ім’я. 

• Різні інші документи, наприклад, свідоцтва про народження ваших дітей, що 
народилися тут, банківські операції та банківські перекази з датами, листи, 
картка соціального забезпечення Сполучених Штатів, водійські права, картка 
військової повинності (Selective Service card), контракти, іпотеки, страхові 
поліси і т. п. 

Якщо я з України, чи гарантовано мені отримання статусу TPS?
Ні. Навіть якщо ви походите з України, ви не матимете права на отримання статусу 
TPS, якщо:  

1. Ви з власної волі повернулися в Україну чи останню країну, де ви постійно 
проживали за межами США; 

2. Ви не безперервно проживали в США, починаючи з 11 квітня 2022 р.; 
3. Ви маєте судимість за будь-який тяжкий злочин (felony) або дві та більше 

судимості за нетяжкі злочини (misdemeanor), які ви скоїли на території США. 
a. Якщо вас заарештували, наклали штраф або засудили за порушення, ви 

маєте отримати Свідоцтво про диспозицію для кожної справи й 
переговорити з експертом з імміграційного права перед поданням заяви 
на отримання статусу TPS. 

Які форми необхідно подати? 
Для подання заяви на отримання статусу TPS ви маєте подати як мінімум форму I-821. 
Якщо ви хочете отримати документ, що дозволяє працевлаштування (дозвіл на 
роботу), вам також необхідно подати форму I-765. Якщо ви хочете запросити 
звільнення від оплати, то також необхідно подати форму I-912 (або запросити 
звільнення від оплати в письмовій формі). Якщо до вас мають відношення певні 
«критерії відмови у в’їзді» (inadmissibility grounds), то, можливо, вам треба буде подати 
форму I-601.   
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Ці форми можна завантажити безоплатно на вебсайті USCIS (www.uscis.gov), але за 
подання форм стягуються певні комісії, що підлягають сплаті, за виключенням 
випадків звільнення від сплати.   

Подальшу інформацію можна отримати за гарячою лінією з імміграції Товариства 
юридичної допомоги (Legal Aid Society) з понеділка по п’ятницю з 9:00 ранку до 5:00 

вечора за телефоном (844) 955-3425.


