Державний департамент США
Бюро консульських справ

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПРОГРАМИ
ДИВЕРСИФІКАЦІЙНИХ ВІЗ НА 2024 РІК (ДВ-2024)
Загальні відомості про Програму
Законодавчо затверджена Програма диверсифікаційних імміграційних віз
проводиться Державним департаментом щороку. У Розділі 203(с) Акту про
імміграцію та громадянство (АІГ) передбачено окремий клас іммігрантів –
так званих «диверсифікаційних іммігрантів» (ДВ-іммігрантів) з країн з
історично низьким рівнем імміграції до США. У 2024 фіскальному році для
Програми ДВ виділено 55 тисяч віз. Участь у щорічній ДВ-програмі
абсолютно безкоштовна.
Учасники програми повинні відповідати простим, але жорстким критеріям
відбору для того, щоб мати можливість отримати диверсифікаційну
імміграційну візу США. Державний департамент розподіляє диверсифікаційні
візи між шістьма географічними зонами і жодна з країн не може
претендувати більше, ніж на 7% від загальної щорічної кількості
диверсифікаційних віз.
Що стосується програми ДВ-2024, то у ній не братимуть участь вихідці з
країн, із яких до США за попередні 5 років іммігрувало понад 50 тисяч
осіб. Перелік цих країн наведено нижче:
Бангладеш, Бразилія, Канада, Китай (включаючи оcобливий
адміністративний регіон Гонконг), Колумбія, Домініканська
Республіка, Ель Сальвадор, Гаїті, Гондурас, Індія, Ямайка, Мексика,
Нігерія, Пакистан, Філіппіни, Перу, Республіка Корея (Південна
Корея), Об’єднане Королівство Великобританії (крім Північної
Ірландії) включно з залежними територіями, Венесуела та В’єтнам.
Особи, які народилися в Макао (оcобливий адміністративний регіон)
і Тайвані, до участі у Програмі допускаються.

Вимоги до претендентів
Вимога №1: Вихідці з країн із історично низьким рівнем імміграції до
Сполучених Штатів допускаються до участь в програмі.
Якщо ви не є вихідцем з країни із історично низьким рівнем імміграції до
Сполучених Штатів, існують ще два шляхи, за якими ви можете бути
допущені до участі.
• Ваша дружина/чоловік походить із країни з історично низьким
рівнем імміграції до Сполучених Штатів? Якщо так, то ви можете
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зазначити у відповідній графі країну походження дружини/чоловіка
за умови, що ви та ваш чоловік/дружина отримають візи та виїдуть
до США одночасно.
• Ви походите з країни, рівень імміграції з якої до Сполучених
Штатів не є історично низьким, але жоден із ваших батьків не
народився і не проживав постійно у ній на момент вашого
народження? Якщо так, то ви можете вважатися вихідцем з країни,
де народився один із Ваших батьків, якщо це країна, вихідці з
якої допущені до участі у ДВ-2024. Більш детальна інформація
знаходиться у розділі «Часті питання».
Вимога №2: Кожен претендент повинен відповідати вимогам програми щодо
рівня освіти та професійної підготовки, а саме:
•

Закінчити середню школу чи її еквівалент, яким вважається успішно
закінчений курс 12-річної початкової та середньої освіти
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•

мати впродовж останніх п’яти років дворічний трудовий стаж, який
вимагає не менше двох років професійно-технічної підготовки. Ви
можете знайти посилання на перелік професій у базі даних
Міністерства праці США (O*Net OnLine), представники яких
допускаються до участі у Програмі.
Щоб отримати більше інформації щодо достатнього робочого стажу,
дивіться відповідь у розділі «Часті питання».
Якщо ви не відповідаєте цим двом вимогам, вам не слід подавати
заявку на участь у Програмі ДВ.

Період реєстрації
Заявки на участь у програмі ДВ-2024 потрібно подати в електронному
вигляді на сайті dvprogram.state.gov у період з 12:00 за Східним Літнім
Часом (GMT-4) 5 жовтня 2022 року (середа) до 12:00 за Східним
Стандартним Часом (GMT-5) 8 листопада 2022 року (вівторок). Не чекайте
до останнього тижня реєстраційного періоду для подачі заявки, оскільки
велика кількість заявок може призвести до затримок з їх обробкою. Заявки
не будуть прийматися у паперовому вигляді та після закінчення
реєстраційного періоду. Кожній особі дозволено подавати лише по одній
заявці впродовж кожного реєстраційного періоду. Державний департамент
застосовує найдосконаліші технології, щоб виявити осіб, які надсилають
більше однієї заявки. Подання більш, ніж однієї заявки від Вашого імені
дискваліфікує Вас від участі в програмі.
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Процедура подання заявки на участь у Програмі ДВ-2024
Заявки потрібно подавати у вигляді ЕРФ - електронної реєстраційної форми
(E-DV форма або DS-5501) в електронному вигляді на сайті
dvprogram.state.gov. Неповні заявки, а також заявки надіслані будь-яким
іншим шляхом, не прийматимуться. Подання заявки в режимі онлайн є
безкоштовним. Для подачі заявки просимо користуватися новими браузерами,
оскільки браузери старішого типу (наприклад Internet Explorer 8) можуть
не підтримувати онлайн систему DV.
Ми закликаємо вас заповнити реєстраційну форму заявки самостійно, не
вдаючись до послуг «візових консультантів», «візових агентів» або інших
посередників, які пропонують допомогу. Якщо ви все ж таки користуєтесь
послугами посередників, ви повинні бути присутніми при заповненні заявки
для того, щоб надавати правильні та достовірні відповіді при заповненні
анкети, а також забрати собі та зберегти ваш унікальний номерпідтвердження та роздрукiвку з підтвердженням з екрана комп’ютера.
Надзвичайно важливим є зберегти лист(роздруківку)-підтвердження та
унікальний номер-підтвердження. Недобросовісні посередники можуть
допомогти вам заповнити та подати заявку, залишити роздруківку
підтвердження та номер-підтвердження у себе, а потім вимагати гроші за
те, що вони вам віддадуть ці документи. Без цієї інформації ви не
зможете зайти в електронну систему та перевірити статус своєї заявки.
Добре подумайте перед тим, як дозволяти комусь зберігати вашу особисту
інформацію. Ви повинні також зберігати доступ до електронної пошти,
вказаної в ЕРФ. Більш детальна інформація щодо шахрайства, пов’язаного з
Диверсифікаційною програмою, знаходиться у розділі «Часті питання». Ви
також можете переглянути наше відео, в якому пояснено, що таке Програма
диверсифікаційних віз, а також надається детальна покрокова інструкція,
яка допоможе вам подати заявку на участь у програмі.
Якщо заявка зареєстрована правильно і успішно, на дисплеї з’явиться
підтвердження, яке міститиме ім’я та унікальний номер-підтвердження.
Роздрукуйте це підтвердження для власних потреб. Починаючи з 6 травня
2023 року, ви матимете можливість самостійно перевірити статус своєї
заявки за допомогою Електронної Системи Перевірки Статусу, натиснувши на
посилання Перевірка Статусу Заявки (Entrant Status Check) на сайті
dvprogram.state.gov і ввівши свій унікальний номер-підтвердження та
особисту інформацію. Електронна Система Перевірки Статусу буде єдиним
засобом інформування вас про виграш у ДВ-2024, та, у разі виграшу,
надання інструкцій про звернення по візу. Уряд США не повідомлятиме вас
про це напряму. Електронна Система Перевірки Статусу – це єдине джерело
інструкцій щодо даної процедури. Якщо вашу заявку буде відібрано і ви
звернетеся по візу та подасте необхідні документи, ви повинні будете
використовувати Електронну Систему Перевірки Статусу для того, щоб
дізнатися дату призначення візової співбесіди.
Більш детальна
інформація щодо процедури подання заявки знаходиться у розділі «Часті
питання».
При заповненні реєстраційної форми, претенденти повинні будуть повністю
надати наступну інформацію. Надання неточної або неповної інформації
дискваліфікує вас від участі в програмі.
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1.

Повне ім’я – прізвище, ім’я, друге ім’я, точнісінько як у
закордонному паспорті, якщо він є(наприклад, якщо у вашому паспорті
зазначено лише ваше ім’я та прізвище, надайте спочатку ваше
прізвище, а потім ім’я; не надавайте своє друге ім’я, якщо воно не
вказане у паспорті. Якщо у паспорті зазначено ваше ім’я, друге ім’я
та прізвище, то надавайте їх у такому порядку: прізвище, ім’я, друге
ім’я). Якщо у вас є лише ім’я, його потрібно внести у поле для
прізвища.

2.

Стать – чоловіча або жіноча.

3.

Дата народження – число, місяць, рік.

4.

Місто/населений пункт, у якому народилися.

5.

Країна, у якій народилися – Назва країни повинна відповідати
сучасній назві країни, у якій народився претендент.

6.

Країна походження для ДВ програми – Країна походження, як правило,
співпадатиме з країною народження. Країна походження не пов’язана з
країною проживання або з національністю, якщо вона відрізняється від
країни вашого народження. Якщо ви народились в країні, яка не
допускається до участі у Програмі ДВ, будь ласка, перегляньте
додаткову інформацію щодо країни походження у розділі «Часті
питання».

7.

Фотокартка/и – Претендент повинен надати нещодавно зроблені
(протягом останніх 6 місяців) фотокартки претендента, його/її
дружини/чоловіка та кожного з їхніх дітей-утриманців. Див.
Інструкції для подачі цифрових фотокарток. Вам не обов’язково
надавати фотокартки чоловіка/дружини або дитини, які вже є
громадянами США або постійними мешканцями США. Однак, якщо ви
надасте такі фотокартки, це не буде порушенням правил.
Фотокартки для участі в програмі ДВ повинні відповідати таким самим
стандартам, як і фотокартки для отримання віз США. Вас буде
дискваліфіковано від участі в програмі, якщо ваші фото та фото
членів сім’ї не відповідатимуть всім вимогам, або їх було
перероблено/змінено (будь-яким чином). Надання фотокартки, яку ви
вже надавали в минулі роки, дискваліфікує вашу заявку. Детальна
інформація розміщена в розділі «Подання цифрової фотокартки».

8.

Поштова адреса – ім’я/прізвище особи, яка проживає
адреса
місто/село
район/графство/провінція/штат
поштовий індекс
країна

9.

Країна, в якій ви мешкаєте сьогодні.

10. Номер телефону (якщо є).
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11. Адреса електронної пошти - Надайте електронну адресу, до якої ви
маєте прямий доступ, і до якої ви і надалі матимете доступ до травня
наступного року (включно). Якщо ви перевірите Електронну Систему
Перевірки Статусу у травні і дізнаєтесь про виграш, ви пізніше
отримаєте повідомлення електронною поштою від Державного
департаменту з детальною інформацією, якщо вам буде призначена
співбесіда на отримання імміграційної візи. Державний департамент
ніколи не надсилає електронних повідомлень або листів про те, що ви
виграли у Програмі. Детальна інформація щодо процедури відбору
претендентів знаходиться у розділі «Часті питання».
12. Вкажіть найвищий рівень освіти, який ви отримали, вибравши один
із варіантів: (1) лише початкова освіта, (2)незакінчена середня
освіта, (3) середня освіта, (4) середня спеціальна освіта, (5)
незакінчена вища освіта, (6) вища освіта, (7) магістратура
(незакінчена), (8) ступінь магістра, (9) аспірантура, або(10)
ступінь кандидата чи доктора наук. Більш детальна інформація щодо
вимог до освіти та професійної підготовки знаходиться у розділі
«Часті питання».
13. Сімейний стан на момент заповнення заявки – (1)
Неодружений/незаміжня, (2) одружений/заміжня та дружина/чоловік НЕ є
громадянами США і НЕ мають статусу постійного мешканця США (LPR),
(3) одружений/на та дружина/чоловік є громадянами США або мають
статус LPR, (4) розлучений/на, (5) вдівець/вдова, (6) офіційно
проживаю окремо. Потрібно вказати/надати повне ім’я, дату
народження, стать, місто/село народження, країну народження
дружини/чоловіка та його/її фотокартку, яка відповідає усім
технічним характеристикам.
Якщо основний претендент не надасть інформації про дружину/чоловіка,
або, якщо впише когось, хто не є (офіційно) чоловіком/дружиною, його заявка буде дискваліфікована, а також будуть дискваліфіковані
всі інші особи, які мають родинні взаємини з основним претендентом
та подаються разом із ним. Ви повинні вписати вашого
чоловіка/дружину навіть у тому випадку, якщо ви не проживаєте разом
(розлучилися). Розлучилися (в юридичній площині) означає, що пара
залишається одруженою, але проживає окремо, згідно з рішенням суду.
Якщо ви розлучилися таким чином, то ваш чоловік/дружина не зможе
іммігрувати разом із вами по ДВ програмі. Ви не будете покарані за
те, що внесли ім’я чоловіка/дружини, з якими ви розлучилися (в
юридичній площині). Якщо ви розлучилися без рішення суду, ви повинні
внести ім’я чоловіка/дружини, навіть якщо ви плануєте бути офіційно
розлученими до звернення по диверсифікаційну візу, або, якщо ваші
чоловік/дружина не планують іммігрувати.
Якщо ваш чоловік/дружина має громадянство США або є постійним
мешканцем США, не вносьте їх імена у заявку. Чоловікові/дружині, які
є громадянами США або постійними мешканцями США не потрібно
отримувати візи. Таким чином, якщо ви оберете в анкеті поле «married
and my spouse IS a U.S. citizen or U.S. LPR», вам не потрібно буде
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надавати детальну інформацію про чоловіка/дружину. Детальна
інформація щодо членів сім’ї знаходиться у розділі «Часті питання».
14. Відомості про дітей – Потрібно вказати ім’я, дату народження, стать,
місто/село народження та країну народження усіх неодружених дітей
віком до 21 року, незалежно від того, чи вони проживають з вами і чи
мають намір іммігрувати до США разом із вами. На кожну дитину
потрібно надати окрему фотокартку, згідно усіх технічних
характеристик. Обов’язково потрібно вказати:
•
•
•

усіх рідних дітей (живих);
усіх всиновлених у встановленому законом порядку дітей(живих);
та
усіх пасинків і пасербиць(живих), які не перебувають у шлюбі та
яким на момент подачі заявки ще не виповнився 21 рік, навіть
якщо ви вже не перебуваєте у шлюбі з батьком/матір’ю дитини або
якщо дружина/чоловік або дитина мешкають окремо від вас і не
планують іммігрувати до США разом із вами.

Діти, яким виповнився 21 рік і більше на момент подачі заявки, а
також діти, які перебувають у шлюбі, не мають права на отримання
диверсифікаційних віз. Однак законодавство США передбачає деякі
виключення: якщо ви подали електронну заявку ДВ до того, як вашій
неодруженій дитині виповнився 21 рік, і дитина досягла 21-річного
віку до моменту отримання візи, існує можливість, що у процесі
обробки візової справи дитина вважатиметься як така, що ще не
досягла 21-річного віку.
Вам не обов’язково зазначати у заявці дитину/дітей, які вже є
громадянами США чи мають статус LPR, оскільки вони не кваліфікуються
на отримання диверсифікаційної візи.
Однак, якщо претендент не надасть інформації про всіх своїх дітей,
які мають право на отримання імміграційної візи, або зазначить
особу, яка не є дитиною претендента, його заявку буде
дискваліфіковано і заявки членів його родини також будуть
дисквліфіковані. Детальна інформація щодо членів сім’ї знаходиться у
розділі «Часті питання».
Детальна інформація щодо порядку заповнення електронної
реєстраційної форми на ДВ-2024 знаходиться у розділі «Часті
питання».

Відбір претендентів
Згідно візових квот, відведених для кожного регіону та країни, за
допомогою комп’ютера з-поміж правильно заповнених заявок випадковим
чином відбиратимуться виграшні. Всі учасники ДВ-2024 повинні самостійно
перевіряти статус заявки на сайті Е-DV за посиланням Перевірка Статусу
Заявки, користуючись унікальним номером-підтвердженням, який їм було
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присвоєно під час реєстрації у ДВ-2024. Електронна Система Перевірки
Статусу діятиме на сайті dvprogram.state.gov, починаючи з 6 травня 2023
року до 30 вересня 2024 року.
Якщо вашу заявку було відібрано, вас буде переадресовано на сторінкупідтвердження, де ви отримаєте додаткові інструкції, включаючи
інформацію про розміри оплат, пов’язаних з оформленням імміграційних
документів. Електронна Система Перевірки Статусу буде ЄДИНИМ засобом,
яким Державний департамент інформуватиме вас про обрання вашої заявки у
програмі ДВ-2024. Обраних у Програмі НЕ повідомлятимуть про обрання ні
звичайною, ні електронною поштою. Претенденти, заявки яких не будуть
відібрані, також зможуть дізнатися про це ВИКЛЮЧНО за допомогою
Електронної Системи Перевірки Статусу. Радимо самостійно перевіряти
статус електронної заявки. Не покладайтесь на когось, хто зробить це за
вас.
Щоб мати змогу іммігрувати, обрані у Програмі повинні не мати жодних
заборон на в’їзд до США. В електронній формі DS-260 міститимуться
питання стосовно вашої можливості іммігрувати згідно законодавства США.
Такі ж питання ставитиме вам консульський офіцер протягом співбесіди.
Запитання стосуватимуться кримінальних справ та питань безпеки.
Усі обрані, а також члени їхніх сімей, можуть отримати візи лише до 30
вересня 2024 року. За жодних обставин Держдепартамент не надаватиме
диверсифікаційних віз, і Бюро з питань громадянства та імміграції США
не схвалюватиме жодних поправок (продовжень терміну обробки справ) після
цієї дати. Члени родин основних аплікантів після цієї дати теж не
зможуть отримати диверсифікаційні візи для того, щоб приєднатися до
основних аплікантів у Сполучних Штатах.
Детальна інформація щодо процесу відбору претендентів знаходиться у
розділі «Часті питання».

Інструкції для подачі цифрових фотокарток
Ви можете зробити нову цифрову фотокартку або зісканувати нещодавно
зроблену (протягом останніх шести місяців) фотокартку на цифровому
сканері, якщо вона відповідає всім страндартам, наведеним нижче.
Фотокартки для участі в програмі повинні бути такої ж якості, як і
фотокартки для отримання віз до США. Приклади якісних фотокарток, які
відповідають усім вимогам можна переглянути тут:
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-informationresources/photos/photo-examples.html. Не надавайте фотокартку, зроблену
раніше, ніж шість місяців до подачі заявки, або таку, що зроблена без
дотримання стандартів, зазначених нижче. Надання тієї ж фотокартки, яку
ви надавали в минулі роки, фотокартки, з якою проводилися будь-які
маніпуляції або фотокартки, яка не відповідає нижчезазначеним вимогам,
автоматично дискваліфікує ваc від участі у програмі.
Ваша фотокартка або цифрове зображення повинні відповідати наступним
вимогам:
• Бути кольоровими
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•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Бути сфокусованими
Розмір голови на фото повинен відповідати 22 мм – 35 мм, або 50% 69% від усього розміру (від підборіддя до верху голови). Детальна
інформація стосовно розмірів фото розміщена на Photo Composition
Template .
Бути зробленими протягом останніх 6 місяців, щоб відтворити ваш
теперішній вигляд
Бути зробленими на білому або світлому нейтральному фоні
Особа повинна дивитися прямо в об’єктив
Вираз обличчя нейтральний, обоє очей відкриті
Особа на фото повинна бути в повсякденному вбранні
Особа на фото не повинна бути одягнена в уніформу, за виключенням
одягу релігійного характеру,який вона носить щоденно
Особа повинна бути зображена без головного убору, за виключенням
одягу релігійного характеру,який вона носить щоденно. Обличчя
повинне бути повністю відкритим, і головний убір не повинен
закривати або затіняти обличчя
Навушники, бездротові гарнітури «hands-free» та подібні пристрої не
допускаються на фото
Не можна фотографуватися в окулярах
Якщо ви щоденно користуєтеся пристроєм для покращення слуху або
іншими подібними предметами, вони можуть бути присутніми на
фотокартці.

Перегляньте Photo Examples (Приклади фото), щоб ознайомитися з
прикладами фото, які можуть і які не можуть бути допущеними.
Фотокартки, які були зіскановані з водійського посвідчення або з
інших офіційних документів, не допускаються. Крім цього,
фотокартки з журналів, селфі, фото зроблені у фотоавтоматах, а
також фотокартки в повний зріст не приймаються.
У ході заповнення заявки вам потрібно буде завантажити своє фото. Ваше
електронне зображення повинне бути:
• У форматі JPEG (.jpg)
• Мати файловий розмір не більше 240 kB (кілобайтів)
• Мати співвідношення сторін, як у квадрата (висота дорівнює ширині)
• Роздільна здатність 600x600 пікселів
Ви бажаєте відсканувати фотокартку, яка у вас уже є? На додаток до
зазначених вимог, ваше фото повинне бути:
• 51 x 51 мм
• відскановане у роздільній здатності 300 пікселів на дюйм(12
пікселів на міліметр)

Знімки дітей або немовлят
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При фотографуванні дитини або немовляти на фото не повинно бути жодних
сторонніх осіб; дитина повинна дивитися прямо у камеру і мати відкриті
очі.
Порада 1: Покладіть дитину на спину на однотонну білу або світлу
тканину. Це дасть змогу підтримувати голову дитини і мати
однотонний фон для фотокартки. Переконайтеся, що обличчя
дитини не затінене, особливо, якщо ви робите фотокартку
стоячи над дитиною, а дитина в цей час лежить.
Порада 2: Накрийте сидіння машини однотонною білою або світлою
тканиною і сфотографуйте дитину у цьому кріслі. Це також
дасть змогу підтримувати голову.

ЧАСТІ ПИТАННЯ
ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТІВ
1. Що означають терміни «виходець», «бути приписаним до країни»?
Як правило, під «вихідцем» з певної країни мають на увазі людину, яка
народилася у цій країні, незалежно від її громадянства та від того, у
якій країні вона проживає зараз. Відповідно до положень Розділу 202(b)
Акту про імміграцію та громадянство США, термін «виходець» може
застосовуватися також до осіб, які мають підстави вважатися
«приписаними» до країн, відмінних від тих, де вони народилися.
Через кількісні обмеження, які застосовуються щодо іммігрантів, які
прибувають з певної окремої країни або географічного регіону, кожна
особа повинна бути «приписана» до конкретної країни. Під «приписанням»
мають на увазі країну, до якої відносить себе особа. Країна походження,
як правило, співпадатиме з країною народження. Однак, ви можете обрати
країною походження країну, в якій народилися ваші чоловік/дружина, або
країну, в якій народились ваші батьки, якщо ви народились у країні, в
якій жоден з ваших батьків не народився і постійно не проживав на момент
вашого народження. Це єдині три шляхи обрання країни, до якої ви можете
бути «приписані».
Якщо ви неправильно вкажете країну (тобто вкажете країну, до якої ви не
маєте права «приписатися»), вас буде дискваліфіковано від участі у ДВ2024.
2. Чи можу я подати заявку на участь у програмі, якщо я не
народився/народилася у одній із країн-учасниць?
Якщо ви не є вихідцем з країни, яка допускається до участі у програмі,
існують ще два шляхи, за якими ви можете бути допущеними до участі. Поперше, ви можете «приписатися» до країни, у якій народилися ваші
дружина/чоловік. У цьому випадку ви зможете отримати імміграційну візу
лише тоді, коли ваші дружина/чоловік також матимуть дозвіл на імміграцію
до США і отримає імміграційну візу. Чоловік та дружина повинні будуть
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виїхати до Сполучених Штатів за своїми диверсифікаційними візами
одночасно. Так само неповнолітня дитина може бути «приписаною» до
країни, у якій народився один з її батьків.
По-друге, ви можете «приписатися» до країни, в якій народився один з
ваших батьків, якщо жоден з них не народився і не був постійним
мешканцем тієї країни, де народилися ви. Загалом людина не вважається
мешканцем країни, у якій вона не народилася і не була законним чином
натуралізована. Наприклад, якщо особа тимчасово відвідує країну,
навчається, або тимчасово працює в країні, вона не вважається її
резидентом.
Претендент, який наполягає на зміні «приписки», згідно з однією з умов,
описаних вище, повинен надати відповідну інформацію у своїй
реєстраційній заявці (пункт 6).
Обрання країни, до якої претендент не має права «приписатися»,
дискваліфікує його від участі у програмі.
3. Чому вихідці з деяких країн не можуть брати участі у
диверсифікаційній програмі?
Диверсифікаційні візи надаються з метою розширення імміграційних
можливостей для мешканців країн, які не надсилають до Сполучених Штатів
великої кількості іммігрантів. За законодавством США до таких належать
країни, звідки за попередні п’ять років за сімейними та робочими візами
до Сполучених Штатів іммігрувало понад 50 тисяч осіб. Щороку Служба
імміграції та громадянства США (СІГ) уточнює кількість іммігрантів, які
в’їхали до США за сімейними та робочими візами впродовж останніх п’яти
років, аби з’ясувати, вихідці з яких країн не повинні охоплюватися
щорічною програмою з надання диверсифікаційних віз. Оскільки аналіз
проводиться по кожній країні окремо, перед кожним реєстраційним періодом
Програми, перелік країн, вихідці з яких не беруть участі у ДВ програмі,
з року в рік може змінюватися.
4. Які регіональні обмеження матимуть місце у програмі
диверсифікаційних імміграційних віз у 2024 році?
Служба імміграції та громадянства США визначає регіональні обмеження на
кожен рік згідно формули, наведеної у Розділі 203(с) Акту про імміграцію
та громадянство США. Кількість віз, наданих вихідцям кожної країни,
залежатиме від регіональних лімітів – від кількості заявок, отриманих із
кожної країни, та від кількості віз, отриманих обраними претендентами.
Жодна з країн не може претендувати більше, ніж на 7% загальної щорічної
кількості диверсифікаційних віз.
5. Які вимоги висуваються до освіти та професійної підготовки
претендента?
Імміграційний закон та нормативні акти США вимагають, щоб кожен
претендент мав, щонайменше, закінчену середню освіту чи її еквівалент,
або впродовж останніх п’яти років дворічний трудовий стаж, який вимагає
не менше двох років професійно-технічної підготовки. Під «середньою
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освітою або її еквівалентом» мається на увазі успішне закінчення 12річного курсу початкової та середньої школи у Сполучених Штатах АБО
успішне офіційно підтверджене закінчення в іншій країні курсу початкової
та середньої освіти, що прирівнюється до курсу середньої школи у США.
Лише формальні курси навчання виконують цю вимогу; заочні курси або
сертифікат відповідності (такий як General Equivalency Diploma G.E.D.)не
підходять. У ході візової співбесіди Ви повинні надати консульському
офіцерові документальні докази наявності віповідного рівня освіти або
трудового стражу.
Якщо ви не відповідаєте вимогам, які висуваються до освіти та
професійної підготовки претендентів, вас буде дискваліфіковано від
участі у програмі так само, як і членів вашої родини, яких
ви вказали в заявці.
6.

Носії яких професій допускаються до участі у ДВ програмі?

Для того, щоб визначити, чи відповідає рівень професійної підготовки
встановленим вимогам, Державний департамент користуватиметься базою
даних Міністерства праці США O*Net OnLine. В електронній базі даних
Міністерства праці США професії розділені на 5 зон. Незважаючи на те, що
на сайті Міністерства праці представлені багато професій, лише носії
певних професій допускаються до участі у ДВ програмі. Для того, щоб бути
допущеним до участі у програмі на основі професійної підготовки, ви
повинні впродовж останніх 5 років мати дворічний робочий стаж за
спеціальністю, що входить в 7-й рівень і вище, згідно класифікації
спеціальної професійної підготовки (СПП).
Якщо ви не відповідаєте вимогам, які висуваються до освіти та
професійної підготовки претендентів, вас буде дискваліфіковано від
участі у програмі так само, як і членів вашої родини, яких
ви вказали в заявці.
7. Як знайти мою спеціальність на сайті міністерства праці США?
Щоб перевірити, чи ваша спеціальність дозволяє брати участь у ДВ
програмі, виконайте таку послідовність дій:
1. Перейдіть по лінку “Find occupations” (знайти професії) і знайдіть
розділ “Job Family” (група професій);
2. У меню розділу виберіть свою професію і натисніть «GO»;
3. Перейдіть по лінку на Вашу професію; та
4. Після того, як ви обрали лінк на вашу професію, перейдіть на розділ
“Job Zone” (зона професій), щоб вибрати потрібний вам номер зони і
рівень у рейтингу СПП(спеціальної професійної підготовки).
Наприклад, виберіть професію «Авіаінженер». У зоні професій ви побачите,
що ця професія належить до 4 зони, з СПП рівнем від 7.0 до 8.0. Згідно з
цією інформацію, авіаінженерам дозволено брати участь у програмі.
Для отримання додаткової інформації натисніть на посилання Diversity
Visa – List of Occupations webpage.
8. Чи встановлено мінімальний вік для учасників програми ДВ?
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Мінімальний вік для претендентів не встановлюється, але вимоги щодо
закінчення середньої школи та професійної підготовки на час подання
заявки, які висуваються до кожного головного претендента, практично не
дають можливості взяти участь у програмі особам віком до 18 років.

ПРОЦЕДУРА ПОДАННЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ У ДВ ПРОГРАМІ
9. Коли можна подавати заявку на участь у програмі ДВ-2024?
Заявки на участь у програмі ДВ-2024 можна подати в електронному вигляді
у період з 12:00 за Східним Літнім Часом (GMT-4) 5 жовтня 2022 року
(середа) до 12:00 за Східним Стандартним Часом (GMT-5) 8 листопада 2022
року (вівторок). Щороку впродовж реєстраційного періоду заявки на участь
у Програмі подають мільйони людей. Обмеження реєстраційного періоду
надає можливість вчасно сповістити претендентів про виграш. Це також
дасть можливість претендентам і нашим посольствам та консульствам
підготувати і обробити анкети для отримання віз.
Аплікантам радять надсилати свої заявки якомога раніше протягом
реєстраційного періоду. Підвищений попит наприкінці реєстраційного
періоду може значно сповільнити роботу системи. Жодна заявка не може
бути прийнята після 12:00 години за Східним Стандартним Часом у
вівторок, 8 листопада 2022 року.
10. Я перебуваю у США.

Чи можу я взяти участь у програмі?

Так, претендент може подавати заявку, перебуваючи у США або в іншій
країні. Заявку можна надсилати з будь-якої локації.
11. Чи повинен претендент заповнювати і надсилати лише одну заявку
протягом щорічного реєстраційного періоду програми ДВ?
Так, закон дозволяє подавати кожній особі лише по одній заявці впродовж
кожного реєстраційного періоду. Державний департамент застосовує
найдосконаліші технології та інші засоби, щоб виявити осіб, які
надсилають більше однієї заявки. Претенденти, від імені яких буде
надіслано більше однієї заявки, будуть дискваліфіковані від участі в
програмі.
12. Чи можуть чоловік і дружина подавати заявки окремо один від одного?
Так, чоловік і дружина можуть подати по одній заявці, якщо вони
відповідають вимогам, що висуваються до потенційних іммігрантів. Якщо
один з них виграє у програмі, другий отримує статус утриманця.
13. Про кого з членів сім’ї я повинен надати інформацію у своїй
реєстраційній формі?
Дружина/чоловік: Якщо ви одружені, у своїй заявці ви повинні надати
інформацію про ваших дружину/чоловіка, незалежно від того, чи проживають
вони з вами, та чи будуть вони іммігрувати з Вами до США. Ви повинні
вказати ваших дружину/чоловіка, навіть якщо ви наразі проживаєте окремо
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(розлучилися). Розлучилися (в юридичній площині) означає, що пара
залишається одруженою, але проживає окремо згідно з рішенням суду. Якщо
ви розлучилися таким чином, то ваш чоловік/дружина не зможуть
іммігрувати разом із вами по ДВ програмі. Ви не будете покарані за те,
що внесли ім’я чоловіка/дружини, з якими ви розлучилися (в юридичній
площині). Якщо ви розлучилися без рішення суду, ви повинні внести ім’я
чоловіка/дружини, навіть, якщо ви плануєте бути офіційно розлученими до
звернення по диверсифікаційну візу, або ваші чоловік/дружина не планують
іммігрувати. Невиконання цієї вимоги або зазначення в анкеті осіб, які
не є вашими чоловіком/дружиною, є приводом до дискваліфікації від участі
у програмі. Якщо ви не одружені на момент подачі заявки, але плануєте
одружитися в майбутньому, не зазначайте цю особу у графі
«чоловік/дружина», так як це може стати приводом для дискваліфікації.
Якщо ви розлучені, або чоловік/дружина померли, вам не потрібно
вказувати їх у формі.
Єдиним виключенням із цього правила є ситуація, коли дружина/чоловік уже
є громадянами США або мають статус LPR (легального постійного мешканця).
Якщо ваші чоловік/дружина є громадянами США або постійними мешканцями
США, не вносьте їх імена у заявку. Чоловікові/дружині, які є громадянами
США або постійними мешканцями США, не потрібно отримувати візи. Таким
чином, якщо ви оберете в анкеті поле «married and my spouse IS a U.S.
citizen or U.S. LPR», вам не потрібно буде надавати детальну інформацію
про чоловіка/дружину.
Діти: Ви повинні надати відомості про ВСІХ ваших (живих) дітей віком до
21 року, які не перебувають у шлюбі на момент подання Вашої електронної
заявки на участь у ДВ, як рідних, так і дітей ваших дружини/чоловіка від
попереднього шлюбу та дітей, всиновлених у встановленому законодавством
вашої країни порядку. До переліку дітей повинні увійти всі діти віком до
21 року, навіть якщо вони не проживають разом із вами, і ви не маєте
наміру звертатися по диверсифікаційні візи для них. Вам не потрібно
включати у заявку дітей, які вже є громадянами США або мають статус LPR.
Батьки, брати та сестри не підпадають під категорію близьких родичів,які
можуть також отримати візи у випадку вашого виграшу в програмі, тому не
потрібно вказувати їх у реєстраційній формі.
Той факт, що ви перелічили членів своєї родини (утриманців)у вашій
заявці, не означає, що всі вони повинні будуть звернутися по візи,
іммігрувати або вирушити до США разом із вами. Проте, якщо ви не внесете
осіб, які є членами вашої родини(утриманців), або внесете осіб, які не є
членами вашої родини, вас буде дискваліфіковано від участі в програмі,
як і членів вашої родини, яких ви вказали в заявці. Це положення
стосується лише тих осіб, які були членами вашої родини під час подачі
реєстраційної заявки, і не поширюється на тих, хто став членом вашої
родини у пізніший час. Ваша дружина/чоловік можуть подати окрему заявку,
навіть якщо відомості про неї/нього були внесені вами до реєстраційної
заявки, за умови, що ви обоє надасте вичерпну інформацію про членів
вашої родини, які перебувають на вашому утриманні.
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14. Чи обов’язково претендентові заповнювати свою заявку особисто, і чи
може інша особа робити це від його імені та за його дорученням?
Ми заохочуємо претендентів заповнювати і надсилати свої заявки
власноруч, проте це за них можуть зробити й інші особи. Незалежно від
того, була заявка заповнена самим претендентом чи йому допомагав
адвокат, товариш, родич тощо, від імені кожної особи повинна надійти
лише одна заявка. Відповідальність за достовірність інформації в заявці
несе лише претендент. Претендент повинен впевнитися, що інформація в
заявці правдива та повна; заявки з неповною чи неправдивою інформацією
буде дискваліфіковано. Претенденти повинні тримати у себе номерпідтвердження, тому що тільки за допомогою цього номера можна буде
самостійно перевірити статус заявки через Електронну Систему Перевірки
Статусу на сайті dvprogram.state.gov. Претенденти повинні зберігати
доступ до електронної пошти, вказаної в ЕРФ.
15. Чи можуть особи, які вже звернулися по імміграційні візи інших
категорій, брати участь у програмі ДВ?
Так.
16. Чи можу я завантажити і зберегти форму заявки E-DV у форматі Word і
завершити її заповнення пізніше?
Ні, ви не зможете зберегти форму в іншому форматі для того, щоб
заповнити і подати її пізніше. Форма заявки E-DV є лише інтернетформою. Ви повинні заповнити та подати її лише в режимі online.
17. Чи можу я зберегти форму в режимі online і заповнити її пізніше?
Ні. Форма заявки E-DV створена таким чином, щоб її заповинити за
одну сесію. Починаючи від моменту завантаження форми, у вас буде
60 хвилин на те, щоб її заповнити та подати через веб-сайт E-DV.
Якщо ви перевищите 60-хвилинний проміжок часу, і не подасте форму,
система знищить усю введену вами інформацію. Система автоматично
знищує всі неповні анкети (заявки) для того, щоб вони не могли
зараховуватися як дублікати повністю поданих заявок у майбутньому.
Повністю прочитайте інструкції програми ДВ перед тим, як розпочати
заповнення форми в режимі online, щоб точно знати, яка інформація
вам знадобиться.
18. Якщо у мене немає сканера, чи можу я надіслати мої фотокартки комусь
іншому, щоб вони їх відсканували, зберегли та надіслали мені їх
електронною поштою?
Так, ви можете діяти таким чином, якщо фотокартка відповідає
вимогам, наведеним у інструкції, і надсилається одночасно з
поданням заявки. Ви повинні мати електронний файл із зісканованою
фотокарткою у момент подання заявки online. Цей файл не можна
подавати окремо від заповненої форми. Повна заявка (фото та
аплікаційна форма) можуть бути надіслані з території США, або з
будь-якої іншої країни.

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED

19.Якщо система E-DV не приймає мою заявку, чи може я подати її ще раз?
Так, ви можете подати заявку ще раз, якщо ви встигнете це зробити
до 12:00 години за Східним Стандартним Часом(GMT-5) 8 листопада
2022 року (вівторок). Вас не буде покарано за подачу дубліката
заявки, якщо система E-DV не прийме вашу початкову заявку. З
огляду на непередбачуваність системи Інтернет ви можете не одразу
отримати повідомлення, що вашу заявку не було прийнято системою. Ви
можете намагатися подати заявку скільки завгодно разів до тих пір,
поки не подасте повної заявки і не отримаєте повідомлення, яке
підтверджує, що заявка була подана повністю. Як тільки ви
отримаєте повідомлення з підтвердженням подачі заявки, заявка
вважається поданою, і вам НЕ потрібно подавати жодних додаткових
заявок.
20. Як скоро після надіслання заявки я отримаю електронне підтвердження
подачі заповненої заявки?
Ви повинні отримати повідомлення з підтвердженням одразу, разом із
номером-підтвердженням (реєстраційним номером), який ви повинні
зберігати у себе. Однак через непередбачуваність системи Інтернет
можуть виникати затримки. Ви можете намагатися натиснути клавішу
“Submit” стільки разів, скільки потрібно, щоб повністю заповнена
форма була подана і ви отримали про це підтвердження. Як тільки ви
отримаєте повідомлення з підтвердженням подачі заявки, вам не
потрібно ще раз її подавати.
21. Я натиснув/натисла клавішу “Submit”, але не отримав/ла номерапідтвердження (реєстраційного номера). Якщо я ще раз подам заявку, чи
буде мене дискваліфіковано?
Якщо ви не отримали номера-підтвердження (реєстраційного номера), ваша
заявка не була зареєстрована. Ви повинні подати нову заявку. Це не буде
вважатися дублікатом. Якщо ви отримаєте номер-підтвердження, не
надавайте свою заявку повторно.

ВІДБІР ПРЕТЕНДЕНТІВ
22. Як я дізнаюся, що моя заявка є відібраною у програмі?
Починаючи з 6 травня 2023 року до 30 вересня 2024 року, ви будете мати
можливість самостійно перевірити статус своєї заявки, користуючись
реєстраційним номером за допомогою Електронної Системи Перевірки
Статусу, що розміщена на сайті dvprogram.state.gov. Електронна Система
Перевірки Статусу є єдиним способом, за допомогою якого Держдепартамент
повідомлятиме про відбір у програмі, надаватиме подальші інструкції
стосовно звернення по візу та повідомить про дату та час призначення
співбесіди на отримання імміграційної візи. Для того, щоб використати
всі наявні візи, Держдепартамент може за допомогою Електронної Системи
Перевірки Статусу повідомляти про додаткових обраних у програмі після 6
травня 2023 року. Тому зберігайте свій реєстраційний номер-підтвердження
до 30 вересня 2024 року на випадок оновлень. Єдиною інтернет-сторінкою,
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де можна офіційно зареєструватися на участь у Програмі ДВ та перевірити
статус заявки, є dvprogram.state.gov.
Державний департамент США НЕ буде зв’язуватися з вами, щоб повідомити
про відбір у програмі (Див. питання 25).
23. Як я дізнаюся про те, що моя заявка не була відібрана в програмі?
Чи повідомлять мене про це?
Держдепартамент НЕ повідомлятиме вас особисто про те, що вашу заявку не
було відібрано. Ви повинні скористатися Електронною Системою Перевірки
Статусу, щоб дізнатися, чи стала ваша заявка виграшною. Ви можете
перевірити статус своєї заявки на участь у ДВ 2024 на сайті E-DV,
починаючи з 6 травня 2023 року до 30 вересня 2024 року. Зберігайте свій
реєстраційний номер-підтвердження щонайменше до 30 вересня 2024 року.
(Інформація про статус заявок, які брали участь у минулорічній програмі
DV-2023, доступна в режимі он-лайн до 30 вересня 2023 року.)
24.

Що буде, якщо я загублю реєстраційний номер-підтвердження?

Для того, щоб перевірити статус заявки, потрібно мати реєстраційний
номер-підтвердження. На даний момент на сайті Електронної Системи
Перевірки Статусу існує спосіб, за допомогою якого можна відновити
номер-підтвердження через адресу вашої електронної пошти, яку ви
зазначили під час реєстрації у програмі. Для цього потрібно буде ввести
певну особисту інформацію, щоб підтвердити вашу особистість.
Посольства і консульства США та Консульський центр Кентуккі не зможуть
перевірити за вас статус заявки чи відновити ваш реєстраційний номерпідтвердження, надіславши вам його напряму (окрім вищезазначеного
механізму). Державний департамент США НЕ надаватиме список відібраних
претендентів, які можуть звертатися по імміграційні візи.
25. Чи отримаю я інформацію з Державного департаменту США звичайною чи
електронною поштою?
Державний департамент не надішле вам листа про відбір. Державний
департамент США ніколи не надсилав повідомлення обраним у програмі
електронною поштою і не планує цього робити в Програмі DV-2024. Якщо
вашу заявку відібрано, ви отримаєте повідомлення електронною поштою
стосовно вашої співбесіди лише після того, як ви відповісте на
повідомлення з інструкціями через систему Електронної Перевірки Статусу,
якщо вашу співбесіду буде призначено. Ці електронні повідомлення не
міститимуть інформації про дату та час співбесіди. Вони просто
повідомлять, що потрібно зайти на веб-сайт Електронної Системи Перевірки
Статусу для отримання подальших інструкцій. Держдепартамент може
надсилати електронні повідомлення з нагадуванням для учасників програми
перевірити статус своєї заявки через систему. Такі повідомлення не
міститимуть інформації про те, відібрана ваша заявка, чи ні.
Ознакою адреси офіційних урядових веб-сайтів є закінчення “.gov”. Багато
інших неурядових веб-сайтів (наприклад, ті, що закінчуються на “.com”,
“.org”, або “.net”) часто надають достовірну та корисну інформацію з
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імміграційних питань, а також з питань оформлення візи. Проте, незалежно
від змісту неурядових сайтів, Держдепартамент не несе відповідальності
за інформацію, представлену на них.
Попередження: Ви можете отримувати електронні повідомлення з вебсайтів, які проситимуть вас надіслати гроші або надати особисту
інформацію. Вас можуть просити сплатити за форми та інформацію
про імміграційні процедури, однак все це можна знайти безкоштовно
на веб-сайті Державного департаменту, travel.state.gov, або через
сайт Посольства або Консульства США. Крім того, організації або
веб-сайти можуть вимагати у вас гроші на оплату послуг, пов’язаних
із програмою ДВ. Якщо ви надішлете гроші якомусь із цих неурядових
джерел, ви їх втратите. Також, не надсилайте особисту інформацію
на такі сайти, вони можуть використовувати її у своїх шахрайських
схемах.
Неправдиві повідомлення можуть надходити від людей, які видають себе за
співробітників Консульського центру в Кентуккі або Держдепартаменту.
Пам’ятайте, що Уряд США ніколи не надсилав електронні повідомлення, щоб
поінформувати осіб про відбір у програмі, і жодних планів змінювати це
для програми DV-2024 не існує. Державний департамент ніколи не попросить
вас надіслати гроші поштою або через Western Union, хоча якщо ви
звертаєтеся до USCIS для зміни статусу, вам потрібно буде здійснити
оплату. Більше деталей про зміну статусу можна дізнатися на цьому
вебсайті: Adjustment of Status.
26.

Скільки претендентів буде відібрано для ДВ-2024?

Для відбору у Програмі ДВ-2024 виділено 55 тисяч віз. Державний
департамент відбирає більше, ніж 55 тисяч осіб, оскільки деякі обрані в
програмі не будуть кваліфіковані на отримання віз, і, крім того, не всі
доведуть свої візові справи до завершення. Це означає, що для всіх, кого
було відібрано у програмі, не буде достатньої кількості віз. Департамент
робить це задля того, щоб використати якомога більше із 55 тисяч
виділених диверсифікаційних віз.
Ви можете скористатися Системою Перевірки Статусу на веб-сайті E-DV
dvprogram.state.gov і довідатися, чи стала вашу заявку було обрано, а
потім, щоб переглянути статус Вашої справи. Співбесіди з відібраними у
ДВ-2024 претендентами, які надали всі документи та іншу інформацію, як
того вимагають інструкції, розпочнуться у жовтні 2023 року. Учасникам,
які надали всю необхідну інформацію, і яким було призначено візові
співбесіди, буде надіслано повідомлення отримати деталі стосовно їх
справ через Систему Перевірки Статусу на веб-сайті E-DV за 4-6 тижнів до
запланованих співбесід із працівниками консульств.
Візи видаватимуться кожного місяця тим претендентам, які будуть готові
їх отримати протягом цього місяця, до тих пір, поки візи будуть в
наявності. Як тільки 55 тисяч диверсифікаційних віз буде видано, річна
програма завершиться. В принципі, кількість віз може виявитися
вичерпаною ще до вересня 2024 року, і тому, відібраним претендентам не
потрібно зволікати з оформленням документів, необхідних для отримання
візи. Випадковий відбір вашої заявки, здійснений комп’ютером у
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Консульському центрі Кентуккі, не дає гарантії, що ви зможете отримати
візу, або, навіть, що ви подасте звернення по візу та призначите
співбесіду. Це лише означає, що ви маєте право звернутися по
диверсифікаційну візу.
Якщо ранговий номер вашої заявки буде доступним для обробки, у вас
з’явиться можливість звернутися по диверсифікаційну візу, і, потенційно,
її отримати. Максимум 55 тисяч кваліфікованих претендентів отримають
візи.
27.

Як відбиратимуться виграшні заявки?

Перевірити статус Заявки можна буде тільки за допомогою Електронної
Системи Перевірки Статусу, починаючи з 6 травня 2023 року до 30 вересня
2024 року на сайті dvprogram.state.gov. Державний департамент не
надсилає повідомлення про виграш електронною або звичайною поштою.
Листи-повідомлення про відбір електронної заявки на отримання
диверсифікаційної візи, які надіслані поштою або електронною розсилкою,
не є правомірними. Будь-які повідомлення, які ви отримуватимете від
Державного департаменту, направлятимуть вас до Системи Перевірки
Статусу для отримання інформації про вашу заявку. Державний департамент
ніколи не попросить вас надіслати гроші поштою або через Western Union,
якщо тільки ви не звертаєтеся до USCIS для зміни статусу. Більше деталей
про зміну статусу можна дізнатися на цьому вебсайті: Adjustment of
Status.
Всім надісланим з кожного регіону заявкам присвоюються індивідуальні
номери. Після закінчення реєстраційного періоду комп’ютер випадковим
чином відбере виграшні заявки з-поміж заявок, надісланих з різних
географічних регіонів. У межах кожного регіону перша випадковим чином
відібрана заявка відповідатиме першій зареєстрованій справі про
оформлення візи, друга заявка – другій справі і так далі. Всі заявки
матимуть однаковий шанс на відбір у межах кожного регіону. Коли заявку
відібрано, особа, яка її подавала зможе отримати повідомлення про
виграш, скориставшись Системою Перевірки Статусу, яка буде доступною
починаючи з 8 травня 2021 року на сайті dvprogram.state.gov. Якщо ваша
заявка відібрана, і ви виконаєте інструкції, надані на сайті через
Систему Перевірки Статусу, вашу справу оброблятиме Консульський центр
Кентуккі до тих пір, поки вам не потрібно буде з’явитися на візову
співбесіду у Посольство або Консульство США, або до тих пір, поки особи,
які подавали заявки, знаходячись на території США, повинні будуть
звернутися до Служби імміграції та громадянства США (USCIS) для зміни
свого статусу у США.
28. Я знаходжусь у Сполучених Штатах. Якщо мою заявку відібрано, чи
можу я змінити свій статус, звернувшись до Служби імміграції та
громадянства (USCIS) США?
Так, за умови, якщо ви маєте право на зміну свого статусу за іншими
критеріями, передбаченими Розділом 245 Акту про імміграцію та
громадянство, ви можете звернутися до Служби імміграції та громадянства
(USCIS) з проханням змінити ваш статус на статус постійного мешканця.
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Претенденти повинні переконатися, що USCIS встигне закінчити розгляд їх
справ разом із справами їх близьких родичів (чоловіка/дружини та
неодружених дітей віком до 21 року), які перебувають за межами США, до
30 вересня 2024 року, оскільки саме цього дня їх право на отримання візи
такої категорії за програмою ДВ 2024 припиняє свою дію. Державний
департамент не зможе схвалювати надання додаткових візових номерів та
зміни статусу по програмі ДВ 2024 після півночі 30 вересня 2024 року.
29. Якщо мою заявку було відібрано, впродовж якого часу я матиму право
звертатися по візу, виділену для програми ДВ?
Особи, відібрані під час програми ДВ-2024, мають право звертатися по
візи лише протягом 2024 державного фіскального року США, тобто з 1
жовтня 2023 року до 30 вересня 2024 року. Ми радимо претендентам
звертатися по візи якомога раніше, як тільки порядкові номери їхніх
заявок будуть допущені до подальшої обробки.
Претенденти (без жодних винятків) повинні отримати диверсифікаційні візи
або змінити свій статус до кінця фіскального року. Якщо заявка особи
відібрана, але вона не скористалася правом отримати ДВ-візу до 30
вересня 2024 року (кінець фіскального року), це право не переноситься на
наступний рік. Аналогічно дружина/чоловік та діти, яким надається
статус близьких родичів під час реєстрації для участі у розіграші ДВ2024, можуть отримати свої диверсифікаційні візи лише з 1 жовтня 2023
року по 30 вересня 2024 року. Особи, які подавали свої заявки з-за
кордону, отримають повідомлення від Державного департаменту про
призначену співбесіду через систему Перевірки Статусу Заявки на сайті EDV за 4-6 тижнів до запланованої дати співбесіди.
30.

Що відбувається із ДВ справою у випадку смерті обраного у програмі?

У випадку смерті обраного у програмі/головного апліканта до в’їзду в США
або зміни статусу в США, справа автоматично анулюється.
Дружина/чоловік/діти не можуть претендувати на отримання ДВ візи по цій
заявці. Візи, видані їм, будуть анульовані.
ГРОШОВІ ЗБОРИ
31.

Скільки коштує участь у Диверсифікаційній візовій програмі?

За подання заявки платити не потрібно. Однак претенденти на отримання
диверсифікаційних віз, як і інші іммігранти, повинні сплатити
консульський збір за обробку документів та оформлення диверсифікаційних
віз у момент звернення по візи у касі Консульства або Посольства США.
Претенденти на отримання віз, котрі змінюватимуть статус на території
США повинні будуть сплатити збори безпосередньо в офісі USCIS. Якщо ваша
заявка була відібрана, ви отримаєте детальну інформацію про розміри цих
зборів разом з інструкціями через Систему E-DV на сайті
(dvprogram.state.gov).
32. Як і де потрібно сплачувати консульські збори за імміграційні візи,
якщо мою заявку було відібрано?
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Претенденти, заявки яких виявляться відібраними, отримають інструкції
щодо процесу звернення по диверсифікаційну візу через Систему Перевірки
Статусу Заявки на сайті dvprogram.state.gov. Ви здійснюватимете всі
оплати, пов’язані з оформленням імміграційних документів, безпосередньо
в касі Консульства або Посольства США. Касир Консульського відділу
одразу видасть вам квитанцію про сплату. Не надсилайте нікому гроші
поштою, через Western Union чи будь-яку іншу службу доставки, якщо ви
звертаєтеся по візу через Посольство або Консульство США.
Якщо на момент виграшу ви фізично перебуваєте в США і розпочали процес
зміни статусу через Службу імміграції та громадянства, на сторінці з
інструкціями, яку можна завантажити через Систему Перевірки Статусу
Заявки на сайті dvprogram.state.gov, розміщена інформація про те, як
можна здійснити оплату за зміну статусу у банку США.
33.

Чи повернуть мені кошти у разі відмови у візі?

Ні. Візовий збір поверненню не підлягає. Претенденти на отримання
диверсифікаційних віз повинні відповідати усім вимогам даної інструкції.
Якщо під час візової співбесіди консульський офіцер з’ясує, що аплікант
не відповідає вимогам імміграційного закону,він/вона зобов’язаний/а
відмовити в наданні візи.
ОБМЕЖЕННЯ У ВИДАЧІ ВІЗИ
34. Чи можуть претенденти на ДВ розраховувати на пом’якшення обмежень,
які унеможливлюють надання їм візи?
На претендентів поширюються всі обмеження відносно надання їм
імміграційних віз, що наводяться в Акті про імміграцію та громадянство.
Не існує жодних спеціальних положень щодо зняття обмежень, які
унеможливлюють надання віз, окрім передбачених цим Актом. Деякі
пом’якшення обмежень можливі для претендентів, які мають близьких
родичів, громадян США або тих, хто вже отримав статус постійного
мешканця США. Але обмеження у часі на обробку цих справ можуть
унеможливити отримання даного пом’якшення.
ШАХРАЙСТВО, ПОВ’ЯЗАНЕ З ДВ ПРОГРАМОЮ
35. Як я можу повідомити про факти шахрайства через Інтернет та
небажані електронні повідомлення?
Якщо ви хочете звернутися зі скаргою на вищевказані дії – зайдіть на
сторінку Федеральної комісії з питань торгівлі www.econsumer.gov,
спільно розроблену агенціями з питань захисту прав споживачів з 36
країн. Ви також можете звернутися до Федерального бюро розслідувань
(FBI)Internet Crime Complaint Center. Для того, щоб подати скаргу на
небажані електронні повідомлення, скористайтеся системою “Telemarking
and Spam” на веб-сайті econsumer.gov або відвідайте веб-сторінку
Department of Justice Unsolicited Commercial Email (“Spam”) для
отримання додаткової інформації та контактів.
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ДВ СТАТИСТИКА
36.

Скільки віз буде видано у рамках програми ДВ-2024?

За законом, у рамках Програми імміграційної диверсифікації США
відібраним особам щороку надається щонайбільше 55 тисяч віз на постійне
проживання.
ІНШЕ
37. Якщо я успішно отримаю візу через програму ДВ, чи допоможе мені
Уряд США придбати авіаквитки, орендувати місце проживання, знайти
роботу, надасть медичну допомогу чи будь-які субсидії, поки я повністю
не облаштуюсь?
Ні, особи, які отримують візи ДВ, не отримують жодної допомоги, такої як
кошти на авіаквитки, оренда місця проживання чи субсидії. Якщо вас
обрано для отримання візи ДВ, перед тим, як візу може бути видано, ви
повинні будете надати докази того, що ви не станете державним утриманцем
у США. Ви повинні детально ознайомитися з офіційними положеннями
Державного департаменту, які пояснюють, як визначається «державне
утримання», і які докази можна надати, щоб довести, що ви не станете
державним утриманцем.

ПЕРЕЛІК КРАЇН (ЗА РЕГІОНАМИ), ВИХІДЦІ З ЯКИХ ДОПУСКАЮТЬСЯ ДО
УЧАСТІ У ПРОГРАМІ ДВ-2024
У переліку, наведеному нижче, подаються назви країн (у межах відповідних
географічних регіонів), вихідці з яких ДОПУСКАЮТЬСЯ до участі у програмі
ДВ-2024. Країни, вихідці з яких не допускаються до участі у програмі ДВ2024, були визначені Службою імміграції та громадянства США (СІГ США)
відповідно до формули, яка наводиться у Розділі 203(с) Акту про
імміграцію та громадянство. Перелік країн, вихідці з яких НЕ
допускаються до участі у цій програмі диверсифікації (оскільки вони є
головними джерелами імміграції за сімейними та робочими візами, або
належать до країн з високим рівнем імміграції до США), наводиться після
переліку країн даного регіону, які беруть участь у програмі ДВ.
АФРИКА
Алжир, Ангола, Бенін, Ботсвана, Буркіна Фасо, Бурунді, Камерун, КабоВерде, Центральноафриканська Республіка, Чад, Коморські острови, Конго,
Демократична Республіка Конго, Кот-Д’Івуар (Берег Слонової Кістки),
Джибуті, Єгипет*, Екваторіальна Гвінея, Еритрея, Есватіні, Ефіопія,
Габон, Гамбія, Гана, Гвінея, Гвінея-Бісау, Кенія, Лесото, Ліберія,
Лівія, Мадагаскар, Малаві, Малі, Мавританія, Маврикій, Марокко,
Мозамбік, Намібія, Нігер, Руанда, Сан-Томе і Принсіпі, Сенегал,
Сейшельські острови, Сьєрра-Леоне, Сомалі, Південноафриканська
Республіка, Південний Судан, Судан, Танзанія, Того, Туніс, Уганда,
Замбія, Зімбабве.
SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED

* Осіб, які народилися на територіях, що до 1967 року адміністративно
підпорядковувалися Ізраїлю, Йорданії, Сирії, та Єгипту відповідно
віднесено до Ізраїлю, Йорданії, Сирії та Єгипту. Осіб, які народилися у
Секторі Газа, віднесено до Єгипту; осіб, які народилися на Західному
березі річки Йордан, віднесено до Йорданії; осіб, які народилися у
Голанських Висотах, віднесено до Сирії.
У Програмі ДВ-2024 не братимуть участь вихідці з Нігерії.
АЗІЯ
Афганістан, Бахрейн, Бутан, Бруней, Бірма, Камбоджа, Індонезія, Іран,
Ірак, Ізраїль*, Японія***, Йорданія*, Кувейт, Лаос, Ліван, Малайзія,
Мальдіви, Монголія, Непал, Північна Корея, Оман, Катар, Саудівська
Аравія, Сінгапур, Шрі-Ланка, Сирія*, Тайвань**, Таїланд, Тимор-Лешти
(Східний Тимор), Об’єднані Арабські Емірати, Ємен.
* Осіб, які народилися на територіях, що до 1967 року адміністративно
підпорядковувалися Ізраїлю, Йорданії, Сирії, та Єгипту відповідно
віднесено до Ізраїлю, Йорданії, Сирії та Єгипту. Осіб, які народилися у
Секторі Газа, віднесено до Єгипту; осіб, які народилися на Західному
березі річки Йордан, віднесено до Йорданії; осіб, які народилися у
Голанських Висотах, віднесено до Сирії.
** С.А.Р. Макао (Європа, підпорядковується Португалії), та Тайвань
(Азія) допущені до участі та перелічені вище.
*** Особи, які народилися на Островах Хабомаі, Шикотані, Кунашірі та
Еторофу приписані до Японії. Особи, які народилися на Південному
Сахаліні приписані до Росії.
Вихідці з таких країн Азії допускатися до участі у цьогорічній програмі
диверсифікації не будуть: Бангладеш, Китай (включаючи Гонконг), Індія,
Пакистан, Південна Корея, Філіппіни та В’єтнам.
ЄВРОПА
Албанія, Андорра, Вірменія, Австрія, Азербайджан, Бєларусь, Бельгія,
Боснія і Герцеговина, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чеська Республіка, Данія
(з усіма її складовими частинами, залежними та віддаленими територіями),
Естонія, Фінляндія, Франція (з усіма її складовими частинами, залежними
та віддаленими територіями), Грузія, Німеччина, Греція, Угорщина,
Ісландія, Ірландія, Італія, Казахстан, Киргизстан, Косово, Латвія,
Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Макао** (Спеціальний Адміністративний
Регіон), Македонія, Мальта, Молдова, Монако, Чорногорія, Нідерланди (з
усіма її складовими частинами, залежними та віддаленими територіями),
Північна Ірландія***, Норвегія (з усіма її складовими частинами,
залежними та віддаленими територіями),Польща, Португалія(з усіма її
складовими частинами, залежними та віддаленими територіями), Росія****,
Румунія, Сан-Марино, Сербія, Словакія, Словенія, Іспанія, Швеція,
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Швейцарія, Таджикистан, Туреччина, Туркменістан, Україна, Узбекистан,
Ватикан.
** С.А.Р. Макао допущено до участі і занесено до списку. Лише для участі
у диверсифікаційній програмі, особи, народжені у С.А.Р. Макао отримують
підпорядкування Португалії.
*** Лише для участі у програмі Північна Ірландія розглядається окремо
від Великобританії; Північна Ірландія братиме участь у програмі, і
внесена до відповідного списку.
**** Особи, які народилися на Островах Хабомаи, Шикотані, Кунашірі та
Еторофу приписані до Японії. Особи, які народилися на Південному
Сахаліні приписані до Росії.
Країни, які у цьогорічній програмі диверсифікації участі не братимуть:
Великобританія (Об’єднане Королівство). Великобританія (Об’єднане
Королівство) включає такі підлеглі території: Ангілья, Бермудські
острови, острови Британська Віргінія,Британська територія в Індійському
Океані, Кайманові острови, Фолклендські острови, Гібралтар, Монсеррат,
Піткерн, Південна Джорджія та Південні Сандвічеві острови, острів Святої
Єлени, острови Теркс і Кайкос.
ПІВНІЧНА АМЕРИКА
Багамські острови
Що стосується Північної Америки, то вихідці з Канади та Мексики цього
року участі у програмі диверсифікації не братимуть.
ОКЕАНІЯ
Австралія (включно з усіма складовими частинами і віддаленими та
залежними територіями), Фіджі, Кірибаті, Маршаллові острови, Федеративні
Штати Мікронезії, Науру, Нова Зеландія (включно з усіма складовими
частинами і віддаленими та залежними територіями), Палау, Папуа Нова
Гвінея, Соломонові острови, Тонга, Тувалу, Вануату, Самоа.
ПІВДЕННА АМЕРИКА, ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА, КРАЇНИ КАРИБСЬКОГО БАСЕЙНУ
Антигуа і Барбуда, Аргентина, Барбадос, Беліз, Болівія, Чилі, Коста
Ріка, Куба, Домініка, Еквадор, Гренада, Гватемала, Гайана, Нікарагуа,
Панама, Парагвай, Перу, Сент Кіттс і Невіс, Сент Люсія, Сент Вінсент і
Гренадіни, Суринам, Тринідад і Тобаго, Уругвай.
Країни цього регіону, які не братимуть участі у цьогорічній програмі
диверсифікації: Бразилія, Колумбія, Домініканська республіка,
Сальвадор, Гаїті, Гондурас, Ямайка, Мексика і Венесуела.
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