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ВИМОГИ ДО ДОКУМЕНТІВ: ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ! 

Для версіїї англійською мовою, будь ласка, перейдіть до сторінки 2. 
 

Напередодні Вашої співбесіди Вам потрібно зайти на http://www.ustraveldocs.com  

і натиснути “Подати заявку”, щоб створити профіль і зареєструватися для безкоштовного 
отримання Вашого паспорта з візою та пакету документів після співбесіди у зручному для 
Вас місці. Ви повинні обовязково зробити це до запланованої співбесіди! 

 
1. Свідоцтво про шлюб або зміну прізвища. 

Особи, що одружені в даний час , або були одружені раніше, повинні надати оригінал 
свідоцтва про шлюб для кожного шлюбу, або свідоцтво про зміну прізвища, якщо свідоцтво 
про шлюб відсутнє. Якщо свідоцтво про шлюб було вилучено під час розлучення, 
сертифікат про зміну прізвища в шлюбі потрібно отримувати у відділенні РАГС.  

2. Свідоцтво про розірвання шлюбу. 

Якщо розлучення відбулось в Україні до 27 липня 2010 року, свідоцтво про розірвання 
шлюбу є остаточним і єдиним документом, який повинен буди наданий під час співбесіди. 
Якщо розлучення відбулось в Україні після 27 липня 2010 року, Рішення Суду про 
розірвання шлюбу може бути надане під час співбесіди. 

3. Довідка про відсутність судимості. 

Довідка про відсутність судимості може бути отримана в Україні в будь-якому регіоні у 
відділенні Департаменту інформаційних технологій при міністерстві внутрішніх справ 
України. Довідка про відсутність судимості надається тільки в оригіналі і є дійсною протягом 
одного року. Довідки про відсутність судимості повинні містити всі прізвища, якими людина 
коли небудь користувалась, включаючи дівоче прізвище та прізвища, змінені в попередніх 
шлюбах. 

4. Вартість візи. 

Посольство США не повертає помилково сплачені у банку 160 доларів США ( MRV Fee) 
аплікантам, що отримують імміграційну візу. Вартість імміграційної візи не сплачується у 
касі Консульства, якщо вона вже була попередньо сплачена в США. 

5. Докази стосунків між аплікантом (чоловіком, дружиною, нареченим, 
нареченою) та громадянином Америки або Постійним мешканцем США.  

Під час співбесіди Вас попросять надати листи, роздруківки електронного листування, 
фотографії, телефонні рахунки, роздруківки журналів Skype та інше в якості доказів 
відносин з Вашим чоловіком/дружиною, нареченим. Електронні носії (компакт-диски, флеш-
накопичувачі, мобільні телефони, фотоапарати і т.д.) не дозволяється проносити в будівлю 
Посольства США. 
 
Обов’язкові вимоги для отримувачів Диверсифікаційних віз (переможців лотереї 
Green Card): 

1. Внутрішній український паспорт. 
2. Докази освіти у відповідності з вимогами участі в програмі.  
3. Докази проживання за вказаною адресою в Україні. 
4. Докази того, що Ви не будете претендувати на державне фінансове забезпечення в 

США. Це можуть бути поєднання доказів Ваших особистих заощаджень, форма І 
5. 134 (Affidavit of Support) від Ваших родичів або знайомих, що проживають  у США, 

пропозиція працевлаштування від роботодавця у США. 
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IMPORTANT DOCUMENTATION INFORMATION 
                    

Before your visa appointment please visit http://www.ustraveldocs.com and click the 
“Apply Now” button to create a profile and register for free document pickup at preferred 
location.  You must register prior to the interview! 

 
1. Marriage certificate and Change of name document. 

Currently or previously married persons are required to present a marriage certificate for each 
marriage, or a change of name certificate if the marriage certificate is unavailable. If the marriage 
certificate from the previous marriage has been submitted to the registrar’s office at the time of 
divorce, a change of name certificate must be obtained from the registrar’s office (RAGS).  
 
2. Divorce Certificate. 

If the divorce took place in Ukraine before July 27, 2010, the Divorce Certificate is the final 
document that needs to be presented at the time of the interview.  If the divorce took place after 
July 27, 2010 the Divorce Court Decree can be presented at the time of the interview. 
 
3. Police Certificate. 

Ukrainian police certificate can be obtained from any oblast level office of the Department of 
Information Technology of the Ministry of Internal Affairs.  The police certificate must be 
submitted in original.  The police certificate is valid for ONE YEAR.  All police records issued for 
visa applicants who have changed their names need to bear all the names applicants have used.  
These include maiden names and names from previous marriages.  
 
4. Visa fee. 

The U.S. Embassy is not refunding erroneously paid MRV fees of $160 to immigrant visa 
applicants.  No immigrant fees are paid at the Consular Section if the petitioner paid Immigrant 
Visa fee to the NVC.   
 
5. Proof of relationship for spouses of American citizens and spouses of Legal permanent 
residents.  

At the time of your interview you will be asked to provide letters, e-mails, photos, phone bills, 
Skype logs etc. as evidence of the relationship with your spouse/petitioner.  Electronic media 
(CDs, flash drives, cell phones, cameras) is not allowed inside the U.S. Embassy building. 
 
Additional requirements for diversity visa applicants: 

 
1. Internal Ukrainian passport. 
2. Proof of qualifying educational experience. 
3. Evidence of residence at specified address in Ukraine. 

4. Evidence that you will not become a public charge in the US before being issued a visa. 
This evidence may be in the form of a combination of your personal assets, an Affidavit of 
Support (Form I-134) from a relative or friend residing in the US, and/or an offer of 
employment from an employer in the US.  
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