
 

Увага: термін дії пропозиції про тимчасове гуманітарне перебування закінчився. 
Громадяни України більше не можуть прийняти цю пропозицію. 

 

Інформація для громадян України, які 
прийняли пропозицію про тимчасове 
гуманітарне перебування до 31 липня 
2022 року. 

 

Інформація вашою мовою 

 

Після видачі візи підкласу 786 

Віза підкласу 786 видається на три роки. Протягом цього часу ви маєте 
право працювати, навчатися та користуватися послугами медичного 
страхування Medicare, отримувати виплату Special Benefits, і ви матимете 
повне право на працю. Ви також можете мати право на безкоштовне 
навчання англійської мови в рамках програми англійської мови для дорослих 
мігрантів (Adult Migrant English Program (AMEP)). Інформацію про програму 
або право на участь у ній можна знайти за посиланням Про програму 
англійської мови для дорослих мігрантів (About the Adult Migrant English 
Program (AMEP)). 

Вам необхідно зареєструватися в Medicare, щоб отримати доступ до 
медичного страхування. Детальну інформацію про реєстрацію ми надамо у 
листі-повідомленні про надання візи підкласу 786. 

Українські школярі за візою підкласу 786 можуть бути зараховані до місцевої 
школи. Вони отримуватимуть фінансування на навчання в школах 
Австралійської Співдружності з тих самих підстав, що й інші школярі 
Австралії. 

Громадяни України за візою підкласу 786 можуть мати право на отримання 
субсидії на покриття витрат на послуги з догляду за дитиною. Відсоток 
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субсидії, на яку має право сім'я, залежить від сукупного річного доходу сім'ї 
та рівня її зайнятості. Для отримання додаткової інформації перейдіть за 
посиланням на веб-сторінку Services Australia. 

Крім того, ви матимете право на отримання допомоги у розселенні в рамках 
Програми гуманітарного розселення (HSP), яку фінансує уряд. Послуги за 
програмою надаються через контрактних постачальників у кожному 
штаті/території. 

Громадяни України, які мають візу підкласу 600, 449 або 786, та які 
звертаються за допомогою у розселенні, мають насамперед звернутися до 
постачальника послуг HSP у їхньому штаті або території. Список контактних 
даних HSP для кожного регіону наведено у таблиці нижче. Запевняємо вас, 
що якщо ви скористаєтеся послугами HSP, це не матиме жодного впливу ні 
на поточний статус вашої візи, ні на подальші візові заявки. 

Контактні дані постачальників послуг HSP 

Регіон 
контрактних 
постачальни
ків HSP 

Місця 
розселення 

Постачальн
ик послуг 
HSP 

Контактний 
телефон 

Адреса 
електронної 
пошти 

Канберра та 
околиці 

Вуллонгонг, 
Уагга-Уагга, 
Олбері 

 

Australian 
Red Cross 
Society 

Канберра: 02 
6234 7695 

Вуллонгонг: 
02 8383 7555 

Уагга: 02 
5963 2966 

Олбері: 02 
5963 2999 

settlement@re
dcross.org.au 

Західна 
Австралія 

Перт Australian 
Red Cross 
Society 

08 9225 8830 settlement@re
dcross.org.au 

Сідней  Сідней Settlement 
Services 
International 

02 8799 6700 ukrainian.supp
ort@ssi.org.au 

Регіональний 
Новий 
Південний 
Уельс 

Ньюкасл, 
Кофс-
Харбор, 
Армідейл 

Settlement 
Services 
International 

02 8799 6700 ukrainian.supp
ort@ssi.org.au 

Брисбен та 
околиці 

Брисбен 
(включаючи 
Логан); Голд-
Коаст; 
Тувумба 

Multicultural 
Australia 

07 3337 5400 welcome@mu
lticulturalaustr
alia.org.au 
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Північий 
Квінсленд 

Кернс; 
Таунсвіл 

Multicultural 
Australia 

07 3337 5400 welcome@mu
lticulturalaustr
alia.org.au 

Північна 
Територія 

Дарвін Melaleuca 
Refugee 
Centre 

08 8985 3311 ukraine@mela
leuca.org.au 

штат 
Південна 
Австралія 

Аделаїда, 
Маунт 
Гамбієр 

AMES 
Australia 

13 AMES  

(13 26 37) 

enquiries@am
es.net.au 

штат 
Тасманія 

Хобарт, 
Лонсестон 

AMES 
Australia 

13 AMES  

(13 26 37) 

enquiries@am
es.net.au 

Мельбурн Мельбурн AMES 
Australia 

13 AMES  

(13 26 37) 

enquiries@am
es.net.au 

Регіональні 
райони штату 
Вікторія 

Мілдура, 
Шеппартон, 
Джілонг, 
Уодонга 

AMES 
Australia 

13 AMES  

(13 26 37) 

enquiries@am
es.net.au 

Пропонуються наступні послуги: 

• Зустріч в аеропорту, надання предметів першої необхідності та 

одягу, якщо потребується, а також початковий набір продуктів 

харчування 

• Пакет основних предметів домашнього побуту 

• Короткострокове проживання, ознайомлення з житлом та 

інформація про те, як зв'язатися з екстреними службами 

• Допомога під час укладання договору оренди 

• Реєстрація для отримання основних послуг, таких як медичне 

страхування Medicare, соціальних виплат та відкриття 

банківського рахунку, якщо потрібно 

• Допомога при запису до школи 

• Допомога у пошуку довгострокового житла 

• Направлення до служб підтримки, включаючи служби охорони 

здоров'я та підтримки сім'ї, якщо отримана віза дає право на 

доступ до цих послуг 

• Визнання кваліфікації та навичок, отриманих до прибуття, якщо 

застосовно 

• Індивідуальний план надання допомоги 

• Підтримка у працевлаштуванні, включаючи відкриття бізнесу 

• Реєстрація на курси вивчення англійської мови (для власників віз 

підкласу 449 та 786). 
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Постачальники послуг HSP також повинні надавати будь-які відповідні 
матеріали щодо облаштування. 

Загальна інформація про розселення також доступна в мобільному додатку 
MyAus App, який можна завантажити безкоштовно в Apple Store і Google 
Play. Додаток допомагає мігрантам та більш широкому загалу ознайомитися 
з системами та послугами в Австралії. Програма тепер доступна 
українською мовою. 

Допомога у працевлаштуванні 

• Візи підкласу 786 надають повне право на роботу. Послуги HSP 

можуть включати орієнтацію на працевлаштування. Сюди входить 

інформація про: 

o конкурентний ринок праці Австралії 

o робочі місця, що надаються за професійними якостями 

o різні варіанти працевлаштування, та 

o служби зайнятості, які допомагають знайти роботу або 

спланувати нову кар'єру чи бізнес. Вони також можуть 

допомогти у складанні резюме та заповненні заяв про прийняття 

на роботу. 

• Оскільки громадяни України, які мають візу підкласу 786, можуть 

отримати доступ до повного спектру послуг HSP, вони можуть 

отримати підтримку у реалізації стратегій працевлаштування та 

підтримку у створенні бізнесу. 

Виїзд з Австралії 

Громадяни з візами 786, які бажають залишити Австралію, а потім 
повернутися до Австралії, залишаючись при цьому на візі тимчасового 
гуманітарного перебування, можуть подати відповідну заяву до 
Департаменту. В обмежених ситуаціях за наявності поважних причин або 
сімейних обставин може бути схвалений дозвіл на виїзд і повернення до 
Австралії. 

В заяві на виїзд потрібно докладно пояснити поважні причини і сімейні 
обставини. Необхідно також прикласти відповідні документи. Заяви на виїзд 
із усією необхідною інформацією можна надсилати на адресу 
ukraine.humanitarian@homeaffairs.gov.au. Ця адреса слугує виключно для заяв 
на виїзд. 

Громадяни України з візами підкласу 786, які не отримали дозвіл на 
повернення до Австралії, можуть залишити Австралію за власним 
бажанням. Але у цьому випадку візи підкласу 786 втратять чинність після 
виїзду. Для повернення до Австралії громадяни України повинні будуть 
оформлювати іншу візу. При цьому отримати візу підкласу 786 також буде 
неможливо. Інформацію про інші візи див. за посиланням Explore visa options. 

https://www.myausapp.com/
mailto:ukraine.humanitarian@homeaffairs.gov.au
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder


Подання заяв на інші візи 

Громадяни України з візами підкласу 786, які бажають подати заяву на іншу 
візу, аби залишитися в Австралії, уже можуть це зробити. 

Ми можемо скасувати заборону на подання заяв на інші візи, поки заявник 
перебуває в Австралії. Для цього мають існувати виняткові обставини. 
Такими обставинами можуть бути зокрема такі ситуації: 

• заявник може довести, що подавши заяву та отримавши іншу візу, він 
робить внесок в економіку чи суспільне життя Австралії, або 

• віза, на яку планується подати заяву, забезпечить збереження єдності 
сім'ї за участі громадян Австралії. 

Якщо ви маєте намір подати заяву на іншу візу, аби залишитися в Австралії і 
хочете подати запит на зняття заборони, зверніться до відповідного центру 
оформлення віз через розділ онлайн-форм нашого сайту. Ви маєте надати 
актуальну інформацію про ваші виняткові обставини. 

У вас народилася дитина 

Якщо у вас народилася дитина, ви маєте повідомити нас про це якомога 
швидше. 

Більше інформації знайдете в розділі You had a baby. 
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