
Ukraine sponsorship scheme (Homes for Ukraine) 
What type of sponsor do you have? 

I am being sponsored by an individual 
 

Living in Ukraine 
Were you living in Ukraine on 31 December 2021?  
 

Sponsor details 
Does your sponsor have permission to be in the UK for more than 6 months? 

 
Which of the following describes your sponsor? 
 

Personal information 
Email address 
 
Your sponsor 
Given name(s) 

 
Family name 
 

Ukrainian family member details 
 
Is at least one member in your family group a Ukrainian citizen? 

Sponsor nationality and passport 
What is (sponsors name) country of nationality? 

 
What is (sponsors name) date of birth? 
 
 
Do you know (sponsors name) passport or travel document number? 

 
Enter (sponsors name) passport or travel document number 
 
Issuing authority 

 

Issue date 

 

Expiry date 

  

Sponsor contact 
Provide (sponsors name) telephone number 

 
Provide (sponsors name) email address 
 

Sponsor information 
In addition to the names already provided, is your sponsor now or has your sponsor ever 

been known by another name? 



 

Is the address in the UK? 

Address 

Local authority 

Country of the UK 

When did they start living at this address? 

 

Personal information 
Sponsor information 

What is your sponsor's sex, as shown in their passport or travel document? 

 

What is their relationship status? 

 

Sponsor details 
Does your sponsor currently hold, or have ever held, any other nationality or citizenship? 

 

Your address in the UK 
Will you be staying at the residential address of your sponsor? 

 

Enter a UK postcode 

 

Local authority 

 

Country of the UK 

Personal information 
Who does this email address belong to? 

Do you have another email address? 

Provide your telephone number 

Where do you use this telephone number? 

 

Select whether this is your home, mobile or work telephone number 

Add another  

https://apply.visas-immigration.service.gov.uk/edit/application.0.standardTelephoneDetailsList.1


Are you able to be contacted by telephone? 

I can be contacted by telephone call and text message (SMS) 

(Personal information of person to be sponsored) 
 

Given name(s) 

Family name 

 

Also known by another name?Add 

What is your sex, as shown in your passport or travel document? 

 

What is your relationship status? 

 

Address 

 

 

Passport details 
Do you have a passport? 

 

Passport number or travel document reference number 

 

Issuing authority 

 

Issue date 

 

Expiry date 

 
Personal information 
Country of nationality 

 

Country of birth 

 

https://apply.visas-immigration.service.gov.uk/edit/application.0.identityNameForLeaveToEnterList.1


Place of birth 

 

Date of birth 

 

Do you currently hold, or have you ever held, any other nationality or citizenship? 

 

 

Family members 
Do you have any family members applying with you that you have not already told us about 

on this application? 

 

Travel information 
Date you plan to arrive in the UK 

 

 

Travel history (UK) 

For either the UK or any other country, have you ever been: 

• Refused a visa 
• Refused entry at the border 
• Refused permission to stay or remain 
• Refused asylum 
• Deported 
• Removed 
• Required to leave 
• Excluded or banned from entry 

 

Have you ever: 

• entered the UK illegally 
• remained in the UK beyond the validity of your visa or permission to stay 
• breached the conditions of your leave, for example, worked without permission or 

received public funds when you did not have permission 
• given false information when applying for a visa, leave to enter, or leave to remain 
• breached UK immigration law in any other way 
•  

Convictions and other penalties 



At any time have you ever had any of the following, in the UK or in another country? 

• A criminal conviction 
• A penalty for a driving offence, for example disqualification for speeding or no motor 

insurance 
• An arrest or charge for which you are currently on, or awaiting trial 
• A caution, warning, reprimand or other out-of-court penalty 
• A civil court judgment against you, for example for non payment of debt, bankruptcy 

proceedings or anti-social behaviour 
• A civil penalty issued under UK immigration law 

 

Other history 
Have you, as a part of your employment or otherwise, undertaken paid or unpaid activity on 

behalf of a non-UK government which you know to be dangerous to the interests or national 

security of the UK or its allies? 

 

Have you ever engaged in any other activities which might indicate that you may not be 

considered to be a person of good character? 

 

Is there any other information about your character or behaviour which you would like to 

make us aware of? 

 

Employment 
Previous employment organization 

Have you ever worked for any of the following types of organisation?(Required) 

Include information for any paid or unpaid work. Select all that apply. 

Armed Forces (career) 

Armed Forces (compulsory national or military service) 

Government (including Public or Civil Administration and non-military compulsory national 

service) 

Intelligence services 

Security organisations (including police and private security services) 

Media organisations 

Judiciary (including work as a judge or magistrate) 

I have not worked in any of the jobs listed above 

 

 

 
 



Data sharing 
By completing this application you confirm that both the applicant and the sponsor have 
given permission for their data to be shared and contact details used for the purpose of 
supporting the sponsor arrangement 
 
 

Consent 
If your application is successful, there will be conditions on your visa or leave to remain. 
This will include, for example, whether you are able to work in the UK. 

If you stay in the UK without permission: 

• You can be detained 
• You can be prosecuted, fined and imprisoned 
• You can be removed and banned from returning to the UK 
• You will not be allowed to work 
• You will not be able to rent a home 
• You will not be able to claim any benefits and can be prosecuted if you try to 
• You can be charged by the NHS for medical treatment 
• You can be denied access to a bank account 
• DVLA can prevent you from driving by taking away your driving licence 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Спонсорська схема в Україні (Будинки для України) 
Який у вас спонсор? 

Мене спонсорує людина 

 

Проживання в Україні 
Ви проживали в Україні 31 грудня 2021 року? 

 

Деталі спонсора 

Чи має ваш спонсор дозвіл перебувати у Великобританії більше 6 місяців? 

 
Який з наступних описів ваш спонсор? 

 

Особиста інформація 

Адреса електронної пошти 

 
Ваш спонсор 

Ім'я (и) 

 
Прізвище 

 

Подробиці про членів української сім'ї 
 
Чи є принаймні один член вашої сімейної групи громадянином України? 

Спонсорська національність та паспорт 
Що таке (ім'я спонсорів) країни національності? 

 
Яка (ім'я спонсора) дата народження? 

 
 
Чи знаєте ви (ім'я спонсора) паспорт або номер проїзного документа? 

 
Введіть (ім'я спонсора) паспорт або номер проїзного документа 

 
Видача повноважень 

 

Дата випуску 

 

Термін придатності 

  

Зв'язок зі спонсором 

Вкажіть (ім'я спонсора) номер телефону 

 
Вкажіть (ім'я спонсора) адресу електронної пошти 

 

Інформація про спонсора 



На додаток до імен, які вже надані, ваш спонсор зараз або ваш спонсор коли-небудь був 

відомий під іншим ім'ям? 

 

Чи є адреса у Великобританії? 

Адреса 

Місцева влада 

Країна Великобританії 

Коли вони почали жити за цією адресою? 

 

Особиста інформація 

Інформація про спонсора 

Що таке стать вашого спонсора, як показано в їх паспорті або проїзному документі? 

 

Який їхній статус стосунків? 

 

Деталі спонсора 

Ваш спонсор в даний час володіє або коли-небудь мав будь-яку іншу національність 

або громадянство? 

 

Ваша адреса у Великобританії 

Чи будете ви залишатися за адресою проживання вашого спонсора? 

 

Введіть поштовий індекс Великобританії 

 

Місцева влада 

 

Країна Великобританії 

Особиста інформація 

Кому належить ця електронна адреса? 

У вас є ще одна адреса електронної пошти? 



Вкажіть свій номер телефону 

Де ви використовуєте цей номер телефону? 

 

Чи є адреса у Великобританії? 

Адреса 

Місцева влада 

Країна Великобританії 

Коли вони почали жити за цією адресою? 

 

Особиста інформація 

Інформація про спонсора 

Що таке стать вашого спонсора, як показано в їх паспорті або проїзному документі? 

 

Який їхній статус стосунків? 

 

Деталі спонсора 

Ваш спонсор в даний час володіє або коли-небудь мав будь-яку іншу національність або 

громадянство? 

 

Ваша адреса у Великобританії 

Чи будете ви залишатися за адресою проживання вашого спонсора? 

 

Введіть поштовий індекс Великобританії 

 

Місцева влада 

 

Чи є адреса у Великобританії? 

Адреса 

Місцева влада 



Країна Великобританії 

Коли вони почали жити за цією адресою? 

 

Особиста інформація 

Інформація про спонсора 

Що таке стать вашого спонсора, як показано в їх паспорті або проїзному документі? 

 

Який їхній статус стосунків? 

 

Деталі спонсора 

Ваш спонсор в даний час володіє або коли-небудь мав будь-яку іншу національність або 

громадянство? 

 

Ваша адреса у Великобританії 

Чи будете ви залишатися за адресою проживання вашого спонсора? 

 

Введіть поштовий індекс Великобританії 

 

Чи є адреса у Великобританії? 

Адреса 

Місцева влада 

Країна Великобританії 

Коли вони почали жити за цією адресою? 

 

Особиста інформація 

Інформація про спонсора 

Що таке стать вашого спонсора, як показано в їх паспорті або проїзному документі? 

 

Який їхній статус стосунків? 



 

Деталі спонсора 

Ваш спонсор в даний час володіє або коли-небудь мав будь-яку іншу національність або 

громадянство? 

 

Ваша адреса у Великобританії 

Чи будете ви залишатися за адресою проживання вашого спонсора? 

 

Введіть поштовий індекс Великобританії 

 

Місцева влада 

 

 

Паспортні дані 

У вас є паспорт? 

 

Номер паспорта або контрольний номер проїзного документа 

 

Видача повноважень 

 

Дата випуску 

 

Термін придатності 

 
Особиста інформація 

Країна національності 

 

Країна народження 

 

Місце народження 



 

Дата народження 

 

Ви в даний час володієте, або ви коли-небудь мали, будь-яку іншу національність або 

громадянство? 

 

 

Паспортні дані 
У вас є паспорт? 

 

Номер паспорта або контрольний номер проїзного документа 

 

Видача повноважень 

 

Дата випуску 

 

Термін придатності 

 
Особиста інформація 
Країна національності 

 

Країна народження 

 

Місце народження 

 

Дата народження 

 

Ви в даний час володієте, або ви коли-небудь мали, будь-яку іншу національність або 

громадянство? 

At any time have you ever had any of the following, in the UK or in another country? 



1. Судимість 

2. Штраф за порушення правил водіння, наприклад, дискваліфікація за перевищення 
швидкості або відсутність автострахування 

3. Арешт або звинувачення, на якому ви зараз перебуваєте, або чекаєте суду 

4. Попередження, попередження, догана або інше позасудове покарання 

5. Цивільне судове рішення проти вас, наприклад, за несплату боргу, процедуру 
банкрутства або антисоціальну поведінку 

6. Цивільне покарання, винесене відповідно до імміграційного законодавства 
Великобританії 

 

Інша історія 
Ви, як частина вашої роботи або іншим чином, здійснювали оплачувану або неоплачувану 

діяльність від імені уряду, що не є членом Великобританії, який, як ви знаєте, небезпечний 

для інтересів або національної безпеки Великобританії або її союзників? 

 

Ви коли-небудь займалися будь-якою іншою діяльністю, яка може вказувати на те, що вас не 

можна вважати людиною хорошого характеру? 

 

Чи є якась інша інформація про ваш характер або поведінку, про яку ви хотіли б повідомити 

нам? 

 

Зайнятості 
Попередня організація зайнятості 

Ви коли-небудь працювали в будь-якому з наступних типів організацій? (Обов'язково) 
Включіть інформацію про будь-яку оплачувану або неоплачувану роботу. Виберіть усі, що 
застосовуються. 

Збройні сили (кар'єра) 

Збройні сили (обов'язкова національна або військова служба) 

Уряд (включаючи державну або цивільну адміністрацію та невійськову обов'язкову 
національну службу) 

Розвідувальні служби 

Організації безпеки (включаючи поліцію і приватні служби безпеки) 

Медіаорганізації 

Судова система (включаючи роботу суддею або магістратом) 

Я не працював на жодній з перерахованих вище робочих місць 

 

 



1. Судимість 

2. Штраф за порушення правил водіння, наприклад, дискваліфікація за перевищення 
швидкості або відсутність автострахування 

3. Арешт або звинувачення, на якому ви зараз перебуваєте, або чекаєте суду 

4. Попередження, попередження, догана або інше позасудове покарання 

5. Цивільне судове рішення проти вас, наприклад, за несплату боргу, процедуру 
банкрутства або антисоціальну поведінку 

6. Цивільне покарання, винесене відповідно до імміграційного законодавства 
Великобританії 

 

Інша історія 
Ви, як частина вашої роботи або іншим чином, здійснювали оплачувану або неоплачувану 

діяльність від імені уряду, що не є членом Великобританії, який, як ви знаєте, небезпечний 

для інтересів або національної безпеки Великобританії або її союзників? 

 

Ви коли-небудь займалися будь-якою іншою діяльністю, яка може вказувати на те, що вас не 

можна вважати людиною хорошого характеру? 

 

Чи є якась інша інформація про ваш характер або поведінку, про яку ви хотіли б повідомити 

нам? 

 

Зайнятості 
Попередня організація зайнятості 

Ви коли-небудь працювали в будь-якому з наступних типів організацій? (Обов'язково) 
Включіть інформацію про будь-яку оплачувану або неоплачувану роботу. Виберіть усі, що 
застосовуються. 

Збройні сили (кар'єра) 

Збройні сили (обов'язкова національна або військова служба) 

Уряд (включаючи державну або цивільну адміністрацію та невійськову обов'язкову 
національну службу) 

Розвідувальні служби 

Організації безпеки (включаючи поліцію і приватні служби безпеки) 

Медіаорганізації 

Судова система (включаючи роботу суддею або магістратом) 

Я не працював на жодній з перерахованих вище робочих місць 

 

 



Спільний доступ до даних 

Заповнивши цю заявку, ви підтверджуєте, що і заявник, і спонсор дали дозвіл на передачу 
своїх даних та контактні дані, що використовуються з метою підтримки спонсорської 
домовленості. 
 


