
Як перевезти людину з України до
Австралії, FAQ
Термінологія.
Замість “біженці” “refugees” спробуйте казати “переміщені особи” “displaced people”.
Під словом “паспорт” мається на увазі те, що люди іноді називають “загранпаспорт”.

Подавайте людину на Visa 600 на 3 місяці
Це попросила нас робити Австралійська держава. Якщо подаватимете людей на якісь
інші візи - то буде багато проблем. Одна з яких - довгий розгляд вашої аплікації.

Зараз діє дуже спрощена процедура порiвняно з мирними часами. Коштує AUD $147 за
аплікацію. Ось через цей сайт: https://online.immi.gov.au/lusc/login

Кожна така туристична віза буде автоматично продовжена ще на 6 місяців (якщо вʼїхав
до 2022-07-01). Тобто, фактично віза буде на 9 місяців. За цей час вам треба буде
переїхати на будь яку іншу візу. За цим посиланням було сказано, що Family Reunion
візу теж буде прискорено.
Але політична завява була така, що всі ці люди зможуть залишитися назавжди.

Якщо подаш на 6 або 12 місяців - все одно дадуть на 3 місяці.

Кожну візу видають зі строком вʼїзду - 12 місяців з дня видачі. Тобто, в людини буде аж
12 місяців щоб приїхати.

1. Не обовʼязково родич. Це може будь хто.
За нашим досвідом вони все аппрувят. Є випадки, коли одна людина подавала на візу
десяток друзів, і усім дали.

2. Вказуйте Current Location = Ukraine
Тоді візу розглядають протягом однієї доби.

3. Вказуйте строк подорожі 3 місяці.
Інакше система попросить людей пройти медичний огляд.

4. Документи перекладати не обовʼязково. Видають і так.

5. Які документи завантажувати? У кінці заповнення аплікації сайт вам скаже які
документи є обовʼязковими. Усі обовʼязкові документи треба завантажити.

6. Кожна аплікація потребує фотографію людини а-ля на паспорт. Всі фото можна
робити на свій телефон. Тобто, професійні фото не потрібні.



7. Якщо ви вказали свій імейл, як імейл для комунікації з людиною, то у кінці вас
попросять завантажити форму 956a.pdf. Але по факту форма не обовʼязкова.
Можна не завантажувати. Візу видадуть і так.

8. Форма 1229 обовʼязкова для заповнення. Без неї аж ніяк.
Вона про то, шо біологічний батько/мати дозволяють своїй дитині поїхати в Австралію.

9. Документи які не обовʼязкові (типу доказ того шо в тебе є гроші, лист-
запрошення, та ніше) - не потрібно завантажувати. Видадуть і так.

10. Не важливо чи ти сам є резидентом Австралії, чи ні. Візу і так дадуть. Вона ж
туристична.

11. Є випадок, коли візу видали на прострочений паспорт (чекаємо на
підтвердження). Але із таким можуть не пустити на літак.

Але будь яке українське консульство може продовжити дію будь якого паспорту на 5
років за новою спеціальною процедурою - https://t.me/mvs_ukraine/9004

12. Health Examination імейл наразі можна проігнорувати. За нашим досвідом візи
дають і так.

Десь хтось з Австралійських посадовців казав, якщо треба, то Health Examination
робитиметься вже в Австралії.
Але є інформація, що жінку 82 років все одно послали на медогляд.

13. Є спеціальна форма сторінка для імігруючих українців. І є форма для звʼязку з
візовим департаментом: https://www.homeaffairs.gov.au/help-and-support/ukraine-
visa-support/contact-form-for-ukraine

Теоретично там відповідатимуть швидше ніж усі інші способи типу імейл, телефон, і
таке інше.

Що робити, якщо в дорослої людини немає паспорту?
Візу в Австралію для дорослих можуть зробити без паспорту. Коли заповнюєш дані на
візу впишіть номер паспорта будь який. Наприклад XX000000. Але на літак без
паспорту або іншого Travel Document не впустять.

Оновлено 2022-03-04: департамент розробив процедуру за якою вони видаватимуть.
Дивись нижче “Отримання ImmiCard”.

Що робити, якщо в дитини немає паспорту, а у дорослих є?
Візу в Австралію для дітей можуть зробити без паспорту. Коли заповнюєш дані на візу
впишіть номер паспорта будь який. Наприклад XX000000. Але на літак без паспорту не
впустять.

В вас є два варіанта.



1. Вписати дитину в свій паспорт у будь якому укр. консульстві. Повірте, це
найпростіше.

2. Запросити ImmiCard в Австралії. - Тут багато гемору, процедур і перепон, але
можливо. А ще міністр іміграції сказав, що такі картки будуть видаватися тільки
якщо пункт 1 неможливий.

Вписування дитину в паспорт
Процедура

1. В будь якому представництві України за кордоном вписуєте дитину у паспорт
матері (або батька, з яким дитина подорожує)

2. Подаєте на візи в Австралію, в заявці на дитину вказуєте номер паспорту з п.1
Також в паспорт можна виписати ImmiCard. Але в департаменті іміграції сказали, що
якщо дитина вписана у паспорт, цього досить.

Отримання ImmiCard
Існує така австралійська річ як ImmiCard - Імі Карта. Це є спеціальний Австралійський
Travel Document. Із ним усіх пускають на літаки. АЛЕ! Зазвичай тобі треба мати ту
карту при собі.
Наразі Австралія домовилася з Польщею, Німеччиною (може ще з кимось) та їхніми
авіа лініями, щоб пускали по (роздрукованому?) PDF файлу з Імі Картою.
Алгоритм приблизно такий:

1. Після подачі на візу пишеш імейл на alex.hawke.mp@aph.gov.au і додаєш в CC
Kateryna Argyrou kk@aucc.biz. Вона перейшле цей імейл кому потрібно.

2. В тому імейлі розписуєш ситуацію. а) Чому немає змоги вписати дитину в
паспорт, або чому доросла людина потребує ІміКарту, б) Надаєш TRN вашої
проблемної візи.

3. Теоретично вам подзвонять впродовж доби. Може запросять якісь інші
документи і скажуть надіслати їх на цей імейл:
visitors.program@homeaffairs.gov.au

4. Якщо карту дадуть, то вам надішлють імейл з інструкціями та ImmiCard як PDF
аттач.

5. В інструкціях сказано буде багато чого. Одно з них: як купите квитки на літак то
надішліть деталі переліту на той самий імейл, тоді держава персонально
подзвонить в авіалінії та скаже їм що конкретно цей ImmiCard можна впускати.
Інакше ви ризикуєте не долетіти.

Що робити, якщо в людини немає COVID щеплень?
● What I need to do before I travel | COVID-19 and the border

(homeaffairs.gov.au)
● Travel restrictions | COVID-19 and the border (homeaffairs.gov.au)
● Travel Restriction Exemption Portal - Travel Exemptions Approval

(homeaffairs.gov.au)

Наразі кожна доросла людина, що прилітає в Австралію, має мати повну вакцинацію -
2 щеплення.



Усі-усі-усі в кого немає двух щеплень треба податися на Exemption заздалегідь.
Включно діти усіх років. Див третє посилання.
Це щоб вже бути у системі до прибуття на австралійський кордон.

Плюс. Взагалі кожна людина (щеплені, або ні) повинні зробити PCR тест за 72 години
до вильоту. Та RAT тест із лікарем менш ніж 24 години перед заходом в літак.

● Evidence of a negative COVID-19 PCR or other Nucleic Acid Amplification Test
(NAAT) test taken within 3 days before your flight’s scheduled departure, or

● A medical certificate as evidence of a negative Rapid Antigen Test taken under
medical supervision within 24 hours before your flight’s scheduled departure

В Польщі PCR та RAT тести роблять будь де, в усіх аеропортах, але за гроші.

Порада.
В азії жорсткіші правила щодо вакцинації, ніж, наприклад, в арабських країнах. Тому
має сенс спробувати купити квитки через Катар або Дубай, але не обоʼязково.

Digital Passenger Declaration
Перед польотом, маючи на руках ПЦР тест, заповнити декларацію
https://covid19.homeaffairs.gov.au/digital-passenger-declaration

Переліт
Це вже коли віза була отримана.

Якщо летить дитина яка була вписана в паспорт батьків
АБО
Якщо людина летить по ImmiCard PDF

- то після придбання квитків треба повідомити оцей імейл всі деталі польоту
visitors.program@homeaffairs.gov.au
Вони оновлять свою базу даних та привʼяжуть номер паспорту матері до візи, та ще
проінструктують авіалінії щоб цих людей пропустили.

Абсолютно для усіх людей алгоритм такий:
1. За 72 години - PCR тест (в аеропортах повинен бути).
2. Заповнити Digital Passenger Declaration. Там треба буде внести інфу про PCR

тест.
3. За 24 години зробити RAT тест.

На реєстрації на літак можуть перевірити до кого саме людина летить. Потрібні будуть
фотки паспорту, австралійського водійського посвідчення, може візи резидента.

Де жити по прибутті в Австралію?
Зрозуміло, що мало в кого будуть гроші на житло в Австралії. Знімати тут напрочуд
дорого.



До нашого консульства в Канберрі іноді дзвонять люди та пропонують своє житло для
переміщених осіб. Наразі ми створили робочу групу людей, які спробують заповнювати
базу даних з:

a. тими Озіками які пропонують житло.
b. тими переміщеними особами, яким потрібно житло.

Лідер групи - Ольга Лєскакова.
Імейл робочої групи: DisplacedAU@gmail.com
Група ФБ в якій буде інфа - https://www.facebook.com/groups/austandswithukraine

ОНОВЛЕНО 2022-03-02: Була суто політична заява деяких премʼєр міністрів, що штат
допоможе з житлом. Але конкретики ніякої поки що нема.

Форми реєстрації переміщених осіб
Для пришвидшеної координації людей по прибутті в Австралію, прохання
реєструватися заздалегідь:

Загальноавстралійська
Або заповніть цю форму: https://form.jotform.com/220613858897066

Або надішліть наступну інформацію на електронну адресу DisplacedAU@gmail.com:
1. У яке місто ви прибуваєте (якщо відомо)
2. Кількість людей, які прибувають
3. Дані прибуваючих, інформація по кожній людині:

○ ПІБ англійською мовою
○ Вік
○ Спец потреби (якщо є)
○ Орієнтовна дата прибуття в Австралію

4. Ваші контакти для зв'язку:
○ Email
○ Мобільний номер (прив'язаний до месенджерів

Telegram/Facebook/WhatsApp)

Додаткова інформація (опціонально)

*Онлайн форми у розробці

Якщо ви прибуваєте у штат Квінсленд
Заповніть онлайн форму:
https://forms.gle/K7Auv3nuwBad8gC36

Реєстрація українських євреїв (допомога від Executive Council of
Australian Jewry)
Заповніть онлайн форму:



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexbshiOhIMjJoGzTfdOuiq1dR2OtUT1mnmvDQ
rvvTcSUJk6g/viewform

Школа для дітей
Дозволено віддати дитину в державну загальноосвітню школу на 3 місяці. Після цього -
треба розмовляти один на один з керівництвом школи щоб продовжити навчання.

Медицина та страховка
В Австралії дуже дороге медичне обслуговування, якщо ви не резидент і не маєте
картки державного медичного страхування Medicare. Тому задля вашої ж безпеки, по
прибуттю людей, важливо оформити медичну страховку для тримачів 600 віз (клас візи
важливий)

Де її отримувати?
Страховку можно оформити онлайн або зателефонувавши в страхову компанію.
Приблизна вартість такої страховки на одного буде 200 австралійських доларів на
місяць. Якщо оформлюєте на сім'ю то сума вийде дешевше.

Найвідоміші компанії, які оформляють таку страховку:
https://www.allianzcare.com.au/en/visitors-visa-ovhc.html
https://www.bupa.com.au/health-insurance/cover/overseas-visitors
https://www.hcfvisitorhealthcover.com
https://www.medibank.com.au/overseas-health-insurance/visitors/


