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СПИСОК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЗЕЛЕНОЇ КАРТИ
Для оформлення документів на отримання зеленої карти для того із подружжя, який
знаходиться в США, потрібно надати наступні документи:
1. Закордонний паспорт (оригінал) іммігранта + копія біографічної сторінки, а також
всі сторінки з візами, про які зроблені відмітки у паспорті;
2. Будь-які імміграційні документи, які були видані USCIS для іммігранта (документи
про продовження туристичної візи, зміну візового статусу тощо);
3. Свідоцтва про народження іммігранта;
4. Свідоцтво про одруження;
5. Якщо іммігрант або громадянин США коли-небудь були в шлюбі, документи про
розірвання всіх попередніх шлюбів від іммігранта та громадянина США (свідоцтво
про смерть, свідоцтво про розлучення, рішення суду про розлучення);
6. Документ, на підставі якого було отримане громадянство США (свідоцтво про
народження, якщо народився на території США, або свідоцтво про натуралізацію
(U.S. Certificate of naturalization), якщо громадянство отримане внаслідок процедури
натуралізації);
7. Підтвердження дійсності шлюбних стосунків:
ü Фотографії, зроблені до і під час весілля, сімейні фотографії з друзями та
близькими, родичами. Фотографії повинні бути роздруковані. Зі зворотньої
сторони кожної фотокартки, надайте короткий опис. Наприклад, «Ihor and Iryna
are celebrating anniversary together. Chicago, USA. June 2018.»
ü Спільні банківські рахунки, виписки про спільну кредитну картку;
ü Спільні податкові декларації, подані разом як подружня пара;
ü Копії листів та електронних листів між вами;
ü Телефонні рахунки;
ü Документи про існування приватного пенсійного фонду на користь одного із
подружжя (401k pension plan);
ü Договір оренди або іпотека, що свідчить про те, що ви проживаєте разом;
ü Авіаквитки та квитанції про бронювання готелю, що підтверджують ваші
сумісні поїздки;
ü Комунальні рахунки, видані на вас двох;
ü Страхування на автомобіль, здоров'я або життя, яке містить обидва ваші імені в
страховому полісі;
ü Документи, що підтверджують вашу спільну сумісну власність (договір купівліпродажу нерухомості, технічний паспорт на автомобіль, договори оренди,
лізингу тощо);
ü Свідоцтва про народження спільних дітей.
8. Фінансова звітність одного із членів подружжя – громадянина США:
a. Податкові декларації за останні 3 (три) роки
b. Довідки з банку про наявність заощаджень
c. Довідка від роботодавця про розмір зарплати і період працевлаштування.

9. Фінансова звітність спільного спонсора (у випадку якщо задекларований дохід
громадянина США є меншим ніж 20 тисяч доларів, вам потрібно залучати спонсора).
Від спонсора потрібні наступні документи:
a. Зелена карта (вид із двох сторін) або документ про підтвердження
громадянства США.
b. Податкові декларації за останні 3 (три) роки.
c. Довідки з банку про наявність заощаджень.
d. Довідка від роботодавця про розмір зарплати і період працевлаштування.
10. Дві якісні фотокартки від громадянина США та 6 фотокарток від іммігранта,
зроблені за останні 30 днів (5 на 5 см). Фотокартки повинні бути вирізані та
підписані (прізвище та ім’я англійською мовою, як в закордонному паспорті, зі
зворотнього боку кожної фотокартки).
11. Медогляд, зроблений USCIS сертифікованим лікарем на території США.
Лікаря ви можете знайти за посиланням https://my.uscis.gov/findadoctor.
12. У випадку, якщо мало місце арешт, затримання, позбавлення волі або інші прояви
кримінального минулого, потрібно надати поліцейські протоколи та рішення суду.
Оригінали та копії. Імміграційна служба не вимагає від нас надання оригіналів вище
перерахованих документів. Копій буде цілком достатньо для того, щоб запустити
імміграційний процес. Але ви повинні бути готові надати оригінали перерахованих
документів під час імміграційного інтерв’ю (орієнтовно через 6 місяців з моменту подачі
документів). Копії документів можуть бути надіслані на attorney@myusaimmigration.com.
Якщо кількість документів є значною, ви можете відкрити доступ до ваших документів через
будь-який файлообмінник (Dropbox).
Переклади. Будь-які документи, які складені не на англійській мові, повинні бути
перекладені. Ми співпрацюємо із перекладачами з V&O Professional Center, які можуть вам
допомогти в перекладі і нотаріальному завіренні, при необхідності, за $25.00 за документ
(остаточна ціна встановлюється перекладачем залежно від кількості сторінок).
Строк підготовки документів. Ваші документи будуть готові протягом 2-3 робочих днів на
підпис при умові надання всіх документів, які ми від вас попросимо.

