
 

1. Загальна інформація: Канадсько-український дозвіл на екстрені 

поїздки (Canada-Ukraine authorization for emergency travel, CUAET) 

У зв’язку із нинішніми подіями в Україні, Міністерство з питань імміграції, 

біженства та громадянства Канади (IRCC) запровадило Канадсько-

український дозвіл на екстрені поїздки (Canada-Ukraine authorization for 

emergency travel, CUAET) для підтримки народу України. Програма 

передбачає надання українцям і членам їхніх сімей вільний, подовжений 

статус тимчасового резидента й дозволяє їм працювати, навчатися та 

перебувати в Канаді, допоки вони не зможуть безпечно повернутися на 

батьківщину. 

Хто може подавати заяву: 

 Громадяни України 

 Члени сімей громадян України (будь-якої національності) 

Члени сім'ї — це: 

 чоловік/дружина або партнер у цивільному шлюбі громадянина 

України; 

 їхня дитина на утриманні; 

 дитина на утриманні чоловіка/дружини або партнера в цивільному 

шлюбі; 

 дитина на утриманні їхньої дитини на утриманні. 

За програмою CUAET, заявники звільняються від сплати візового збору, плати 

за здачу біометричних даних та плати за послугу передачі документів. 

Заявники все ж зобов’язані оплатити усі інші відповідні Додаткові послуги у 

Візовому Центрі. 

Докладна інформація про програму CUAET і те, як подати заяву на отримання 

спеціальних віз, дозволів, а також продовжити термін дії документів 

доступна на сторінці IRCC за посиланням імміграційні заходи для України. 

 

 

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/ukraine-measures/cuaet.html
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Категорії заявників, звільнені від здачі біометричних даних: 

 Заявники, яким виповнилось 17 років чи молодші 

 Заявники, яким виповнився 61 рік чи старше 

 Заявники, які отримували гостьову візу в Канаду протягом останніх 10 

років 

IRCC зв’яжеться з вами електронною поштою, щоб повідомити, чи це 

стосується Вас. У всіх випадках, слідуйте останнім інструкціям, що будуть 

Вам надіслані. 

Якщо Вам повідомили про те, що Вам не потрібно здавати біометричні 

дані, але Ви вже призначили дату, будь ласка скасуйте запис якомога 

швидше. 

Щоб отримати додаткову інформацію про те, хто звільнений від здачі 

біометричних даних за програмою Канадсько-українського дозволу на 

екстрені поїздки (Canada-Ukraine authorization for emergency travel, CUAET), 

будь ласка, перейдіть за посиланнями нижче 

 https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-
citizenship/services/immigrate-canada/ukraine-measures/cuaet.html 

 https://ircc.canada.ca/english/visit/biometrics.asp 
 https://ircc.canada.ca/english/information/where-to-give-biometrics.asp 

 

СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ: ВІЗА БЕЗ ЇЇ ВКЛЕЮВАННЯ В ПАСПОРТ 

Коли ваша заява буде схвалена, IRCC надішле вам лист з рішенням разом з 
інструкціями щодо отримання візи. Як правило, вам потрібно подати свій 
паспорт, щоб отримати візу фізично, яку іноді називають візовим стікером , 
що дозволить вам подорожувати до Канади. 

Якщо IRCC надішле вам лист-рішення про те, що ви маєте право на 

отримання візи без вклейки візового стікеру в паспорт, ви можете 

використати цей лист разом зі своїм паспортом для поїздки до Канади 

відразу з окремих європейських країн. Віза без її вклеювання означає, що для 

подорожі до Канади вам не потрібно отримувати фізичну візу, тобто «візовий 

стікер»  у вашому паспорті. 
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Щоб скористатися візою, яку не потрібно вклеювати в паспорт, ваш рейс до 

Канади має здійснюватися з однієї з наступних країн: 

- Австрія 

-Німеччина 

- Угорщина 

- Польща 

- Румунія 

- Словаччина 

 

Якщо ваш рейс не вилітає з однієї з перелічених країн вище, вам потрібно 

вклеїти візу «візовий стікер»,  в паспорт  фізично, що вклеюється у ваш 

паспорт перед поїздкою. 

Члени сім'ї, які не є громадянами України, не підпадають під дане 

виключення, в такому випадку візовий стікер має бути вклеєний в паспорт 

фізично. Навіть якщо ви супроводжуєте своїх членів сім’ї і поїздці 

Для більш детальної інформації натисніть тут.  

 

Зв'язатися з IRCC: 

Якщо Ви постраждали від подій в Україні, Ви можете звернутись до 

Міністерства Громадянства та Іміграції Канади за допомогою:  

 

 Веб форми (додайте ключове слово  UKRAINE2022 в «форму 

заявки») 

 Зателефонувавши за номером телефону +1-613-321-4243 (collect 

calls accepted) 

 

 

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/ukraine-measures/get-visa.html
https://secure.cic.gc.ca/ClientContact/en/Crisis


2. Важлива інформація: 

 

Візовий Центр Канади в місті Київ, Україна зачинений до подальшого 

повідомлення. 

Через поточну ситуацію в Україні деякі з наших Візових Центрів мають 

більший обсяг заявників, ніж зазвичай. 

Уряд Канади ввів нові заходи аби допомогти людям, які постраждали від 

подій, що відбуваються в Україні. Для більш детальної інформації відвідайте 

сайт: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-

citizenship/services/immigrate-canada/ukraine-measures.html.  

Подання паспорта: 
 
Через великі обсяги поточні терміни отримання вашого паспорта після 
подання в VAC триваліші, ніж зазвичай, і наразі становлять приблизно шість 
тижнів. Ми просимо вас утриматися від відвідування VAC або телефонування 
до Контакт-центру для отримання інформації з цього приводу протягом 
зазначених термінів. 
Зауважте, що заявники можуть надіслати свої паспорти до будь-якого 
Візового центрa у Європі. Будь ласка, відвідайте Канадську візову інформацію 
(vfsglobal.ca), щоб отримати повний список наших відділень CVAC. Будь 
ласка, перевірте веб-сайт відповідної країни, щоб переконатися, що 
кур’єрські послуги доступні для вашої країни проживання, перш ніж 
надсилати свій паспорт. 
 
важлива примітка: Будь ласка, не надсилайте свій паспорт до VAC, доки не 
отримаєте лист із запитом на отримання паспорта від IRCC. Для сімей, будь 
ласка, не надсилайте паспорти для членів сім’ї, доки не буде отримано лист 
із запитом на паспорт, виданий IRCC спеціально для цієї особи. 
Крім того, подаючи свій паспорт, будь ласка, переконайтеся, що додані лише 
такі документи. Будь ласка, не надсилайте додаткові документи, не 
перелічені нижче: 
 
 
Подача паспорта кур'єром 
 

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/ukraine-measures.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/ukraine-measures.html


1. Лист із запитом на паспорт, який ви отримали від IRCC 
 
2. Копія біометричної наклейки, якщо є 
 
3. Ваша контактна інформація, включаючи електронну пошту, номер 
телефону та зворотню адресу 
 
4. Форма згоди візового центру - на кожну заяву має бути одна форма згоди 
 
5. 2 фотографії 3,5 см / 4,5 см, якщо у вас немає дійсного паспорта 
 

Зв'язатися з IRCC: 

Якщо Ви постраждали від подій в Україні, Ви можете звернутись до 

Міністерства Громадянства та Іміграції Канади за допомогою:  

 

 Веб форми (додайте ключове слово  UKRAINE2022 в «форму 

заявки») 

 Зателефонувавши за номером телефону +1-613-321-4243 (collect 

calls accepted) 

Зверніть увагу, що якщо Ви не можете призначити дату реєстрації для 

подання біометричних даних у бажаному місці, Ви можете відвідати будь-

який інший Візовий Центр в Європі. Будь ласка, ознайомтесь з повним 

переліком Візових Центрів на сайті https://vfsglobal.ca/canada/  

Для подачі біометричних даних, будь ласка, призначайте лише 1 запис/дату 

реєстрації. Якщо Ви не зможете з’явитися у призначений день, або бажаєте 

призначити дату в іншому місці ,будь ласка, скасуйте свій початковий запис 

якомога швидше.  

 На даний момент, отримати інформацію в контакт центрі можливо лише 

по телефону або через електронну пошту. Отримання іформації через веб-

чат недоступне до подальшого повідомлення.Ми приносимо вибачення за 

незручності та дякуємо за Ваше терпіння та розуміння з цього приводу. 

 На даний момент відсутня можливість подати біометричні дані без 

попередньої реєстрації у Візових Центрах у Європі. Усі реєстрації на подачу 

https://secure.cic.gc.ca/ClientContact/en/Crisis
https://vfsglobal.ca/canada/


біометричних даних відбуваються лише за попереднім записом онлайн на 

нашому сайті. Приносимо вибачення за незручості та дякуємо за Ваше 

терпіння та розуміння з цього приводу. 

 

3. Призначення дати для подачі біометричних даних 

Щоб дізнатись чи потрібно Вам здавати біометричні дані, відвідайте сайт 

http://www.cic.gc.ca/english/visit/biometrics.asp.  

a. У Візовому Центрі 

Попередній запис є обов’язковим для подачі біометричних даних у Візовому 

Центрі. 

Натисніть тут щоб призначити дату реєстрації. Прохання мати при собі 

наступні документи в друкованому вигляді в день реєстрації: 

 Лист підтвердження запису реєстрації 

 Дійсний паспорт в оригіналі 

 Лист інструкцію для здачі біометричних даних 

 Дісний документ, якщо застосовується 

 Посвідчення особи з фотографією, видане державою 

 

b. У тимчасових місцях реєстрації для здачі біометричних даних 

Міністерство з питань імміграції, біженства та громадянства Канади (IRCC) 

запровадило тимчасові місця реєстрації для здачі біометричних даних. 

Реєстрація відбувається лише онлайн на нашому сайті:  

Братислава, Словаччина 

Будапешт, Угорщина 

Зауважте, що якщо ви не можете призначити зустріч для подання 

біометричних даних у бажаному місці, ви можете відвідати будь-який 

інший VAC в Європі. Для отримання додаткової інформації відвідайте 

https://www.cic.gc.ca/english/information/where-to-give-biometrics.asp.  

 

http://www.cic.gc.ca/english/visit/biometrics.asp
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Уряд Канади ввів нові заходи аби допомогти людям, які постраждали від 

подій, що відбуваються в Україні. Для більш детальної інформації 

відвідайте сайт: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-

citizenship/services/immigrate-canada/ukraine-measures.html.  

Зв'язатися з IRCC: 

Якщо Ви постраждали від подій в Україні, Ви можете звернутись до 

Міністерства Громадянства та Іміграції Канади за допомогою:  

 

 Веб форми (додайте ключове слово  UKRAINE2022 в «форму 

заявки») 

 Зателефонувавши за номером телефону +1-613-321-4243 (collect 

calls accepted) 

 

4. Послуги Візового Центру 

Для отримання інформації щодо актуальних послуг Візового Центру, 

натисніть тут 

 

5. Найпоширеніші запитання 
 

1. Де знаходится моя заява? 

Заяви подані громадянами України та членами їхніх сімей розглядаються IRCC 

в пріоритеті. IRCC використовує свою глобальну мережу, щоб запезпечити 

безперервне обслуговування осіб, які рятуються від подій в Україні. 

Ви можете надсилати запити та надавати оновлені контакті дані IRCC 

заповниши їх веб форму (https://www.cic.gc.ca/english/contacts/web-form.asp) 

та додавши ключове слово “Ukraine2022” або зателефонувавши за номером 

+1(613) 321-4243 (collect calls accepted). 

 

2. Як я можу подати нову заяву? 

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/ukraine-measures.html
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Ви або Ваша довірена особа від Вашого імені можете заповнити онлайн 

візову анкету. Заява вимагає подання підтверджуючих документів та здачі 

біометрії, якщо біометричні дані не були подані протягом останніх 10 років. 

Звертаємо увагу, що IRCC запровадило нові заходи для допомоги людям, які 

постраждали від подій в Украіні. Щоб отримати більше інформації відвідайте 

сайт https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-

citizenship/services/immigrate-canada/ukraine-measures.html.  

Програма Канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки (Canada-Ukraine 

authorization for emergency travel, CUAET) була створена, щоб допомогти 

українцям та членам їх сімей якнайшвидше прибути в Канаду та надати їм 

можливіть працювати та навчатися під час перебування в країні. Щоб 

отримати більше інформації відвідайте сайт 

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-

canada/ukraine-measures/cuaet.html  

 

3. Я постраждав від подій в Україні, як мені подати заяву на візу до 

Канади? 

IRCC запровадило нові заходи для допомоги людям, які постраждали від 

подій в Украіні. Щоб отримати більше інформації відвідайте сайт 

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-

canada/ukraine-measures.html. 

Програма Канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки (Canada-Ukraine 

authorization for emergency travel, CUAET) була створена, щоб допомогти 

українцям та членам їх сімей якнайшвидше прибути в Канаду та надати їм 

можливіть працювати та навчатися під час перебування в країні. Щоб 

отримати більше інформації відвідайте сайт 

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-

canada/ukraine-measures/cuaet.html  

 

4. У мене є питання або я хочу повідомити про зміну адреси. 
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Ви можете надсилати запити та надавати оновлені контакті дані IRCC 

заповниши їх веб форму (https://www.cic.gc.ca/english/contacts/web-form.asp) 

та додавши ключове слово “Ukraine2022” або зателефонувавши за номером 

+1(613) 321-4243 (collect calls accepted). 

 

Передача паспортів 

 

5. Де знаходиться мій паспорт? 

Ви або Ваша довірена особа можете відслідковувати статус Вашого паспорта 

скориставшись послугою «Відстежити статус заяви» на сайті VFS 

https://visa.vfsglobal.com/ukr/en/can/track-application за допомогою номеру 

для відстеження вказаного на квитанції, яку Ви отримали під час подачі. Ви 

повинні повідомляти Візовий Центр про кожну зміну Ваших контактних 

даних, щоб впевнитись в отриманні Вашого паспорта. 

З цього моменту, Візові Центри в Україні залишаються закритими до 

подальшого повідомлення. Якщо Ви вже подали документи у Візовий Центр в 

Україні, представник IRCC зв’яжеться з Вами для надання подальшої 

інформації.  Важливо, щоб Ваші контакні дані залишалися актуальними. У разі 

будь якої зміни Ваших контактів, повідомте нам заповниши веб форму 

(https://www.cic.gc.ca/english/contacts/web-form.asp) та додавши ключове 

слово “Ukraine2022” або зателефонувавши за номером +1(613) 321-4243 

(collect calls accepted).  

 

6. Я перебуваю в Україні, чи потрібно мені відправляти свій паспорт для 

отримання візи?  

Якщо Ви перебуваєте в Україні і повинні відправити свій паспорт для 

отримання візи для поїздки в Канаду, будь ласка, не відправляйте свій 

паспорт у Візовий Центр в Україні. У Європі є більше 30 Візових Центрів, куди 

українці мають безвізовий в’їзд. Перелік Візових Центрів знаходиться на сайті 

IRCC. 

https://www.cic.gc.ca/english/contacts/web-form.asp
https://visa.vfsglobal.com/ukr/en/can/track-application
https://www.cic.gc.ca/english/contacts/web-form.asp


Найближчі Візові Центри  

Країна Місто 
Польща Варшава 

Польща Краків 
Словаччина Братислава 

Угорщина Будапешт 

Румунія Бухарест 
Молдова Чізинау 

Австрія Відень 

Туреччина 
Анкара 

Стамбул  
 

7. Якщо моя заява буде одобрена чи потрібно мені відправляти паспорт, 

щоб IRCC проставили візу? 

Можливо, Вам знадобиться подати свій паспорт до офісу IRCC, коли 

Ваша заява буде схвалена. Якщо це потрібно для Вашої заяви, з вами 

зв’яжеться IRCC і надасть інструкції щодо того, як подати Ваш паспорт 

до найближчого Візового Центру. 

Деякі заявники, які подають заяву на отримання візи за програмою 

CUAET можуть відповідати вимогам для отримання foil-less visa. Таким 

заявикам не потрібно відправляти паспорт до IRCC. IRCC зв’яжеться з 

Вами, якщо Ви відповідаєте таким вимогам. 

важлива примітка: Будь ласка, не надсилайте свій паспорт до VAC, 
доки не отримаєте лист із запитом на отримання паспорта від IRCC. 
Для сімей, будь ласка, не надсилайте паспорти для членів сім’ї, доки 
не буде отримано лист із запитом на паспорт, виданий IRCC 
спеціально для цієї особи. 
Крім того, подаючи свій паспорт, будь ласка, переконайтеся, що додані 
лише такі документи. Будь ласка, не надсилайте додаткові документи, 
не перелічені нижче: 
 
 
Подача паспорта кур'єром 
 



1. Лист із запитом на паспорт, який ви отримали від IRCC 
 
2. Копія біометричної наклейки, якщо є 
 
3. Ваша контактна інформація, включаючи електронну пошту, номер 
телефону та зворотню адресу 
 
4. Форма згоди візового центру - на кожну заяву має бути одна форма 
згоди 
 
5. 2 фотографії 3,5 см / 4,5 см, якщо у вас немає дійсного паспорта 
 

 

8. Що таке foil-less visa і як я можу дізнатися чи я відповідаю вимогам? 

 

Коли Ваша заява буде схвалена, IRCC відправить Вам лист рішення з 

інструкціями як отримати Вашу візу. 

 

Зазвичай, Вам необхідно надіслати Ваш паспорт, щоб отримати фізичну 

гостьову візу, інколи відому як корінець, вклеєний у Ваш паспорт для 

поїздки у Канаду. 

 

Проте, як частина спеціальних заходів для України, лист рішення, яке 

Ви отримаєте може зазначати, що Ви відповідаєте вимогам для 

отримання foil-less visa. Foil-less visa означає, що Вам не потрібно 

отримувати фізично вклеєну візу у Ваш паспорт для поїздки у Канаду. 

 

Для отримання більш детальної інформації про foil-less visa, натисніть 

тут. 

  

9. Як мені використовувати foil-less visa для поїздки в Канаду? 

 



Якщо ми надішлемо вам листа про те, що Ви відповідаєте вимогам для 

foil-less visa, Ви можете використати цей лист разом зі своїм паспортом, 

щоб відразу поїхати до Канади. У нас є запис про Вашу візу, і Вам не 

потрібно надсилати нам свій паспорт, щоб вклеїти фізичну візу. 

 

Проте, щоб скористатися foil-less visa, Ваш рейс до Канади повинен 

бути із однієї з країн вказаних нижче: 

 

 Австрія 

 Німеччина 

 Угорщина 

 Польща 

 Румунія 

 Словаччина  

 

 

Якщо Ваш рейс не вилітає з однієї із перелічених вище країн, перед 

поїздкою Вам необхідно отримати фізичну візу у Ваш паспорт. 

 

Оскільки Ваша віза не буде вклеєна у паспорт, ми рекомендуємо Вам 

бронювати прямий рейс до Канади, якщо це можливо. Це допоможе 

уникнути будь-яких проблем під час поїздки, особливо якщо Ви 

подорожуєте через третю країну. 

 

Члени сім'ї, які не є громадянами України, не мають права на 

отримання foil-less visa. Їм потрібно отримати фізичну візу, навіть якщо 

вони супроводжують Вас до Канади. 

 

Навіть якщо Ви відповідаєте вимогам foil-less visa, Ви все ж можете 

отримати і фізичну візу. 

 

Для отримання більш детальної інформації про foil-less visa, натисніть 

тут. 

 



 

10. Коли я отримаю свою візу після подачі паспорта у Візовий Центр? 

Подання паспорта: Через великі обсяги поточні терміни отримання 

вашого паспорта після подання в VAC триваліші, ніж зазвичай, і наразі 

становлять приблизно шість тижнів. Ми просимо вас утриматися від 

відвідування VAC або телефонування до Контакт-центру для отримання 

інформації з цього приводу протягом зазначених термінів. 

Зауважте, що заявники можуть надіслати свої паспорти до будь-якого 

Візового центрa у Європі. Будь ласка, відвідайте Канадську візову 

інформацію (vfsglobal.ca), щоб отримати повний список наших 

відділень CVAC. Будь ласка, перевірте веб-сайт відповідної країни, щоб 

переконатися, що кур’єрські послуги доступні для вашої країни 

проживання, перш ніж надсилати свій паспорт. 

 

Будьте впевнені, що Ваша заява буде розглянута IRCC в пріоритеті і 

повернута Вам через Візовий Центр у найкоротші терміни. 

 

З цього моменту, Візові Центри в Україні залишаються закритими до 

подальшого повідомлення. Якщо Ви вже подали документи у Візовий 

Центр в Україні, представник IRCC зв’яжеться з Вами для надання 

подальшої інформації.  Важливо, щоб Ваші контакні дані залишалися 

актуальними, у разі будь якої зміни Ваших контактів, повідомте нам 

заповниши веб форму (https://www.cic.gc.ca/english/contacts/web-

form.asp) та додавши ключове слово “Ukraine2022” або 

зателефонувавши за номером +1(613) 321-4243 (collect calls accepted).  

 

 

11. Чи можу я відслідковувати статус свого паспорта після подачі у Візовий 

Центр? 

 

Для відслідковування статусу, Ви можете скористатися послугою 

«Відстежити статус заяви» на сайті 

https://visa.vfsglobal.com/ukr/en/can/track-application.   

https://www.cic.gc.ca/english/contacts/web-form.asp
https://www.cic.gc.ca/english/contacts/web-form.asp
https://visa.vfsglobal.com/ukr/en/can/track-application


 

Ви можете надсилати запити та надавати оновлені контакті дані IRCC 

заповниши їх веб форму (https://www.cic.gc.ca/english/contacts/web-

form.asp) та додавши ключове слово “Ukraine2022” або 

зателефонувавши за номером +1(613) 321-4243 (collect calls accepted). 

 

 

12.  Якщо заявник постраждав від подій в Україні, але немає належних 

документів, що посвідчують особу? 

 

Якщо у заявника немає паспорта або іншого проїзного документу, будь 

ласка, зверніться до офісу IRCC для отримання подальших вказівок. 

Можуть бути прийнятними і альтернативні форми посвідчення особи, 

але для цього необхідне схвалення від IRCC. 

 

Здача Біометричних даних  

 

13. Чи повинен я подавати біометричні дані, якщо я постраждав від подій в 

Україні? 

 

Здача біометричних даних є обов’язковою, за виключенням, якщо ви 

вже здавали біометрію протягом останніх 10 років. Відвідайте сайт 

IRCC, щоб перевірити чи потрібно Вам здавати біометричні дані. 

Звертаємо увагу, що деякі заявники можуть бути звільнені від здачі. 

Ви можете бути звільнені від здачі біометричних даних, якщо в день 

подачі заяви за програмою Канадсько-український дозвіл на екстрені 

поїздки (Canada-Ukraine authorization for emergency travel, CUAET), Ви  

 

 Заявники, яким виповнилось 17 років чи молодші 

 Заявники, яким виповнився 61 рік чи старше 

 Заявники, які отримували гостьову візу в Канаду протягом 

останніх 10 років 

 

https://www.cic.gc.ca/english/contacts/web-form.asp
https://www.cic.gc.ca/english/contacts/web-form.asp


IRCC зв’яжеться з вами електронною поштою, щоб повідомити, чи це 

стосується Вас. У всіх випадках, слідуйте останнім інструкціям, що 

будуть Вам наіслані. 

Якщо Вам повідомили про те, що Вам не потрібно здавати біометричні 

дані, але Ви вже призначили дату, будь ласка скасуйте запис якомога 

швидше. 

 

14. Як я можу здати біометричні дані? 

 

Здача біометричних даних є обов’язковою, за виключенням, якщо ви 

вже здавали біометрію протягом останніх 10 років. 

 

Ви можете бути звільнені від здачі біометричних даних, якщо в день 

подачі заяви за програмою Канадсько-український дозвіл на екстрені 

поїздки (Canada-Ukraine authorization for emergency travel, CUAET), Ви  

 

 Заявники, яким виповнилось 17 років чи молодше 

 Заявники, яким виповнився 61 рік чи старше 

 Заявники, які отримували гостьову візу в Канаду протягом 

останніх 10 років 

 

IRCC зв’яжеться з вами електронною поштою, щоб повідомити, чи це 

стосується Вас. У всіх випадках, слідуйте останнім інструкціям, що 

будуть Вам надіслані. Якщо Вам повідомили про те, що Вам не 

потрібно здавати біометричні дані, але Ви вже призначили дату, будь 

ласка скасуйте запис якомога швидше. 

 

Для того, щоб подати біометричні дані у Візовому Центрі Ви повинні 

мати Лист з інструкцією для здачі біометричних даних (Biometric 

Instruction Letter – BIL). 

 

Не призначайте дату реєстрації до того як Ви отримали лист BIL.  

 



За потреби, призначайте лише одну зустріч для здачі біометричних 

даних на особу. Якщо Ви не можете прийти на зустріч або хочете 

перенести її на інший час та/або місце, Ви повинні скасувати свою 

початкову зустріч якомога швидше. 

 

Термін дії Вашого листа з інструкцією для здачі біометричних даних  

(BIL) не закінчиться через 30 днів. Термін подання біометричних даних 

буде продовжено доки Ви не зможете записатися на прийом  та 

відвідати місце прийому біометричних даних. Вам не потрібно 

зв‘язуватися з IRCC для отримання нового листа або просити 

продовження. 

Якщо Ви не зможете надати свої біометричні дані до дати закінчення 

терміну дії Вашого листа BIL це не матиме негативного впливу на Вашу 

заяву. Однак, якщо Ви не звільнені від здачі біометричних даних, Ваша 

заява не буде оброблена, доки Ви не подасте свої біометричні дані. 

Остерігайтеся шахрайства! Подача біометричних даних є 

безкоштовною. Якщо хтось скаже вам, що він може записати Вас на 

прийом або прискорити дату Вашої реєстрації за додаткову плату, це 

неправда. Щоб записатися на прийом, дотримуйтесь інструкцій 

вказаних у вашому листі BIL. 

Ви зможете подати біометричні дані в Україні лише після того як Візові 

Центри відновлять свою роботу, або Ви можете відвідати будь який 

Візовий Центр за кордоном.  У Європі є більше 30 Візових Центрів, куди 

українці мають безвізовий в’їзд. IRCC також відкрили тимчасові місця 

реєстрації для здачі біометричних даних у деяких офісах у Європі. Щоб 

знайти список місць реєстрації, відвідайте сайт IRCC. 

 

Найближчі Візові Центри  

Країна Місто 

Польща Варшава 
Польща Краків 

Словаччина Братислава 
Будаепшт Будапешт 



Румунія Бухарест 

Молдова Чізинау 
Австрія Відень 

Туреччина 
Анкара 

Стамбул  

 

Найближчі офіси IRCC, які 
тимчасово приймають 

Біометричні дані 

Країна Місто 
Польща Варшава 

Румунія Бухарест 

Австрія Відень 

Угорщина Будапешт 

Чеська 
Республіка 

Прага 

Італія Рим 

 

15. Чи потрібно мені оплачувати збір за здачу біометричних даних, якщо я 

постраждав від подій в Україні? 

 

Якщо Ви подали заяву на отримання візи за програмою Канадсько-

український дозвіл на екстрені поїздки (Canada-Ukraine authorization for 

emergency travel, CUAET), Ви звільняєтесь від сплати збору за здачу 

біометричних даних. 

 

16. Я перебуваю за межами України, у країні, де немає Візового Центру 

Канади. Чи можу я здати біометричі дані у Візовому Центрі, який 

обслуговує ініші країни такі як Великобританія, Австралія чи країни-

члени ЄС? 

 

Ні. Лише Візові Центри Канади та Центри підтримки заяв у США 

(Application Support Centers (ASCs)) уповноважені збирати біометричні 



дані у заявників, які подають заяви на візу до Канади. Щоб зайти список 

центрів для здачі біометричних даних, відвідайте сайт IRCC. 

 


