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Як подати заяву на отримання канадсько-українського 
дозволу на екстрені поїздки

Що таке канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки  
(Canada-Ukraine authorization for emergency travel – CUAET)?   

CUAET дозволяє Вам приїхати до Канади та залишатися в ній до 3 років.
• Ви можете подати заяву на отримання безкоштовної гостьової візи та відкритого дозволу на роботу.
• Ви можете навчатися в Канаді протягом свого перебування. 

Ми оброблюємо заяви на CUAET здебільшого протягом 14 днів, але в складних випадках (наприклад, заяви 
без деяких необхідних документів, члени сім’ї різної національності) оброблення може зайняти більше часу.

Хто може подавати заяву?
• Громадяни України
• Члени сімей громадян України

 → чоловік/дружина чи партнер у цивільному шлюбі 
 → діти на утриманні
 → діти на утриманні чоловіка/дружини або партнера в цивільному шлюбі
 → діти на утриманні дитини, яка перебуває на утриманні громадянина України  

Важливо: для кожного члена сім’ї необхідно подавати окрему заяву.

Як подати заяву 
1. Заява на CUAET подається онлайн. Подання заяви є безкоштовним. Заяву не можна подати особисто 

в посольстві Канади чи візовому центрі.  

2. Якщо Ви не можете подати заяву самостійно, Ви можете скористатися допомогою друга або члена сім’ї, 
або вони можуть подати заяву за Вас. Ви також можете сплатити послуги уповноваженого представника 
(імміграційного консультанта, юриста чи нотаріуса у Квебеку), який може допомогти Вам або подати 
заяву за Вас. 

3. В онлайновій формі заяви: 
 → якщо Ви бажаєте працювати в Канаді, виберіть «так» на питання, чи бажаєте Ви подати заяву на 
отримання відкритого дозволу на роботу.

 → укажіть свою поточну адресу, навіть якщо вона тимчасова. Указуйте свою адресу в Україні,  
тільки якщо Ви ще перебуваєте в Україні. 

Canada.ca/ukraine-immigration-measures

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/ukraine-measures.html?utm_source=slash-ukraine-immigration-measures&utm_medium=short-url&utm_campaign=generic


Після подання заяви   
4. Вас можуть попросити надати біометричні дані (відбитки пальців і фотографію).   

 → Якщо Вас попросили надати біометричні дані, після подання заяви Ви отримаєте лист електронною 
поштою з інструкціями щодо надання біометричних даних. У листі також буде вказано, як призначити 
час для надання біометричних даних. 

 → Якщо Ви не отримали лист з інструкціями щодо надання біометричних даних, це означає, що Вам не 
треба надавати біометричні дані. Ми продовжуватимемо обробляти Вашу заяву.

Коли Вашу заяву погоджено  
5. Ми надішлемо Вам лист із рішенням та інструкції щодо подальших кроків. Ви отримаєте інструкції щодо 

таких питань: 
 → як надати паспорт до найближчого візового центру, щоб ми могли додати фізичну візу до Вашого 
паспорта

 → як подорожувати до Канади, якщо Ви отримали листа, у якому зазначено, що Ви отримали 
електронну візу й Вам не потрібно надавати паспорт

 → що робити, якщо у Вас немає дійсного паспорта

6. Якщо Ви надали паспорт до візового центру, з Вами зв’яжуться, коли Ваш паспорт буде готовий.  
Не приходьте до візового центру, поки з Вами не зв’яжуться.  

7. Після того як Ви отримаєте візу, Ви можете подорожувати до Канади. Не вирушайте в подорож, поки 
не отримаєте документи.

Стережіться шахраїв! Подання заяви на CUAET є безкоштовним. Якщо хтось говорить Вам, що може 
прискорити оброблення Вашої заяви за плату або що необхідно платити за надання біометричних даних, це 
неправда. 

Докладнішу інформацію про заходи Канади щодо імміграції для людей, постраждалих від 
російського вторгнення в Україну, можна знайти на Canada.ca/ukraine-immigration-measures.

Аби подати заяву на дитину до 18 років, необхідно надати
• копію свідоцтва про народження кожної дитини разом із їхньою заявою (якщо можливо)
• дозвіл від матері/батька, які не подорожують із дитиною, або документи, що підтверджують повну 

опіку над дитиною (якщо можливо)

Подати  заяву на 
CUAET
canada.ca/ 
apply-cuaet

Призначити 
представника
canada.ca/ 
appoint-representative

Подорож до Канади 
неповнолітніх дітей 
canada.ca/ 
minor-children-travel

Електронні 
візи
canada.ca/ 
foil-less-visa
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