
СУПЕР ВІЗА ДЛЯ БАТЬКІВ, ДІДУСІВ ТА БАБУСЬ 

 

Батьки, дідусі, бабусі громадян та постійних мешканців Канади тепер мають нову опцію 

для відвідин Канади. Станом на 1 грудня 2011 Ви маєте право подати заяву на Супер Візу 

і відвідувати свою родину в Канаді терміном до двох років без продовження Вашого 

статусу. 

 

Для подачі заяви на Супер Візу Ви повинні: 

 

 бути батьком, матір’ю, дідусем або бабусею громадянина чи постійного мешканця 

Канади; 

 відповідати вимогам на в’їзд до Канади, а також 

 відповідати  іншим необхідним умовам. 

 

Примітка: Ви не можете вносити імена утриманців до своєї заяви. Лише Ваш чоловік, 

дружина чи легально визнаний партнер має право супроводжувати Вас до Канади 

згідно з цим положенням. 

 

Перш ніж вирішити чи має людина право на в’їзд до Канади, службовці відділу віз 

враховують декілька факторів. Особа, яка планує відвідати Канаду, повинна бути 

тим, за кого себе видає і готова залишити країну за власним бажанням в кінці візиту. 

Серед речей, які братимуться до уваги, можуть бути наступні: 

 

 зв'язок з рідною країною; 

 мета візиту; 

 сімейний та фінансовий стан людини; 

 загальна ситуація економічної та політичної стабільності в країні, а також 

 запрошення від канадської сторони. 

 

Окрім відповідності до вимог на в’їзд до Канади, батьки, дідусі та бабусі також повинні: 

 

 надати письмове зобов'язання про фінансову підтримку від своїх дітей або онуків у 

Канаді, яке б відповідало вимогам про мінімальний річний дохід; 

 підтвердити те, що вони передплатили канадське медичне страхування щонайменше 

на один рік; 

 пройти імміграційний медичний огляд. 

 

У випадку, якщо ви не бажаєте подавати заяву на Супер Візу, Ви завжди можете податися 

на звичайну візу тимчасового відвідання Канади. 
 

Таблиця доходів 

Дійсна з 1 січня по 31 грудня 2011 

 

Ваша дитина або внук/а може використовувати дану шкалу для оцінки своїх фінансових 

можливостей відповідно до вимог про річний сімейний дохід. 



Розмір сім'ї Необхідний мінімальний дохід 

1 особа (ваша дитина або внук) $ 22,229.00 

2 особи $ 27,674.00 

3 особи $ 34,022.00 

4 особи $ 41,307.00 

5 осіб $ 46,850.00 

6 осіб $ 52,838.00 

7 осіб $ 58,827.00 

Більше 7 осіб, за кожну наступну особу додати $ 5,989.00 

 

Для того щоб отримати Супер Візу, вам необхідно подати заяву на візу тимчасового 

перебування, зроблену за межами Канади, форма IMM5257 (Application for a Temporary 

Resident Visa Made Outside of Canada) до відділу віз і надати необхідні додаткові 

документи. 

 

Примітка: Ви можете замовити багаторазову візу терміном до десяти років, надавши 

відповідну оплату разом із заявою на візу.  

 

Плата на одну особу становить $75.00 за одноразову, або $150.00 за багаторазову візу. 

Ціни подані у канадських доларах. Зауважте, що Посольство Канади в Україні приймає 

оплату за послуги в місцевій валюті в будь-якому відділенню ПроКредит банку в Україні, 

або канадськими банківськими чеками, завіреними канадським банком і платіжними 

дорученнями. 

 

Для отримання додаткової інформації про візи та спосіб оплати звертайтеся до сайтів: 

 

Citizenship and Immigration Canada: 

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

 

Посольство Канади в Україні: 

http://www.canadainternational.gc.ca/ukraine/visas/index.aspx?lang=ukr&menu_id=42&view=d 

 

 

http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5257E.PDF
http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5257E.PDF
http://www.cic.gc.ca/english/visit/supervisa.asp
http://www.canadainternational.gc.ca/ukraine/visas/index.aspx?lang=ukr&menu_id=42&view=d

