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Demande de visa de résident temporaire – Liste de contrôle 

Tout document qui n’est pas en français ou en anglais doit être accompagné d'une traduction 
certifiée conforme. 

Si les documents requis ne sont pas soumis, la demande risque d'être refusée ou le temps de 

traitement allongé. 

Toute fausse déclaration ou document frauduleux entraînera le refus immédiat. 

Tous vos préparatifs de voyage au Canada sont effectués entièrement à vos propres risques. 

Demandes en ligne : lorsque vous aurez reçu une lettre de notre bureau vous demandant de 

nous faire parvenir votre passeport, vous devez utiliser un de nos Centres de réception des 

demandes de visa (CRDV) pour le transmettre. Le personnel des CRDV offre un service en 

ukrainien, en français et en anglais. Pour trouver le CRDV le plus proche, utilisez le lien suivant: 

http://www.cic.gc.ca/francais/information/bureaux/crdv.asp  

Tous les demandeurs doivent soumettre les documents suivants : 

Formulaire complété « Demande de visa de résident temporaire » (IMM 5257). Un formulaire 

est requis pour chaque requérant, y compris les enfants qui vous accompagnent. Les enfants 

qui vous accompagnent qui sont âgés de 18 ans ou plus doivent remplir et signer leur propre 

formulaire de demande.  

 

Deux photos respectant les spécifications des photographies pour vous et chaque membre de 

la famille ayant besoin d’un visa. Le nom de l’individu doit être écrit au verso. Les photos 

doivent être signées, datées et avoir été prises au cours des 6 derniers mois. 
 

Votre passeport original et celui de chaque membre de famille demandant un visa. Tout 

enfant mineur doit posséder son propre passeport ou document de voyage.  Chaque passeport 

doit : 

 être valide pour la durée du séjour puisque la validité du visa ne peut pas dépasser celle 

du passeport.  

 avoir au moins deux pages vierges.  

Si vous ne résidez pas dans le pays de votre citoyenneté, montrer la preuve d'admission légale 

dans votre pays de résidence actuelle (exemple : permis d'études, de travail, etc.). 

 

Preuve d'emploi rémunéré -une lettre de votre employeur datée au cours des 2 mois suivant 

la présentation de la demande et indiquant la profession, la description de poste, le salaire, les 

indemnités, les années de service et les dates de congé autorisé.  

 Les entrepreneurs doivent soumettre le certificat d'enregistrement de l'entreprise et les 

relevés bancaires originaux couvrant trois (3)  mois. 

 Si vous êtes à la retraite, soumettre le relevé du fonds de pension des trois (3) derniers 

mois. 

 

Informations sur la famille (IMM 5707) dûment rempli, daté et signé.  

S’il y a lieu, veuillez joindre aussi : 

http://www.cic.gc.ca/francais/information/bureaux/crdv.asp
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 Certificat de mariage et certificats de naissance des enfants à charge qui 

n’accompagnent pas le demandeur principal. 

 Si vous êtes aux études, une preuve d'études actuelles  
 

Si vous avez répondu “oui” à n’importe laquelle des questions sur vos antécédents sur le 

formulaire de demande, vous devez remplir et signer le formulaire de l’annexe 1 (Demande de 

visa résident temporaire – IMM 5257B) et le joindre à votre demande. 
 

Les demandeurs qui présentent une demande dans les catégories ci-

dessous devraient également soumettre les documents suivants : 
 

CAN+ : Visiteurs ayant voyagés au Canada au cours des 10 dernières années ou 

possédant un visa de non-immigrant des États-Unis valide 

 

 Preuve de voyage antérieur au Canada ou visa de non-immigrant des États-Unis valide 

(tampons dans le passeport, preuves de visa) 

 Détails concernant le but de votre séjour au Canada OU une lettre d’invitation. 

 

Pour une visite à votre famille ou à un ami : 

 Une lettre d'invitation  

 Preuves de fonds personnels - relevés bancaires des derniers trois (3) mois 

 Preuve du statut d'immigration de votre hôte (copie de la carte de résident permanent 

du Canada; passeport, carte de citoyenneté ou permis de travail ou d’étude. 

 Documentation financière de votre hôte (Avis de cotisation, T4, lettre d'emploi, relevés 

bancaires). 

 

Remarque : certains hôtes préfèrent ne pas fournir leurs renseignements personnels 

directement au demandeur aux fins de présentation au bureau des visas. Si tel est le cas, 

veuillez inclure une note à cet effet. Il convient de souligner que cela pourrait ralentir le 

traitement du dossier dans certains cas. 

 

Pour les voyages d’affaires : 

Soumettez les suivants : 

 

 Preuves de fonds personnels - relevés bancaires des derniers trois (3) mois 

 Une lettre de votre employeur indiquant le but de votre voyage, votre itinéraire au 

Canada et qui couvrira le coût de votre voyage 

 Une lettre de l'entreprise canadienne confirmant la durée (les dates de séjour) et la 

nature de votre voyage d'affaires. 

 

Pour les séminaires, salons, conférences : 

 Preuves de fonds personnels- relevés bancaires des derniers trois (3) mois 

 Invitation, inscription et confirmation d'hôtel. 
 

Pour les visiteurs touristiques : 

 Preuves de fonds personnels - relevés bancaires des derniers trois (3) mois 

 Soumettez votre itinéraire détaillé, y compris la preuve de l'hôtel et des billets d'avion 

réservation. 
 

http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/trousses/form/IMM5257B_1.pdf
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Super visa pour les parents et les grands-parents : 

Avant de présenter une telle demande assurez-vous que vous comprenez correctement le 

terme « Super visa » en consultant les renseignements disponibles sur le site web d’IRCC. 

Notez que votre demande sera refusée si vous ne satisfaisiez pas aux exigences de base. 

 

Les pièces justificatives suivantes doivent être présentées : 

 Une lettre d'invitation de votre enfant ou de votre petit enfant résidant au Canada 

indiquant clairement demande pour « Super visa » et le nombre de personnes du 

ménage de l'hôte, leurs noms, leurs dates de naissance et leur lien avec l'hôte. 

 Preuve du lien de parenté avec votre enfant ou petit enfant. 

 Preuve que votre enfant ou petit enfant atteint un seuil de revenu minimal (avis de 

cotisation, certificats bancaires, lettres de l’employeur, etc.). 

 Assurance médicale valide pour au moins un an auprès d'un assureur canadien.  Ayant 

une couverture minimale de $100,000. 

 Examen médical aux fins d’immigration. Les instructions à cet effet suivront une fois que 

la demande est déposée. 

 

 

Заява на візу на тимчасове перебування – Контрольний перелік 
документів 

Ви повинні надати завірений переклад будь-якого документу,  мова якого не англійська чи 

французька. 

Якщо Ви не надасте всіх необхідних документів, то Вам можуть  відмовити або розгляд Вашої 

заяви може затриматися 

  

Надання неправдивої інформації чи  підроблених документів призведуть до негайної відмови 

і заборони подавати заяву на будь-яку візу до Канади на наступні п’ять років. 

Будь-які завчасні приготування до подорожі здійснюються на Ваш власний ризик. 

Для електронних заяв: після отримання повідомлення з  нашого офісу з проханням надати 

паспорт до Міграційного відділу Посольства Канади в Україні, вам необхідно скористатись 

послугами одного з наших Візових центрів(ВЦ), щоб передати паспорт до Посольства. 

Персонал Візових центрів в Україні надає послуги українською, англійською та французькою 

мовами. Щоб знайти найближчий до Вас візовий центр, будь ласка, скористайтесь 

 наступним посиланням: http://www.cic.gc.ca/english/information/offices/vac.asp   

Всі заявники мають подати наступні документи: 

Заповнена заява на тимчасове перебування(IMM 5257). Ця форма є необхідною 

для кожного заявника, включаючи кожну дитину, що супроводжує дорослого. Діти, 

які супроводжують дорослих і яким виповнилось 18 років повинні заповнити і 
підписати власні форми. 

 

http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/supervisa.asp.
http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/supervisa-qui.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/information/demandes/guides/5256FTOC.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/offices/vac.asp
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Дві фотокартки для кожного заявника. Фотокартки повинні відповідати 

критеріям вимог до фотографій і містити ім’я та прізвище заявника друкованими 

літерами, підпис та дату на звороті. Фотокартки повинні бути зроблені протягом 

останніх 6 місяців. 

 

Чинний паспорт для кожної особи, що потребує візи.  Кожна дитина незалежно від 

віку повинна мати власний проїзний документ. Кожен паспорт повинен: 

 Покривати термін поїздки, адже термін дії візи не може бути більшим, ніж 

термін дії паспорту 

 Мати мінімум дві чисті сторінки .  

 

Якщо Ви не проживаєте в країні Вашого громадянства, просимо надати доказ 

легального перебування в країні Вашого проживання ( наприклад дозвіл на 

навчання/роботу)  

 

Підтвердження працевлаштування - лист від працедавця, виданий протягом останніх 

двох місяців,що підтверджує  Вашу посаду, посадові обов’язки, заробітну плату, 

додаткові виплати, тривалість працевлаштування та офіційну відпустку.  

 Якщо Ви маєте  власний бізнес, просимо надати підтвердження Вашої 

підприємницької діяльності (документ про реєстрацію підприємця,  офіційний 

лист з банку про стан Вашого бізнес-рахунку за останні 3 місяці). 

 Якщо Ви пенсіонер, прохання надати довідку про отримання пенсії з 

Пенсійного Фонду за останні 3 місяці. 

 

Форма Інформація про сім’ю (IMM 5707) – заповнена, з датою та підписом .  

Якщо Вас це стосується, подайте також: 

 Копії свідоцтва про шлюб та свідоцтв(а) про народження неповнолітніх дітей, 

які не подорожують з Вами до Канади. 

 Якщо ви студент - Документи,які підтверджують факт Вашого навчання. 
 

Якщо Ви відповіли «так» на будь-яке питання анкети у розділі «BACKGROUND 

INFORMATION», то Вам також необхідно заповнити та підписати форму Schedule 1 

(Application for Temporary Resident Visa – IMM 5257B) та додати її до Вашої заяви. 
 

Заявники, які  відповідають категоріям наведеним нижче, повинні 
також надати  наступні документи: 

CAN+: заявники, з попередніми поїздками до Канади за останні 10 років або ті, хто в 

даний час мають дійсну не імміграційну візу до Сполучених Штатів Америки (USNIV) 

 підтвердження ваших попередніх подорожей до Канади або/та дійсна USNIV 

(штампи про перетин кордону, дійсна віза). 

 обґрунтування вашої  теперішньоїмети поїздки в Канаду або лист 

запрошення. 

 

Візит до родини/друзів: 

http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5257B_1.pdf
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 Лист – запрошення. 

 підтвердження наявності особистих коштів (заощаджень)  - офіційний 

лист з банку та рух коштів по рахунку за останні 3 місяці. 

 Документи, що підтверджують статус запрошувача (копія картки 

постійного проживання, копія паспорту, копія картки громадянина, дозвіл на 

навчання/працевлаштування). 

 документи про фінансовий стан запрошувача (виписка з податкової 

Notice of Assessment, форму  Т4, лист з місця роботи, документи з банку). 

 

*Примітка: у випадку, коли запрошувач не бажає надавати особисту інформацію 

заявнику, в листі-запрошенні слід  вказати, що ці документи можуть бути надані 

безпосередньо до Посольства за запитом. Будь ласка, зверніть увагу, що це 

може призвести до затримки в обробці Вашої заяви. 

 

Бізнес-подорож: 

 Надайте наступне: 

 підтвердження наявності особистих коштів (заощаджень)  - офіційний 

лист з банку та рух коштів по рахунку за останні 3 місяці; 

 лист від вашого роботодавця із зазначенням мети та плану вашої поїздки 

та інформації про те, хто буде покривати ваші фінансові витрати; 

 лист від канадської компанії, що підтверджує тривалість (дати 

перебування) та характер вашої діяльності. 

 

Семінар, виставка, конференція: 

 2) Прохання надати запрошення, підтвердження реєстрації та бронювання 

готелю. 

 1) підтвердження наявності особистих коштів (заощаджень)  - офіційний лист 

з банку та рух коштів по рахунку за останні 3 місяці. 
 

турист: 

 підтвердження наявності особистих коштів (заощаджень)  - офіційний лист з 

банку та рух коштів по рахунку за останні 3 місяці; 

 детальний маршрут, включаючи бронювання готелів та квитків. 
 

Супер-віза: 

Перед тим, як подавати заяву на Супер Візу перечитайте уважно визначення цієї 

категорії візи на http://www.cic.gc.ca/english/visit/supervisa.asp та переконайтеся, що 

Ви правильно зрозуміли її значення. Зауважте, що якщо Ви не виконаєте основні 

вимоги, то  Вам буде відмовлено.  

 

Подача наступних документів є обов’язковою: 

 лист-запрошення від вашого сина/доньки/онука/онуки, що проживає в Канаді 

з проханням видати Супер Візу. В листі має бути вказана кількість осіб, що 

проживають у помешканні запрошувача з зазначенням імен, дати народження 

та родинних зв’язків. 

 доказ Вашої спорідненості із дітьми чи онуками (копії свідоцтв(а) про 

народження, шлюбу). 

 Підтвердження  того, що запрошувач відповідає вимогам щодо мінімального 

рівня прибутку ( наприклад: виписка з податкової Notice of Assessment, 

довідки  з банку, листи від працедавців, тощо.) 

 підтвердження медичного страхування не менше, ніж на один рік від дати 

 

http://www.cic.gc.ca/english/visit/supervisa.asp
http://www.cic.gc.ca/english/visit/supervisa-who.asp
http://www.cic.gc.ca/english/visit/supervisa-who.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/guides/5256ETOC.asp#incometables
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/guides/5256ETOC.asp#incometables
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в’їзду, від Канадської страхової компанії з мінімальним покриттям 100 

000$; 

 Медичне обстеження (направлення буде видане нашим офісом після подачі 

заяви). 

 


