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ІММІГРАЦІЯ ДО КАНАДИ 101

By Erin O’Rourke and Rebecca Tripp

ІММІГРАЦІЙНИЙ СТАТУС У КАНАДІ

• ТИМЧАСОВИЙ РЕЗИДЕНТ (TEMPORARY RESIDENT)

• ПОСТІЙНИМ РЕЗИДЕНТ (PERMANENT RESIDENT)

• СТАТУС БІЖЕНЦЯ (REFUGEE) 

• ГРОМАДЯНИН КАНАДИ (CANADIAN CITIZEN)
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ІММІГРАЦІЙНИЙ СТАТУС У КАНАДІ

• Тимчасовий резидент: іноземний громадянин з дозволом на відвідування, навчання 
та/або роботу в Канаді на тимчасовий період часу

• Постійним резидент: іноземний громадянин, який подав заяву та отримав постійний 
статус (раніше відомий як landed immigrant «приземлений іммігрант»)

• Необхідно поновлювати кожні 5 років і фізично перебувати в Канаді 2-a з кожні 5-
ти років

• Статус може бути скасований через неприпустимість

• Статус біженця: (також біженець/шукач притулку): іноземний громадянин, який 
потребує захисту Канади від переслідувань)

• Все ще потрібно подати заяву на отримання дозволу на навчання або роботу, поки 
не буде надано постійне місце проживання

• Громадянин: особа, яка має право жити в країні в силу народження або законного 
набуття цього права

• Громадянам не потрібно відновлювати статус громадянства

СТАТУС ТИМЧАСОВОГО РЕЗИДЕНТА

• Усі особи, які перебувають у Канаді відповідно до CUAET, вважаються 
тимчасовими резидентами

• CUAET не є імміграційним потоком біженців, тому немає жодного 
конкретного шляху для постійного проживання

• Для фізичних осіб існує кілька способів отримати статус постійного 
жителя…
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ПОСТІЙНЕ ПРОЖИВАННЯ 
ЕКСПРЕС-В’ЇЗД (EXPRESS ENTRY)

• https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-
canada/express-entry/works.html

Як працює програма Eкспрес-В'їзду:
● Програма Eкспрес-В'їзду – це онлайн-система, яку ми використовуємо для керування 

заявками на імміграцію від кваліфікованих працівників (Skilled Workers)
● Є 3 імміграційні програми, керовані через програму експрес-в’їзду:

Канадський досвід 
роботи

Федеральна програма 
кваліфікованих робітників

Федеральна програма кваліфікованих 
ремісників (Ремісник - це кваліфікований 
робітник, який виготовляє речі вручну)● для кваліфікованих 

робітників, які мають 
досвід роботи в 
Канаді

● досвід роботи повинен 
бути отриманий 
протягом останніх 3-x 
років перед подачею 
заявки

● для кваліфікованих робітників із 
закордонним досвідом 
роботи

● повинні відповідати критеріям 
освіти та іншим факторам

● для кваліфікованих робітників, які 
мають кваліфікацію ремісника.

● повинні мати запрошення на роботу 
або кваліфікаційні сертифікати

ПОСТІЙНЕ ПРОЖИВАННЯ 
ЕКСПРЕС-В’ЇЗД (EXPRESS ENTRY)

• Якщо ви маєте право на участь у одній або кількох програмах Express Entry і створюєте 
безкоштовний онлайн-профіль, ви отримаєте рейтинг у групі Express Entry за допомогою 
Комплексної системи рейтингу (CRS).

(CRS – це система на основі балів, яка використовується для того щоб визначити чи ви 
проходите по програмі чи ні )

Щоб отримати запрошення, ви повинні мати кількість балів, що перевищує мінімальну 
кількість балів для вашого раунду запрошень (останній граничний бал становив 500).

• перегляньте останній раунд запрошень тут: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-
citizenship/corporate/mandate/policies-operational-instructions-agreements/ministerial-
instructions/express-entry-rounds.html

• Ви можете приблизно розрахувати власну оцінку CRS за цим посиланням: 
https://ircc.canada.ca/english/immigrate/skilled/crs-tool.asp
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ПОСТІЙНЕ ПРОЖИВАННЯ 
ЕКСПРЕС-В’ЇЗД (EXPRESS ENTRY)

• Час обробки заявки: приблизно 17 місяців 
• Юридична допомога Онтаріо (Legal Aid Ontario) недоступна
• Державні збори за подання документів: 

• $850 - Основний збір за розгляд заявки 
• $515 - Плата за право на постійне проживання

*Хоча особи в Канаді за програмою CUAET можуть подати заявку на 
отримання статусу тимчасового резидента безкоштовно, вони повинні
сплатити державні збори за подання інших імміграційних статусів, таких як 
постійне проживання або громадянство. 

ПОСТІЙНЕ ПРОЖИВАННЯ 
З ГУМАНІТАРНИХ ТА СПІВЧУТЛИВИХ ПРИЧИН 

(Г&С)

Особа може мати право подати заяву на постійне проживання на підставі Г&С, якщо вона є:
• в Канаді, 
• і потрібне звільнення від однієї або кількох вимог Закону про імміграцію та захист біженців (IRPA) 

або Правил, щоб подати заяву на постійне проживання в Канаді; 
• вважаєте, що гуманітарні міркування та міркування співчуття виправдовують надання 

необхідного(их) винятку(ів); і 
• не мають права подати заяву на постійне проживання в Канаді в будь-якому з цих класів:

• Чоловік/дружина або партнер в цивільний шлюб; 
• Доглядальниця, що живе вдома; Опікуни: догляд за дітьми або людьми з підвищеними 

медичними потребами; 
• особа, яка перебуває під захистом, і конвенційні біженці; і 
• Власник дозволу на тимчасове проживання
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ПОСТІЙНЕ ПРОЖИВАННЯ 
З ГУМАНІТАРНИХ ТА СПІВЧУТЛИВИХ ПРИЧИН 

(Г&С)

• Час обробки заявки: приблизно 22 місяці
• Юридична допомога Онтаріо (Legal Aid Ontario) доступна
• Державні збори за подання документів: 

• $570 - Основний збір за розгляд заявки 
• $515 - Плата за право на постійне проживання

ПОСТІЙНЕ ПРОЖИВАННЯ 
СТАТУС БІЖЕНЦЯ

• Першим кроком у цьому потоці є подання заяви на отримання статусу біженця шляхом 
подання Basis of Claim 

• Потім заяву буде оцінено, щоб визначити, чи має особа право подати заяву на 
отримання статусу біженця

• Коли заяву буде визнано прийнятою, буде призначено слухання у Відділі захисту 
біженців (RPD).

• Якщо заяву прийнято RPD, особа вважається особою, яка перебуває під захистом у 
Канаді

• Статус захищеної особи не дає людині постійне місце проживання, їй все одно потрібен 
дозвіл на навчання чи роботу

• Особа повинна подати заяву на постійне проживання після отримання статусу “особи, 
яка перебуває під захистом,” протягом 5 років з моменту отримання цього статусу

• Однак, якщо ви повернетеся додому, це може призвести до скасування статусу 
захищеної особи та втрати постійного місця проживання
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ПОСТІЙНЕ ПРОЖИВАННЯ 
СТАТУС БІЖЕНЦЯ

• Час обробки заявки: приблизно 24 місяці
• Юридична допомога Онтаріо (Legal Aid Ontario) доступна 
• Державні збори за подання документів: 
• $570 - Основний збір за розгляд заявки 
• Звільнено від плати за право на постійне проживання

ПОСТІЙНЕ ПРОЖИВАННЯ 
НЕПРИПУСТИМІСТЬ

• Постійне проживання не означає, що особа може залишатися в Канаді 
необмежений час

• Якщо особа стає недопустимою (тобто вчиняє певні злочини), її можуть 
позбавити постійного місця проживання та депортувати

• Важливо зазначити, що як особу, яка перебуває під захистом, не можна 
позбавити постійного місця проживання так само легко, як звичайних 
постійних жителів

• Вислати особу, яка перебуває під захистом, із Канади – це дуже серйозна 
справа

• Міністр повинен або стверджувати, що особа, яка перебуває під захистом, 
становить небезпеку для суспільства, або що ця особа більше не потребує 
захисту (cessation - припинення дії)

• Однак, як тільки ви станете громадянином Канади, це вже не є проблема
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ХТО МОЖЕ ВАМ ДОПОМОГТИ?

Лише регульований канадський імміграційний 
консультант (RCIC) або імміграційний юрист може 
надати вам юридичну консультацію! 

Обидва можуть допомогти вам у цьому процесі та подати 
заяву на імміграцію від вашого імені. Вони також 
регулюються керівним органом і сплачують щорічні 
членські внески. Однак імміграційні юристи закінчили 
юридичну школу та склали іспит на адвоката. Імміграційні 
консультанти не мають юридичної школи, тому вони 
можуть представляти клієнтів лише під час подання 
імміграційної заяви та в Раді з імміграції та біженців (IRB). 
Якщо ви наймаєте імміграційного консультанта, 
переконайтеся, що він указаний на веб-сайті CICC:

https://college-ic.ca/protecting-the-public/find-an-
immigration-consultant?l=en-CA

Верховний суд Канади

Федеральний 
апеляційний суд

Податковий суд 
Канади

Військові суди
Провінційні 

/територіальні суди 

Федеральні адміністративні 
трибунали (IRB)

Судова система 
Канади:

Судовий маршалл
Апеляційний суд

Провінційний/тери
торіальний 

апеляційний суд

Провінційні 
/територіальні  

Вищі суди

Суд провінції Онтаріо

Федеральний суд

Адміністративні трибунали

ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ

Замовте безкоштовну консультацію з Ерін О’Рурк Лоу за адресою:

https://erinorourkelaw.cliogrow.com/book/qkfW0R2dwR21iPWmhkf70w


