
Фінансова підтримка для українських переселенців 

Перш ніж подати заявку, переконайтеся, що у вас є інформація про ваш обліковий номер у Канаді від 
канадської фінансової установи та копія документа IMM1442 на себе та будь-яких утриманців або 
неповнолітніх дітей, на яких ви подаєте заявку. 

Під час заповнення заявки, переконайтеся, що інформація точно відповідає тому, що вказано в документі 
IMM1442, наданому Міністерством у справах імміграції, біженців та громадянства Канади (IRCC).  

Атестація – необхідно відповісти, щоб продовжити заповнювати заявку  

Усі поля, позначені зірочкою (*), обов'язкові для заповнення  

Частина 1 – ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАЯВНИКА  
 

1. *Прізвище, яке вказане у документі IMM1442, кирилиця не допускається, тільки латиниця 
2. *Ім’я, яке вказано у документі IMM1442, кирилиця не допускається, тільки латиниця 

3. *Унікальний ідентифікатор клієнта – це номер із 8-10 цифр, призначений IRCC, див. зразок 
документа в Додатку А 

4. *Номер документа IMM1442, наданий IRCC, одна літера та дев'ять цифр; див. зразок документа в 
Додатку А 

5. *Дата народження має бути повною (рік/місяць/день); заявники, які не вказали дати 

народження або замінили їх зірочкою (зірочками) “*”, не обслуговуються  

6. *Поштова адреса Обов'язково в Канаді 
7. Агенти Service Canada можуть використовувати номер телефону для спілкування із заявниками 

8. Адреса електронної пошти використовується для надсилання повiдoмлень. 
 

 

Частина 2 – ЗАЯВКА НА УТРИМАНЦІВ АБО НЕПОВНОЛІТНІХ ДІТЕЙ 
 

Цей розділ необхідно заповнити, якщо заявка подається на дорослого утриманця або 

неповнолітньої дитини на утриманні. Якщо вам потрібно більше місця, попросіть ще одну заявку 

або використайте зворотну сторону форми. Будь ласка, переконайтеся, що надана інформація 

повна. 

1. *Прізвище утриманця, яке вказане у відповідному документі IMM1442, кирилиця не допускається, 
тільки латиниця 

2. *Ім’я утриманця, яке вказане у відповідному документі IMM1442, кирилиця не допускається, тільки 
латиниця 

3. *Унікальний ідентифікатор клієнта – це номер з 8-10 цифр, див. зразок документа в Додатку А 
4. *Номер документа IMM1442, одна літера та дев'ять цифр;  див. зразок документа в Додатку А 

5. *Дата народження має бути повною (рік/місяць/день); заявники, які не вказали дати 

народження або замінили їх зірочкою “*”, не обслуговуються  

 

 



 

Частина 3 – ЗАЯВКА ОПІКУНА НА НЕПОВНОЛІТНЮ ДИТИНУ, ЩО ПОДОРОЖУЄ БЕЗ 

СУПРОВОДУ  
 

Під час подачі заявки необхідно надати докази опіки та копію документа IMM1442 на неповнолітню дитину. 

На кожну неповнолітню дитину подається окрема заявка.  

 
Питання 1-6 стосуються інформації про опікуна 
Питання 7-11 стосуються інформації про неповнолітню дитину, що подорожує без супроводу, ім'я якої 
вказане у документі IMM1442 

 

Інформація про опікуна  

1. * Прізвище опікуна  
2. * Ім’я опікуна  
3. Адреса електронної пошти 
4. Номер телефону 
5. *Поштова адреса, за якою перебуватиме неповнолітня дитина (обов'язково в Канаді)  
6. *Докази опіки  

a. Якщо неповнолітня дитини подорожує одна, їй потрібен лист-дозвіл, підписаний обома 
батьками або законним опікуном. Лист має бути англійською або французькою мовою та 
містити таку інформацію: 

i . Адреса та номер телефону батьків (або законних опікунів). 
ii . Ім’я, адреса та номер телефону дорослої особи, яка буде законним опікуном 

дитини в Канаді. 
b. * Документ для неповнолітніх дітей за формою IMM1442  

Інформація про неповнолітню дитину  

6. *Прізвище неповнолітньої дитини, яке вказане у відповідному документі IMM1442, кирилиця не 
допускається, тільки латиниця 

7. *Ім’я неповнолітньої дитини, яке вказане у відповідному документі IMM1442, кирилиця не 
допускається, тільки латиниця 

8. *Унікальний ідентифікатор клієнта – це номер з 8-10 цифр, див. зразок документа у Додатку А. 

9. *Номер проїзного документа за формою IMM1442, одна літера та дев’ять цифр, див. зразок 
документа в Додатку А. 

10. *Дата народження неповнолітньої дитини має бути повною (рік/місяць/день), заявники, які не 
вказали дати народження або замінили їх зірочкою “*”, не обслуговуються. Якщо замість дати 
використовується зірочка “*”, звертайтеся за номером 1-833-760-1162, графік роботи: з 8:00 до 
20:00 (EST). 

Частина 4 - ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЯВНІСТЬ ПРЯМОГО ДЕПОЗИТУ (обов'язково) 



Зразок форми про підтвердження наявності прямого депозиту  

Institution Number  (Номер установи) – 3 цифри 

Transit (Branch) Number (Транзитний код (номер 
відділення)) – 5 цифр 
 
Account Number (Номер рахунку) – від 7 до 12 цифр  
 
Ім'я: Ім'я власника рахунку має збігатися з ім’ям 

особи, яка подає заявку 

 

Додаток А 

Зразок проїзного документа за формою IMM1442 

 

 

  

 

 

Примітка: Документ IMM1442 

видається всім тимчасовим 

резидентам та особам, які 

претендують на статус біженця, 

яким дозволено в’їжджати та 

залишатися в Канаді. 

Зміст документа IMM1442 

залежить від статусу резидента 

(навчання, робота, відвідування, 

біженець, тимчасовий 

мешканець). 

 

 

 

 

Unique Client Identifier 

(Унікальний ідентифікатор 

клієнта) 

(до 10 цифр) 

Номер документа IMM1442 

(Одна літера та дев'ять цифр) 


