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Номер Соціального Страхування 
    (Social Insurance Number) 

     Інформація для Новоприбулих  
 

Сервіс Канада надає фізичним особам єдину точку доступу до широкого діапазону 
програм та підтримки Уряду Канади для новоприбулих до Канади.  

Що таке Номер Соціального Страхування (Social Insurance Number)? 

Номер Соціального Страхування (Social Insurance Number - SIN)  - це дев’ятизначний номер, який 
потрібен для роботи у Канаді. Як новоприбулий, ви відповідальні за подання заяви на отримання 
вашого SIN.  

Що потрібно для подання заяви? 

Для подання заяви на отримання SIN, ви повинні надати документи, що засвідчують особу: 

1. Оригінал дійсного головного посвідчення особи, який засвідчує вашу особу та ваш 
правовий статус у Канаді, як наприклад: 

 

 

2. Оригінал дійсного другорядного документу, який засвідчує вашу особу, наприклад, 
паспорт або провінційне або територіальне посвідчення особи, видані канадським урядом 
(федеральним, провінційним або територіальним) . 

 

 

Примітка: Вкажіть ваше повне ім’я у формі заяви так, як воно вказано у вашому головному 
посвідченні особи. Підтверджуючий документ може вимагатися додатково, якщо ім’я у вашому 

 

Паспорт, 
(канадський 
або для виїзду 
за кордон) 

 

 

Одноразовий 
проїздний 
документ 

Провінційна 
або 
територіальна 
медична 
картка  

 

 

Картка постійного 
жителя Канади 
або посвітка на 
постійне 
проживання, 
видані 
Міністерством в 
справах імміграції, 
біженців і 
громадянства 
Канади (IRCC); 
або 

 

 

 

Дозвіл на 
роботу або 
навчання, де 
вказано, що 
власник “може 
прийняти на 
роботу” або 

“може працювати“ в Канаді, виданий 
IRCC; або запис відвідувача (Visitor 
record), який засвідчує що ви маєте 
дозвіл працювати в Канаді, виданий 

IRCC; або 

Дипломатичне 
посвідчення особи 
та дозвіл на роботу, 
видані 
Міністерством 
закордонних справ, 
торговлі та 
розвитку 
(Department of 
Foreign Affairs, 
Trade and 
Development). 
 

 

 

https://www.cbsa-asfc.gc.ca/trans/guide-eng.html?wbdisable=true#lightbox6
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головному посвідчені особи відрізняється від імені у вашому другорядному документі або у заяві 
на отримання SIN. 

Для додаткової інформації про документи, що вимагаються для подання заяви на отримання SIN, 
відвідайте Canada.ca  Jobs  Apply for a Social Insurance Number (SIN)  Apply.  

Як подати заявку? 

 Подати заявку oнлайн дуже легко. Заявку на отримання SIN подавайте на розгляд онлайн 
на безпечному та захищеному порталі eSIN на sin-nas.canada.ca/en/Sin/ та завантажуйте 
електронні копії ваших документів. 

Будь ласка, відвідайте сторінку Номер Соціального Страхування–Потрібні 
документи,  щоб забезпечити підготовку всіх потрібних документів перед поданням 
заявки. 

 

Якщо ви подаєте онлайн-заявку, вам знадобиться доказ адреси проживання 
з вашим ім’ям та адресою. Ця адреса повинна відповідати адресі вказаній у вашій заявкі на 
отримання SIN. 

 

 

 

 Ви також можете подати заявку на отримання вашого SIN поштою. Якщо ви оберете цей 
спосіб, ви повинні надати заповнену та підписану форму заявки на отримання SIN  
додатково до ваших оригінальних документів. 

Ваші оригінальні документи будуть відправлені назад як тільки ваша заявка буде 
оброблена. 

 Якщо ви не можете подати заявку ні онлайн, ні поштою, у вас є можнивість подати заявку 
особисто та принести з собою всі потрібні оригінальні документи. 

Якщо ви вирішили подати заявку особисто, ми рекомендуємо вам  записатися на 
прийом використовуючи онлайн-сервіс Сервіс Канада заповнивши форму заявки 
на послугу доступну за адресою: eservices.canada.ca/en/service/ 

 

Використовуйте камеру вашого сматрфону та відскануйте цей код швидкого 
доступу (Quick Response – QR - код), щоб відразу перейти до онлайн-заявки 
на отримання SIN. 

 
 

Лист від 
організації / 
установи / 
роботодавця, що 
засвідчує вашу 
адресу  

 

Контракт 
про найм на 
роботу з 
вашим ім’ям 
та адресою  

Рахунок або 
контракт від 
постачальника 
мобільного 
оператора або 
іншої послуги  

https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/sin.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/sin/apply.html#online
https://sin-nas.canada.ca/en/Sin/
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/sin/required-documents.html#gc-document-nav
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/sin/required-documents.html#gc-document-nav
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/sin/apply.html#mail
https://catalogue.servicecanada.gc.ca/content/EForms/en/Detail.html?Form=NAS2120
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/sin/apply.html#online
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/sin/apply.html#mail
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/sin/apply.html#person
https://eservices.canada.ca/en/service/
https://eservices.canada.ca/en/service/
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Наступні Кроки? 

Якщо ви подаєте заявку особисто, ваш SIN, як правило,  буде видано одразу у сервісному 
центрі Сервіс Канада. Якщо ви подаєте заявку онлайн, ви отримаєте ваше підтвердження SIN 
протягом 15 робочих днів та якщо ви подаєте заявку поштою - протягом 25 робочих днів.  

Якщо ви не отримали ваш SIN протягом цього періоду часу, будь ласка, зв’яжіться з 
програмою Номеру Соціального Страхування (Social Insurance Number program) по телефону 
1-866-274-6627. 


