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Приготуйте посвідку особистості 

Пред’явіть: 

• свої права водія, АБО 

• свою провінційну або територіальну ідентифікаційну картку, АБО 

• будь-яку іншу картку, видану урядом, в якій є ваше фото, ім’я та дійсна адреса, АБО 

• дві посвідки особистості. В обох має зазначатися ваше ім’я, а одне містити й вашу адресу. 
 
Preuves d’identité : Документи, які містять ім’я: 
• carte d’assurance-maladie • картка системи охорони здоров’я 
• passeport canadien • канадський паспорт 
• certificat de naissance • свідоцтво про народження 
• certificat de citoyenneté canadienne • сертифікат громадянства Канади 
• carte de citoyenneté • громадянська картка 
• carte d’assurance sociale • картка номеру соціального страхування 
• certificat de statut d’Indien • картка статусу індіанця 
• carte d’identité des Forces canadiennes • посвідка особистості від Збройних сил Канади 
• carte de santé d’Anciens Combattants • картка охорони здоров’я Міністерства в справах 

ветеранів 
• carte de la Sécurité de la vieillesse • картка страхування на старість 
• carte d’hôpital • шпитальна картка 
• carte d’une clinique médicale • картка медичної клініки 
• étiquette sur un contenant de médicaments sous 

ordonnance 
• етикетка на ємності для рецептурних ліків 

• bracelet d’identité délivré par un hôpital ou un 
établissement de soins de longue durée 

• ідентифікаційний браслет зі шпиталю або з 
установи тривалого піклування 

• carte de donneur de sang • донорська картка 
• carte de l’INCA • ідентифікаційна картка Канадського 

національного інституту сліпих (CNIB) 
• carte de crédit • кредитна картка 
• carte de débit • дебетова картка 
• carte d’employé • ідентифікаційна картка з місця роботи 
• carte d’identité d’étudiant • студентська картка 
• carte de transport en commun • проїздна картка громадського транспорту 
• carte de bibliothèque • бібліотечна картка 
• carte d’identité d’une régie des alcools • ідентифікаційна «алкогольна» картка (про 

досягнення дозволеного віку) 
• carte de libéré conditionnel • картка умовно-достроково звільненого 
• permis d’arme à feu • ліцензія на вогнепальну зброю 
• permis ou carte de pêche, de piégeage ou de 

chasse 
• ліцензія або картка для рибальства, трапперства 

або полювання 

 



Preuves d’identité et d’adresse : Документи, які містять ім’я та адресу: 
• facture d’un service public (p. ex. électricité, eau, 

services de télécommunication, comme le 
téléphone, la télévision par câble ou la télévision par 
satellite) 

• рахунок за комунальні послуги (напр., з 
електрику, воду, засоби зв’язку, в т.ч. телефон, 
кабель або супутникове телебачення) 

• état de compte bancaire • банківський звіт 
• état de compte d’une caisse populaire • звіт з кредитної спілки 
• relevé de carte de crédit • рахунок за кредитну картку 
• chèque personnel • особистий чек 
• relevé de prestations du gouvernement • звіт про державні виплати 
• chèque ou talon de chèque du gouvernement • державний чек або корінець від чеку 
• état des prestations d’un régime de retraite • звіт з пенсійного режиму 
• bail ou sous-bail d’habitation • договір про оренду або суборенду житла 
• convention hypothécaire ou état de compte de prêt 

hypothécaire 
• договір про іпотечну позику 

• avis de cotisation d’impôt sur le revenu • квитанцію за сплату податків 
• avis de cotisation ou d’évaluation de l’impôt foncier • акт оцінки власності для оподаткування 
• document de propriété d’un véhicule • документу на володіння автомобілем 
• certificat, police ou relevé d’assurance • страховий сертифікат, поліс або звіт 
• correspondance provenant d’une école, d’un collège 

ou d’une université 
• документи з листування з учбовим закладом 

• lettre d’un curateur public ou d’un tuteur public • лист від державних куратора, опікуна чи 
попечителя 

• formulaire de révision ciblée remis par Élections 
Canada aux résidents d’établissements de soins de 
longue durée 

• формуляр цільового перегляду від Elections 
Canada для осіб, що проживають в закладах 
тривалого догляду 

• lettre de confirmation de résidence délivrée par 
l’autorité responsable d’une bande ou d’une réserve 
des Premières Nations ou une autorité locale inuite 

• лист-підтвердження проживання від органу влади 
громади Перших Народів, резервації або 
інуїтської громади 

• lettre de confirmation de résidence, attestation de 
séjour, formulaire d’admission ou relevé de 
prestations délivré par l’autorité responsable : 

• лист-підтвердження проживання, лист про 
перебування, формуляр про прийняття або звіт 
про виплати від одного з таких уповноважених 
закладів: 

– d’une résidence pour étudiants – студентський гуртожиток 
– d’une résidence pour personnes âgées – резиденція для старих 
– d’un établissement de soins de longue durée – заклад тривалого догляду 
– d’un refuge – притулок 
– d’une soupe populaire – супова кухня 

Ми приймаємо ідентифікаційні картки та документи, які видаються в оригінальному форматі. 
З документів, які видаються в електронному форматі (наприклад, електронні звіти або 
рахунки) приймаються роздруківки або їх зображення в мобільному пристрої. 

Маєте посвідку особистості, але не можете довести адресу? 

Заприсягніться: Покажіть два ідентифікаційні документи з вашим іменем і попросіть знайомого 
засвідчити вашу адресу. Ця особа муситиме показати докази своєї особистості та адреси і бути 
зареєстрованою на тій же виборчій ділянці. Ця особа може свідчити тілько про одну особу. 

Дана інформація пропонується також на інших мовах і в інших форматах. 

elections.ca 1-800-463-6868  TTY 1-800-361-8935 
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