
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 

 

Хто організовує політ? 

Усі організації, які беруть участь у цьому проекті, мають великий 

досвід у різних сферах. Ми об’єднали зусилля, щоб допомогти вам 

дістатися до безпечного місця. 

Ми розуміємо, що зараз існує багато організацій, які пропонують 

допомогу, і що спочатку їм важко довіряти, тому ми пропонуємо вам 

дізнатися про нас більше: 

• Open Arms працює більше 6 років, рятуючи життя мігрантів у різних 

ситуаціях, переважно на морі. Ви можете знайти більше інформації на 

www.Brazos abiertos. es 

• FundaciónDKV Integralia: Asistencia a personas con discapacidad 

• Solidaridad 

 

До кого я можу звернутися, якщо у мены виникне проблема чи запитання, 

відповіді на які немає в цьому документі? 

Наша команда готова відповісти на ваші запитання з 9:00 до 17:00  електронною 

поштою gestionvueloh@fundacionintegralia.org. Ми постараємося відповісти вам 

якомога швидше. Будь ласка, не дублюйте свій запит. 

 

ВІЗИ 

 

Які документи мені потрібні для в'їзду в Канаду? 

 

Вам потрібна в’їзна віза у вашому паспорті або роздрукована копія 

документа CUAET, надіслана вам електронною поштою 

(https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-

citizenship/services/immigrate-canada/ukrainemeasures/get-visa.html). 
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Коли ви прибудете на місце зустрічі (передбачувано аеропорт 

Варшави, ми підтвердимо пізніше), які необхідно носити до 

завершення процесу реєстрації у тимчасовому житлі. Також 

пасажирам видадуть браслети для носіння до момента евакуації з 

місць тимчасового розміщення. 

 

 

В КАНАДІ 

 

Що потрібно робити після прибуття в Канаду? 

Літак прибуває в Саскатун. Після приземлення вас приймуть 

представники місцевої влади. 

Друзі та родина можуть зустріти вас в аеропорту, або якщо вам 

потрібно поїхати в інше місто самостійно, ви можете залишитися в 

Саскачевані на кілька днів. Вам допоможуть оформити документи та 

забронювати квитки (оплачуються за власний рахунок). На цей час 

буде надано житло та необхідну підтримку. 

Якщо у вас немає родини чи друзів у Канаді, вам нададуть 

довгострокове житло та допомогу з навчанням, працевлаштуванням 

та оформленням усіх документів (включаючи пільги CUAET), щоб 

почати нове життя. 

Більше інформації про послуги, що надаються в Саскатун, можна 

знайти тут. 
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ДОКУМЕНТИ 

 

Які документи мені потрібні для поїздки? 

• ДІЙСНИЙ паспорт (БІОМЕТРИЧНИЙ) 

• Дієсна віза CUAET VISA 

 

За кілька днів до від'їзду ми зв'яжемося з вами, щоб отримати фото 

або відскановану копію всіх цих документів. Зверніть увагу, що 

фотографії або скани мають бути належної якості. 

У дня польоту також необхідно мати при собі всі документи. 

Якщо ні, ви не зможете сісти на борт. 

 

Як я можу отримати посадковий талон? 

 

Ваше місце на рейсі буде підтверджено, коли ви отримаєте 

підтвердження від нашої команди з номером сімейного квитка. У дня 

вашого рейсу в аеропорту ми видамо вам дозвіл на посадку. 

 

 

COVID 19 

 

 

Невакцинованим пасажирам більше не потрібно буде проходити 

швидкий тест на COVID-19 у Варшавському виставковому центрі або 

проходити карантин після прибуття до Канади. Для отримання 

додаткової інформації зверніться до документа із запитаннями, що 

часто задають, запропонованого урядом Канади 

 

Відповіді на запитання  

https://drive.google.com/file/d/1s_EmDR9NtrfhKEeT5p9YhzudtC9xmSAz/view?usp=sharing


БАГАЖ 

 

Скільки багажу я можу взяти? 

Кожна особа може перевозити 2 одиниці багажу вагою до 23 

кілограмів кожна. 

 

ТВАРИНИ 

 

Чи можу я взяти свого вихованця з собою до Канади? Чи потрібна 

мені якась документація на мою тварину? 

 

Сім'ї не можуть брати з собою більше двох домашніх тварин. Якщо у 

вас немає документів про щеплення проти 

сказ для вашої тварини, вона буде вакцинована після прибуття в 

Канаду. Ввезення тварин дозволено 

до Канади лише як домашніх тварин. Перебуваючи в Канаді, ви не 

можете продавати, розводити, відвідувати виставки або 

використовувати цих тварин для досліджень чи інших комерційних 

цілей. 

  Усі домашні тварини повинні перевозитись у твердій переносці для 

тварин, за що відповідає пасажир. 

Чи зможе я супроводжувати мого улюбленця? 

Ні. Усі домашні тварини, незалежно від виду,породи,віку та розміру 

подорожують в жорстких переносках для  

тварин у вантажному відсіку літака. 
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