
Канадсько-Український Дозвіл на 
Екстрені Поїздки

Canada-Ukraine Authorization for 
Emergency Travel, CUAET

Огляд Канади та провінцій



ОГЛЯД КАНАДИ

Врядування Регіони Клімат

Населення Вартість життя Географія 
українців



Канада – друга по величині країна світу, складається з 10 провінцій і 3 територій
Населення - 38 мільйона
• Федеральний уряд – міжнародні зв’язки, оборона, тощо. Столиця - Оттава
• Кожна провінція має свій провінційний уряд – медицина, освіта, імміграційні 

програми, інтеграція іммігрантів, тощо
• Муніципальні ради
• Громадські організації



Західна Канада:
Британська Колумбія

Прерії:
Альберта, Саскачеван, 
Манітоба

Центральна Канада:
Онтаріо & Квебек

Атлантичний регіон:
Нова Шотландія, Нью-
Брансвік, Острів Принца 
Едварда, Ньюфаундленд 
та Лабрадор

Північні території: 
Юкон, Північно-Західні 
Території, Нунавут

В кожному регіоні свій клімат, економіка, політика, культура



Західне узбережжя –
помірний вологий клімат, 
Тихий Океан

Цент-Південь - сухий 
континентальний клімат, 
дуже холодна зима, 
спекотне літо, мало опадів.

Південні Онтаріо та Квебек -
жарке, вологе літо, досить 
холодна сніжна зима. 

Східне узбережжя -
помірний клімат, холодніше 
у Лабрадорі, Атлантичний
Океан

Північ - дуже холодна зима, 
коротке холодне літо.





ВАРТІСТЬ ЖИТТЯ

https://wowa.ca/cost-of-living-canada


Українці в Канаді:

Онтаріо – великі міста, та 
південь

Квебек – більшість у 
Монреалі

Прерії і Захід – всюди

Особливо багато у 
Саскачевані та Манітобі



РЕСУРСИ ДОСТУПНІ УКРАЇНЦЯМ:
ОГЛЯД ПРОВІНЦІЙ

Медичне 
забезпечення Пошук житла

Допомога з 
працевлаш-

туванням

Фінансова 
підтримка

Дитячі садки Школа Вища освіта Мовні курси



Загальний огляд

• Медицина – безкоштовне покриття в усіх провінціях, але іноді є період
очікування тому потрібна приватна страховка на цей час

• Житло - переважно є допомога у пошуку від місцевих організацій для 
іммігрантів або української громади

• Працевлаштування – скрізь є центри працевлаштування і банки робіт, але 
потрібно самому шукати, розбиратись чи можна отримати еквівалент 
диплому чи сертифікату, можливо необхідно пройти курси і заплатити, щоб 
отримати місцевий еквівалент кваліфікації

• Фінансова підтримка - залежить від провінції, зрештою, якщо маєте наміри 
довгострокової імміграції, потрібно бути фінансово незалежним

• Мовні курси – переважно скрізь є безкоштовні курси англійської (в Квебеку -
французької) для іммігрантів, перевірте чи є доступ українцям з work permit



Загальний огляд

• Дитячі садки – переважно догляд за дітьми дошкільного віку дорогий, 
важко знайти місце, можуть бути субсидії, але ніколи не безкоштовно, це 
може обмежити ваші можливості працювати. Зараз впроваджується 
програма $10 за день в усій Канаді, але це на початковому етапі.

• Школа –скрізь безкоштовне навчання в державних школах з 6 років (Квебек
– 4 років)

• Вища освіта – завжди платна, для місцевих студентів плата набагато менша 
ніж для закордонних студентів, деякі провінції, чи окремі університети, чи 
коледжі мають програми допомоги українцям

• Пересування – часто, особливо поза великими містами, не обійтись без
машини через брак громадського транспорту та великі відстані, подумайте 
про права і власну машину



Онтаріо

• Тут проживає 40% населення Канади
• Етнічно різноманітна провінція
• Південь Онтаріо – найбільш густонаселений регіон Канади
• Економічний двигун Канади
• Висока вартість життя
• Основні галузі: сфера послуг, виробництво, лісове господарство,

видобуток корисних копалин, сільське господарство, фінанси
• Найбільші міста: Торонто (столиця), Місісага, Гамільтон, Брамптон, Оттава
• Офіційна мова - англійська



Онтаріо – ресурси доступні українцям

• Медицина (OHIP)-ТАК- обслуговування та медикаменти з першого дня
• Житло (emergency housing)-ТАК- settlement service agencies, деталі 

уточнюються
• Працевлаштування –ТАК- (1-888-562-4769), ukrainianjobs@ontario.ca
• Фінансова підтримка –ТАК- через Second Career Program
• Дитячі садки –НІ- нема особливих прав, дорого, $1,600 на місяць
• Вища освіта –ТАК- Ontario-Ukraine Solidarity Scholarship, деталі 

уточнюються
• Мовні курси –ТАК- безкоштовні курси ESL, є доступ українцям з work 

permit

https://www.ontario.ca/page/second-career


Квебек

• Франкомовна провінція, відмінна французька культура, особливо за
межами Монреаля

• Етнічно різноманітність, двомовність переважно в Монреалі 
• Основні галузі: лісове господарство, видобуток корисних копалин, 

енергетика, фармацевтика, аеронавтика, комп’ютерні ігри, доповнена 
реальність

• Найбільші міста: Монреаль, Квебек (столиця), Гатіно, Шербрук
• Офіційна мова - французька



Квебек – ресурси доступні українцям

• Медицина (RAMQ)-ТАК- обслуговування та медикаменти з першого дня
• Житло -ТАК- Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM),

деталі уточнюються, 3 безкоштовних дні в готелі в аеропорту
• Працевлаштування –ТАК-деталі уточнюються
• Фінансова підтримка –ТАК-$740 на місяць на 1 особу (або $1,100 на двох), 

на 4 місяці
• Дитячі садки –НІ- нема особливих прав, $8-60 на день, складно знайти 

місце, але є субсидії
• Школа – безкоштовне навчання в державних школах з 4 років
• Вища освіта –НІ- плата за навчання за міжнародними цінами
• Мовні курси –ТАК- безкоштовні курси Francisation, виплати $200 на тиждень 

якщо повний день, є доступ українцям з work permit



Британська Колумбія

• Рай для любителів природи, океану, гір
• Висока вартість життя
• Основні галузі: виробництво, охорона здоров'я та соціальна допомога, 

науки, інформаційні технології 
• Найбільші міста: Ванкувер, Вікторія (столиця), Келоуна, Абботсфорд
• Офіційна мова - англійська



Британська Колумбія – ресурси доступні                               
українцям

• Медицина (MSP)-ТАК- обслуговування та медикаменти <3 місяці після 
приїзду

• Житло -ТАК-подати заявку українській громаді тут
• Працевлаштування –ТАК- через Settlement Services
• Фінансова підтримка –НІ
• Дитячі садки –НІ- нема особливих прав, ~$900 на місяць
• Вища освіта –НІ- плата за навчання за міжнародними цінами

https://ukrainehelpvi.ca/find-a-host-application/


Альберта

• Поєднання ферм, міст та високих гір
• Культура ковбоїв (канадський Техас)
• Багато українців з попередніх хвиль міграції
• Нижчі податки
• Основні галузі: видобуток корисних копалин; енергетика; агро-

продовольча
• Найбільші міста: Калгарі, Едмонтон (столиця)
• Офіційна мова - англійська



Альберта – ресурси доступні українцям

• Медицина (AHCIP) -ТАК- обслуговування та медикаменти
• Житло -ТАК- Католицькі суспільні служби, info@ukraniansinalberta.ca
• Працевлаштування –ТАК- допомога у державних агенціях для іммігрантів
• Фінансова підтримка –НІ
• Дитячі садки –НІ- нема особливих прав, >$1,000 на місяць, є субсидії
• Школа – багато українських або укр.-англ. загальноосвітніх шкіл, 

kindergarten може бути безкоштовним з 5-ти річного віку 
• Вища освіта -ТАК- University of Alberta має програму безкоштовного 

навчання та допомоги для українців

https://www.ualberta.ca/youalberta/2022/03/supporting-students-during-the-conflict-in-ukraine.html


Саскачеван

• Рівнинна провінція, найкраща для фермерства, мало великих міст
• Нижча вартість життя в порівнянні з іншими
• Основні галузі: сільське господарство, видобуток корисних копалин, 

лісове господарство, сфера послуг
• Дуже багато українців з попередніх хвиль міграції
• Найбільші міста: Саскатун, Реджайна (столиця)
• Офіційна мова - англійська



Саскачеван – ресурси доступні українцям

• Медицина -ТАК- обслуговування та медикаменти, щоб прискорити 
отримання картки, написати до welcome@ehealthsask.ca після подачі online

• Житло (emergency housing)-ТАК- Saskatchewan Housing Corporation (SHC), 1-
800-667-7567

• Працевлаштування –ТАК-1-833-613-0485, careerservices@gov.sk.ca, вебсайт
• Фінансова підтримка –ТАК-Saskatchewan Income Support (SIS) 1-866-221-

5200 та Saskatchewan Assured Income for Disability (SAID) 1-888-567-7243
• Дитячі садки –НІ- нема особливих прав, ~$800 на місяць, є субсидії
• Вища освіта –НІ- нема особливих прав

mailto:careerservices@gov.sk.ca
https://www.saskatchewan.ca/residents/jobs-working-and-training/saskjobs-career-services


Манітоба

• Центральна провінція, розвинене виробництво, мало великих міст
• Справді дика природа, є полярні медведі на північ
• Нижча вартість життя в порівнянні з іншими
• Основні галузі: виробництво, сільське господарство, фінанси
• Дуже багато українців з попередніх хвиль міграції
• Найбільші міста: Вінніпег (столиця)
• Офіційна мова - англійська



Манітоба – ресурси доступні українцям

• Медицина -ТАК- обслуговування та медикаменти
• Житло –ТАК - але деталі уточнюються
• Працевлаштування –ТАК-Manitoba Jobs and Skills Development Centres
• Фінансова підтримка – НІ– наразі підтвердження нема
• Дитячі садки –НІ- нема особливих прав, ~$600 на місяць, є субсидії та 

Inclusion Support Program
• Школа – є English-Ukrainian Bilingual program, безкоштовне навчання в 

державних школах з 4 років 
• Вища освіта –НІ- нема особливих прав, але є фонд University of Manitoba 

https://www.gov.mb.ca/wd/ites/tes/jobs_careers.html
https://mpue.ca/english-ukrainian-bilingual-program-information/
https://umanitoba.ca/community/ukraine-support


Ньюфаундленд та Лабрадор

• Морська най східніша провінція, віддалена від решти, мало великих 
міст

• Складається з двох частин на суші
• Найдружелюбніші люди в світі, дика природа, айсберги, кити
• Основні галузі: інформаційні технології, видобуток корисних копалин, 

лісове господарство, рибальство, морський видобуток нафти і газу
• Найбільші міста: Сейнт Джонс (столиця)
• Офіційна мова - англійська



Ньюфаундленд, Лабрадор – ресурси доступні 
українцям

• Медицина -ТАК- обслуговування та медикаменти
• Житло –ТАК – ФБ група, 
• Працевлаштування –ТАК-Office of Immigration and Multiculturalism, 

UkrainianFamily@gov.nl.ca.
• Фінансова підтримка – НІ- нема особливих прав
• Дитячі садки –НІ- $15-25 на день
• Вища освіта –ТАК- Memorial University має 10 стипендій для українців, 

допомога з проживанням, безкоштовна подача документів

https://www.facebook.com/groups/atlanticcanadahostsforukrainians/
https://twitter.com/MemorialFutureU/status/1509879619842883601?s=20&t=yJ_WeDr-wP0SpZeiYHZuCQ
https://www.mun.ca/undergrad/admissions/i-want-to-apply/international-high-school-curriculum-requirements/ukraine/


Приморські провінції (Нова Шотландія, Нью-
Брансвік, Острів Принца Едварда)

• Узбережжя Атлантичного океану
• Основні галузі: рибальство, сільське господарство, біонаука, видобуток 

корисних копалин, зростаючий сектором інформаційних технологій
• Найбільші міста: Галіфакс, Фредріктон, Шарлоттаун (столиці)
• Офіційна мова – англійська, виключенням є Нью-Брансвік – єдина 

офіційно двомовна провінція Канади



Приморські провінції (Нова Шотландія, Нью-Брансвік, 
Острів Принца Едварда) – ресурси доступні українцям

Наразі офіційних оголошень про особливу підтримку для українців не 
було.

За попередніми даними буде надаватись медичне забезпечення
(потрібно перевірити).

Всі правила такі самі, як і для інших власників дозволу на роботу чи 
дозволу на навчання.



Довгострокова імміграція – спеціальні програми 
для українців

У кожної провінції є свої програми для перманентної імміграції, певні 
провінції запровадили спеціальні програми для українців
• Alberta is prioritizing applications by Ukrainians through the Alberta 

Advantage Immigration Program (AAIP)
• Saskatchewan - Saskatchewan Immigrant Nominee Program is prioritizing 

applications received from Ukrainian applicants.
• Manitoba Special Immigration Measure for Ukrainians (draws)
• ON, QC, BC – regular programs

https://www.alberta.ca/alberta-advantage-immigration-program.aspx
https://www.saskatchewan.ca/residents/moving-to-saskatchewan/live-in-saskatchewan/by-immigrating/saskatchewan-immigrant-nominee-program


Корисні посилання

• Сторінка КУК для переселенців - допомога у заповненні CUAET та 
інформація по провінціях

• Вартість життя в різних містах
• Найбільш затребувані професії у різних провінціях

https://www.ucc.ca/ukrainian_in_canada/
https://wowa.ca/cost-of-living-canada
https://arrivein.com/career-ca/the-most-in-demand-jobs-in-canada-for-newcomers/


ПИТАННЯ?


