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Визначення місця проживання до прибуття в Канаду 
 
Рішення, де жити в Канаді, є одним із найважливіших рішень, які ви будете приймати. Якщо в 
Канаді живуть ваші родичі або друзі, ви, можливо, вже вирішили переїхати ближче до них. 
 

Розглядайте всі можливості 
 
Канада – велика країна, і кожна провінція та територія може запропонувати щось своє. Можливо, 
ви вже знаєте про такі великі міста, як Ванкувер, Торонто та Монреаль. Однак невеликі міста 
Канади також раді вітати нових жителів. Невеликі міста приваблюють людей високою якістю 
життя та гарними можливостями працевлаштування. Є також інші переваги, як-от: 

• громади із сімейними цінностями 

• доступне житло 

• тихіше та більш спокійне середовище 

• менше транспорту 

• менше часу, аби доїхати до роботи 
 
Щоб прийняти правильне рішення: 

• дізнайтеся про Канаду та її 10 провінцій і 3 території 

• дізнайтеся, на що варто звернути увагу під час вибору міста 

• дізнайтеся про життя у франкомовному суспільстві поза межами Квебеку 
 
Є також декілька інших питань, які необхідно розглянути, щоб вирішити, де жити в Канаді. 

 
Вартість життя в Канаді 
 
Канада – дуже велика країна. Тому вартість життя може бути різною залежно від того, де ви 
вирішите жити. 
 
Великі міста, як-от Торонто та Ванкувер, є найдорожчими для життя, особливо коли справа 
стосується житла. Згідно зі звітом компанії Canada Mortgage and Housing Corporation, у 2021 році 

• середня місячна вартість оренди у Ванкувері та Великому Торонто за 3-кімнатну квартиру 
складала: 

o 1 824 долари у Ванкувері 

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/ukraine-measures.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/prepare-life-canada/provinces-territories.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/prepare-life-canada/choose-city.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/prepare-life-canada/choose-city/francophone-communities-outside-quebec.html
https://assets.cmhc-schl.gc.ca/sites/cmhc/professional/housing-markets-data-and-research/market-reports/rental-market-report/rental-market-report-2021-en.pdf?rev=a5a0eaac-6f70-4058-8aa3-e6d307685910


 

 

o 1 666 доларів у Великому Торонто 

• середня місячна вартість оренди 3-кімнатної квартири по всій Канаді складала 
1 167 доларів 

 
Дізнайтеся докладніше про: 

• вартість життя, поширені витрати та податки 

• пошук місця для життя в Канаді 
 

Отримання допомоги в різних провінціях і територіях 
 
Дізнайтеся докладніше, як отримати різні види допомоги в провінції/на території: 

• Альберта 

• Британська Колумбія 

• Манітоба 

• Нью-Брансвік 

• Ньюфаундленд і Лабрадор 

• Нова Шотландія 

• Онтаріо 

• Острів Принца Едуарда 

• Квебек 

• Саскачеван 

• Юкон 
 

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/prepare-life-canada/prepare-financially.html
http://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/ukraine-measures/settlement/welcome-canada/find-housing.html
https://www.alberta.ca/support-for-ukrainians.aspx
http://www.gov.bc.ca/welcomingukraine
https://manitoba4ukraine.ca/
https://www.welcomenb.ca/content/wel-bien/en/LivingSettling/content/new-brunswick-supports-for-ukraine.html
https://www.gov.nl.ca/immigration/ukraine/
https://novascotiaimmigration.com/support-for-ukrainians/
https://www.ontario.ca/page/coming-ontario-ukraine
https://ukraine.princeedwardisland.ca/
https://www.quebec.ca/en/immigration/welcoming-ukrainians-to-quebec
https://www.saskatchewan.ca/residents/saskatchewan-supports-ukraine
https://yukon.ca/en/contact-ukrainian-family-support-desk



