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Пошук місця проживання
Знаходження житла – важливий крок до відчуття безпеки та щастя. Саме тому послуги з пошуку
житла та житлова допомога пропонуються:
•
•
•
•
•

місцевими, провінціальними, територіальними та федеральними урядами
надавачами послуг із адаптації
громадськими організаціями
українськими спільнотами в Канаді
окремими канадцями

Тимчасове житло відразу після прибуття
Якщо ви вперше прибули до Канади й у вас ще немає житла, імовірно, що ви зупинитеся в одному
з таких місць:
•
•
•
•

готель
хостел
тимчасово орендоване житло
дім друга, родича або приймальної сім’ї

Перебування в такому місці надасть вам змогу призвичаїтися до нових умов і більше дізнатися про
Канаду. Не забудьте:
•

•

зв’язатися з місцевим надавачем послуг із адаптації
o Він може надати інформацію, де шукати житло та як отримати доступ до житлових
послуг і допомоги.
подати заяву на отримання фінансової допомоги
o Фінансова допомога може знадобитися для оплати довгострокового житла.

Пошук довгострокового житла
Дізнатися про житло для новоприбулих до Канади також може допомогти організація
Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC).
Отримайте інформацію про район, у якому ви бажаєте жити

Якщо ви вже знаєте, де хочете жити, вам потрібно подумати про такі речі, як:
•
•
•
•
•
•
•
•

громадський транспорт
школи
продовольчі крамниці
торгові центри
парки та дитячі майданчики
бібліотеки
громадські центри
місця богослужінь

Уся ця інформація є важливою для прийняття рішення щодо того, у якому районі міста жити.
Наприклад, у невеликих містах може не бути або бути замало громадського транспорту, тому
житло поблизу продовольчого магазину або школи може дуже впливати на якість вашого життя.
Оренда квартири чи будинку
Майже третина сімей у Канаді орендують домівки. Оголошення про оренду публікуються
здебільшого в інтернеті.
Перед тим як укласти будь-який договір оренди, вам необхідно дізнатися інформацію щодо
оренди:
•
•
•
•

Оренда вашого першого дому в Канаді: що необхідно знати новоприбулим (PDF)
Укладання договору оренди (PDF)
Як знайти й орендувати житло для великої сім’ї (PDF)
Інформаційна довідка за провінціями та територіями

Якщо ви знайшли місце, яке вам подобається, і ваша заява на оренду погоджена, ви можете
укласти з орендодавцем договір оренди. До укладання договору оренди:
•
•
•

упевніться, що ви його розумієте
перевірте, які права як орендатор ви маєте у вашій провінції або території
перевірте, чи потрібен страховий депозит і який його розмір

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

