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Фінансові питання та отримання фінансової допомоги 

 
Пошук місця для життя та роботи й облаштування в новій спільноті пов’язано з досить великими 
витратами. Тому ми співпрацюємо з урядами провінцій і територій, надавачами послуг із адаптації 
та іншими організаціями по всій країні, аби допомогти вам. 
 

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. Харчування, опалення, одяг, транспорт, послуги мобільного зв’язку й інтернету 
на додаток до орендної плати можуть складати до половини вашого доходу після вирахування 
податків. Пам’ятайте про це, коли вирішуватимете, де ви хочете жити. 
 
Дізнайтеся докладніше про:  

• вартість життя, поширені витрати та податки 

• пошук місця для життя в Канаді 

 
Відкриття банківського рахунку та подання заяви на отримання фінансової 
допомоги 
 
Однією з перших справ, яку вам треба зробити після прибуття до Канади, є відкриття рахунку в 
канадському банку. Це надасть вам змогу отримувати заробітну платню в Канаді, а також подати 
заяву на отримання фінансової допомоги. 
 
Аби відкрити банківський рахунок, вам будуть потрібні: 

• документ, який підтверджує ваш статус тимчасового резидента [IMM 1442] 

o Це може бути: 

▪ документ про статус відвідувача 
▪ дозвіл на роботу 
▪ дозвіл на навчання 
▪ дозвіл на тимчасове проживання 

▪ паспорт 
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У Канаді є багато різних банків. Якщо ви бажаєте заощадити гроші, вибирайте ті, які пропонують 
безкоштовні поточні та ощадні рахунки. Деякі банки навіть надають можливість відкрити рахунок 
онлайн. Проте ви завжди можете також зателефонувати або прийти до банку особисто. 
 
Дізнайтеся докладніше про: 

• відкриття банківського рахунку 

• банківські послуги в Канаді 

• використання грошей у Канаді 
 

Подання заяви на отримання фінансової допомоги 
 
Ми надаємо фінансову допомогу українськім сім’ям, які перебувають у Канаді за програмою 
Canada-Ukraine authorization for emergency travel (CUAET). 
 
Фінансова допомога є одноразовою та не оподатковується. Вона призначена для того, щоб 
допомогти вам з основними потребами, поки ви облаштовуєтесь у Канаді. Аби подати заяву на 
отримання фінансової допомоги, вам необхідно відкрити рахунок у канадському банку. 
Ознайомтеся з повною інформацією щодо того, як подати заяву та що для цього потрібно. 
 
Дізнайтеся, як подати заяву на отримання фінансової допомоги. 
 

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 
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