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3. Анотація

Ця презентація записується, та дана інформація актуальна до дня презентації.

Ця презентація не є юридичною консультацією.
Інформація, представлена в цій презентації, є загальнодоступною

лише для ознайомлення.

Якщо вам потрібна юридична порада щодо вашої конкретної імміграційної ситуації
або юрист, який допоможе спланувати шлях до постійного місця проживання, 

замовте консультацію тут:

Online: www.fisher-law.ca/consultations
WhatsApp/Text: 403-903-3716

http://www.fisher-law.ca/consultations


4. Безкоштовні юридичні послуги

Calgary Legal Guidance: +1 403-716-6499

https://clg.ab.ca/index.php/programs/immigration-law/
Legal Aid Alberta: +1 866-845-3425

https://www.legalaid.ab.ca/
Edmonton Community Legal Centre: +1 780-702-1725

https://www.eclc.ca/programs-services/legal-clinics/

https://clg.ab.ca/index.php/programs/immigration-law/
https://www.eclc.ca/programs-services/legal-clinics/


1. Загальна інформація для українців за межами Канади
2. Загальна інформація для українців у Канаді
3. Канадські імміграційні програми:

• Федеральні імміграційні потоки
• Імміграційні потоки Альберти
• Iнші провінції



6. Загальна інформація для українців за межами
Канади

● Плата за заявку та обробку не стягується

● IRCC може видати проїзний документ на одну
поїздку (якщо немає паспорта)

● Біометрія за межами Канади (за потреби)

● Медичне обстеження в Канаді (при необхідності)

15  і старше - рентген грудної клітки/аналіз kp..

11-14 - рентген грудної клітки

10 років і молодше - візуальна перевірка

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-
canada/ukraine-measures/cuaet.html#outside

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/ukraine-measures/cuaet.html


7. Загальна інформація для українців, які 
перебуваютьу Канаді

● заявкa на продовження візи до 3 років
● виїхати та повернутися до Канади в 

будь-який час (поки віза дійсна)
● безкоштовно поновити або подати

заяву на новий дозвіл на роботу чи
навчання

● право відвідувати початкову та
середню школу

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-
citizenship/services/immigrate-canada/ukraine-
measures/cuaet.html#outside

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/ukraine-measures/cuaet.html


8.Федеральнa - сімейне спонсорство

● Спонсор (не менше 18 років, громадянин/PR, 
проживати в Канаді)

● Чоловік/дружина
● Постійний партнер (прожили разом не менше 12 

місяців) (Common Law partner)
● Подружній партнер (не може бути разом з 

особливих причин) (Conjugal Partner)
● Діти, які перебувають на утриманні (до 22 років

або за особливих обставин, не мають
чоловіка/дружини)

● Кримінально допустимий (criminally admissible)https://www.canada.ca/en/immigration-
refugees-citizenship/services/immigrate-
canada/family-sponsorship.html

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/family-sponsorship.html


9. Федеральнa Експрес програма

Профіль Оксани

•Вік 37
•Діти: 2 (5 років і 8 років)
•Національність: українka
•Освіта: бакалавр менеджменту
• IELTS за останні 2 роки: - 7 з усного/письмового
мовлення/аудіювання/читання
• Оцінювання сертифікатів освіти завершено
•Має відкритий дозвіл на роботу та почалa

працювати в жовтні 2021 року менеджером у 
ресторані Калгарі

• Має двох братів у Канадіhttps://www.canada.ca/en/immigration-refugees-
citizenship/services/immigrate-canada/express-entry.html

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/express-entry.html


10. Федеральнa Експрес програма

Три експрес програми

1. Федеральна програма кваліфікованих
робітників

1. Федеральна програма кваліфікованих
професій

1. Канадський досвід роботи
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-
citizenship/services/immigrate-canada/express-entry.html

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/express-entry.html


TEER 0 /NOC 0- Керівні професії (Менеджери з реклами, маркетингу та зв'язків з громадськістю
фінансові  менеджери)

TEER 1 /NOC A- Професії, які зазвичай потребують вищої освіти  (Фінансові консультанти
Інженери програмного забезпечення)

TEER 2 /NOC B- Професії, які зазвичай вимагають 2 або більше років підготовки з дипломом коледжу, 
або професії керівника (Техніки комп'ютерних мереж і веб-технологій, Технологи медичної 
лабораторії)

TEER 3 /NOC C- Професії, які зазвичай потребують диплом коледжу, стажування менше 2 років, або
більше 6 місяців навчання без відриву від виробництва (Пекарі, Асистенти та зуботехнічні 

лаборанти)

TEER 4 /NOC D- Професії, Провайдери догляду за дітьми вдома
(Роздрібні продавці та візуальні мерчендайзериякі зазвичай потребують  атестат середньої школи 
або кілька тижнів навчання на робочому місці )

TEER 5 - Професії, які зазвичай потребують короткострокової демонстрації роботи та відсутності 
формальної освіти (Робітники з благоустрою та утримання території
(Водії служби доставки та дистриб'ютори від дверей до дверей)



11. Федеральнa Експрес програма кваліфікованих
робітників

Oсновні критерії
Мовa
● CLB 7

Тип/рівень досвіду роботи
● TEER 0, 1, 2, 3 (NOC 0, A, B, C)

Досвід роботи
● 1 рік безперервно протягом останніх 10 (неповний робочий

день-24m/повний робочий день-12m,  або більше однієї
роботи за основною професією)

Пропозиція на роботу
● Не обов’язково, але за наявність можна отримати більше

балів
Освіта
● Потрібна середня, але можна отримати більше балів за

вищу

Підтвердження наявності коштів, Допуск до Канади, 
Повноваження про вчений ступінь/диплом

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-
citizenship/services/immigrate-canada/express-entry.html

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/express-entry.html


12. Федеральнa Експрес програма кваліфікованих
професій

Oсновні критерії
Мовa
CLB 5 розмовa та слухання CLB 4 читання та письмo
Тип/рівень досвіду роботи
● Досвід роботи в кваліфікованій торгівлі в TEER 2
Досвід роботи
● 2 years in last 5, будь-яка комбінація неповний робочий

день/повний робочий день,)
Пропозиція на роботу
● Необхідно – FT на 1 рік АБО сертифікат кваліфікованої

торгівлі від провінційного або федерального органу
влади
https://www.cic.gc.ca/english/helpcentre/answer.asp?qnum=74
4&amp;top=29

Освіта
Середні.абo вищий навчальний заклад

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-
citizenship/services/immigrate-canada/express-entry.html

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/express-entry.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/express-entry.html


13. Федеральнa Експрес програма -
канадський досвід роботи

Oсновні критерії
Мовa
● CLB 5  - TEER 2
● CLB 7 - O або 1
Тип/рівень досвіду роботи
● Канадський досвід в TEER O, 1, 2 або 3
Досвід роботи
● 1 рік безперервно протягом останніх 3, будь-яка

комбінація (неповний робочий день/повний
робочий день)-Canada

Пропозиція на роботу
Не обов’язково
Освіта: середній заклад (ліцей) абo вищий 
навчальний закладhttps://www.canada.ca/en/immigration-refugees-

citizenship/services/immigrate-canada/express-entry.html

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/express-entry.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/express-entry.html


14. Федеральнa програма – переведіть свій бізнес
до Канади

Стартова візова програма Канади
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-
citizenship/services/immigrate-canada/start-visa.html

Intra-Company Transferees
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-
citizenship/corporate/publications-manuals/operational-
bulletins-manuals/temporary-residents/foreign-
workers/exemption-codes/intra-company-transferees.html

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/start-visa.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/operational-bulletins-manuals/temporary-residents/foreign-workers/exemption-codes/intra-company-transferees.html


15. Федеральнa програма - дозвіл на навчання дo
PR

Існують шляхи для отримання постійного місця 
проживання для тих, хто завершує навчання в 
спеціальному навчальному закладі (DLI), який є 
установою, що має дозвіл на роботу після вищої освіти 
(PGWP).
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-
citizenship/services/study-canada/study-permit/prepare/designated-
learning-institutions-list.html

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-
citizenship/corporate/publications-manuals/operational-bulletins-
manuals/temporary-residents/study-permits/post-graduation-work-
permit-program.html

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-
citizenship/corporate/publications-manuals/operational-bulletins-
manuals/temporary-residents/study-permits/post-graduation-work-
permit-program/institutions.html

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/study-canada/study-permit/prepare/designated-learning-institutions-list.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/operational-bulletins-manuals/temporary-residents/study-permits/post-graduation-work-permit-program.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/operational-bulletins-manuals/temporary-residents/study-permits/post-graduation-work-permit-program/institutions.html


16. Alberta Advantage Immigration Program
Імміграційна програма - Альберта

● Alberta Express Entry Stream 
https://www.alberta.ca/aaip-alberta-express-entry-stream.aspx
• Alberta Opportunity Stream (Потік можливостей Альберти)
https://www.alberta.ca/aaip-alberta-opportunity-stream-
eligibility.aspx
• Rural Entrepreneur Stream (Потік сільських підприємців)
https://www.alberta.ca/aaip-rural-entrepreneur-stream.aspx
• Religious Workers (Релігійні діячі)
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=846983207CECA-F124-
897F-4F9099C13CECD623
• Alberta Graduate Entrepreneur Stream (Потік випускників 

підприємців Альберти)
https://www.alberta.ca/aaip-graduate-entrepreneur-stream.aspx
• Accelerated Tech Pathway
https://www.alberta.ca/aaip-alberta-express-entry-stream-
eligibility.aspx

https://www.alberta.ca/aaip-alberta-express-entry-stream.aspx
https://www.alberta.ca/aaip-alberta-opportunity-stream-eligibility.aspx
https://www.alberta.ca/aaip-rural-entrepreneur-stream.aspx
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=846983207CECA-F124-897F-4F9099C13CECD623
https://www.alberta.ca/aaip-graduate-entrepreneur-stream.aspx
https://www.alberta.ca/aaip-alberta-express-entry-stream-eligibility.aspx


17. Альбертa - Експрес

Ви можете отримати лист із повідомленням про інтерес, 
якщо:

● у вас є активний профіль Express Entry у 
федеральному пулі Express Entry

● ваша основна професія у вашому федеральному 
профілі Express Entry – це професія, яка підтримує 
економічний розвиток i диверсифікацію Альберти

● ви заявили про бажання іммігрувати назавжди до 
Альберти

● у вас є мінімальна оцінка Comprehensive Ranking 
System (Комплексна система рейтингу) - 300



18. Alberta Opportunity Stream (Потік Mожливостей
Альберти)

Олена Профіль

● Вік – 35
● Освіта – вихователь (дійсний сертифікат,рівень2 
● в  Україні - Вихователь (7 місяців)
● в Канаді працює з травня 2022 року, підписаний

контракт, повна зайнятість (30 год на тиждень)
● IELTS - 5

https://www.alberta.ca/aaip-alberta-opportunity-
stream.aspx



19. Потік Mожливостей Альберти (Alberta 
Opportunity Stream)

● дійсний статус CUAET
● Не може бути апелянтом щодо статусу біженця

або бути депортованим
● проживaє в Альберті
● Має працювати за «відповідною» професією

TEER 0, 1,, 2, 3, 4 мають право
● Мовa:

TEER O, 1,, 2 =CLB 5, TEER 3 або 4 = CLB 4
● Середня o.
● Мінімум 12 місяців FT в Альберті за останні 18 
місяців або мінімум 24 місяці FT (за останні 30 
місяців) в Канаді чи за кордоном за поточною
професією
● Потрібна пропозиція роботи (оплачувана, FT, 1 

рік)



20. Alberta Rural Entrepreneur Stream (Потік
сільських підприємців Альберти)

Профіль кандидата
Петру 38 років, IELTS 4, сертифікат 
сільського господарства, 4 роки 
керував птахофермою, дружині 35 
років, IELTS 5, бакалаври 
фермерського менеджменту, 8 років 
володів птахофермою.

● Мінімальні інвестиції в бізнес - $200 тис. доларів   

● Мінімальний чистий капітал – 300 тис. доларів   

● Новий бізнес = 51% мінімальна власність громадянина 
або обов'язковий PR, 49% - Петро. Необхідно створити 
вакансію мінімум 1 FT для громадянина або PR (не 
родичів)

● Купівля існуючого бізнесу = 100% власності  Petro. 
Створення робочих місць не потрібно.

● Лист підтримки громади від сільської громади 
Альберти, що бере участь.
● Родичі в Канаді бонус – сестра PR і живе в Едмонтоні



21. Імміграційний напрямок для релігійних
працівників

2

Релігійні діячі можуть подати заявку, якщо вони 
відповідають існуючим критеріям прийнятності 
для:

● The Alberta Opportunity Stream 

● The Rural Renewal Stream 

● The Alberta Express Entry Stream



22. Потік випускників підприємців Альберти

Олег

● Вік: 30
● Освіта: 2 роки навчання в університеті Калгарі

(ступінь магістра)
● Дозвіл на роботу - дійсний PGWP
● IELTS: 7
● Створення бізнесу – планування створення

нового бізнесу в Альберті (мінімум 35% 
власності), ділові партнери (громадяни або PR)



23. Alberta Accelerated Tech Pathway

● Необхідно мати активний профіль Federal 
Express Entry.

● Робота FT в AB або пропозиція роботи FT.
● Робота має бути в списку прийнятних професій 

у техніці.
● Роботодавець має бути частиною технологічної 

галузі AB, як зазначено в необхідному списку.
● Професія Express Entry має збігатися з 

поточною роботою AB або пропозицією роботи 
AB.

● Необхідно подати заявку за допомогою онлайн-
форми до AB gov.



24. Програма тимчасового проживання для
номінальних іммігрантів Саскачевану (SINP) –

працівники
1. International Skilled Worker Category - Employment Offer ((Міжнародна кваліфікована категорія – Пропозиція працевлаштування)
https://www.saskatchewan.ca/residents/moving-to-saskatchewan/live-in-saskatchewan/by-immigrating/saskatchewan-immigrant-
nominee-program/browse-sinp-programs/applicants-international-skilled-workers/international-skilled-worker-with-employment-offer
2. International Skilled Worker Category - Occupations In – Demand  (Категорія міжнародного кваліфікованого працівника ) 
https://www.saskatchewan.ca/residents/moving-to-saskatchewan/live-in-saskatchewan/by-immigrating/saskatchewan-immigrant-
nominee-program/browse-sinp-programs/applicants-international-skilled-workers/international-skilled-worker-occupations-in-demand
3. International Skilled Worker Category - Hard-To-Fill Skills Pilot
https://www.saskatchewan.ca/residents/moving-to-saskatchewan/live-in-saskatchewan/by-immigrating/saskatchewan-immigrant-
nominee-program/browse-sinp-programs/applicants-international-skilled-workers/hard-to-fill-skills-pilot
4. Saskatchewan Experience Class - Skilled Worker with Existing Work Permit
https://www.saskatchewan.ca/residents/moving-to-saskatchewan/live-in-saskatchewan/by-immigrating/saskatchewan-immigrant-
nominee-program/browse-sinp-programs/applicants-with-saskatchewan-experience/applicants-with-existing-work-permit
5. Saskatchewan Experience Class - Health Professionals (Саскачеванський клас досвіду - медичні працівники)
https://www.saskatchewan.ca/residents/moving-to-saskatchewan/live-in-saskatchewan/by-immigrating/saskatchewan-immigrant-
nominee-program/browse-sinp-programs/applicants-with-saskatchewan-experience/health-professionals
6. Saskatchewan Experience Class - Students
https://www.saskatchewan.ca/residents/moving-to-saskatchewan/live-in-saskatchewan/by-immigrating/saskatchewan-immigrant-
nominee-program/browse-sinp-programs/applicants-with-saskatchewan-experience/students

https://www.saskatchewan.ca/residents/moving-to-saskatchewan/live-in-saskatchewan/by-immigrating/saskatchewan-immigrant-nominee-program/browse-sinp-programs/applicants-international-skilled-workers/international-skilled-worker-with-employment-offer
https://www.saskatchewan.ca/residents/moving-to-saskatchewan/live-in-saskatchewan/by-immigrating/saskatchewan-immigrant-nominee-program/browse-sinp-programs/applicants-international-skilled-workers/international-skilled-worker-occupations-in-demand
https://www.saskatchewan.ca/residents/moving-to-saskatchewan/live-in-saskatchewan/by-immigrating/saskatchewan-immigrant-nominee-program/browse-sinp-programs/applicants-international-skilled-workers/hard-to-fill-skills-pilot
https://www.saskatchewan.ca/residents/moving-to-saskatchewan/live-in-saskatchewan/by-immigrating/saskatchewan-immigrant-nominee-program/browse-sinp-programs/applicants-with-saskatchewan-experience/applicants-with-existing-work-permit
https://www.saskatchewan.ca/residents/moving-to-saskatchewan/live-in-saskatchewan/by-immigrating/saskatchewan-immigrant-nominee-program/browse-sinp-programs/applicants-with-saskatchewan-experience/health-professionals
https://www.saskatchewan.ca/residents/moving-to-saskatchewan/live-in-saskatchewan/by-immigrating/saskatchewan-immigrant-nominee-program/browse-sinp-programs/applicants-with-saskatchewan-experience/students


25. BC Провінційна номінальна програма
(BC PNP)

● Кваліфікований працівник
● Орган охорони здоров’я (лікар, акушерка або 

медсестра
● Початковий рівень і напівкваліфікований рівень (ця 

категорія не має опції Express Entry BC) 
(туризм/гостинний бізнес, далекомагістральні 
вантажні перевезення, харчова промисловість або 
сектори охорони здоров’я)

● Міжнародний випускник/Міжнародна аспірантура
● BC PNP Tech
● Кваліфікований робітник (включаючи опцію Express 

Entry BC)
● Міжнародний випускник (включаючи варіант 

експрес-в’їзду до BC)

https://www.welcomebc.ca/Immigrate-to-B-C/About-The-BC-PNP

https://www.welcomebc.ca/Immigrate-to-B-C/Skills-
Immigration#ELSS

https://www.welcomebc.ca/Immigrate-to-B-C/About-The-BC-PNP
https://www.welcomebc.ca/Immigrate-to-B-C/Skills-Immigration


26. Номінальна програма провінції Манітобa
(MPNP)

(No Points-Based Assessment)

● Кваліфіковані робітники в Манітобі
● Міжнародний випускник
● Заходи MPNP для українців

https://immigratemanitoba.com/immigrate-to-
manitoba/skilled-workers/swm/eligibility/

https://immigratemanitoba.com/immigrate-to-manitoba/skilled-workers/swm/eligibility/


•1-403-219-2710
info@fisher-law.ca
www.fisher-law.ca

Дякую!

mailto:info@fisher-law.ca
https://www.fisher-law.ca/

