
CANADA EMERGENCYC RESPONSE BENEFIT Benefit – Ukrainian Translation 
 
Що таке фонд “Допомога Канади у Відповідь на Надзвичайну Ситуацію” (Canada 
Emergency Response Benefit - CERB)? 

Цей фонд “Допомога Канади у Відповідь на Надзвичайну Ситуацію” надає тимчасову 
фінансову допомогу  для людей, що перестали працювати і залишилися без будь-якого 
доходу через КОВІД -19,  чи то працювали на когось чи самі на себе (self-employed).      

Ця нова Допомога виплачується блоками в чотири тижні у загальному розмірі $2,000, що 
відповідає $500 на тиждень. Допомога надається максимум на 16 тижнів. 

Ця допомога покриває період з 15 березня до 3 жовтня 2020 року. Подати можна на 
допомогу протягом цього періоду, але не пізніше 2 грудня 2020 року.  

Як знати чи подавати на допомогу через фонд по безробіттю (EI) чи через фонд 

“Допомоги Канади у Відповідь на Надзвичайну Ситуацію” (CERB)? 

Якщо ви припинили працювати через КОВІД-19, ви можете подати на допомогу через цей 
фонд Допомоги (CERB), не залежно від того чи ви маєте право подати на допомогу по 
безробіттю (EI) чи ні. 

Починаючи з 6 квітня 2020 р. буде відкрите єдине місце (portal) для допомоги з подачею 
аплікацій. 

До того часу, канадці та особи, котрі мають картку Постійного Проживання (PR card), котрі 
мають право подати на допомогу по безробіттю і хто втратили роботу, можуть 
продовжувати подавати на цей фонд (ЕІ). 

Якщо ви подали на допомогу по безробіттю (EI) 15 березня чи пізніше, ваші аплікації 
будуть автоматично розглянуті через новий фонд Допомоги (CERB). 

Додатково, ви також повинні подати на інші допомоги через фонд по безробіттю (EI), такі 
як по догляду за дітьми, вагітність,  по догляду за іншими, риболовство та розподіл роботи 
з кимось на одній посаді. 

• Подати на інші бенефіти по безробіттю (EI)   
https://www.canada.ca/en/employment-social-development.html 

 
Коли я можу подати на допомогу через новий фонд “Допомоги” (CERB )? 
 

https://www.canada.ca/en/employment-social-development.html


Починаючи  з 6-го квітня, 2020 ви можете подавати на допомогу через новий фонд 
Допомоги (CERB). 

До того часу, канадці та особи, котрі мають картку Постійного Проживання (PR card), котрі 

втратили роботу і  мають право подати на допомогу по безробіттю, можуть продовжувати 

подавати на допомогу через фонд по безробіттю (ЕІ). 

За якими критеріями буде призначатися CERB?  

Субсидія буде надаватися працівникам, які: 

• проживають у Канаді і досягли 15 річного віку; 
• хто припинив працювати через COVID-19 або має право на допомогу по безробіттю 

або на виплати на випадок хвороби; 
• мали дохід не менше 5000 доларів у 2019 році або за 12 місяців до дати подання на 

CERB; 
• на даний момент вже не мають або очікують, що не будуть мати доходів від 

працевлаштування чи самозайнятості принаймні 14 днів поспіль у найближчому 
чотиритижневому періоді. Для наступних періодів виплат працівник також очікує, 
що не матиме доходів від працевлаштування. 

Дохід щонайменше 5000 доларів  може бути отриманий з будь-якого або поєднання таких 
джерел: зайнятість; самозайнятість; допомога по вагітності, пологах та догляду за дитиною 
в рамках програми страхування зайнятості та/або подібних виплат, що виплачуються в 
Квебеку відповідно до Плану батьківського страхування в Квебеку. 

Субсидія надається лише особам, які припинили роботу внаслідок причин, пов’язаних із 
COVID-19. Якщо ви в пошуках нової роботи, але не припинили працювати через COVID-19, 
ви не маєте права на отримання CERB. 

Наприклад, якщо ви студент, який працював минулого року і планували працювати влітку 
цього року, ви не будете отримувати CERB. 

За яких обставин я можу подати аплікацію на отримання CERB? 

CERB надається тільки тим працівникам, хто припинив працювати з причин, пов’язаних із 
COVID-19 або мають право на допомогу по безробіттю (Employment Insurance) чи на 
виплати на випадок хвороби (sickness benefits). 

Приклади припинення роботи можуть включати, але не обмежуються тими, що подані 
нижче: 

• Вас відпустили з роботи або ваші години скоротили до нуля; 
• Ви знаходитесь на карантині або хворі через COVID-19; 



• Ви не можете працювати тому, що мусите доглядати інших, хто перебуває на 
карантині чи хворіє через COVID-19; та / або 

• Ви не можете працювати тому, що мусите доглядати дітей чи інших підопічних, 
заклади догляду за якими закриті через COVID-19. 

• Ви не можете залишити свою роботу добровільно. 

 

Чи потрібна мені медична довідка для отримання CERB, якщо я перебуваю на карантині 
чи хворію на COVID-19? 

Ні. Потрібно лише заповнити аплікацію онлайн. 

 

Чи маю я бути звільненим/звільненою з роботи, щоб отримати “Допомогу Канади у 
Відповідь на Надзвичайну Ситуацію” CERB? 

Ні. Працівники, які залишаються прив’язаними до своєї компанії, можуть отримати цю 
пільгу. 

Ви змушені були припинити працювати внаслідок COVID-19 і не маєте або очікуєте, що не 
будете мати доходів від працевлаштування чи самозайнятості принаймні 14 днів поспіль у 
найближчому чотиритижневому періоді. У наступні періоди ви очікуєте, що не матимете 
доходів від працевлаштування. 

Ви також можете подати аплікацію на “Допомогу Канади у Відповідь на Надзвичайну 
Ситуацію” CERB, якщо Ви маєте право на допомогу по безробіттю (Employment Insurance ) 
або на виплати на випадок хвороби (sickness benefits). 

Де я можу подати заяву на СЕRB? 
 
Портал до цієї фінансової допомоги почне працювати 6 го квітня, 2020 р. Заявники 
зможуть подати заяву на цю допомогу заднім числом, при цьому початок з якого буде 
допомога рахуватися  15 березня 2020р. 
  
В очікуванні запуску порталу, особи, які втратили роботу та мають право на отримання 
страхування на випадок втрати роботи (Employment Insurance) можуть 
продовжувати  подавати заяви на страхування на випадок втрати роботи (Employment 
Insurance). 
  
Яку суму я зможу отримати через CERB?  
 



Ця фінансована допомога в розмірі $2000 буде виплачуватися частинами по $500 на 
тиждень протягом 4-ох тижнів. Максимальний термін цієї допомоги становитиме 16 
тижнів.  
  
Фінансова допомога обкладається податком, але податок не буде відраховуватись на час 
отримування фінансової допомоги . Кожний заявник має звітувати про отримання цієї 
фінансової допомоги як прибуток (income) під час заповнення декларації на обкладання 
прибутку (Income Tax) за 2020 податковий рік. 
  
Чи можу я мати іншій прибуток під час отримування СЕRB ?  
 
Ви були вимушені припинити працювати з причини COVID-19 і не отримували ніякого 
прибутку від зайнятості принаймі 14 днів підряд протягом 4-ох тижневого періоду. Цей 
прибуток включає проплачену відпустку (paid leave), прибуток від самозайнятості (self-
employment), чи отримання будь- яких інших виплат від страхування по зайнятості 
(Employment Insurance). 
  
За наступні періоди ви не повинні отримувати ніякого прибутку від зайнятості. 
  
Ви також можете подати на СЕРВ якщо ви маєте право подати на страхування на випадок 
втрати роботи, звичайне страхування або страхування у разі хвороби (Еmployment 
Insurance).  
  
Ви можете також отримувати допоміжні провінційні або теріторіальні виплати у той самий 
час що ви отримуєте СЕРВ.  
  
Чи може особа отримувати цю СЕРВ допомогу якщо вона не є громадянином Канади 
або не має права на постійне проживання в Канаді (Permanent Resident status)?  
 
Щоб мати право на отримання цієї допомоги особа повинна проживати в Канаді та мати 
дійсний соціальний страховий номерок (SIN). 
  
Особи, які не мають громадянства Канади або права на постійне проживання в Канаді, але 
мають Робочі Візи, включаючи тимчасових іноземних робітників та міжнародних 
студентів, можуть мати право на цю допомогу, якщо вони відповідають іншим вимогам 
щодо цієї допомоги. 
  
Чи мінімальний прибуток в розмірі $5000 має бути зароблений в Канаді?  
 
Ні. Прибуток не має бути зароблений в Канаді, але ви повинні проживати в Канаді.  
  
Part 4  



Коли і як я зможу отримати “Допомога Канади у Відповідь на Надзвичайну Ситуацію” 
(CERB)? Скільки треба чекати на допомогу? 
 
Ви зможете отримати допомогу  протягом 10 днів з дня подання вашої аплікації. 
Не має періоду очікування. 
 
Оплата буде здійснюватись перерахунком на ваш банківський рахунок (direct deposit) або 
чеком. Ви зможете отримувати виплати скоріше, якщо оберете перерахунок на ваш 
банківський рахунок (direct deposit). 
 
(Ви окримаєте оплату з того числа відколи ви будете кваліфікуватись на допомогу) 
 
Чи я повинен подавати якісь документи при подачі на “Допомогу Канади у Відповідь на 
Надзвичайну Ситуацію” (CERB ) ? 
 
Ви повинні подати вашу особисту інформацію для зв’язку з вами, ваш номер соціального 
страхування (SIN) і доказати, що ви відповідаєте вимогам. 
 
Вас можуть попросити надати додаткові документи, щоб підтвердити що ви мали право 
подавати на допомогу пізніше. 
 
Якщо я вже отримую страхівку по безробіттю (Employment Insurance regular benefits), 
чи можу я подавати аплікацію на “Допомогу Канади у Відповідь на Надзвичайну 
Ситуацію” (CERB)? 
 
НІ.  Якщо ви отримуєте страхівку по безробіттю (Employment Insurance regular benefits), ви 
будете і надалі їх отримувати до закінчення терміну. 
 
Якщо ви кваліфікувались на страхівку по безробіттю (Employment Insurance regular 
benefits), якa почалась до 15 березня 2020 і ці виплати закінчуються до 3 жовтня 2020, то 
після закінчення цього терміну ви зможете подати аплікацію на “Допомогу Канади у 
Відповідь на Надзвичайну Ситуацію” (CERB), якщо ви будете кваліфікуватись по 
відповідних вимогах, в тому числі, якщо ви перестали працювати по причинах пов’язаних з 
Covid-19. 
 
Ви не можете отримувати виплати по страхівці по безробіттю (Employment Insurance 
benefits) і “Допомогу Канади у Відповідь на Надзвичайну Ситуацію” (CERB) за цей самий 
період часу. 
 
Якщо я подав аплікацію на страхівку по безробіттю (Employment Insurance regular or 
sickness benefits), але моя заява ще не розглянута, чи потрібно мені подавати аплікацію 
на “Допомога Канади у Відповідь на Надзвичайну Ситуацію” (CERB)? 
 
НІ. 



 
Якщо ви кваліфікувались на страхівку по безробіттю (Employment Insurance ) до 15 березня 
2020 то ваша заява буде розглянута на основі існуючих правил по страхівці по безробіттю 
(E I). 
 
Якщо ви кваліфікувались на страхівку по безробіттю (Employment Insurance regular or 
sickness benefits) з 15 березня 2020 і пізніше, то ваша заява автоматично буде розглянута 
на “Допомогу Канади у Відповідь на Надзвичайну Ситуацію” (CERB) 
 
Усі ці аплікації Service Canada розгляне якнайскоріше. 
 

Якщо по страхівці по безробіттю (Employment Insurance )  я маю право на більш ніж $500 
на тиждень, чи можу я отримати вищу суму? 
 
Ні. Коли ви подасте заявку на отримання “Допомоги Канади у Відповідь на Надзвичайну 
Ситуацію” (CERB), ви отримуватимете $500 на тиждень, незалежно від страхування 
зайнятості (EI). 
Однак ви зберігаєте право на отримання страхової зайнятості (EI) після того, як ви 
припините отримувати пільги надзвичайні ситуації (CERB). CERB не впливає на ваше право 
на EI. 
  
Якщо в мене виходить менше ніж $500 на тиждень за страхуванням зайнятості, чи я 
отримаю 500 доларів? 
 
Так. Подавши заявку на отримання “Допомоги Канади у Відповідь на Надзвичайну 
Ситуацію” (CERB), ви отримуватимете $500 на тиждень, незалежно від права на отримання 
страхування зайнятості (EI). 
  
Що робити, якщо я припинив роботу до 15 березня, але подав заявку на страхування 
зайнятості лише після 15 березня - яку допомогу я отримаю? 
 
Якщо до 15 березня ви отримали право на регулярні виплати або допомогу на випадок 
хвороби, ваша запит буде розглянутий відповідно до діючих правил страхування зайнятості. 
  
Якщо я отримую спеціальні пільги, такі як декретні, чи я маю право подати заявку на 
отримання “Допомоги Канади у Відповідь на Надзвичайну Ситуацію” (CERB)? 
Очікується, що ви повернетеся на роботу, коли закінчиться декрет(декретні виплати) чи інші 
виплати) за програмою страхування зайнятості EI. Але якщо робота недоступна внаслідок 
причин пов’язаних з COVID-19— то після закінчення вашої відпустки по декрету ви маєте 
право подати заяву на допомогу (CERB). 
 

Translated April 5, 2020   
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