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ТРАНСПОРТ
ВОДІННЯ
Протягом  перших 60 днів перебування 
в Онтаріо ви можете користуватися 
водійськими правами, виданими у вашій 
країні.

Щоб одержати водійські права Онтаріо, вам 
необхідно пред›явити посвідчення особи. Вам 
також слід взяти з собою водійські права й 
підтвердження вашого водійського стажу з 
вашої країни.

Можливо, вам доведеться пройти перевірку 
зору й здати тест на знання правил.

• Щоб отримати додаткову інформацію про
одержання прав водія Онтаріо, відвідайте
сайт drivetest.ca або findlink.at/driverinfo

• Щоб дізнатися, які документи вам
знадобляться, відвідайте сайт drivetest.ca або
findlink.at/licensing

Дізнайтеся про правила дорожнього 
руху в Онтаріо на сайті ontario.ca або 
findlink.at/dhandbook

СТРАХОВКА
Кожен власник автомобіля повинен мати 
страховку. У провінції Онтаріо діє система 
страхування від нещасних випадків. Якщо 
ви одержали травму, або ваш автомобіль був 
ушкоджений в результаті аварії, ви подаєте 
вимогу до своєї власної страхової компанії, а 
не до компанії іншого водія.

• Дізнайтеся про страхування без
відповідальності в Страховому бюро Канади
(Insurance Bureau of Canada): ibc.ca або
findlink.at/nofault

Знайдіть страхових брокерів і компанії 
на сайті довідника «Жовті сторінки» за 
адресою yellowpages.ca

ГРОМАДСЬКИЙ ТРАНСПОРТ
У багатьох населених пунктах Онтаріо 
діє система громадського транспорту. Ви 
можете придбати індивідуальні квитки, але 
найчастіше дешевше й простіше купити 
місячні проїзні або проїзні на велику 
кількість поїздок. У деяких системах існують 
спеціальні тарифи для студентів і людей 
похилого віку.

Щоб дізнатися про громадський транспорт у 
вашому районі, подивіться «сині сторінки» 
телефонного довідника або відвідайте 
сторінку Міністерства транспорту (Ministry 
of Transportation) на сайті ontario.ca або сайт 
findlink.at/ transit

Таксі: ви можете зателефонувати в 
диспетчерську службу таксі або скористатися 
додатком для смартфону, щоб замовити 
таксі. У деяких містах таксі можна викликати 
прямо на вулиці. Більшість таксі оплачується 
згідно лічильнику, і пасажир має змогу добре 
бачити лічильник. Ви можете запитати у 
водія приблизну вартість поїздки до того, як 
сядете в таксі.

Знайдіть місцеву службу таксі в 
«Жовтих сторінках» або відвідайте сайт 
yellowpages.ca

Оренда легкових і вантажних автомобілів: 
ви можете орендувати легкові й невеликі 
вантажні автомобілі на день, вихідні або 
на більш тривалий строк у приватних 
компаніях з прокату авто. Уважно 
прочитайте договір. Шукайте компанію з 
прокату авто у довіднику «Жовті сторінки» 
або на сайті yellowpages.ca

Спільне використання автомобілів: у великих 
містах ви можете приєднатися до служби 
спільного використання автомобілів, яка 
дозволяє орендувати автомобіль на короткий 
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ВАЖЛИВА ПРИМІТКА
строк з погодинною оплатою. У таких служб 
є зручні місця одержання й здачі автомобіля. 
Шукайте компанії зі спільного використання 
автомобілів у «Жовтих сторінках» або 
відвідайте сайт yellowpages.ca

ВЕЛОСИПЕДИ
У деяких населених пунктах є виділені 
велосипедні доріжки для приміських поїздок 
і велосипедні доріжки для любителів 
активного відпочинку.  Велосипедист 
повинен дотримуватися всіх правила 
дорожнього руху. Велосипедисти молодше 
18 років зобов›язані носити велосипедний 
шолом.

Щоб дізнатися більше про велоспорт і 
безпеку, зателефонуйте в Servіce Ontarіo 
за номером 1-800-267-8097 або відвідайте 
сторінку Міністерства транспорту (Ministry 
of Transportation) на сайті ontario.ca або 
findlink.at/Cycling

• Носіть із собою водійські 
права для ідентифікації.

• Завжди майте в автомобілі 
документи на страховку й 
право власності.

• Ніколи не сідаєте за кермо 
випивши.

• Не розмовляйте по телефону 
й не пишіть СМС під час 
водіння.

• Завжди пристібайтеся 
ременем безпеки.

• Для водіння вантажівок і 
мотоциклів потрібні 
спеціальні права.
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