
Всі ми знаємо, що Канада — це 
країна емігрантів. Вистачає тут і 
наших земляків, перші з яких пере-
бралися близько сотні років тому. 
Але не припиняють емігрувати 
сюди українці й нині. Як живеться 
їм за кордоном, нам розповіла 
Ольга Шостачко, яка з батьками 
та меншим братом переїхала до 
Канади майже чотири роки тому. 
За цей час вони, звісно, обжились, 
придбали власний дім, знайшли 
друзів і роботу, вивчили мову. 

— Ми живемо в центральній про-
вінції Саскачеван у місті Реджайна. 
За розмірами воно трохи більше від 
Луцька. У Реджайні немає нічого осо-
бливого, тому на вихідні більшість 
мешканців виїжджає за місто на від-
починок. Тут дуже холодні зими, сні-
гу зазвичай ще більше, як в Україні 
минулого року. Спершу було трохи 
незвично, бо, скажімо, автомобіль 
на ніч потрібно підключати до спе-
ціального обігрівача, щоб він вранці 
рушив, — розповідає сміючись Оля. 
— Першим у Канаду переїхав наш 
тато. Знайшов тут роботу для себе, 
а тоді вже забрав усіх нас. Звісно, на 
початку було дуже важко, особливо з 
мовою, бо в Україні англійську вчили 
лише трохи. Тож ми з братом одразу 
пішли навчатись: я — в університет, а 
він — на мовні курси. 

Зі слів Олі, що краща у тебе ан-
глійська, то легше знайти гідну ро-
боту. Спочатку дівчина працювала 
потроху аж у трьох місцях — у хім-
чистці та на ресепшині в двох кліні-
ках. При цьому встигала вечорами 
вивчати мову в університеті. 

— Щоб здобувати освіту за яко-
юсь спеціальністю, необхідно мати 
відповідний мовний рівень. Диплом, 
який підтверджує знання мови, я 
отримала лише минулого року. І 
відразу пішла здобувати фах медсе-
стри, — розповідає Оля. — Зараз на-
вчаюсь, усе ще працюю в клініці на 

ресепшині, а по вихідних — в агенції 
з нерухомості. Платять не надто ба-
гато, але робота не важка. А от брат 
працює на будівництві. 

Волинянка запевняє, що у Кана-
ді вища освіта — це ключ до гарного 
та забезпеченого життя. Молодь із 
усіх сил старається здобути хорошу 
спеціальність. Навчання, правда, 
дуже дороге: щомісяця доводиться 
витрачати в середньому понад ти-
сячу доларів. Та й варіант учитись 
абияк, лише б отримати диплом, не 
проходить — постійно потрібно ста-
ратись і працювати над собою. Але 
навчатись є для чого, оскільки заро-
бітні плати спеціалістів дозволяють 
достойно жити. 

— Найбільш оплачувані про-
фесії — лікар та юрист. Наприклад, 
гінеколог отримує 600 тисяч доларів 
у рік. Сімейні лікарі заробляють у 
середньому 20 тисяч на місяць, — 

каже співрозмовниця. 
Зі слів Олі, більшість молодих 

українців у Канаді зрештою влашто-
вуються на непогану роботу — в 
банках, страхових агентствах, клі-
ніках. А от старші люди, через від-
сутність хорошого рівня мови, пра-
цюють у ресторанах чи магазинах, 
отримуючи мінімальну зарплату. 
Щоправда, та «мінімалка» пересіч-
ному українцеві видасться ледь не 
максимумом, бо становить 10 дола-
рів за годину. Плюс офіціантам тут 
прийнято залишати «на чай» 10–15% 
від замовлення, а продавцям допла-
чують надбавку за роботу протягом 
тривалого часу. 

Втім, на ці гроші канадські укра-
їнці не надто розкошують, хоч вар-
тість продуктів та одягу така ж, як 
в Україні. Якщо немає власного по-
мешкання, левову частку заробітків 
доводиться витрачати на його орен-

ду. 
— Оренда квартири обходиться 

у 1000–1200 доларів на місяць, при-
дбати собі житло теж недешево, та 
більшість українців у підсумку таки 
купує його. На знімній квартирі 
наша сім’я жила лише півроку, а по-
тім придбали власний дім. 

— У Реджайні вистачає наших, 
є навіть спілка українців, куди ми 
іноді ходимо на святкування. Бать-
ки в основному з земляками і спіл-
куються. Більшість моїх знайомих 
— канадці. А от брат товаришує з 
японцями, арабами, китайцями, 
бо вчиться з ними в одній групі, — 
каже Оля. 

Так як Канада — країна іммі-
грантів, то тут шанують традиції 
багатьох країн. Оля розповіла, що 
їхня сім’я святкує два Різдва, від-
значає наш Новий рік, але поважає і 
китайський. Окрім цього, святкують 
Великдень, Хелловін і День Пам’яті. 

— Нещодавно в Торонто інду-
си вийшли бастувати проти вста-
новлення новорічної ялинки. Див-
ні люди: приїхали в чужу країну і 
влаштовують революцію. То наш 
прем’єр сказав, що можуть їхати до-
дому, якщо їх тут щось не влашто-
вує, — ділиться волинянка. 

На Ольгу та її сім’ю Канада спра-
вила лише позитивні враження. 
Каже, що тут усі дуже ввічливі та 
приємні, на вулиці люди вітаються 
одне з одним, постійно посміхають-
ся, в разі потреби намагаються допо-
могти. 

— Я колись на парковці біля 
магазину захлопнула свій автомо-
біль заведеним. Підійшла до якоїсь 
пані та запитала, чи має час відвез-
ти мене додому по запасні ключі. 
То вона мене без проблем відвезла і 
була дуже рада, що допомогла мені, 
— пригадує Оля. — Але найкраще 
те, що в Канаді абсолютно немає ко-
рупції, і це дуже круто! 

Ольга УРИНА 
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Телегід

06:00 «ТСН-Тиждень»
06:45, 07:10, 08:10 «Сніданок 

з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30, 23:35 

ТСН: «Телевізійна служба 
новин»

08:05 «Економічна правда»
09:05, 17:10 Т/с «Любов та по-

карання» 
11:15 Х/ф «Висоцький. Дякую, 

що живий»
15:40 «Російські сімейні драми»
16:45, 04:30 «Тсн. Особливе»
20:15 Т/с «Шерлок Холмс»
22:15, 04:55 «Гроші»
23:50 Х/ф «У краю крові та 

меду» 
02:05 Т/с «Сусіди» 

05:30 Х/ф «Лісове озеро»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 

12:00, 17:50 Новини
07:10, 07:35, 08:10, 08:35 «Ранок 

з ІНТЕРом»
09:10, 12:20 Т/с «Птах у клітці»
13:35 «Судові справи»
14:35 «Сімейний суд»
15:40 «Жди меня»
18:00, 04:40 «Стосується кожного»
19:05 Т/с «Пасічник»
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Майор поліції»
22:25 Т/с «Кулінар 2»
00:30 Т/с «Картковий будинок»
01:30 Х/ф «Хрещений батько» 

05:15 «Чужі помилки. Смерть 
Нефертіті»

06:00, 15:55 «Все буде добре!»
07:45, 18:20 «Неймовірна правда 

про зірок»
09:05 «Таємниці Х-фактора. Без 

права на слабкість»
10:05 Х/ф «Сонцеворот» 
12:40 «Битва екстрасенсів. Чолові-

ки проти жінок»
14:55 «Звана вечеря-2»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
20:10 «Куб - 4»
22:25 «Детектор брехні - 4»
00:10 «Один за всіх»
01:25 Х/ф «Поліцейські та зло-

дії» 
03:05 Нічний ефір

05:05 Служба розшуку дітей
05:15 Світанок
06:15, 07:25 Ділові факти
06:25 Економічний інтерес
06:30 Т/с «Таксі»
06:50 Т/с «Леся+Рома»
07:35, 08:45, 12:45, 18:45 Факти
09:15 Т/с «Літєйний»
11:35, 13:00 Т/с «Під зливою 

куль»
16:20 Х/ф «Бригада. Нащадок»
19:25 Надзвичайні новини
20:10 Т/с «Лютий»
22:20 Т/с «Прокурорська пере-

вірка»
23:30, 03:20 Свобода слова
01:35 Х/ф «Тобі відоме моє 

ім’я» 
03:10 Про-Ziкаве.ua

06:15, 05:35 Срібний апельсин
07:00, 09:00, 17:00, 19:00 Події
07:30 Щиросерде зізнання
08:00 Т/с «Подружжя» 
09:10 Т/с «П’ятницький. Глава 

третя» 
11:00 Х/ф «Любов з пробірки» 
13:10 Люблю! Чекаю!
14:10, 17:20, 22:30 Т/с «Слід» 
16:00, 04:10 Критична точка
18:00 Т/с»-Поцілуй! Нова історія» 


19:20, 04:55 «Говорить Україна»
20:00 Т/с «Балабол» 
22:00, 03:40 Події дня
23:20 Х/ф «Апокаліпсис» 
02:05 Х/ф «Тремтіння Землі 4: 

Легенда починається» 

06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфільми» 
09:20 Х/ф «Перша донька» 
11:30 «Пороблено в Україні»
13:10 «КВК»
15:50 «Вечірній квартал»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Орел і Решка»
20:00 Т/с «Моя прекрасна 

няня» 
21:00 «Розсміши коміка»
22:00 «Леся Здєся»
22:25 Х/ф «Залізна людина 2» 
01:00 Х/ф «Одружуся з першою 

зустрічною» 
02:25 «Нічне життя»

06:00 Мультфільми 
06:55 Т/с «Команда ЧЕ» 
09:00 Х/ф «Сорок» 
11:00 Т/с «Гончі-5» 
19:00 Т/с «Лінійний відділ» 
21:00 Новини 2+2
21:25 «ДжеДАІ»
22:00 Х/ф «Міцний горішок-4» 
00:30 Х/ф «Нова земля» 
02:40 Х/ф «Вічний поклик. Перша 

серія» 
03:45 Х/ф «Далекий постріл» 

05:00, 08:00, 11:00, 14:00, 04:00 
Новини

05:05, 08:15 «Доброго ранку»
09:00 «Контрольна закупівля»
09:30 «Жити здорово!»
10:30 «Зрозуміти. Пробачити»
11:15 «Модний вирок»
12:10 «Доброго здоров’ячка!»
13:00 Інші новини
13:20 «Час обідати!»
14:15, 17:40 «Істина десь поруч»
14:30, 01:50 «Вони ы ми»
15:20 «У наш час»
16:10 «Наодинці з усіма»
17:00 Вечірні новини
18:00, 00:50 «Давай одружимося!»
19:00, 23:55 «Нехай говорять»
20:00 «Час»
20:30, 02:45, 04:05 Т/с «Відлига»
22:50 Нічні новини
23:00 «Познер»

05:10, 06:10 Teen Time
05:15 Будинки мажорів
06:15, 13:15 М/с «Черепашки-

ніндзя»
06:35, 13:35 М/с «Губка Боб»
07:00, 07:35, 08:35 Підйом
09:00 Х/ф «Шопо-коп»
10:50, 18:00, 22:00 Т/с «Вороніни»
13:10, 14:20 Kids Time
14:55 Т/с «Друзі»
15:55 Т/с «Дві дівчини без 

гроша»
16:50 Т/с «Щоденник лікаря 

Зайцевої»
19:00, 01:20 Репортер
19:20 Абзац!
20:00 Т/с «Молодіжна команда»
21:00 Т/с «Кухня»
23:00 Х/ф «Бумер» 
01:30 Т/с «Щоденники вампіра» 


02:10 Т/с «Третя планета від 

сонця»
03:00 Служба розшуку дітей
03:05, 04:00 Зона ночі
03:10 Загублений рай
04:05 Десята муза в Україні
04:30, 05:15 Зона ночі Культура

05:00 Х/ф «Добрі та погані»
06:25 Х/ф «Потерпілі претензій 

не мають»
08:00 «Агенти впливу»
09:00 «Правда життя. Професія 

тамада»
09:40 «Легенди шансону»
10:45 Т/с «Далекобійники. 

Десять років по тому»
14:50 Т/с «Пандора»
19:00, 21:40, 02:40, 05:25 «Свідок»
19:30 Т/с «У зоні ризику»
22:00 Т/с «Згадати майбутнє» 
23:00 Т/с «CSI: Нью-Йорк» 
00:00 Т/с «Закон і порядок» 
01:00 Т/с «NCIS: Лос-Анджелес» 


03:10 «Речовий доказ»
04:30 «Правда життя»

05:45 Радянські мультфільми
09:45 Х/ф «Якби я був началь-

ником»
11:15, 15:30 «Жарт за жартом»
12:15 Х/ф «На Дерібасівській гар-

на погода, або На Брайтон-
бич знову йдуть дощі»

14:05 Х/ф «Лихе лихо початок»
16:40 Х/ф «У тихій пристані»
18:05 Х/ф «Я вільний, я нічий»
19:40 Х/ф «Три доби після без-

смертя»
21:20 Х/ф «Кінець отамана»
22:35 Т/с «Безмовний свідок»
00:40 Х/ф «Чоловічі тривоги»
03:25 Х/ф «Білий ворон»
05:00 Кіноляпи

06:00 Телепузики
06:30, 07:30 М/с «Лалалупси» 
07:00 Малята-твійнята
07:55 Мультик з Лунтіком
08:20 М/с «Шоу Гарфілда» 
08:55 Єралаш
09:55, 21:05 Країна У
11:00, 00:30 Одна за всіх
12:00 Т/с «Якось у казці» 
12:55 Любов з майбутнього
13:55 Богиня. Нова колекція
16:00 Т/с «Брати» 
17:00 Т/с «Вісімдесяті» 
18:00 ТЕТки і шмотки
19:00 Моду народу
20:00 Т/с «Два батька і два 

сина» 
22:10 Віталька
23:10 Дурнєв+1
23:50 Т/с «Секс і місто» 
01:25 Т/с «Закрита школа» 
02:15 Т/с «Кремлівські курсанти» 


03:05 З ночі до ранку

05:20 Квадратний метр
05:55 Дачні історії
06:45 Телеторгівля
07:45, 13:20, 21:10 Мультфільми 
10:10, 10:50, 19:50, 20:40 Школа 

доктора Комаровського
11:20, 15:00 Справа смаку
12:20, 16:00 Жіноча форма
18:00, 21:40 Т/с «Тетянин день» 
23:35 Незіркове дитинство
00:40 Реальна відпустка
01:30 Арт Простір
04:30 Все моє

06:00 Православний календар
06:05, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 

08:30, 15:00, 18:20, 01:20, 
03:00, 03:50 Новини

06:10, 07:05, 08:05, 23:15 Спорт
06:20 Хочу все знати
06:35 Доброго ранку, Україно!
06:45, 07:45, 08:20 Гість студії
07:25 Країна on line
07:35 Ера бізнесу
08:35 Ранкові поради
08:45 Корисні поради 
09:00 Підсумки тижня
09:55 Політтеатр
10:15 Без цензури
10:40 Дитячий фестиваль «Ангел»
11:30 Всеукраїнський конкурс-фес-

тиваль «Зоряні мости»
12:00 Діловий світ
12:10 Шеф-кухар країни
13:00 Хто в домі хазяїн?
13:25 Аудієнція. Країни від А до Я
13:45 Світло
14:10 Право на захист
14:30 Темний силует
14:40 Вікно в Америку
15:15 Euronews

15:30 Діловий світ. Агросектор
15:35 Життя на рівних
15:55 Т/с «Фронт без флангів»
17:15 Про головне
17:35 Світ спорту
17:40 Діловий світ
18:05 Агро-News
18:40 Фінансова перспектива
18:50 Сільрада
19:15 Фестиваль гумору «Умора»
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:30 Діловий світ
21:40 Знак питання
21:50 До 25-річчя дуету «Світязь»
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00, 01:00 Підсумки
23:25 На слуху
23:50 Від першої особи
00:10 Сміх з доставкою додому
01:40 Про головне
02:00 ТелеАкадемія
03:15 «Секрети успіху»
04:00 Дорослі ігри
04:50 Всеукраїнський конкурс-фес-

тиваль «Зоряні мости»
05:20 Служба розшуку дітей
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ЕНТЕРФІЛЬМ
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Понеділок, 2 грудня

Українців у Канаді найбільше тішить 
відсутність корупції 

У Ковелі 
комунальники 
не готові до зими 

Комунальне підприємство 
«Добробут» не встигає підго-

тувати своє господарство до зи-
мового періоду. За словами його 
директора Олександра Гудовано-
го, наразі в гаражах невідремон-
тована техніка, не вистачає за-
пчастин, паливно-мастильного 
матеріалу залишилося на лічені 
дні. 

Одначе, як з’ясувалося, най-
більша проблема «Добробуту» 
навіть не в цьому — на підпри-
ємстві катастрофічно не виста-
чає водіїв транспортних засобів. 

Проте, незважаючи на про-
блеми, які щільно обліпили КП, 
керівник сподівається вивести 
його зі збиткового стану. Каже, 
що у жовтні «Добробут» отри-
мав 8,9 тисячі гривень прибутку, 
більше ніж на 20 тисяч зменшив 
кредиторську заборгованість, 
спромігся виплатити людям за-
робітну плату за липень, а місяч-
ний фонд підприємства стано-
вить 161 тисячу гривень. 

Олександр Гудований акцен-
тує на тому, що завантаженість 
очолюваного ним господарства 
цілком залежить від замовлень 
міста і фінансування проведених 
робіт, гроші за які досі не випла-
чені через заборгованість казна-
чейства. 

На дорогах визначили місця 
для стоянки автівок на час 
негоди 
Перший заступник голови ОДА Олександр 
Башкаленко повідомив, що в області вперше 
зробили 32 майданчики для відстою транспорту 
під час надзвичайних ситуацій у зимовий період. 
Загалом вони вміщають приблизно дві тисячі 
легкових і 970 вантажних автомобілів. «Враховано 
все: доставку продуктів, паливно-мастильних 
матеріалів, розчистку дороги», — сказав чиновник. 

У Луцьку чоловік упав 
у колодязь 
Днями вечірньої пори рятувальникам надійшло 
повідомлення про те, що в обласному центрі, на вул. 
Воровського, у колодязь упав чоловік. Рятувальники 
оперативно прибули на місце події та за допомогою 
мотузки витягнули чоловіка з колодязя глибиною 
близько 12 метрів. Потерпілому надали невідкладну 
медичну допомогу. Від подальшої госпіталізації він 
відмовився. 

06:00, 11:00 Аферисти проти 
туристів

06:40, 13:00 Як секс змінив історію
07:40, 20:40 Шукачі
08:30, 12:00 Смертельна зустріч
09:20, 14:00 Сучасні дива
10:10 В пошуках пригод
15:00, 18:50 Таємнича Росія
16:00 Підроблена історія
17:00, 19:40 В пошуках істини
18:00 Д/ф «Ні кроку назад. Битва 

за Москву»
21:30 Д/ф «Шарль де Голль»
22:30 Пустелі: життя на межі
23:30 Загадки Всесвіту
00:30 Покер
01:20 Гучна справа


