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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, 23:25, 

02:55 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»

08:05 «Економічна правда»
09:05 Т/с «Тисяча і одна ніч» 
11:50, 01:40 «Російські сімейні 

драми»
12:55 Х/ф «Перевізник - 2» 
14:45, 20:15, 21:15 Т/с «Попіл» 
16:45, 02:30 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Любов та покаран-

ня» 
22:15, 04:55 «Гроші»
23:40, 03:10 Х/ф «Чорний лебідь» 



05:20 Х/ф «Петрович»
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 Х/ф «Вічна казка»
11:10, 12:20, 04:05 Д/с «Слідство 

вели... з Леонідом Канев-
ським»

13:40 «Судові справи»
14:40 «Сімейний суд»
15:45 «Жди меня»
18:00 «Стосується кожного»
19:05, 04:45 Т/с «Дельта»
20:00, 03:35 «Подробиці»
20:30 Т/с «Однолюби»
22:35 Т/с «Червоні гори»
00:30 Т/с «У саду чи в городі»

05:35 «Чужі помилки. V.I.P. - клієнт»
06:20, 16:00 «Все буде добре!»
08:00, 18:20 «Неймовірна правда 

про зірок»
09:40 «Моя правда. Анна Гальєрс. 

Чужа серед своїх»
10:35 Х/ф «Здрастуйте Вам!»
12:45 «Битва екстрасенсів. Чолові-

ки проти жінок»
15:00 «Звана вечеря»
18:00, 22:00 «Вiкна-Новини»
20:15 «Куб - 4»
22:25 «Детектор брехні - 4»
23:20 «Один за всіх»
00:45 Т/с «Доктор Хаус» 
01:40 Х/ф «Старомодна комедія» 


03:10 Нічний ефір

05:00 Служба розшуку дітей
05:10 Світанок
06:15, 07:25 Ділові факти
06:20 Економічний інтерес
06:30 Т/с «Таксі»
06:55 Т/с «Леся+Рома»
07:35, 08:45, 12:45, 18:45 Факти
09:15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10:10 Максимум в Україні
10:50, 13:00 Анекдоти по-

українськи
11:05 Х/ф «Особливості на-

ціонального полювання у 
зимовий період»

13:25 Т/с «Майстер і Маргарита»
19:25 Надзвичайні новини
20:10 Т/с «Пастка»
22:05 Четверта вежа
23:00, 03:00 Свобода слова
01:05 Х/ф «Шоссе смерті» 

05:10 Х/ф «Повір, все буде до-
бре...» 

07:00, 09:00, 17:00, 19:00, 03:30 
Події

07:30 Щиросерде зізнання
08:00 Т/с «Подружжя» 
09:10 Т/с «Квиток на двох» 
13:15 Люблю! Чекаю!
14:15, 17:20, 22:00 Т/с «Слід» 
16:00, 04:30 Критична точка
18:00 Т/с»-Поцілуй! Нова історія» 


19:20, 03:50 «Говорить Україна»
20:00 Т/с «Карпов. Сезон дру-

гий» 
23:30 Х/ф «Гіпнотизер» 
02:05 Х/ф «Бугімен» 
05:15 Срібний апельсин

06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфільми» 
10:50 Х/ф «Хелловінтаун 3» 
12:40 «Пороблено в Україні»
13:50 «КВК»
16:10 «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 «Лара Крофт: Розкра-

дачка гробниць» 
00:25 Х/ф «Пастка для нарече-

ної» 
02:00 Х/ф «Одержимість» 
03:30 «Нічне життя»

06:00 Мультфільми 
06:50 Т/с «Сищики-5» 
08:50 Х/ф «Бій місцевого зна-

чення» 
10:50 Т/с «Ікорний барон» 
19:00 Т/с «Лінійний відділ» 
21:00 Новини 2+2
21:25 «ДжеДАІ»
22:00 Х/ф «007: Координати 

Скайфолл» 
01:00 Х/ф «Людина-акула» 
02:25 Х/ф «В той області не-

бес» 

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

05:05, 08:15 «Доброго ранку»
09:05 «Контрольна закупівля»
09:30, 14:10 Т/с «Домробітниця»
10:00 «Жити здорово!»
11:15 «Модний вирок»
12:10 «Доброго здоров’ячка!»
13:00 Інші новини
13:20 «Час обідати!»
14:40, 01:50 «Найкращий чоловік»
15:25 «У наш час»
16:10 «Наодинці з усіма»
17:00 Вечірні новини
17:45 «Істина десь поруч»
18:00, 00:50 «Давай одружимося!»
19:00, 23:55 «Нехай говорять»
20:00 «Час»
20:30, 03:10, 04:05 Т/с «Син 

батька народів»
22:20 «Вечірній Ургант»
22:50 Нічні новини
23:00 «Познер»
02:35 «Слід»

05:25, 06:10 Teen Time
05:30 Т/с «Вперед - до успіху»
06:15, 13:35 М/с «Губка Боб»
07:00, 07:35, 08:35 Підйом
09:00 Х/ф «Сутінки. Сага. Світа-

нок: Частина 2»
11:10, 17:55 Т/с «Вороніни»
13:30, 14:35 Kids Time
14:50 Т/с «Друзі»
16:00 Т/с «Дві дівчини без 

гроша»
16:55, 00:40 Т/с «Бальзаківський 

вік»
19:00, 00:30 Репортер
19:15 Абзац!
20:00 Т/с «Молодіжна команда»
21:00 Т/с «Кухня»
22:00 Т/с «До смерті гарна»
23:00 Співай, якщо зможеш
01:40 Т/с «Вероніка Марс» 
03:05 Служба розшуку дітей
03:10, 04:00 Зона ночі
03:15 Українці Віра. 1 ч.
04:05 Медицина Київської Русі
04:20 Слово і зілля
04:35 Світ Юрія Дрогобича
04:50 Зона ночі Культура

05:00 Х/ф «Валентин і Вален-
тина» 

06:30 Х/ф «Полювання за 
тінню» 

08:20, 03:15 «Агенти впливу»
09:15 «Правда життя. Професія 

далекобійник»
09:45 «Легенди шансону»
10:35 Д/с «Південь. Нерадянський 

Союз»
11:30 Т/с «Далекобійники»
15:05 Т/с «Білі вовки»
16:50 Х/ф «Полювання на 

піранью»
19:00, 21:40, 01:40, 04:20 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів - 9»
22:00 Т/с «Елементарно» 
23:00 Т/с «CSI: Маямі - 10» 
00:00 Т/с «Забуті» 
00:50 Т/с «Закон і порядок». Зло-

чинні наміри» 
02:10 «Речовий доказ»
04:55 «Правда життя»
05:25 М/ф «Дюймовочка»

05:45 Мультфільм СРСР
09:45 Х/ф «Давайте без фокусів»
11:20 Х/ф «Карасі»
13:20, 23:10 Т/с «Звіробій 2»
15:10 Х/ф «Головний конструк-

тор»
17:40 Х/ф «Зникнення»
19:30 Х/ф «¥удзик»
21:20 Х/ф «Свій серед чужих, 

чужий серед своїх»
01:00 Х/ф «Крейцерова соната»
03:25 Т/с «Уокер, техаський 

рейнджер»
04:55 Кіноляпи

06:00, 08:55 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Малята-твійнята
07:30 М/с «Даша-дослідниця» 
07:55 Мультик з Лунтіком
08:20 М/с «Шоу Гарфілда» 
09:55, 21:00 Країна У
11:00, 00:25 Т/с «Та, що говорить 

з привидами» 
12:00 Т/с «Якось у казці» 
12:55 Любов з майбутнього
13:55 Богиня шопінгу
16:00 Т/с «Маленькі таємниці» 
18:00 Принцеса тут Я!
19:00 Моду народу
20:00 Т/с «Вісімдесяті» 
22:05 Віталька
23:05 Дурнєв+1
23:45 Т/с «Секс і місто» 
01:15 Теорія зради 
02:00 Твою маму!
02:25 До світанку

05:20 Квадратний метр
05:55 Дачні історії
06:45 Телеторгівля
07:35, 13:10, 21:10 Мультфільми 
10:10, 11:00, 19:50 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
00:25 Глянець
01:10 Колір Ночі

06:00 Православний календар
06:05 Підсумки
06:25 Доброго ранку, Україно!
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 

12:00, 15:00, 18:20, 01:20 
Новини

06:15, 07:05, 08:05, 23:15 Спорт
06:35 Хочу все знати
06:45, 07:45 Гість студії
07:25 Країна on line
07:35 Ера бізнесу
08:15 Огляд преси
08:35 Ранкові поради
08:45 Корисні поради 
09:00 Підсумки тижня
09:50 Політтеатр
10:10 Без цензури
10:35 Т/с «Таємниця старого 

мосту» 
11:20 Нехай Вам буде кольорово!
12:10 Діловий світ
12:25 Книга.ua
12:45 Як це?
13:10 Хто в домі хазяїн?
13:45 Не вір худому кухарю
14:10 Право на захист
14:30 Темний силует

14:40 Вікно в Америку
15:15 Euronews
15:25 Діловий світ. Агросектор
15:30 Життя на рівних
15:55 «Секрети успіху»
16:35 Т/с «Вічний поклик» 
17:40 Діловий світ
18:05 Агро-News
18:40 Фінансова перспектива
18:50 Сільрада
19:10 Фестиваль пісні в Коблево
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:30 Діловий світ
21:40 Світ спорту
21:45 Фестиваль пісні в Коблево
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00, 01:00 Підсумки
23:25 На слуху
23:50 Від першої особи
00:15 Д/ф «Великі битви. Весняний 

наступ»
01:40 Про головне
02:00 ТелеАкадемія
03:00 Життя на рівних
03:05 «Секрети успіху»
03:40 Вечір пам’яті Народного 

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV ТРК «УКРАЇНА» К1 2+2

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 ПЕРШИЙ КАНАЛ ЄВРОПА

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 28 жовтня

Колишній колгосп у Топільному не 
розвалився, і тепер селяни мають роботу
Село Топільне — одне з найкра-
щих у Рожищенському районі. Тут 
достатньо розвинута інфраструк-
тура і люди живуть заможно — це 
видно, тільки-но потрапляєш у 
село: красиві великі будинки, 
паркани, доглянуті подвір’я. Адже 
ще за радянських часів на території 
діяв колгосп ім. Ватутіна — одне з 
найбільших і найперспективніших 
господарств області. Зі слів меш-
канців, ті, хто працював у колгоспі, 
отримували дуже високі зарплати. 
Пам’ятають, бувало, в кінці року 
видавали так звану «тринадцяту», 
яка дорівнювала річному заробітку. 
І якщо інші колгоспи давно пере-
стали існувати, майно їх розпайо-
ване і роздане, то господарство 
у Топільному збережене. Правда, 
тепер це сільськогосподарський 
виробничий кооператив, де роботу 
мають понад 120 селян. 

— Не потрібно про нас писати, 
не маємо чим похвалитися, показ-
ники у нас низькі, — скромно заува-
жує голова кооперативу ім. Ватутіна 
Леонід Бардабуш. 

— Але ж мешканці вас хвалять 
як керівника, бо все ж таки не роз-
валили, а зберегли господарство й 
люди роботу мають, — переконуємо 
на розмову. 

— У нас 1600 голів ВРХ, 300 сви-
ней і всього-на-всього 1200 га сіль-
ськогосподарських угідь, — розпові-
дає Леонід Леонідович. — Щільність 
поголів’я становить 114 голів ВРХ 
на 100 га — це, мабуть, одні з най-
більших показників не тільки по Во-
лині, а й по Україні. Звичайно, при 
сьогоднішній ціні на м’ясо, коли бик 
коштує 12,50 грн/кг, невигідно три-
мати худобу, але для того, щоб була 
органіка, підвищувалася родючість 
ґрунтів, люди мали зайнятість, а це 
підвожчики, сторожі, телятниці, ми 
й займаємося тваринництвом. 

— А ціна на молоко вас задо-
вольняє? — запитуємо. 

— Ми здаємо на «Дубномоло-
ко» по 4,10 грн за літр — для нас це 
нормально, — продовжує голова. — 
Однак молока небагато, оскільки, 
на жаль, продуктивність поголів’я 
низька. 

Коли приїхали у господарство, на 
полі якраз йшов збір картоплі. Цьо-
го року вона тут вродила добре — по 
250 ц із гектара. Голова планує, що 
вдасться частину її продати і виручи-
ти до мільйона гривень. Також вели-
кі сподівання на сою (її посадили на 
140 га): врожайність непогана, а зна-
чить, буде прибуток. Загалом, каже 
Леонід Леонідович, сільгоспугіддя 
займають кормові культури у зв’язку 
з тим, що господарство утримує ве-
лике поголів’я худоби. 

— 200 га — під кукурудзою, 
500 га — під зерновими, з яких про-
центів 70% іде на корм для худоби, 
решта — як оплата за людські паї 
(чотири центнери за пай), на на-
сіння, ще частина — на продаж, — 
продовжує керівник господарства. 
— Цукрового буряку минулого року 
мали 80 гектарів, а цього виріши-
ли не садити, бо його собівартість 
виходить сім гривень, а здавали по 

4,50. Хоча вигода була в тому, що 
жом, мелясу отримували. Але з нами 
ще за минулий рік повністю Гнідав-
ський завод не розрахувався. 

Поцікавились у Леоніда Леонідо-
вича, чи користується він якимись 
державними програмами з підтрим-
ки сільгоспвиробників, наприклад, 
зі здешевлення кредитів чи ком-
пенсації відсоткових ставок тощо. 
Виявилося, що ні, бо, за словами 
керівника господарства, вклинитися 
у них важко, до того ж звикли обхо-
дитися власними силами й коштами, 
а «залазити» у кредити, вважають, 
ризиковано. Через це й не вдається 
придбати нову техніку, тому вдо-
вольняються тим, що лишилося ще 
від часів колгоспу, а якщо купують, 
то «беушну». Дотацій ні за здану ху-
добу, ні за вирощену, як раніше, та-
кож не отримують. 

Однак, як би важко не було, у 
кооперативі сплачують всі подат-
ки, а це більше мільйона гривень у 
рік, працівники вчасно отримують 
зарплатню. Її середній розмір — 
1600 грн. Та кращі механізатори, які 
постійно зайняті на зернозбираль-
них, силосозбиральних комбайнах, 

мають більше — за рік їм виходить 
по 35–40 тисяч. 

— У середньому в кооперативі 
трудиться 120 осіб, — каже голова, 
— але вирощуємо кормовий буряк, 
який потребує багато ручної праці, 
тому залучаємо додатково на се-
зон чоловік двадцять і на картоплю 
також — чоловік 50. Зараз працює 
бригада з Любешівського і Мане-
вицького районів. У нас вони жи-
вуть, харчуємо їх. 

— А свої не хочуть підзаробити, 
коли сезон? 

— Не дуже: або у себе в госпо-
дарстві зайняті, або просто ліньки, 
хоч можна за день 70–80 грн мати, 
— розповідає Леонід Леонідович. — 
Хоча приїжджі в основному беруть 
платню не грошима, а продукцією: 
чи зерном, чи цукром. 

Як і годиться, на свята, скажімо, 
8 Березня, День працівника сіль-
ського господарства, керівництво 
кооперативу, щоб уважити своїх 
працівників, видає матеріальну до-
помогу. Також на День Перемоги — 
ветеранам і вдовам, які проживають 
у селі. Крім цього, кооператив своїм 
транспортом довозить дітей із на-
вколишніх сіл до школи. 

У найближчому майбутньому 
Леонід Леонідович хоче всю роботу 
зосередити на тому, щоб підвищити 
продуктивність тваринництва. 

— Для цього потрібно покра-
щувати племінну справу, — каже. 
— Вже закупили два бички молоч-
ної породи, сперму отримуємо якіс-
ну, німецьку. Також працюємо для 
збільшення врожайності сільсько-
господарських культур. Ще, звичай-
но, потрібна техніка нова, яка б була 
менш затратною. 

Незважаючи на всі труднощі й 
на те, що підтримки ніде чекати, ко-
оператив розвивається. На наступ-
ний рік уже закупили мінеральне 
добриво, насіння на сортооновлен-
ня, триває сівба озимих культур. 

Людмила ШИШКО 

Ковельський 
і Ратнівський 
райони можуть 
отримати від ЄС 
1,5 млн грн 

Волинь має перспективу отри-
мати майже півтора мільйо-

на євро на відновлення меліо-
ративної мережі Ковельського 
та Ратнівського районів. Про це 
повідомив голова Волинської 
облдержадміністрації Борис 
Клімчук. 

За його словами, у рамках 
програми «Підтримка регіо-
нального розвитку України», 
яка фінансується Європейським 
Союзом, Волинь подала заявку 
на проект «Відновлення меліора-
тивної мережі для сприяння еко-
номічному зростанню сільських  
територій Волинської області», 
інформують у прес-службі Во-
линської ОДА. 

Борис Клімчук розпо-
вів, що вартість проекту — 
1,814 млн євро, у тому числі 
грант ЄС — 1,451 млн євро (80% 
вартості проекту), внесок об-
лдержадміністрації як подавача 
— 363 тис. євро (20%). 

У разі успішного захисту 
проекту й отримання фінан-
сування на території восьми 
сільських рад Ковельщини та 
Ратнівщини розчистять і віднов-
лять 240 км меліоративної мере-
жі. Землі, вільні від підтоплень, 
будуть оброблятися, давати 
урожай і приносити прибуток 
господарям. «Це дасть поштовх 
для економічного росту терито-
рій», — зауважив голова Волин-
ської ОДА. 

«Міжнародна співпраця є 
додатковою можливістю для 
розвитку регіону. І варто мож-
ливості, які дають різноманітні 
проекти транскордонного спів-
робітництва, використовувати 
для покращення місцевої інф-
раструктури, підвищення якості 
життя людей», — резюмував Бо-
рис Клімчук. 

Лучани платитимуть 
за ремонт дахів 
Плату за утримання будинків у Луцьку 
спрямовуватимуть на ремонт дахів. Про це 
повідомив міський голова Микола Романюк. Із його 
слів, мешканці нижніх поверхів часто не бажають 
давати гроші на ремонт даху, кажучи, що у них «не 
тече». Коштів у міському бюджеті для ремонту всіх 
покрівель не вистачає, тож лучанам пропонують 
співфінансування, мовляв, така практика діє в усіх 
містах України. 

Волиняни експортували більше 
200 тис. т зерна 
Волинські аграрії вже експортували 211 тисяч тонн 
зерна, що на 11% більше, ніж торік, повідомив 
заступник голови ОДА Віталій Карпюк. Він зазначив, що 
раніше зерно експортували переважно через порти 
України, але останнім часом свій шлях у Європу збіжжя 
знайшло через залізничні вузькоколійки у польському 
напрямку. До слова, цьогоріч аграрії краю намолотили 
910 тисяч тонн зернових, враховуючи кукурудзу. Ріпаку 
і сої зібрали 120 тисяч тонн. 

Сортування картоплі вимагає ручної праці

06:00 Втеча з секти: моя історія
06:40, 11:00 Смертельна зброя
07:30 Тварини-генії
08:20, 14:00 Сучасні дива
09:10, 05:30 У пошуках пригод
10:00, 02:50 Путівка до пекла
12:00 Трагедія 9/11
15:00, 18:50 Дивна справа
16:00 Підроблена історія
17:00, 20:40 У пошуках істини
18:00 Д/ф «Правда про матч 

смерті»
19:40 Гучна справа
21:40 Д/ф «Драма «катюші»
22:30 Невідома Австралія
23:30, 02:10 Загадки Всесвіту
00:30 Покер
01:20 Гордість України
03:40 Містична Україна
04:20 Намедни
05:00 Зроблено в СРСР


