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Соціум

7

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, 

02:40 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»

08:05 «Економічна правда»
09:05 «Шість кадрів»
09:45, 17:10 Т/с «Любов та по-

карання» 
11:55 Х/ф «Зозуля» 
15:45, 01:50 Т/с «Без сліду»
16:45 «ТСН. Особливе»
20:15 Х/ф «Остання жертва» 
22:15, 05:10 «Гроші»
23:50, 03:25 Х/ф «Червоні 

вогні» 

06:05, 03:45 Д/ф «Краса - страшна 
сила»

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 
17:50 Новини

07:10, 07:35, 08:10, 08:35 «Ранок 
з ІНТЕРом»

09:10 Х/ф «Ти будеш моєю»
11:10, 12:20 Д/с «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»
12:00 «Новини»
13:35 «Судові справи»
14:40 «Сімейний суд»
15:40 «Жди меня»
18:00, 04:40 «Стосується кожного»
19:00 Т/с «Жінки на межі»
20:00 Подробиці
20:30 Т/с «Кохання не картопля»
22:25 Т/с «Полювання на 

Беркута»
00:30 «Велика Різниця по-

українськи»
01:30 Х/ф «Піти, щоб залиши-

тися»

05:40 «Чужі помилки. Заборонене 
кохання»

06:25 «Все буде добре!»
08:05, 18:20 «Неймовірна правда 

про зірок»
09:45 «Таємниці Х-фактора. Життя 

як D-версія»
10:45 Х/ф «Зимовий роман» 
12:40 «Битва екстрасенсів. Чолові-

ки проти жінок»
14:55 «Звана вечеря»
15:55 «Все буде добре»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
20:15 «Куб - 4»
22:25 «Детектор брехні - 4. Життя 

після сповіді»
00:35 «Один за всіх»
02:00 Х/ф «За сірниками» 
03:30 Нічний ефір

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

вірка»
11:10 Т/с «Літєйний»
12:10, 13:00 Т/с «Ліквідація»
19:25 Надзвичайні новини
20:10 Т/с «Страсті за Чапаєм»
22:25, 03:25 Свобода слова
00:25 Т/с «Тринадцятий»
01:30 Про-Ziкаве.ua

05:15 Т/с «Вбити двічі» 
07:00, 09:00, 17:00, 19:00 Події
07:30 Щиросерде зізнання
08:00 Т/с «Подружжя» 
09:10 Х/ф «Князівна з хрущовки» 


13:15 Люблю! Чекаю!
14:15, 17:25, 22:30 Т/с «Слід» 
16:00, 04:00 Критична точка
19:20, 04:45 «Говорить Україна»
20:00 Т/с «Ключі від минулого» 
22:00, 03:30 Події дня
23:20 Х/ф «Дівич-вечір у Вегасі» 


01:55 Х/ф «Планкетт і МакЛейн» 


05:25 Срібний апельсин

06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфільми» 
09:45 Х/ф «Зухвалі дівчата»
11:40 «Пороблено в Україні»
13:00 «КВК»
15:40 «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 «Голий пістолет 33 

1/3» 
00:10 Х/ф «Їх поміняли місцями» 


02:15 «Нічне життя»

06:00 Мультфільми 
07:15 Т/с «Слідаки» 
08:40 «Заручники правосуддя»
09:00 Х/ф «Лейтенант Суворов» 


11:00 Т/с «Гончі» 
19:00 Т/с «Лінійний відділ» 
20:00 «Нове Шалене відео»
20:30 «Облом UA. Новий сезон»
21:00 Новини 2+2
21:25 «ДжеДАІ»
22:00 Х/ф «Втеча з Нью-Йорку» 


00:10 Х/ф «Вони серед нас» 
01:50 Х/ф «Вічний поклик. Сім-

надцята серія» 
02:55 Х/ф «Проект «Альфа» 

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 та 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, 03:05, 04:05 Т/с «Рідка 

група крові»
22:20 «Вечірній Ургант»
22:50 Нічні новини
23:00 Т/с «Вузький міст»
02:35 «Слід»

05:20, 06:10 Teen Time
05:25 Пекельне побачення
06:15, 13:25 М/с «Черепашки 

ніндзя»
06:35, 07:00, 07:35, 08:35 Підйом
06:40, 13:45 М/с «Губка Боб»
09:00 Х/ф «Таймлесс. Рубінова 

книга»
11:40, 17:55, 21:05 Т/с «Вороніни»
13:20, 14:30 Kids Time
14:50 Т/с «Друзі»
15:50 Т/с «Татусеві дочки»
16:50 Т/с «Метод Лаврової»
19:00, 01:30 Репортер
19:20 Абзац!
20:00 Т/с «Трохи не при собі»
23:10 Х/ф «Дублери» 
01:40 Т/с «Щоденники вампіра» 


02:20 Т/с «Пліткарка»
03:05 Служба розшуку дітей
03:10, 04:10 Зона ночі
03:15 Іван Мазепа
04:15 Перетворення
04:35 Зона ночі Культура
04:40 Княгиня Ольга
04:50 Останній лоцман

05:10 Т/с «Відчиніть, міліція!»
08:30 «Агенти впливу»
09:30 «Правда життя. Професія 

автогонщик»
10:15 Т/с «Інкасатори»
14:45 Т/с «Павутиння - 7»
19:00, 21:40, 02:30, 04:50 «Свідок»
19:30 Т/с «Сліпий - 2»
22:00 Т/с «Криміналісти: мислити 

як злочинець» 
23:00 Т/с «Згадати майбутнє» 
00:00 Т/с «CSI: Нью-Йорк» 
01:00 Т/с «NCIS: полювання на 

вбивцю» 
03:00 «Речовий доказ»
03:30 «Правда життя»

05:45 Радянські мультфільми
09:45 Х/ф «Здрастуйте, я ваша 

тітонька»
11:45, 16:20 Т/с «Жарт за 

жартом»
12:30, 22:40 Т/с «Безмовний 

свідок»
14:35 Х/ф «Айболит-66»
17:25 Х/ф «Водій автобуса»
20:05 Х/ф «Розслідування»
21:25 Х/ф «Вигідний контракт»
00:45 Х/ф «Гра всерйоз»
02:35 Х/ф «Постріл»
03:50 Кіноляпи

06:00 Телепузики
06:30, 07:20 М/с «Лалалупси» 
06:55 Малята-твійнята
07:45 Мультик з Лунтіком
08:20 М/с «Шоу Гарфілда» 
08:55 Єралаш
10:00, 21:05 Країна У
11:05, 00:35 Одна за всіх
12:05 Т/с «Ксена - принцеса-

воїн» 
13:05 Т/с «Якось у казці» 
14:00 Богиня шопінгу
15:45 У ТЕТа тато!
16:50 Королева балу
18:00 Моду народу
20:00 Т/с «Два батька і два 

сина» 
22:10 6 кадрів
23:15 Дурнєв+1
23:55 Т/с «Секс і місто» 
01:25 Т/с «Закрита школа» 
02:10 Т/с «Кремлівські курсанти» 


02:55 З ночі до ранку

05:30 Квадратний метр
06:05 Іноземна кухня
06:45 Телеторгівля
07:45 Смак Майстер
08:20, 13:20, 20:00 Мультфільми 
10:10, 10:45 Школа доктора 

Комаровського
11:15, 15:05 Справа смаку
12:15 Знак якості
16:10 Запитайте у кухаря
17:00 Концерт
21:40 5 інгредієнтів
22:35 Дивовижний дизайн
23:35 Жіноча форма
00:40 Глянець
01:25 Колір Ночі

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

08:30, 12:00, 15:00, 18:20, 
01:20, 02:55, 04:00 Новини

06:10, 07:05, 08:05, 23:15 Спорт
06:20 Мультфільм
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
09:50 Політтеатр
10:10 Без цензури
10:35 Т/с «Таємниця старого 

мосту» 
11:25 Нехай Вам буде кольорово!
12:10 Діловий світ
12:25 Шеф-кухар країни
13:30 Аудієнція. Країни від А до Я
13:50 Світло
14:10 Право на захист
14:30 Темний силует
14:40 Вікно в Америку
15:15 Euronews
15:40 Діловий світ. Агросектор

15:55 Як це?
16:30 Т/с «Таємниця старого 

мосту» 
17:20 Про головне
17:40 Діловий світ
18:05 Агро-News
18:35 Фінансова перспектива
18:45 Сільрада
19:15 Фестиваль гумору «Умора»
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:30 Діловий світ
21:40 Знак питання
21:50 «Я люблю тебе, Україно!»
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
01:35 Про головне
01:55 ТелеАкадемія
03:10 Рояль в кущах
03:40 Сільрада
03:55 Служба розшуку дітей
04:10 «Віра. Надія. Любов»
05:00 Аудієнція. Країни від А до Я
05:20 Служба розшуку дітей

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

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 ПЕРШИЙ КАНАЛ ЄВРОПА

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 23 грудня

Кожна українська дитина повинна отримати 
повноцінне виховання в сім’ї 
Пріоритетним напрямком осві-
ти, державної влади та загалом 
суспільства — від родини до грома-
ди — є забезпечення належного 
рівня виховання та дотримання 
прав дітей. «Ми відповідальні за 
безтурботне дитинство нащадків, 
— наголошує глава держави Віктор 
Янукович. — Тому серед соціаль-
них ініціатив найактуальнішим є 
створення достойних умов для 
повноцінного, всебічного розвитку 
та перебування у сімейному колі 
кожної дитини». 

Як результат, за чотири останніх 
роки уряд ухвалив низку рішень у 
сфері розвитку та підтримки наці-
онального усиновлення, сімейних 
форм виховання, збільшення фінан-
сування з догляду за дітьми-інвалі-
дами, розвитку нових соціальних 
послуг для сімей із дітьми. Лише 
торік наші співвітчизники взяли на 
виховання в шість разів більше ді-
тей, аніж усиновили іноземці. 

Тенденція притаманна й Волині. 
Сьогодні в області вже налічується 
82 прийомні сім’ї, де виховується 
162 дитини. Функціонує 19 дитячих 
будинків сімейного типу з 124 ви-
хованцями. А загалом у державі з 
майже 92 тисяч сиріт понад 75 тисяч 
виховуються в українських сім’ях. 

— Можна акцентувати на по-
зитивних змінах у розвитку та по-
ведінці таких дітей: покращується 
стан здоров’я, підвищуються успіхи 
у навчанні, діти відвідують різно-
манітні гуртки, секції. Також зні-
маються негативні звички, травми, 
стреси, яких дитина раніше зазнала 
у своєму житті, — розповідає дирек-
тор Волинського центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей і молоді Леонід 
Савчук. 

До слова, завдяки роботі цен-
трів соціальних служб для сім’ї, 
дітей і молоді на Волині щороку 
зменшується кількість родин, які 
страждають через кризові ситуації 
та неспроможні самостійно віднай-

ти власні ресурси для їх подолання. 
«Такі сім’ї потребують постійної 
сторонньої підтримки, — каже Лео-
нід Савчук. — Спеціалісти і фахівці 
з соціальної роботи на сьогодні пра-
цюють із 5641 сім’єю, де виховується 
12 131 дитина». 

Особливу увагу приділяють 
сім’ям, які виховують дітей-інвалі-
дів і дітей із вадами розвитку. Фахів-
ці з соціальної роботи допомагають 
родинам вчасно та якісно проходити 
планові медичні огляди для вста-
новлення або підтвердження стату-
су дитини-інваліда. Також контр-
олюють виконання індивідуальних 
планів реабілітації, допомагають 
батькам влаштовувати малюків у 
дитсадки. Всіляко залучають для 
допомоги благодійні та громадські 
організації. Наприклад, налагодже-
на співпраця з ГО «Центр розвитку 
дитини», «Батьки дітей із синдро-
мом Дауна й іншими порушеннями 
розвитку», «Янголятко»… 

— Упродовж року центри со-
ціальної роботи працювали з 
4454 сім’ями, яких торкнулася про-
блема інвалідності, — констатує Ле-
онід Савчук. — Із них 332 були охо-

плені соціальним супроводом. 
Щоб діти-інваліди жили по-

вноцінно, влада вчасно, адресно та 
беззастережно забезпечує їх техніч-
ними та протезно-ортопедичними 
засобами реабілітації. Для потреб 
дітей-інвалідів цьогоріч замовлено 
1690 протезно-ортопедичних виро-
бів, сотню колісних крісел (100% від 
потреби) та 116 технічних засобів 
реабілітації. 

— Щомісячно відстежується тер-
мін закінчення експлуатації засобів 
реабілітації, налагоджено співпра-
цю з підприємствами-виробниками 
щодо оперативного виготовлення 
та забезпечення інвалідів і дітей-
інвалідів такими засобами, — каже 
директор департаменту соціального 
захисту населення облдержадміні-
страції Світлана Мишковець. 

Дбають на Волині й про права 
особливих школярів, яким важко да-
ється навчання через певні вади роз-
витку. В області налічується 11 тис. 
928 дітей із особливими освітніми 
потребами, з-поміж них 3498 дітей-
інвалідів. Активізовано роботу з 
впровадження навчання дітей за ін-
клюзивною формою. На 1 листопада 

цього року в 79 класах 56 загально-
освітніх навчальних закладів таке 
навчання організовано для 94 дітей 
із особливими освітніми потребами, 
а за індивідуальною формою вчить-
ся 767 учнів. 

— Загалом у школах краю інте-
гровано 2218 дітей із особливими 
освітніми потребами, — констатує 
начальник обласного управління 
освіти і науки Олександр Хомич. 
— У спеціальних загальноосвітніх 
школах, школах-інтернатах, на-
вчально-реабілітаційних центрах 
комплексну реабілітацію отримують 
1295 вихованців цієї категорії. 

Чиновник наголосив, що таке 
піклування про захист прав дітей на 
повноцінну освіту продовжиться й 
наступного року. Адже в Міністер-
ство освіти і науки подано перелік 
спеціальних інтернатних закладів, 
які будуть у перспективі реоргані-
зовані у заклади нового типу — на-
вчально-реабілітаційні центри. 
Вже затверджено Перспективний 
план створення навчально-реабі-
літаційних центрів у регіонах на 
2013–2017 роки, до якого включено 
чотири спеціальні заклади області: 
Липлянську, Затурцівську, Голо-
вненську та Володимир-Волинську 
спеціальні школи-інтернати. 

Останнє, на чому варто наго-
лосити, — успішне реформування 
каральної системи підліткової зло-
чинності, тобто гуманізація кримі-
нального правосуддя щодо дитини, 
яка зумовлена ухвалою нового Кри-
мінально-процесуального кодексу. 
Вже перший рік дії нового КПК за-
вершився зменшенням кількості 
дітей у колоніях, СІЗО та дітей, які 
вчинили кримінальне правопору-
шення. Якщо станом на 1 листопада 
2012 року в українських колоніях 
відбували покарання 1289 дітей, то 
на 1 листопада 2013-го — вже 968. 
Причому торік у СІЗО перебували 
553 дитини, а сьогодні — лише 273. 

Володимир ПАВЛЮК 

У Луцьку адвокат 
влаштував 
стрілянину 
з автомата 

30-річний житель обласного 
центру відпочивав у одно-

му з барів Луцька разом із друзя-
ми. Коли вже був добряче напід-
питку, ті відвезли його додому. 
А невдовзі чоловік вийшов із 
квартири, прихопивши автомат і 
травматичний пістолет, і попря-
мував на зупинку громадського 
транспорту на вулиці Конякіна, 
де перебувала компанія молодих 
людей. 

— Нічний візитер почав не-
цензурно висловлюватися, потім  
двічі вистрілив угору з автомата, 
— розповів начальник Луцького 
МВ УМВС України у Волинській 
області полковник міліції Василь 
Марчишак. — Молоді люди на-
магалися його заспокоїти, але 
зловмисник дістав травматич-
ний пістолет і поцілив у одного 
з хлопців. На щастя, куля застря-
гла у куртці. Зрештою його обез-
зброїли. Нині правопорушник 
перебуває в лікарні. Правоохо-
ронці вилучили зброю, призна-
чили низку експертиз. Триває 
досудове розслідування, розпо-
чате за ст. 296 (хуліганство) ККУ. 
За озброєні розбірки чоловік 
може потрапити за ґрати на сім 
років. Відомо, що він працює ад-
вокатом. 

Влада збільшить ціну 
на алкоголь і цигарки 
В Україні з квітня хочуть збільшити податкове 
навантаження на підакцизні галузі на 40–200%, зокрема 
на пиво і тютюн. У Міндоходів розробили відповідний 
законопроект про внесення поправок до Податкового 
кодексу. Таким чином в уряді планують наповнити 
держбюджет у 2014 році. За словами учасників 
ринку, в роздробі півлітрова пляшка горілки може 
подорожчати мінімум на 10 гривень. Акциз на сигарети 
зросте на 40%. За оцінками виробників, пачка цигарок 
подорожчає щонайменше на дві-три гривні. 

Молодика, який розбив вітрину 
банку, затримали 
Наряд Державної служби охорони у місті Ковелі 
затримав зловмисника, який розбив вітрину 
відділення банку. Він сильно пошкодив руку, оскільки 
міліціонери виявили і на склі, і на землі сліди крові. 
Тож звернулися до найближчих медичних закладів та 
аптек із проханням терміново повідомити міліцію у разі 
звернення до них особи з характерними травмами. 
Через 40 хвилин їм зателефонували з травмпункту. 
Затриманим виявився місцевий житель, 1993 р. н. 
Правоохоронці встановлюють усі обставини події. 

06:00, 17:00 У пошуках істини
06:40 Чудеса світу
07:30, 13:00 Освенцім
08:20 Війна хижаків
09:10, 19:40 Шукачі
10:10 У пошуках пригод
11:00, 05:10 Вбивця Земля
12:00 Зграя
14:00, 21:40 Сучасні дива
15:00, 18:50 Таємнича Росія
16:00 Підроблена історія
18:00 Д/ф «Таємниця Дзержин-

ського»
20:40 Д/ф «Провал Канаріса»
22:30 Планета Земля
23:30 Загадки Всесвіту
00:30 Європейський покерний тур
01:20 Д/ф «Наркотики. Хроніка 

неоголошеної війни»
02:10 Д/ф «Наркотики. Банда 

Судакова»
03:00 Д/ф «Берлінська стіна»
03:40 Д/ф «Таємниці табору 

Бадабер»
04:20 Д/ф «Французький легіон»


