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Сьогодення

7

Телегід

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

з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30, 23:20 

ТСН: «Телевізійна служба 
новин»

08:05 «Економічна правда»
09:05 Т/с «Сила. Повернення 

додому» 
11:00 Т/с «Легенди про Круга»
15:00 Т/с «Тисяча і одна ніч» 
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Cила. Повернення 

додому» 
20:15, 01:50 Т/с «Любов та по-

карання» 
22:10, 05:10 «Гроші»
23:35, 03:20 Х/ф «Альфа Дог» 

05:00 Т/с «Шлюб за заповітом 3: 
Танці на вугіллі»

06:30, 07:10, 07:35, 08:10, 08:35 
«Ранок з ІНТЕРом»

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 
12:00, 17:50 Новини

09:10 Х/ф «Ася»
11:15, 12:20 Т/с «Слідство вели... 

з Леонідом Каневським»
13:25 «Судові справи»
14:35 «Сімейний суд»
15:40 «Жди меня»
18:00 «Стосується кожного»
19:00 Т/с «Дельта»
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Дурна кров»
22:30 Т/с «Безодня»
00:25 Х/ф «Трансформери 2: 

Помста занепалих» 
03:00 Подробиці
03:30 Х/ф «Казка про жінку та 

чоловіка» 

05:20 «Чужі помилки. Картина 
кров’ю»

06:05, 16:00 «Все буде добре!»
07:50, 18:20 «Неймовірна правда 

про зірок»
09:35 Х/ф «Москва сльозам не 

вірить» 
12:25 «Битва екстрасенсів. Чолові-

ки проти жінок»
15:00 «Звана вечеря»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
20:20 «Куб - 4»
22:25 «Детектор брехні - 4»
23:35 «Один за всіх»
01:00 Т/с «Доктор Хаус» 
01:50 Х/ф «Загальна терапія - 

2» 

05:00 Служба розшуку дітей
05:10 Світанок
06:15, 07:25 Ділові факти
06:20 Економічний інтерес
06:30 Т/с «Таксі»
06:50 Т/с «Леся+Рома»
07:35, 08:45, 12:45, 18:45 Факти
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
10:10 Анекдоти по-українськи
10:20 Головна програма
12:00, 13:00 Т/с «Небо у вогні»
20:10 Т/с «Морські дияволи»
22:10 Четверта вежа
23:10, 03:30 Свобода слова
01:10 Х/ф «Жах на вулиці В’язів» 


02:45 Про-Ziкаве.ua

06:00 Т/c «Злочин буде розкрито» 


07:00, 09:00, 17:00, 19:00 Події
07:30 Щиросерде зізнання
08:00 Т/c «Подружжя»
09:10, 14:10, 21:40 Т/c «Слід» 
10:00 Х/ф «45 секунд» 
12:05 «Нехай говорять. Правнучка 

Брежнєва мешкає у боже-
вільні. Частина 3»

13:10 Люблю! Чекаю!
16:00 Критична точка
17:20 Т/c «Слід» 
18:00 Т/c»-Поцілуй! Нова історія» 


19:20 «Говорить Україна»
20:00 Т/c «Берегова охорона» 
23:30 Х/ф «Людина-вовк» 
01:30 Профілактика передавача
05:00 «Нехай говорять»
05:50 Срібний апельсин

06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфільми»
10:10 Х/ф «Дружина священ-

ника»
12:50 «Шалене весілля»
13:45 «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 Х/ф «Пропащий»
23:50 Х/ф «Поцілуночок» 
01:30 «Нічне життя»

06:00 Мультфільми 
06:55 Х/ф «Вбити шакала» 
08:35 Т/с «Я - охоронець» 
16:40 Х/ф «Американ-бой»
19:00 Т/с «Лінійний відділ» 
21:00 Новини 2+2
21:25 «ДжеДАІ»
22:00 Х/ф «Помри, але не за-

раз» 
00:45 Х/ф «Універсальний 

солдат-4» 
02:25 Х/ф «Москаль-чарівник» 
03:45 Х/ф «Досьє художника» 

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

05:05 «Доброго ранку»
08:15, 14:15 Т/с «Домробітниця»
08:45 «За і проти»
09:35 «Контрольна закупівля»
10:00 «Жити здорово!»
11:15 «Модний вирок»
12:10 «Доброго здоров’ячка!»
13:00 Інші новини
13:20 «Час обідати!»
14:40, 01:45 «Найкращий чоловік»
15:25 Т/с «Ясмін»
16:10 «У наш час»
17:00 Вечірні новини
17:45 «Істина десь поруч»
18:00, 00:50 «Давай одружимося!»
19:00, 23:50 «Нехай говорять»
20:00 «Час»
20:30, 03:10, 04:05 Т/с «Розвід-

ниці»
22:15 «Вечірній Ургант»
22:45 Нічні новини
22:55 «Познер»
02:40 «Слід»

05:30, 06:15 Teen Time
05:35 Пекельне побачення
06:20, 13:35 М/с «Губка Боб»
07:00, 07:35, 08:35 Підйом
09:00 Х/ф «Парк Юрського 

періоду-2»
11:40 Х/ф «Парк Юрського 

періоду-3»
13:30, 14:35 Kids Time
14:50 Т/с «Друзі»
15:50 Шафа
16:50, 00:35 Т/с «Бальзаківський 

вік»
18:00, 20:00 Т/с «Вороніни»
19:00, 00:25 Репортер
19:20 Абзац!
21:00 Т/с «Останній з Магікян»
22:00 Т/с «До смерті вродлива»
23:00 Співай, якщо зможеш
01:40 Т/с «Іствік» 
02:25 Т/с «Межа» 
03:05 Служба розшуку дітей
03:10, 03:45 Зона ночі
03:15, 03:50 Десята муза в Україні
04:40, 05:30 Зона ночі Культура
04:45 Так ніхто не кохав
05:10 Шануйте майстрів замолоду

05:30 Х/ф «Швидкий поїзд» 
07:05 Х/ф «Я обіцяла, я піду...»
08:35, 02:50 «Агенти впливу»
09:30 «Лохотрон»
10:00 Х/ф «Вихід»
11:35 Т/с «Далекобійники»
15:30 Т/с «Білі вовки»
19:00, 01:20, 03:50 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів»
21:30 Т/с «Елементарно» 
22:30 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 9» 
23:30 Т/с «Забуті» 
00:30 Т/с «Закон і порядок». Від-

діл особливих справ» 
01:50 «Речовий доказ»
04:20 «Правда життя»
04:45 М/ф «Гуси-лебеді»

05:45 Мультфільм СРСР
09:35 Х/ф «Не май сто рублів...»
11:15, 12:10 Т/с «Уокер, техась-

кий рейнджер»
13:05, 21:05 Т/с «Звіробій»
14:55 Х/ф «Мелодія на два 

голоси»
17:35 Х/ф «Їх знали тільки в 

обличчя»
19:20 Х/ф «Без строку давнини»
22:55 Х/ф «Рекет»
04:15 Х/ф «День щастя»

06:00 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Малята-твійнята
07:30 М/с «Даша-дослідниця» 
07:55 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с «Шоу Гарфілда» 
09:00, 16:00 Т/с «Маленькі 

таємниці» 
11:00 Т/с «Та, що говорить з при-

видами» 
12:50 Косметичний ремонт
13:55 Богиня шопінгу
18:00 Любов з майбутнього
19:00 Моду народу
20:00 Віталька
21:00 Країна У
22:00 ІНародний артист
22:30 Русо туристо
23:00 Дурнєв+1
23:40 Т/с «Секс і місто» 
00:20 Чортиці в спідницях
00:45 Теорія зради
01:40 Твою маму!
02:30 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, 07:00, 08:00, 15:00, 18:20, 

01:20, 03:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05, 23:15 Спорт
06:15 Криве дзеркало
07:20 Країна on line
07:25 Ера бізнесу
07:35 Док. фільм «І.Купченко. Без 

свідків». 1 ч.
08:20 Док. фільм «І.Купченко. Без 

свідків». 2 ч.
08:45 Корисні поради 
09:00 Підсумки тижня
09:50 Без цензури
10:15 Т/с «Таємниця старого 

мосту»
10:55 Офіційна хроніка
11:05 Дитячий фестиваль 

«ОКешкин-джаз»
12:00 Діловий світ
12:10 Рояль в кущах
12:40 Аудієнція. Країни від А до Я
13:05 Фольк-music
14:10 Право на захист
14:30 Темний силует
14:40 Вікно в Америку
15:15 Діловий світ. Агросектор

15:25 Життя на рівних
15:35 Книга.ua
16:05 Т/с «Із життя капітана 

Черняєва»
17:40 Сільрада
17:55 Діловий світ
18:40 Фінансова перспектива
18:50 Агро-News
19:10 Фестиваль гумору «Умора»
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:30 Діловий світ
21:40 Світ спорту
21:45 Ювілейна програма 

В.Білоножка. 1 ч.
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00, 01:00 Підсумки
23:25 Худ. фільм «Бомж». 6 с.
00:20 Від першої особи
00:40 На слуху
01:40 Про головне
02:00 ТелеАкадемія
03:15 Д/ф «ФІАТ-500»
03:40 Життя на рівних
03:55 Доки батьки сплять
04:20 «Нащадки» з Н.Рибчинською 

та К.Гнатенком

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

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 ПЕРШИЙ КАНАЛ ЄВРОПА

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 7 жовтня

Останні роки держава активно працює 
над збільшенням пенсій українців 
Завданням державної політики є 
стимулювання зростання зарплат, 
пенсій, соціальних виплат, наголо-
сив, перебуваючи нещодавно у 
Луцьку, Президент України Віктор 
Янукович. «Ми також повинні ро-
бити все, щоб люди похилого віку, 
які все життя працювали в різних 
галузях, на виробництві, в селі, 
постійно бачили, що держава про 
них піклується», — сказав Віктор 
Янукович. 

Тому заробіток для призначен-
ня пенсії поетапно осучаснюється 
до середньомісячного заробітку в 
галузях економіки за 2007 рік — 
1197,91 грн. Скажімо, вже з 1 травня 
2012 року 8 мільйонів 330 тисяч пен-
сіонерів, які вийшли на пенсію до 
2008 року, почали додатково отри-
мувати в середньому по 100 грн. На 
Волині таких пенсіонерів близько 
220 тисяч осіб, і щомісячні доплати 
до пенсії для них аж ніяк не зайві. 

А загалом за 2012 рік Пенсійний 
фонд провів перерахунки пенсій для 
12,8 мільйона пенсіонерів, що ста-
новить понад 94% від їх загальної 
кількості. Крім уже згаданих, вста-
новлено підвищення у 100 грн для 
4 мільйонів 240 тисяч пенсіонерів, 
пенсії яких не підлягали осучаснен-
ню. На 50 грн зросли пенсії для тих, 
у кого не вистачає страхового стажу 
(20 років — для жінок, 25 — для чо-
ловіків), і на 30 грн відбулося щомі-
сячне підвищення для одержувачів 
соціальних пенсій. 

Усе це стало можливим завдяки 
змінам прожиткового мінімуму для 
непрацездатних осіб, який протягом 
2012 року підвищувався п’ять разів. 

Так, якщо щомісячний розмір 
пенсійних виплат чи державної со-
ціальної допомоги не досягає про-
житкового мінімуму, встановленого 
законом для осіб, які втратили пра-
цездатність, таким особам нада-
ється щомісячна державна адресна 
допомога в сумі, якої не вистачає 
до зазначеного прожиткового міні-

муму, незалежно від факту роботи. 
Прожитковий мінімум із 1 січня 
2012 року становив 822 грн, а з 1 груд-
ня 2012 року — вже 884 грн. Із 1 січня 
2013 року він становить 894 грн, тому 
і працюючі, і непрацюючі пенсіонери 
отримують пенсію, що не нижча від 
цієї суми. З 1 грудня цього року їх 
чекає ще одне підвищення, оскіль-
ки розмір прожиткового мінімуму 
(отже, мінімальна пенсія також) має 
зрости до 949 грн. 

На початок 2012 року склала-
ся диспропорція й у виплаті пенсій 
військовослужбовцям, які залиши-
ли службу в різні роки. Востаннє 
перерахунок пенсій цій категорії 
осіб здійснювали на початку 2008-
го. Щоб колишній військовослуж-
бовець, який вийшов на пенсію ра-
ніше, отримував однакове грошове 
забезпечення з тим, хто мав такі ж 
посаду, звання та вислугу років і за-
лишив службу в 2012-му, з 1 липня 
2012 року йому підвищили осно-
вний розмір пенсії на 11%, з 1 верес-
ня 2012 року — до 23%, а з 1 січня 
2013 року це підвищення сягнуло 
35%. Тож на початок цього року роз-

міри пенсій колишніх військовос-
лужбовців, звільнених у різний час 
за однакових умов, зрівняли. 

Більше уваги від держави отри-
мали й інваліди війни. У 2012 році 
додатково до передбаченого бю-
джетом зростання їхніх пенсій було 
підвищено одноразову допомогу до 
Свята Перемоги. Залежно від групи 
інвалідності вона становить від 1720 
до 2200 грн. Це вдвічі більше, ніж у 
2011-му. Також із 1 травня 2012 року 
підвищено до 42% прожиткового 
мінімуму для непрацездатних осіб 
(замість попередніх 28%) доплати 
до пенсій для членів сімей помер-
лих інвалідів війни, зрівнявши їх із 
членами сімей загиблих військовос-
лужбовців. Таким чином вирівняно 
розмір підвищення до пенсії для 
176 тисяч членів сімей померлих ін-
валідів війни. Середній розмір тако-
го збільшення становив 117,32 грн. 
Крім того, на 41,9 грн зріс розмір 
підвищення до пенсії для 1 мільйона 
280 тисяч учасників війни і колиш-
ніх в’язнів концтаборів. 

У результаті таких заходів серед-
ній розмір пенсії у грудні 2012 року 

вже сягав 1454,17 грн, що на 200,9 грн 
(16%) більше за середній розмір 
пенсії у січні 2012-го (1253,28 грн). 
Відбулися зміни і в розподілі пен-
сіонерів за розмірами одержуваних 
пенсій. А саме — у 1,4 разу побіль-
шало пенсіонерів, розмір пенсії яких 
перевищив 1500 грн, і вдвічі зросла 
кількість тих, хто отримував від 
1001 до 1500 грн. 

Цього року, крім підвищення 
пенсій із 1 січня і з 1 грудня, які від-
буваються у зв’язку зі збільшенням 
прожиткового мінімуму, проведе-
но перерахунок пенсій у зв’язку зі 
зростанням за минулий рік на 20% 
середньомісячної заробітної плати 
штатних працівників. 348,72 ти-
сячі осіб, починаючи з 1 березня 
2013 року, отримали підвищення 
пенсії в середньому на 35 грн. А для 
380,35 тисячі «чорнобильців», які 
в середньому отримували 3904 грн 
пенсії, підвищення сягнуло 116 грн. 
Також додатково по 78 грн до пенсії 
отримали доплату колишні військо-
вослужбовці, які в середньому отри-
мували вже 2613 грн. 

З 1 травня 2013 року зросли над-
бавки учасникам бойових дій у пері-
од Великої Вітчизняної війни 1941–
1945 рр., а також інвалідам війни ІІ 
і ІІІ груп із числа учасників бойових 
дій, яким виповнилося 85 років і 
більше. Їм тепер доплачують, як й 
інвалідам війни І групи. Щомісяч-
на мінімальна пенсійна виплата для 
усіх цих категорій на сьогодні стано-
вить 2547,9 грн. 

А з 1 січня 2014 року набере 
чинності закон, за яким багатодітні 
татусі, які у разі смерті матері або 
позбавлення її материнських прав 
виховали до шестирічного віку 
п’ятьох і більше дітей, отримають 
право на пенсію за особливі заслуги. 

Загалом за перше півріччя 
2013 року на виплату пенсій у нашій 
країні направлено 124,5 млрд грн. 
Це на 11,5 млрд (або на 11%) більше, 
ніж за перші шість місяців 2012 року. 

Василь НЕЧИПОРУК 

В Устилузі 
відкрили 
оновлений 
музей Ігоря 
Стравінського 

29 вересня після тривалого 
ремонту і реконструкції в 

Устилузі запрацювала оновлена 
садиба Ігоря Стравінського — 
перший і єдиний у світі музей, 
присвячений видатному компо-
зитору. 

В ході реставраційних робіт 
відтворено вигляд будинку, який 
він мав на початку ХХ ст. Доко-
рінно змінили експозицію, від-
творили родовід родини Стра-
вінських і додали нові матеріали.  

Серед експонатів музею — 
альбом замальовок краєвидів 
України батька композитора 
Федора Гнатовича Стравінсько-
го, оригінал якого зберігається 
в Театральному музеї в Санкт-
Петербурзі, фотографії родини 
та друзів Ігоря Стравінського. 

Праправнучата племінниця 
композитора Анастасія Коза-
ченко, яка приїхала на відкриття 
музею з Москви, була зворушена 
увагою волинян і всієї України 
до життя і творчості її родича. 

Вона зазначила: «Мені вкрай 
приємно бути сьогодні на тако-
му важливому для моєї родини 
дійстві. Постать Ігоря Стравін-
ського є знаковою у світовій 
культурній спадщині. Жоден ве-
ликий концерт не відбувається 
без його творів. Однак розчулює 
те, що саме в Устилузі збережено 
родинну садибу, а в Росії поки — 
жодного музею». 

Споживачів дурять на торгівлі 
харчами 
У 80% перевірених на Волині підприємств виявлено 
порушення якості та безпеки продовольчих товарів. 
Про це повідомив начальник Інспекції з питань 
захисту прав споживачів у Волинській області Іван 
Смоленг. Із його слів, із початку року перевірено 
якість і безпеку продовольчих товарів у 164 суб’єктів 
господарювання. У цих закладах виявлено 837 
порушень, зокрема обман покупців. Винних осіб 
притягнуто до адміністративної відповідальності. 

Кожен четвертий 
волинянин працює в освіті 
В освітніх закладах області зайнято понад 
43 тисячі педагогічних працівників та 
обслуговувального персоналу, а це майже 
кожен четвертий найманий працівник області. 
В цій сфері працюють переважно жінки — 
74%. Восьма частина освітян уже пенсійного 
віку, разом із тим понад чверть працівників 
— молоді люди віком до 35 років. Більше 
половини всіх працівників — із повною вищою 
освітою. 

06:00 Пере-винахідники
06:40 Путівка до пекла
07:30 Війна хижаків
08:20, 14:00 Сучасні дива
09:10, 13:00 Історія світу
10:10, 05:30 В пошуках пригод
11:00 Сила тварин
12:00, 23:30 Загадки Всесвіту
15:00, 18:50 Дивна справа
16:00, 19:40 Гучна справа
17:00, 20:40 В пошуках істини
18:00 Д/ф «Старший син Сталіна»
21:40 Д/ф «Нарком СМЕРШу»
22:30 Невідома Європа
00:30 Покер
01:20 Гордість України
02:10 Т/с «4исла»
02:50 Бандитська Одеса
03:40 Містична Україна
04:20 Намедни
05:00 Зроблено в СРСР


