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Гідне пенсійне забезпечення інвалідів, ветеранів 
бойових дій — обов’язок держави 
Так склалось історично, що чимало 
волинян служили не просто у 
війську, а в бойових частинах, які в 
різні періоди виконували важливі 
функції за межами рідної землі. 
Про Другу світову війну навіть за-
йвий раз говорити не треба: наші 
земляки зустріли її в складі Війська 
Польського, вступивши у важкі бої 
з гітлерівськими агресорами. Не 
секрет, що волиняни зі зброєю в ру-
ках воювали у Фінляндії, визволяли 
від румунського й угорського ярма 
Прикарпаття і Закарпаття. В складі 
Червоної армії в червні 1941 року 
зустріли на рідній землі нацистські 
полчища, а через довгих чотири 
роки таки знищили «коричневу 
чуму» в її лігві… 

Проте світ ніколи не був стабіль-
ним і безпечним. У період так званої 
«холодної війни» українці встигли 
повоювати у В’єтнамі та Кореї, за-
безпечити баланс сил у складі кон-
тингенту, розташованого на Кубі… 
А були ж іще спецоперації на Близь-
кому Сході, в окремих країнах Афри-
ки. Та й зараз у складі миротворчих 
сил ООН наші земляки захищають 
конституційний лад і демократію в 
багатьох «гарячих точках» планети, 
за що заслужили не одне вдячне сло-
во від світової спільноти. 

І де б не виконував свій військо-
вий обов’язок український солдат, 
він завжди вирізнявся почуттям 
обов’язку і військовою доблестю. 
Особливо — в той драматичний пе-
ріод, коли СРСР вирішив направити 
«обмежений військовий контин-
гент» в Афганістан. На довгих 10 ро-
ків розтягнулася «допомога брат-
ньому афганському народу». Втрати 
серед наших солдатів і офіцерів були 
відчутними. Це була партизанська 
війна, до якої не звикли воїни то-
дішньої Радянської армії. За період 
афганської кампанії Україна втра-
тила 3360 співвітчизників. Тільки з 
Волині проходили службу на чужій 

землі 2330 осіб, із них 70 загинули, 
троє пропали безвісти, 110 поверну-
лися додому інвалідами. Це була не 
наша, не українська війна. Хоча вої-
ни-афганці воювали не за українські 
інтереси, та вони чесно виконували 
накази і заслужили, щоб Українська 
держава віддала їм шану. А також 
батькам і дітям, які не дочекалися 
рідних із тієї несправедливої війни. 

Що таке армія та неухильне ви-
конання присяги, добре знає колиш-
ній офіцер, а нині голова Волинської 
облдержадміністрації Олександр 
Башкаленко. Недарма він схвально 
зустрів ініціативу Президента Укра-
їни Віктора Януковича, який прого-
лосив 2014-й Роком учасників бойо-
вих дій на території інших держав. 

Це свідчить про значну увагу глави 
держави до вирішення проблем 
учасників локальних війн і військо-
вих конфліктів, передусім до ветера-
нів-афганців. 

Сьогодні на Волині проживає 
понад 44 тисячі ветеранів війни. Се-
ред них 2795 інвалідів війни та 4858 
учасників бойових дій, із яких 3100 
— воїни-афганці. Всі вони потре-
бують соціальної і моральної допо-
моги, адже багато хто з ветеранів не 
зміг адаптуватися до мирного жит-
тя, відчуває побутові та психологіч-
ні негаразди. Ось тут важливо, щоб 
влада і громадські організації, вете-
ранські спілки знайшли точки до-
тику, взаєморозуміння у розв’язанні 
проблем колишніх солдатів і офі-

церів. І така співпраця є. Впродовж 
багатьох років на Волині успішно діє 
спілка воїнів-афганців, яку очолює 
Григорій Павлович. Він, як ніхто ін-
ший, розуміє проблеми своїх побра-
тимів по зброї, а тому намагається 
спільно з владою, органами місце-
вого самоврядування допомагати 
ветеранам Афганістану та родинам 
загиблих воїнів. Ще у 2011 році був 
підписаний Меморандум між об-
лдержадміністрацією та обласною 
організацією ветеранів Афганістану, 
який передбачав заходи з посилення 
соціального захисту цієї категорії 
громадян. Це не просто черговий 
неперспективний документ-папі-
рець чи декларування намірів. Уже 
наступного 2012 року обласна влада 
допомогла спілці воїнів-інтернаці-
оналістів розпочати будівництво 
бази відпочинку біля озера Світязь. 
Поступово стало вирішуватися жит-
лове питання, наскільки це дозволя-
ли кошти. Зі слів Олександра Башка-
ленка, протягом останніх двох років 
за бюджетною програмою афганців 
забезпечили дев’ятьма квартирами. 
На їх придбання було спрямовано 
більше чотирьох мільйонів гривень. 

Вирішення побутових проблем 
ветеранів війни передбачене і на 
державному рівні. Зокрема, у Держ-
бюджеті на 2014 рік запроваджено 
нову програму «Забезпечення жит-
лом інвалідів війни, воїнів-інтерна-
ціоналістів, громадян, які постраж-
дали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, інвалідів по зору та слу-
ху, військовослужбовців, звільнених 
у запас або у відставку, для відселен-
ня їх із закритих і віддалених від на-
селених пунктів військових гарнізо-
нів». Для її виконання Міністерство 
соціальної політики передбачило 
300 мільйонів гривень. 

Більше 17 мільйонів гривень од-
норазової допомоги отримали вете-
рани війни, ті, хто постраждав від 
нацистських переслідувань, учас-
ники бойових дій, родини загиблих 

та інші соціально вразливі категорії 
людей. До Дня Перемоги така допо-
мога в середньому зросла на 10% у 
порівнянні з 2012 роком. Зокрема, 
вона становила: інвалідам I групи 
— 2415 грн (у 2012 році — 2200 грн); 
інвалідам II групи — 2110 грн (було 
1920 грн); інвалідам III групи — 
1895 грн (позаторік — 1720 грн); 
учасникам бойових дій — 745 грн (у 
2012 році — 675 грн). Такі надбавки 
до пенсій отримали майже 44 тисячі 
волинян. 

Гідне пенсійне забезпечення ін-
валідів, ветеранів бойових дій теж 
обов’язок держави. Попри складні 
економічні умови, розміри пенсій 
щороку зростають. Сьогодні в об-
ласті є 2226 пенсіонерів — учасників 
бойових дій, із них 1147 — воїни-ін-
тернаціоналісти. Середня пенсія цієї 
категорії людей — 2133,54 гривні. 
Її розмір зріс на 16% у порівнянні з 
минулим роком. Як запевняє Пен-
сійний фонд, така тенденція продо-
вжиться і цього року. 

Є ще низка державних соціаль-
них гарантій, які покликані допо-
магати воїнам-афганцям, учасникам 
бойових дій, інвалідам війни. Це са-
наторно-курортне лікування й оздо-
ровлення, безоплатне забезпечен-
ня інвалідів засобами реабілітації, 
компенсаційні виплати на бензин, 
ремонт і технічне обслуговування 
автомобілів. 

У свою чергу Волинська спілка 
ветеранів Афганістану теж не забу-
ває про полеглих друзів. У області 
відкриваються пам’ятники та мемо-
ріальні дошки героям, родини заги-
блих відчувають постійну турботу 
— не лише матеріальну, а й мораль-
ну — з боку спілчан. Наші співвіт-
чизники, яким випала доля захи-
щати інтереси світової спільноти й 
України зі зброєю в руках далеко за 
межами рідної землі, повинні знати: 
вдома їх чекають, шанують і пиша-
ються їхнім ратним подвигом! 

Микола ПРИЙМАЧУК 

Румунія скасувала візи 
для українців 
З 1 лютого цього року громадяни 
України можуть в’їжджати без візи до 
Румунії за умови, що мають шенгенську 
візу або дозвіл на проживання від 
країн Шенгенської зони. Про це під 
час брифінгу сказав речник МЗС Євген 
Перебийніс. 

15-річна російська фігуристка 
стала наймолодшою 
олімпійською чемпіонкою 
9 лютого Юлія Ліпницька виграла в Сочі командну 
першість у складі збірної Росії. Вона найкраще 
відкатала як коротку, так і довільну програми. 
Ліпницька завоювала «золото» у віці 15 років 249 
днів. А попередній рекорд належав американській 
фігуристці Тарі Ліпінскі, що стала чемпіонкою в жіночому 
одиночному катанні на Олімпіаді в Нагано в 1998 році. 
Ліпінскі тоді було 15 років 255 днів. 

Телегід

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

з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30, 23:40 

ТСН: «Телевізійна служба 
новин»

08:05 «Економічна правда»
09:05, 17:10 Т/с «Асі» 
11:05 Х/ф «Афоня» 
13:00 Х/ф «Другий шанс» 
16:45 «ТСН. Особливе»
20:15, 21:20 Т/с «Вір мені»
22:25, 04:25 «Гроші»
23:55, 05:15 Т/с «Касл» 
00:40 Х/ф «Білі троянди надії» 
05:30 «Телемагазин»

05:25 Х/ф «Береги кохання»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 

12:00, 18:00 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35 «Ранок 

з ІНТЕРом»
09:20, 12:25 Т/с «Поки живу, 

люблю»
13:30, 03:20 «Судові справи»
15:00 «Сімейний суд»
15:55 «Жди меня»
18:05 «Стосується кожного»
19:05 Т/с «Поки станиця спить»
20:00, 02:45 «Подробиці»
20:35 Т/с «Син батька народів»
23:35, 04:05 Т/с «Круті береги»
01:15 Х/ф «Фото на документи»

05:40 «Чужі помилки. Хто в хаті 
господар»

06:25, 16:00 «Все буде добре!»
08:05, 18:20 «Неймовірна правда 

про зірок»
09:45 Х/ф «Москва сльозам не 

вірить» 
12:25, 20:00, 23:45 «Слідство 

ведуть екстрасенси»
13:15 «МастерШеф»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
20:55 Х/ф «Мама-детектив» 
22:25 «Детектор брехні - 5»
00:40 «Один за всіх»
01:50 Х/ф «Катала» 
03:05 Нічний ефір

05:50 Служба розшуку дітей
05:55 Світанок
06:45, 08:45, 12:45, 18:45 Факти
07:50, 09:15, 13:00 Т/с «Апостол»
19:20 Надзвичайні новини
20:05 Т/с «Чужий район»
22:30, 03:50 Свобода слова
00:20 Х/ф «Мамонт» 
02:00 Про-Ziкаве.ua

06:05, 05:20 Т/с «Дорожній 
патруль 2» 

07:00, 09:00, 17:00, 19:00 Події
07:15 Ранок з Україною
09:10 Х/ф «Не відпускай мене» 
13:00, 17:25 Т/с «Слід» 
15:00 Т/с «ОСА» 
16:00 Критична точка
18:00 Т/с «Сашка» 
19:20, 04:20 «Говорить Україна»
20:00 Т/с «Горюнов» 
22:00, 03:50 Події дня
22:30 Х/ф «На межі» 
00:30 Т/с «Дев’ятий відділ» 
02:20 Х/ф «Курортний роман» 
05:00 Срібний апельсин

06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфільми» 
09:20 Х/ф «Шлях до Зарагемлі» 
11:10 Х/ф «Три ніндзя: Спекотний 

полудень на високій 
горі» 

12:50 Х/ф «Золота дитина» 
14:30 «КВК - 2013»
16:30 «Вечірній квартал»
18:10 «Звана вечеря»
19:10 «Орел і Решка»
21:00 «Розсміши коміка»
22:00 Х/ф «Трансформери» 
00:40 Профілактика

06:00 Мультфільми 
06:30 Т/с «Оперативний псевдо-

нім» 
18:30 Новини 2+2
19:00 Т/с «Лінійний відділ» 
21:00 «ДжеДАІ»
21:20 Х/ф «Війна» 
23:25 Х/ф «Книга Ілая» 
01:35 Х/ф «З-під землі» 
03:00 Х/ф «Троянський спас» 

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

05:05, 08:15 Телеканал «Олімпій-
ський ранок на Першому»

09:05 «Контрольна закупівля»
09:35 «Жити здорово!»
10:30, 17:25 «Зрозуміти. Про-

бачити»
11:15 «Модний вирок»
12:10 «Доброго здоров’ячка!»
12:50, 23:50 «Слід»
13:25 «Час обідати!»
14:15, 17:50 «Істина десь поруч»
14:30 «Вони та ми»
15:20 «У наш час»
16:10 «Наодинці з усіма»
17:00 Вечірні новини
18:10 «Давай одружимося!»
19:00 «Нехай говорять»
20:00 «Час»
20:20, 03:05, 04:05 Т/с «Це було 

на Кубані»
22:10 «Одним розчерком ковзана»
23:05 «Вечірній Ургант»
00:50 Х/ф «Комедія помилок»

06:10, 06:55 Kids Time
06:15, 13:10 М/с «Черепашки-

ніндзя»
06:40, 13:35 М/с «Губка Боб»
07:00, 07:35 Підйом
08:00 Т/с «Метод Лаврової»
08:50, 17:05 Т/с «Не родись 

вродлива»
09:45 Т/с «Щасливі разом»
14:45 Х/ф «Прикинься моєю 

дружиною»
18:00, 22:00 Т/с «Вороніни»
19:00, 00:50 Репортер
19:20 Абзац!
20:00 Ревізор-2
23:05 Х/ф «Секс дружбі не пере-

шкода» 
01:00 Х/ф «Удар по цнотливос-

ті» 
02:50 Служба розшуку дітей
02:50, 03:50 Зона ночі
02:55 Джерела Вітчизни
03:10 Братіє і дружино
03:25 За литовської доби
03:40 Дике поле
03:55 Козацький флот
04:10 З полону на волю

05:00 Т/с «Висяки»
08:30 «Агенти впливу»
09:20 «Правда життя. Професія 

артист цирку»
09:50 Т/с «Таємниці слідства - 11»
11:40 Т/с «Державний захист»
19:00, 21:40, 02:20, 03:40 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів - 10»
22:00 Т/с «Менталіст - 4» 
23:50 Т/с «CSI: Маямі» 
00:40 Т/с «NCIS: полювання на 

вбивцю» 
02:50, 04:10 «Речовий доказ»

05:45 Радянські мультфільми
09:45 Х/ф «Снігурку викликали?»
11:05, 18:50 «Жарт за жартом»
12:15, 17:10 Т/с «Клон»
13:55 Т/с «Дорога моя людина»
15:45 Х/ф «Ключі від неба»
20:00 Т/с «Дві долі»
21:45 Х/ф «Золота міна»
00:15 Х/ф «Лихе лихо початок»
01:30 Х/ф «Жінка дня»
02:50 Х/ф «Без видимих причин»
04:05 Кіноляпи

06:00 Приколи на перерві
06:30, 08:20 М/с «Черепашки 

мутанти ніндзя» 
07:20 М/с «Лалалупси» 
07:45 Мультик з Лунтіком
09:20 Єралаш
09:55, 00:00 Одна за всіх
12:20 Т/с «Ксена - принцеса-

воїн» 
14:05 Т/с «Дєтка» 
15:00, 19:00 Панянка-селянка
16:00 Дайош молодьож!
17:00, 20:00 Т/с «Кухня» 
18:00 Розсміши коміка
21:00 Т/с «Вісімдесяті» 
22:00 6 кадрів
23:00 Т/с «Світлофор» 
23:25 Дурнєв+1
00:55 У ТЕТа пара
01:40 Т/с «Закрита школа» 
02:25 Т/с «Кремлівські курсанти» 


03:55 З ночі до ранку

05:25 Світ зірок
06:10 Іноземна кухня
06:30 Телеторгівля
07:40 Смак Майстер
08:15, 13:20, 20:35 Мультфільми 
10:10 Школа доктора Комаров-

ського
11:30, 17:00 Жіноча форма
15:15, 18:50 Таємниці шеф-кухаря
16:00, 19:40 Модний приговор
17:50, 21:40 Т/с «Любов як 

любов» 
22:40 Дивовижний дизайн
23:25 Незіркове дитинство
00:30 Глянець
01:00 Профілактика

06:00 Православний календар
06:05, 07:00, 08:00, 12:45, 15:00 

Новини
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:20 Мультфільм
06:30 Доброго ранку, Україно!
06:35, 07:35 Огляд преси
06:45, 07:45, 08:20 Гість студії
07:25 Країна on line
07:30 Ера бізнесу
07:50 Швидкий сніданок
08:35 Ранкові поради
08:45 Корисні поради
09:00 Підсумки тижня
09:25 Рояль в кущах
10:00, 02:25 Олімпійські ігри. 

Сноубординг. Сноуборд-
крос (чол.)

12:55, 21:20 Діловий світ
13:00 Як це?
13:20 Право на захист
13:50 Крок до зірок
14:40 Вікно в Америку
15:05, 05:50 Діловий світ. Агро-

сектор

15:10 Агро-News
15:40, 03:30 Олімпійські ігри. 

Фрістайл. Акробатика. 
Кваліфікація (чол.)

16:55 Олімпійські ігри. Біатлон. 
Мас-старт (жін, 12, 5 км)

18:00 Олімпійські ігри. Бобслей. 
Двійки

19:05, 04:35 Олімпійські ігри. 
Фігурне катання. Танці, до-
вільна програма

20:30 Олімпійські ігри. Фрістайл. 
Акробатика. Фінал (чол.)

21:00 Підсумки дня
21:25 Олімпійська студія. Під-

сумки дня
22:45 Фінансова перспектива
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00 Підсумки
23:20 На слуху
23:40 Від першої особи
00:00 Х/ф «Надбання республі-

ки». 1 с.
01:20 ТелеАкадемія

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

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 ПЕРШИЙ КАНАЛ ЄВРОПА

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 17 лютого

06:00 Д/ф «Братство кільця. Вели-
кий андронний коллайдер»

06:30, 23:30 Загадки Всесвіту
07:30 Ідеальні вбивці
08:30, 13:30 Фатальний сценарій
09:30, 18:30 Шукачі
10:30 Таємні знаки
11:30, 15:30 В пошуках пригод
12:30 Жертви природи
14:30, 21:30 Сучасні дива
16:30, 19:30 Секретні історії
17:30 В пошуках істини
20:30 Д/ф «Чебаркульський метео-

рит. Місяць»
22:30 Дива життя
00:30 Покер
01:20 Паранормальні явища
03:00 Смертельний сезон
05:00 Політ: вижити


