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Понеділок, 14 квітня

06:00 «ТСН-Тиждень»
06:45, 07:10, 08:05, 09:10 «Сніда-

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

ТСН: «Телевізійна служба 
новин»

10:00 «Шість кадрів»
10:10 «Світ навиворіт - 5: Індо-

незія»
11:10 Х/ф «Іван Васильович 

змінює професію» 
13:00, 02:30 Х/ф «Салямі» 
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Фатмагюль» 
20:40 «Секретні матеріали»
20:55 «Чистоnews»
21:10 Т/с «Кухня. Новий сезон» 
22:15 «Гроші»
23:55 Т/с «Лікар мафії» 
00:50 Х/ф «Льодяний» 
05:30 «Телемагазин»

05:25 Х/ф «Вальс-Бостон»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 

12:00, 14:00, 17:45 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35 «Ранок 

з ІНТЕРом»
09:20, 12:25 Т/с «Зозуля»
13:45, 14:20 «Судові справи»
15:20 «Жди меня»
18:05 «Стосується кожного»
19:05 Т/с «Поки станиця спить» 
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Безсоння»
23:20 Х/ф «Екіпаж»
01:55 Х/ф «Залізна хватка» 
03:55 Т/с «Зачароване кохання» 



06:00 Остаточний вердикт
07:00, 09:00, 15:00, 19:00, 03:30 

Події
07:15 Ранок з Україною
09:10, 14:00, 15:20, 17:10 Т/с 

«Слід» 
10:00 Т/с «Обдури, якщо любиш» 


18:00 Т/с «Сашка» 
19:45 «Говорить Україна»
21:00, 22:30 Т/с «Дикий 4» 
22:00 Події дня
23:30 Х/ф «Острів проклятих» 
02:00 Х/ф «Березневі іди» 
04:15 Т/с «Подружжя» 
05:45 Срібний апельсин

06:00 «Шеф-кухар»
06:30 «TOP SHOP»
07:30 М/с «Смішарики» 
09:10 Х/ф «Земля бізонів» 
10:50 Х/ф «Волохатий тато» 
12:30 Х/ф «Остання відпустка» 
14:30 «КВК-2014»
16:50 М/ф «Шрек» 
18:20 «Звана вечеря»
19:20 «Орел і Решка»
21:10 «Розсміши коміка»
22:00 Т/с «Доктор Хаус» 
01:15 Х/ф «Король вечірок 3» 
02:45 Х/ф «Малюки»
04:00 «Нічне життя»

05:45 Радянські мультфільми
08:25 Х/ф «Канікули Петрова 

і Васечкіна. Звичайні та 
неймовірні»

11:00, 19:55 Жарт за жартом
12:00, 18:15 Т/с «Клон»
13:40, 20:55 Т/с «Сині ночі»
15:30 Х/ф «Біля тихої пристані»
16:45 Х/ф «Поїзд поза роз-

кладом»
22:45 Х/ф «Каліфорнія»
00:55 Бійцівський клуб
02:15 Кінотрейлери
03:15 Кіноляпи
04:15 Саундтреки

05:25 «Чужі помилки. Геройська 
трагедія»

06:10, 16:00 «Все буде добре!»
08:00, 18:30 «Неймовірна правда 

про зірок»
09:20, 00:55 Х/ф «Здивуй 

мене» 
11:05 Х/ф «З привітом, Козано-

стра» 
12:50, 20:00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»
13:50 «Битва екстрасенсів 13»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
21:00 Т/с «Швидка допомога» 
22:30 «Детектор брехні - 5»
23:45 «Один за всіх»

05:05 Служба розшуку дітей
05:10 Світанок
06:10 Надзвичайні новини. 

Підсумки
06:55, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45 

Факти
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
09:50 Т/с «Прокурорська пере-

вірка»
13:20 Х/ф «Шерлок Холмс»
16:15 Х/ф «Месники»
20:15 Дістало!
21:10 Свобода слова
00:05 Х/ф «Хай там що, аби 

встигнути» 
01:40 Т/с «Неймовірна історія»
03:05 Т/с «Американський тато»

05:00, 05:45, 10:00, 10:55, 15:15, 
16:10, 01:15, 02:05, 02:50 
Comedy Club

06:30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»

07:00 М/с «Гарфилд и его друзья»
07:25 Т/с «Боишься ли ты 

темноты?» 
07:50 Д/с «Разрушители мифов»
08:45, 14:25 Т/с «Наша Russia»
12:45 Т/с «Хранилище 13» 
13:40 Т/с «Универ» 
17:10 Comedy Woman
18:05 Т/с «Онлайн 2.0» 
19:05 Т/с «Универ. Новая об-

щага»
20:00 Т/с «Как закалялся стайл» 


21:00 Х/ф «Счастливчик Гилмор» 


22:45 Т/с «Пятая стража» 
23:40 Х/ф «Напротив по кори-

дору» 

05:30 Здрастуйте, я ваша мама 6
06:10, 06:55 Kids Time
06:10, 14:00 М/с «Панда Кунг-Фу»
07:00 Підйом
08:00, 19:00 Т/с «Вороніни»
09:00, 17:00 Т/с «Не родись 

вродлива»
10:00 Х/ф «Тепло наших тіл»
12:00 Х/ф «Чарівні створіння»
15:25 Х/ф «Три богатирі на дале-

ких берегах»
18:00, 02:40 Репортер
18:20 Абзац!
20:00 Ревізор 4
22:50 Страсті за Ревізором
00:05 Педан-Притула шоу
01:55 Т/с «Пан Ам»
02:45 Служба розшуку дітей
02:50, 03:50, 04:35 Зона ночі
02:50 Чорний колір порятунку
03:20 Воля відходить з боями
03:35 Великий злам
03:55 Під знаком біди
04:40 Моя адреса - Соловки. Наві-

що перекладати Вергілія
05:00 Зона ночі Культура

06:00 Легенди бандитської Одеси
07:30, 20:30 В пошуках істини
08:20, 05:30 The Ukrainians
08:50 Top Gear
09:40, 22:30 Загадки Всесвіту
10:30, 15:50 Жертви природи
11:20, 18:30, 02:40 Містична 

Україна
12:10, 19:30 Фантастичні історії
13:10 Війна всередині нас
14:00, 17:30 В пошуках пригод
14:50 Путівник пригод
16:40, 23:30 Сучасні дива
21:30 Дика Америка
00:30 Покер
01:20 Х/ф «Одного разу пере-

ступивши закон»

05:15 Т/с «Повернути на дослі-
дування»

08:30 «Правда життя. Професія 
льотчик»

09:00 «Агенти впливу»
09:50 Т/с «Таємниці слідства» 
11:30 Т/с «УГРО - 5»
15:05 Т/с «Даїшники»
19:00, 21:40, 02:10 «Свідок»
19:30 Т/с «Охоронець»
22:00 Т/с «Елементарно - 2» 
23:45 Т/с «Банши» 
00:45 Т/с «NCIS: полювання на 

вбивцю» 
01:30 Т/с «Мертва зона» 
02:40 Х/ф «Кажани: операція 

знищення» 
04:05 «Випадковий свідок»
04:45 «Речовий доказ»

06:00 Приколи на перерві
06:25, 08:20 М/с «Черепашки 

мутанти ніндзя» 
06:50 М/с «Шоу Гарфілда» 
07:20 М/с «Лалалупси» 
07:45 Мультик з Лунтіком
08:50 М/с «Тімон і Пумба» 
09:15 М/ф «Сердиті пташки» 
09:30 М/с «Маша і ведмідь» 
09:55 Єралаш
10:25 Одна за всіх
12:15, 21:55 6 кадрів
13:40 Т/с «Крем» 
14:25 Т/с «Чемпіонки» 
15:15 Панянка-селянка
16:05 Дайош молодьож!
17:20, 20:00 Т/с «Кухня» 
18:15, 22:50 Т/с «Світлофор» 
19:10 Розсміши коміка
21:00 Країна У
23:45 Дурнєв+1
00:10 Надто грубо для Ю-туб’а
00:45 Между нами
01:45 Світ навиворіт - 3. Танзанія, 

Ефіопія
02:30 Т/с «Беверлі Гілз 90210. 

Нове покоління» 

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

ського
11:30, 17:00 Жіноча форма
15:10 Таємниці шеф-кухаря
16:00, 19:45 Модний вирок
17:50, 00:20 Д/с «Ігри долі»
18:50, 22:30 Правда про їжу
21:40, 23:30 Д/с «Зіркові історії»
01:10 Глянець
01:50 Колір Ночі

06:00, 07:00, 08:00, 12:00, 15:00, 
18:20, 02:20, 03:55 Новини

06:10, 07:10, 08:10 Спорт
06:20, 06:40, 07:45, 08:20, 08:40 

Гість студії
07:20, 00:30 Країна on line
07:40 Ера бізнесу
09:00, 21:00, 04:45 Підсумки дня
09:50, 18:50 Час-Ч
10:15, 15:55, 19:45 ГРОМАДСЬКЕ 

ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:10, 18:05, 20:50 Діловий світ
12:40, 02:45 Т/с «Пастка»
13:55 Право на захист
14:15 Армія
14:35 Euronews
14:55, 05:15 Діловий світ. Агро-

сектор
15:15 Брифінг Кабміну України
15:35 Вікно в Америку
19:00 Про головне
21:40, 05:20 Шустер Live. Будні
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00, 01:00 Підсумки
23:30 На слуху

00:00 Від першої особи
01:20 ТелеАкадемія
04:10 Д/ф «Шахтарський герцог»

06:00 Мультфільми 
06:15 «Обережно, модерн!»
07:00 «Нове Шалене відео по-

українськи»
08:00 «Облом.UA. Новий сезон»
09:00 Д/п «Велика подорож»
10:00 Д/п «Великі битви»
10:40 Д/п «Великі катастрофи»
11:20 Д/п «Велика подорож у 

глибини океану 3D»
12:45 Д/п «Оборотна сторона 

Всесвіту»
13:45 Д/п «Битва планет»
14:45 Д/п «9 рота: як це було»
15:10 Д/п «Тонька-кулеметниця»
16:00 Д/п «Таємниці розвідки»
16:50 Д/п «Тегеран 43»
17:40 Д/п «Таємниці наркомів»
18:30 Новини 2+2
19:00 Т/с «Пыльная работа» 
21:00 «ДжеДАІ»
21:25 Х/ф «Злива» 
23:20 Х/ф «Акули» 
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ЄС не буде знижувати мита 
для товарів із Криму 
ЄС не застосовуватиме автономні преференції, що 
передбачають одностороннє зменшення або скасування 
митних зборів на українську продукцію, для товарів, 
вироблених у Криму. Про це повідомив урядовий 
уповноважений із питань європейської інтеграції Валерій 
П’ятницький. Як зазначається, преференції не будуть 
застосовуватись, оскільки на окупованій Росією території 
неможливо здійснювати контроль за походженням 
товарів, що може спричинити експорт до ЄС російської 
продукції через Україну за заниженими митними ставками.

Частина волинян, 
що отримують соцдопомогу, 
має приховані доходи 
Очільниця департаменту соціального захисту населення 
Волинської ОДА Світлана Мишковець каже, що 
багато волинян, окрім соціальної допомоги, має ще й 
нелегальні заробітки. Так, в одному з районів провели 
експеримент над 1 тис. осіб. Виявилося, що 40% із них 
соцдопомоги можна було й не призначати. Щороку 
Волині виділяють понад півтора мільярда гривень на 
соціальну допомогу. 

Поки діти виховувалися в інтернаті, 
у їхню квартиру вселилась інша сім’я 
На сесії обласної ради депутат Ва-
лентин Вірковський звернувся з за-
питом до прокуратури Волинської 
області, де попросив вирішити жит-
лову проблему дітей, позбавлених 
батьківського піклування, — Надії 
та Софії Мазур, які є випускницями 
Володимир-Волинської спеціалізо-
ваної школи-інтернату I–III ступенів 
«Центр освіти і соціально-педаго-
гічної підтримки». Адже закріплене 
за ними житло під час навчання 
дівчат у закладі на основі фіктивних 
документів передали іншій сім’ї. 

Валентин Петрович повідомив, 
що адміністрація навчального за-
кладу звернулася з позовом до суду 
щодо відновлення права дітей на 
житло, пройшла всі судові інстанції, 
на підставі рішення яких виконавчу 
службу зобов’язано забезпечити по-
вернення квартири дітям. Однак рі-
шення судів упродовж двох років не 
виконується. 

Надія та Софія Мазур в інтер-
нат потрапили у 1996-му. Одній 
дівчинці на той момент було три, 
другій — усього два рочки. До цього 
вони проживали і були зареєстрова-
ні у державній квартирі за адресою 
м. Володимир-Волинський, вул. Ту-
полєва, (57) 6, кв. 4. Це помешкання 
перебувало у віданні КЕЧ (квар-
тирно-експлуатаційна частина) — 
структури, яка займалася квартира-
ми військовослужбовців. 

Відповідно до Житлового кодек-
су України й ст. 25 ЗУ «Про охорону 
дитинства», житлове приміщення 
зберігається за вихованцями інтер-
нату протягом усього часу їх пере-
бування у цьому закладі. Воно може 
бути надано іншому громадянину 
тільки за договором оренди до за-
кінчення строку перебування дітей 
у дитячому закладі. 

Однак рішенням Володимир-Во-

линського міськвиконкому № 110 від 
27.04.2000 р. на квартиру наданий 
службовий ордер Піддубній Раїсі 
Дмитрівні на сім’ю в складі чоти-
рьох осіб. 

— Так трапилося, що за фіктив-
ними довідками, які видало саме ке-
рівництво КЕЧ, було засвідчено, що 
це житло «чисте», ні за ким не закрі-
плене, і його передали в експлуата-
цію для проживання також, до речі, 
працівнику КЕЧ, — пояснює дирек-
тор школи-інтернату. — Якщо люди-
на працювала у КЕЧі й вселялась у 
цю квартиру, то невже не знала, що 
вона зайнята? Тут уже йдеться про 
порядність і моральні речі, а з мо-
раллю у нас не все гаразд. 

У міськраді погоджуються (чи-
таємо у листі-відповіді за підписом 
першого заступника мера), що «про-
блемне питання щодо проживання 
у квартирі № 4 на вул. Туполєва, 6 
(власність Міноборони України) 
сім’ї Піддубних виникло у результаті 
некваліфікованих (незаконних) дій 
житлової групи КЕЧ м. Володимир-
Волинський». 

— То чому винних осіб КЕЧ не 
притягають до відповідальності? — 
питаємо у Валентина Вірковського. 

— Там уже керівництво поміня-
лось, і кінці знайти дуже складно, 
— відповідає. — З одного боку, ніби 
міськвиконком дав дозвіл на вселен-
ня нової сім’ї в квартиру, з другого 

— він зробив це на підставі доку-
ментів, які видала КЕЧ. 

До того ж у КЕЧ (тепер — Квар-
тирно-експлуатаційний відділ міста 
Володимира-Волинського (КЕВ). — 
Авт.) себе винними не вважають. 
У листі-відповіді школі-інтернату 
вони пишуть, що «згаданий будинок 
у 1985 році був переданий на баланс 
житлово-комунальній конторі № 1. 
На момент оформлення документів 
для видачі ордера на квартиру Воло-
димир-Волинським ЖЕКом № 1 була 
видана довідка № 273 від 21.07.99 р. 
про те, що квартира рахувалася 
вільною. Інформація щодо пропис-
ки малолітніх дітей і будь-яких ін-
ших членів сім’ї не надавалась». 

Начальник служби у справах 
дітей Володимир-Волинської місь-
кради Ліда Олькова зауважує, що, 
коли вселяється нова сім’я, потрібно 
скасовувати ордер, а цього зроблено 
не було, значить, діти мають право 
користуватися цим житлом, а іншу 
сім’ю сюди поселили незаконно. 

Шукати справедливості вирі-
шили у судах. Суд першої інстан-
ції школа-інтернат програла, потім 
подали апеляцію — і виграли, далі 
справа слухалась у Вищому спеціа-
лізованому, рішення якого теж було 
на користь дітей. Зокрема, Апеля-
ційний суд Волинської області ви-
рішив визнати недійсним рішення 
міськвиконкому Володимир-Волин-
ської міськради № 110 від 27 квітня 
2000 року про зміну статусу житло-
вого приміщення та виділення його 
сім’ї Піддубної Р. Д., визнати недій-
сним ордер, виданий 28 квітня 2000-
го виконкомом, виселити Піддубну 
Раїсу Дмитрівну з квартири з надан-
ням іншого житлового приміщення.  

— Зараз знову йде суд, — продо-
вжує директор. — І він буде на боці 
дитини, але питання не в рішеннях 
суду, а в тому, щоб їх виконати. А 

виконавча служба не може знайти 
механізму виконання цього рішен-
ня. Вона регулярно нам пише листи, 
ми їм регулярно відписуємо з про-
ханням усе-таки виконати рішення 
суду. Міськвиконком, мотивуючи 
тим, що немає вільного житлового 
фонду, не в змозі вирішити цю про-
блему. Є лист, де вони кажуть, що 
КЕЧ має знайти цю квартиру, а КЕЧ 
також відповідає, що зробити цього 
не має змоги, і виходить замкнуте 
коло, у якому не можна знайти ви-
нних. 

Валентин Вірковський зауважує, 
що житлова проблема дітей-сиріт 
і дітей, позбавлених батьківського 
піклування, сьогодні стоїть гостро. І 
якщо хтось переконує, що вони жит-
лом забезпечені стовідсотково, то це 
неправда. 

— Такого ніколи не було, повір-
те мені, — каже Валентин Петрович. 
— Лишень частково. Я з 80-го року 
тут, із 87-го — на посаді директора. 
Де-юре — всі забезпечені, а де-факто 
— ні. Наприклад, забрали дитину з 
сім’ї, де п’ють, а потім вона знову 
туди має повертатись. А діти, які 
вже побували в інших умовах, не зо-
всім хочуть у ті попередні. Є такі, що 
мають житло, але за час, поки вони 
були в інтернаті, а це 10 і більше 
років, воно вже стало непридатним 
для проживання, особливо по селах. 
Тому житлова проблема лишаєть-
ся. Хоча у Володимирі міська рада 
знайшла приміщення, і минулого 
року вдалося з обласного бюджету 
залучити 500 тисяч на реконструк-
цію семи квартир. Якби обласна 
рада посприяла й цього року, то 
вже б святкували новосілля. Восьму 
квартиру — однокімнатну, в меж-
ах 170 тис. грн — просимо купити 
дитині, яка закінчила школу давно, 
родом із Ковельщини. 

Людмила ШИШКО  


