
Про це говорила директор 
департаменту соціального 

захисту населення ОДА Світла-
на Мишковець. Вона зауважила, 
що в Україні вже понад 17 років 
діє програма житлових субсидій, 
якою в області користуються 
14,5 тис. сімей. У зв’язку з тим, 
що з 1 травня 2014 року роз-
дрібні ціни на газ для населення 
зросли вдвічі, а у подальшому 
відбуватиметься поетапне зрос-
тання, уряд розробив новий ме-
ханізм:  Постановою Кабінету 
Міністрів України від 5 квітня 
2014 року № 83 затверджено По-
рядок призначення і надання на-
селенню компенсації додаткових 
витрат на оплату житлово-кому-
нальних послуг в умовах підви-
щення цін і тарифів на послуги. 

Наразі розпочато серію кру-
глих столів із представниками 
підприємств-надавачів житло-
во-комунальних послуг, органів 
соціального захисту населення, 
громадськими організаціями  
міст і районів, де роз’яснять по-
рядок надання компенсації. 

За словами Світлани Миш-
ковець, для Волинської області  
на ці цілі з державного бюджету 
буде виділено 35 млн грн. 

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

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 НЛО TV

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 2 червня

06:45, 07:10, 08:05, 09:10 «Сніда-
нок з 1+1»

07:00, 08:00, 09:00, 19:30, 23:30, 
03:40, 05:30 ТСН: «Телевізій-
на служба новин»

10:00, 10:35 М/ф «Аладдін» 
11:00 «В мережі»
11:25 Х/ф «Викрутаси» 
13:25 Т/с «Величне століття. 

Роксолана - 2» 
15:45 «Зіркова хроніка»
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Фатмагюль» 
20:30 «Секретні матеріали»
20:55 «Чистоnews»
21:10 Т/с «Я більше не боюся»
22:10 «Гроші»
23:55, 04:05 Т/с «Атлантида» 
00:55 Х/ф «Блакитна безодня» 
04:55 «Служба розшуку дітей»
05:00 «Телемагазин»

05:20 Т/с «Дві долі. Нове життя»
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, 09:20 

«Ранок з ІНТЕРом»
10:00, 12:25, 14:20 Т/с «Поговори 

зі мною про кохання»
14:35 «Сімейний суд»
15:25 «Жди меня»
18:05 «Стосується кожного»
19:00 Т/с «Поки станиця спить»
20:00, 04:05 «Подробиці»
20:30 Т/с «Земський лікар. Кохан-

ня всупереч»
23:30, 04:35 Т/с «Скандал» 
00:15 Х/ф «Хрещений батько» 
03:15 Мультфільми

05:25 Х/ф «Коли не вистачає 
любові»

07:00, 09:00, 15:00, 19:00, 02:50 
Події

07:15 Ранок з Україною
09:15, 13:45, 15:20, 17:10 Т/c 

«Слід» 
10:00 Т/c «Багаття на снігу» 
15:30 Лотерея ТІП
18:00 Т/c «Сашка» 
19:45 «Говорить Україна»
20:30 Лотерея ТОП
21:00 Т/c «Королева гри» 
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Зелена миля» 
03:35 Т/c «Успіх 2» 

06:00 «Шеф-кухар»
06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфільми» 
08:25 М/с «Смішарики» 
08:50 Х/ф «Джек та бобове 

стебло» 
10:40 Х/ф «Білявка з амбіціями» 


12:20 Х/ф «Помста подружок 

нареченої» 
14:00 «КВН»
16:25 М/ф «Монстри проти при-

бульців» 
18:10 «Звана вечеря»
19:10 «Орел і Решка»
21:00 «Розсміши коміка»
22:00 Т/с «Доктор Хаус» 
01:20 Х/ф «Голий пістолет 2 

1/2» 
02:35 «Нічне життя»

05:45 Радянські мультфільми
09:30 Х/ф «По вулицях комод 

водили»
10:40 Жарт за жартом
12:10, 18:50 Т/с «Клон»
13:55, 20:35 Т/с «Пуаро Агати 

Кристі»
15:45 Х/ф «Закоханий за власним 

бажанням»
17:20 Х/ф «Сльози капали»
22:25 Х/ф «Ми, двоє чоловіків»
23:50 Х/ф «Їх знали тільки в 

обличчя»
01:30 Бійцівський клуб
02:15 Кіноляпи
04:15 Саундтреки

05:50 «У пошуках істини. Отаманша 
Маруся: таємниця теро-
ристки»

06:35, 16:00 «Все буде добре!»
08:20, 18:30 «Неймовірна правда 

про зірок»
09:15 «Зіркове життя. Актори од-

нієї роли-2»
10:15, 01:35, 02:50 Х/ф «Шерлок 

Холмс і доктор Ватсон» 
13:00, 20:00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»
13:55 «Битва екстрасенсів 13»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
20:55 Х/ф «Мати й мачуха» 
22:35 «Вагітна у 16»
23:30 «Доньки-матері»
00:25 «Один за всіх»
03:55 Нічний ефір

04:45 Служба розшуку дітей
04:50 Світанок
05:50, 19:25 Надзвичайні новини
06:40, 08:15, 07:45, 08:45, 12:45, 

15:45, 18:45 Факти
09:15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10:10 Т/с «Прокурорська пере-

вірка»
12:20, 13:15 Т/с «Надзвичайна 

ситуація»
14:40, 16:15 Х/ф «Стільниковий»
16:50 Т/с «Опери»
20:15 Дістало!
21:20 Свобода слова
00:15 Х/ф «Незнайомець» 
01:50 Х/ф «Залізная леді» 
03:30 Т/с «Офіс»

05:30, 06:10, 10:05, 11:00, 11:55, 
16:45, 00:55, 01:45, 02:30, 
03:15, 04:05 Comedy Club

07:00 М/с «Приключения Оливера»
07:25 М/с «СуперЗоя»
07:45 Д/с «Разрушители мифов»
09:40 Comedy Club. Эксклюзив
12:55 Т/с «Универ»
15:05 Т/с «ОНЛАЙН»
16:00 Т/с «Наша Russia»
17:45 Comedy Woman
18:40 Т/с «ОНЛАЙН 2.0»
19:40, 20:40 Т/с «Универ. Новая 

общага»
21:05 Т/с «СашаТаня»
21:30 Т/с «Незлоб»
22:00 Х/ф «О, где же ты, брат?» 


00:00 Т/с «День Триффидов» 

05:30, 06:10 Kids’ Time
05:35, 06:15 М/с «Дак Доджерс»
06:35, 08:35, 19:00 Т/с «Вороніни»
07:00 Підйом
12:00 Х/ф «План гри»
14:15 Х/ф «Двоє: я та моя тінь»
16:15 Х/ф «Тварина»
18:00, 01:55 Репортер
18:20, 04:50 Абзац!
20:00 Ревізор
22:45 Ревізор постшоу
00:15 Педан-Притула шоу
02:00 Служба розшуку дітей
02:05, 03:05, 03:50, 04:10 Зона 

ночі
02:10 Розквіт українського кіно
03:10 Під знаком лиха
03:55 Моя адреса - Соловки. Не 

вдарте жінку навіть квіткою
04:15 25-й кадр

06:00 Легенди бандитської Одеси
07:30, 17:50 У пошуках істини
08:20, 15:20 Вижити попри все
09:10, 20:20 Секретні історії
10:10 Далеко і ще далі
11:00, 22:50 Невідома Індія
12:00 Чилі: земля контрастів
12:50, 23:40 Найнебезпечніші 

тварини
13:40 Містична Україна
14:30, 19:30 Фантастичні історії
16:10 Мегаспоруди
17:00 У пошуках пригод
18:40, 22:00 Таємниці століття
21:10 Шукачі
00:30 Покер
01:20 Т/с «Борджіа: історія 

клану»
02:10 Легенди бандитського Києва

04:30 Х/ф «Сурогатна мати»
06:30 Х/ф «Сурогатна мати - 2»
08:30 «Правда життя. Професія 

офіціант»
09:00 «Агенти впливу»
09:55 Х/ф «Дорога» 
11:25 Т/с «Я йому вірю»
15:15 Т/с «Павутиння - 3»
19:00, 21:40, 02:10, 04:05 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів - 11»
22:00 Т/с «Елементарно - 2» 
23:45 Т/с «Закон і порядок. Відділ 

особливих справ - 12» 
00:45 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 9» 
02:40 Х/ф «Птеродактиль» 

06:00 Малята-твійнята
06:25, 09:30 М/с «Маша і ведмідь» 


06:50 М/с «Шоу Гарфілда» 
07:20 М/с «Вперед, Діє´о, вперед!» 


07:45 Мультик з Лунтіком
08:15 М/с «Черепашки мутанти 

ніндзя» 
08:45 М/с «Тімон і Пумба» 
09:10 М/ф «Сердиті пташки» 
10:00 М/ф «Школа монстрі. Зі-

ткнення кланів: Ікла проти 
шерсті» 

10:55 Єралаш
12:00 Т/с «Маленькі таємниці» 
14:00 Віталька
15:05, 21:00 Країна У
16:00 Дайош молодьож!
17:20, 20:00 Т/с «Кухня» 
17:45 Т/с «Два батька і два 

сина» 
18:10, 23:00 Т/с «Світлофор» 
19:05 Розсміши коміка
20:25 Т/с «Два батька і два 

сина» 
22:00 6 кадрів
00:00 Дурнєв+1
00:25 Надто грубо для Ю-туб’а

05:25 Глянець
06:10 Іноземна кухня
06:30 Телеторгівля
07:35, 14:20 Мультфільми 
10:10 Школа доктора Комаров-

ського
11:30, 16:00 Що для вас корисно?
12:25, 17:00 Жіноча форма
13:20, 19:50 Модний вирок
15:15 Таємниці шеф-кухаря
17:50, 20:50 Д/с «Ігри долі»
18:50, 22:50 Правда про їжу
21:50, 23:55 Д/с «Зіркові історії»
00:50 Х/ф «Світить світло в 

темряві» 
02:40 Незіркове дитинство
03:30 Колір Ночі

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

06:10, 07:10, 08:10 Спорт
06:30, 07:25, 07:45, 08:20, 08:40 

Гість студії
07:40 Ера бізнесу
09:00 ПЕРШОГО КАНАЛУ!!!
15:15 Брифінг Кабміну України
15:25, 18:05, 20:50, 05:10 Діловий 

світ
16:00 Вікно в Америку
16:30, 19:40 ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕ-

БАЧЕННЯ
18:50 Час-Ч
19:00 Про головне
21:00, 04:40 Підсумки дня
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
00:30 Країна on line
01:20 ТелеАкадемія
02:40 Слідство. Інфо
03:35 Музична академія. Євро-

бачення

06:00 Мультфільми 
06:10 «Обережно, модерн!»
06:30 Х/ф «Петрівка, 38» 
08:20 Д/п «Гнів планети»
10:20 Д/п «Протистояння тварин»
11:25 Д/п «Сто один пес»
12:30 Д/п «Зброя майбутнього»
13:30 Д/п «Надзвичайні війни»
14:30 Т/с «Ікорний барон» 
18:30 Новини 2+2
19:00 Т/с «Ментовські війни-2» 
21:00 «ДжеДАІ»
21:25 Х/ф «Сахара» 
00:00 Х/ф «Плетена людина» 
02:00 Х/ф «Фучжоу» 
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Луцьк виділив 132 тис. грн 
на закупівлю шоломів 
для військових 
23 травня з міського бюджету перераховано 132 тисячі гривень 
на закупівлю шоломів для військової частини 1141 м. Луцька у 
Волинській області, військовослужбовці якої нині перебувають 
на східних рубежах нашої держави. Кошти переказано на 
рахунки ТзОВ «Науково-виробниче підприємство «Темп-3000», 
яке виготовляє військове спорядження. Мер Микола Романюк 
попросив директора ТзОВ, щоб усі 53 шоломи «Каска-2М» були 
виготовлені за 4 дні, щоб їх оперативно передати воякам. 

Поїзд 
Ковель–Сімферополь 
їздитиме по-новому 
Як повідомляють на офіційному сайті 
«Укрзалізниці», вже розпочався попередній 
продаж квитків на поїзди кримського 
напрямку, які відправляються в рейс із 
1 червня 2014 року. Наразі квитки на проїзд 
продають до 15 червня. Що стосується 
станції Ковель, то звідси відправлятиметься 
потяг лише по непарних числах. 

Найновіше обладнання для променевої 
терапії в онкодиспансері ще не працює 

До редакції «Відомостей» зверну-
лася наша постійна читачка пані 
Надія. Вона розповіла, що недавно 
лікувалась у Волинському облас-
ному онкодиспансері. Їй необхідно 
було пройти курс променевої 
терапії. Жінка сподівалася, що про-
цедуру проводитимуть на новому 
обладнанні — лінійному прискорю-
вачі. Однак нова апаратура чомусь 
не працює, хоч у пресі ще минулого 
року писали, що вона готова до 
експлуатації. Йдеться про апарат 
для радіологічного лікування 
раку, що був придбаний за кошти 
фонду Рината Ахметова «Розвиток 
України». 

Зауважимо, що для Волині фонд 
придбав сучасний двадцятизрізовий 
комп’ютерний томограф і лінійний 
прискорювач. Загальна їх вартість 
— 18,4 млн грн. До того ж витраче-
но 5,5 мільйона гривень із обласного 
бюджету на спорудження спеціаль-
ного приміщення, яке збудували за 
особливою методикою: товщина бе-
тонних стін тут сягає 1,5 м із одного 
боку та 2,4 м — з другого, щоб убез-
печити хворих і персонал від над-
мірного опромінення. 

Ще наприкінці минулого року 
у коментарі газеті «Відомості» го-
ловний лікар Волинського онко-
диспансеру Орест Андрусенко 
зауважував, що скоро пацієнтів лі-
куватимуть за допомогою сучасного 
комплексу для проведення дистан-
ційної променевої терапії. Вже тоді 
було набрано необхідний штат ліка-
рів, спеціалісти пройшли підготовку 
для роботи з лінійним прискорюва-
чем. Однак здійснити запуск апара-
тури не вдалося. 

Сьогодні, як пояснив «Відомос-
тям» головлікар Андрусенко, йдуть 
пусконалагоджувальні роботи, які 
здійснюють спеціалісти «Укрмед-

техніки». Адже ця апаратура дуже 
складна, доводиться залучати екс-
пертів із-за кордону. Головний ін-
женер, який курує цю роботу, за-
певнив, що робиться все можливе, 
щоб пришвидшити процес запуску 
лінійного прискорювача. 

Як довго триватимуть ці роботи 
і що стало причиною того, що облад-
нання не працює, ми поцікавились у 
фонді Рината Ахметова «Розвиток 
України». Адже на сайті благодійної 
організації є інформація, що на Во-
лині лінійний прискорювач уведено 
в дію. 

Там відповіли, що «Волинський 
обласний онкологічний диспансер 
оснащено сучасним комплексом діа-
гностичного та лікувального облад-

нання, що дозволяє проводити ліку-
вання онкологічних захворювань на 
світовому рівні, а саме: спеціалізова-
ним для онкології 20-зрізовим апара-
том комп’ютерної томографії Siemens 
Definition AS, виробництва Німеч-
чини, який успішно працює з кінця 
2013 р., і апаратом для променевої 
терапії — низькоенергетичним ліній-
ним прискорювачем Unique, вироб-
ництва Varian Medical Systems, США. 

Лінійний прискорювач Unique 
— перший в Україні низькоенерге-
тичний лінійний прискорювач, що 
дозволяє проводити променеве лі-
кування пухлин усіх локалізацій на 
світовому рівні. Та це комплекс об-
ладнання, що потребує поетапного 
та складного процесу налаштування 

і вводу в експлуатацію з залученням 
інженерів виробника. 

Перші етапи введення в експлу-
атацію — завантаження і монтаж 
прискорювача, загальне налашту-
вання обладнання, перші етапи 
навчання персоналу на робочому 
місці — було завершено в січні та 
на початку лютого 2014 року. Ця 
інформація була оприлюднена на 
сайті www.fdu.org.ua. Наступні ета-
пи — спеціалізоване (прецизійне) 
налаштування, навчання лікарів на 
робочому місці — були відкладені 
в екстреному порядку виробником 
медичного обладнання у зв’язку з 
подіями, що відбувалися в лютому в 
м. Луцьку, в м. Києві й інших регіо-
нах країни. Оскільки виробник ме-
дичного обладнання не може гаран-
тувати безпеку своїх співробітників, 
громадян країн ЄС, усі вони були 
відізвані з України. Експлуатація 
медичного лінійного прискорювача 
протягом перших тижнів після вста-
новлення без залучення спеціалістів 
виробника неможлива задля безпе-
ки пацієнтів і персоналу. 

Наразі ведуться перемовини 
щодо відновлення та налаштування 
медичного лінійного прискорювача. 
За повідомленням виробника, про-
довження налаштування прискорю-
вача заплановане на червень 2014 р. 

Благодійний фонд «Розвиток 
України» використовує всі можливі 
шляхи для якнайшвидшого початку 
експлуатації медичного лінійного 
прискорювача у Волинському об-
ласному онкологічному диспансері, 
адже на нього чекають тисячі паці-
єнтів». 

Зауважимо, що потужності апа-
рата дозволяють із високою точніс-
тю опромінювати пухлину, не завда-
ючи шкоди здоровим тканинам, що 
її оточують. 

Людмила ШИШКО 

На Волині близько 
40 тисяч родин 
зможуть отримати 
субсидії 

Через події в Україні налаштування апаратури довелося відкласти 


