
Батьки 3-річного Ромчика із с. За-
турці Локачинського району Во-

линської області звертаються до всіх 
небайдужих за допомогою.

Хлопчик народився з вагою 760 
грамів і мало хто сподівався, що він 
виживе. Але завдяки лікарям та мо-
литвам батьків і всіх рідних Ромчик 
швидко став набирати вагу та розви-
ватись. Оскільки дитина народилася 
недоношеною, в його випадку це 
вплинуло на слух. В інституті ото-
ларингології ім. професора О. С. Ко-
ломійченка Академії медичних наук 
України Ромчику поставили важкий 
діагноз: туговухість ІІІ ст. та глухота 
ІV ст. Та незважаючи на цей діагноз, 

дитина має великий шанс чути та 
нормально спілкуватися. Для цього 
йому необхідно вживити під шкіру 
голови імплантат, що дозволить від-
новити слух на 90%. 

Раніше діяла державна програ-
ма і такі операції проводили без-
коштовно. На сьогодні програма не 
працює. 

Сума, яку необхідно зібрати для 
встановлення такого імплантата, 
для батьків непідйомна — 30 тисяч 
євро. Не будьмо байдужими! Допо-
можемо Ромчику та подаруємо йому 
слух!
Кошти можна перераховувати: 
ПАТ КБ « ПриватБанк», ЄДРПОУ 14360570, 

МФО 305299 р/р 29244825509100. 
Призначення платежу для поповнення 
картки 4149497850712409, Приступа 
Юрій Боніфатійович, 270740903. Картка 
для поповнення: 4149497850712409, 
батько — Приступа Юрій Боніфатійович, 
телефон — 0978936102.

Під керівництвом Олени Олек-
сандрівни Маланій 10 грудня 

студенти СНУ ім. Лесі Українки 
провели Андріївські вечорниці. 
На дійство завітали викладачі, 
студенти та гості університету.

«Хочете зануритися в секрети 
своїх предків? Дізнатися більше 
про Андріївські вечорниці? Пово-
рожити та заглянути в майбутнє? 
Скуштувати традиційні українські 
страви? Тоді Вам до нас! Жарти та 
сміх, пісні й танці, ворожіння і та-
ємниці, варенички та пироги... У 
Інституті філології та журналісти-
ки Андріївські вечорниці! Запро-
шуємо усіх на колоритне дійство! 
Теплу та смачну атмосферу гаран-
туємо!», — так запрошували учас-
ники на свято.

Захід супроводжувався теа-
тралізованими сценками з народ-
ного побуту. Так, відтворено було 
дівочий обряд гадання, молодіжні 
народні пісні та жарти. Особливий 
акцент робився на ворожіння «су-
дженого» та дівочу долю, адже це 
невід’ємна частина саме Андріїв-
ських вечорниць.

Після закінчення театралі-
зованого дійства всіх присутніх 
запросили до імпровізованого 
«шинку», де частували народними 
стравами, варениками, узваром.

Захід проведений за підтримки 
Молодіжного центру Волині, Сту-
дентської профспілки та ініціати-
ви «Меценати для солдата», тож 
усі охочі могли зробити свій вне-
сок до волонтерської каси.

У рамках досудового розсліду-
вання, під час санкціоновано-

го обшуку, у домоволодінні 22-річ-
ного волинянина співробітники 
Старовижівського відділення по-
ліції вилучили боєприпаси.

У господарському приміщен-
ні чоловік зберігав вісім патронів 
до нарізної зброї, три патрони до 
рушниці, мисливські речі та банку 
з порохом.

Усе вилучене направили на до-

слідження у Волинський науково-
дослідний експертно-криміналіс-
тичний центр МВС України.

Відомості винесені до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань за 
ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводжен-
ня зі зброєю, бойовими припаса-
ми або вибуховими речовинами) 
Кримінального кодексу України. 
Триває досудове розслідування, 
повідомляє сектор комунікації ГУ 
НП у Волинській області.  

У мешканця Старої Вижівки вилучили 
боєприпаси

Події
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На хабарі затримано 
податківців
На Харківщині керівник спільно зі своїм під-
леглим — старшим інспектором, вимагали та 
отримали від одного із засновників декіль-
кох  комерційних фірм 10 тис. доларів США 
за зменшення штрафних санкцій за резуль-
татами перевірки його підприємств. Крім 
цього, слідчі  вимагали та одержали хабар у 
розмірі 100 тис. грн за закриття криміналь-
ного провадження стосовно службових осіб 
одного з комерційних товариств. 

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

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 НЛО TV

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 21 грудня
06:45, 07:10, 07:45, 08:10, 09:10 

«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45, 

19:30, 23:15 ТСН: «Телевізій-
на служба новин»

07:35 «Маша і ведмідь»
09:30, 12:20 «Міняю жінку - 9»
13:45 Т/с «Однолюби» 
15:50 «Сімейні мелодрами -6»
17:15 Т/с «Заборонене кохання» 


20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Останній москаль» 
22:00 «Гроші»
23:30 «Мінкульт»
00:00, 03:30 Х/ф «Викрадений 

син: Історія Тіффані 
Рубін» 

01:50 Х/ф «Побічний ефект» 

06:35 Мультфільм
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 

12:00, 14:00, 16:00, 17:40 
Новини

07:15, 07:35, 08:10, 08:35 «Ранок 
з ІНТЕРом»

09:20, 12:25 Т/с «Розумниця, 
красуня»

13:45, 14:20 «Судові справи»
15:00, 16:15 «Жди меня»
18:05 «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Заради кохання я все 

зможу»
22:45, 03:45 Т/с «Двадцять років 

без кохання» 
00:45 Х/ф «Солдати невдачі»
02:50 Д/с «Війна всередені нас»

06:00 Події тижня з Олегом 
Панютою

06:50, 07:15, 08:15 Ранок з 
Україною

07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 
01:50 Події

09:15 Зірковий шлях
11:00, 19:45, 02:50 «Говорить 

Україна»
12:15 Реальна містика
13:15, 15:30 Т/с «Другий шанс» 
18:00, 04:10 Т/с «Клан ювелірів. 

Відплата» 
21:00 Т/с «Анка з Молдаванки» 
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Особливо небез-

печний» 

06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:10 «Мультфільми» 
08:45, 19:00 «Розсміши коміка»
09:40, 14:10 «Файна Юкрайна»
10:45 Т/с «Всі жінки - відьми» 
15:50 М/ф «Суперсімейка» 
18:00 Т/с «90210: Нове поколін-

ня» 
20:00 «Орел і Решка. Незвідана 

Європа»
21:00 «Орел і Решка. Ювілейний 

сезон»
22:00 «КВН на БІС»
23:00 Х/ф «Запам’ятай неділю» 
01:00 Х/ф «Зухвалі дівчата» 
03:00 «Нічне життя»

05:45, 07:30, 09:30 Мультфільм 
СРСР

07:00, 09:00 «Top Shop»
11:10, 00:30 «Моя правда»
12:00, 23:20 «Жарт за жартом»
12:25 Х/ф «Людина з акорде-

оном»
14:15, 19:30 Т/с «Комісар Рекс»
16:05 Х/ф «Блакитна стріла»
17:45 Х/ф «Алегро з вогнем»
21:20 Т/с «Пуаро Агати Кристі»
01:20 Х/ф «Білі ночі»
03:00 Кіноляпи
04:00 Саундтреки
04:55 Кінотрейлери

05:50, 16:00 «Все буде добре!»
07:45 «Все буде смачно!»
08:40 «Зіркове життя. Правила 

вдалого розлучення»
09:35 «Зіркове життя. Пробачити 

зрадника»
10:30 «Битва екстрасенсів 15»
12:40 «Національне талант-шоу 

«Танцюють всі!-6»
18:00, 22:00 «Вiкна-Новини»
18:30 Т/с «Коли ми вдома» 
20:00, 22:48 «Хата на тата»
23:18 «Детектор брехні 7»
01:08 «Один за всіх»
01:30 «Слідство ведуть екстра-

сенси»
02:53 Х/ф «Балада про солдата» 


04:17 «Найкраще на ТБ»

04:40 Служба розшуку дітей
04:45 М/с «Том і Джері у дитинстві»
05:35, 19:20 Надзвичайні новини
06:35, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 

21:05 Факти
08:35 10 хвилин з Прем’єр-

міністром України
09:15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10:15 Т/с «Путьова країна»
11:30 Дивитись усім!
11:50, 13:20, 16:10 Х/ф «Володар 

персня. Дві вежі»
16:25 Х/ф «Термінатор-3. По-

встання машин»
20:20 Дістало!
21:25 Свобода слова
00:25 Х/ф «Конан-варвар» 
02:45 Х/ф «Головний підозрю-

ваний» 

06:00, 13:15, 18:00 Comedy Club
07:00 Пробуддись
09:00, 14:15 Т/с «Универ» 
10:05 Т/с «Онлайн 4.0» 
11:05 Д/с «Разрушители мифов»
19:00 Т/с «Сышишь-шоу - 2» 
19:25 Т/с «Сышишь-шоу - 1» 
20:00 Comedy Woman
21:00 Т/с «Универ. Новая об-

щага» 
23:10 ХБ 
23:30 Трололо на НЛО
00:10 Х/ф «Бегемот» 
02:00 Х/ф «Не вызывающий по-

дозрений» 
03:55 Х/ф «Брайтонский леде-

нец» 

06:00, 07:15 Kids Time
06:02 М/с «Губка Боб - Прямокутні 

Штани»
07:17 Т/с «Друзі»
11:05 Х/ф «Індіана Джонс і остан-

ній хрестовий похід»
13:40 Х/ф «Індіана Джонс і 

королівство кришталевого 
черепа»

16:05 Т/с «Не родись вродлива»
18:00 Абзац!
19:00 Ревізор
21:10 Страсті за ревізором
23:25 Х/ф «Випробування весіл-

лям» 
01:45 Х/ф «Озеро страху 4» 

06:00 Путівник пригод
07:00 Левиний рейнджер
07:50, 13:00 Відчайдушні рибалки
08:40, 16:30 Правда життя
09:40, 15:40 Правила життя
10:30 Містична Україна
11:20, 17:30 Нечисть. Енциклопе-

дія міфів
12:10 Поплічники Гітлера
13:50 Він і вона. Бій за життя
14:50, 21:30 Скарби зі сховищ
18:30 У пошуках пригод
20:30 Останні племена
22:30 Витівки природи
23:30 Покер
01:20 Мисливець та жертва
04:20 Вижити серед хижаків

05:40 Х/ф «Хочу дитину» 
07:35 «Народний кухар»
08:20 «Магія Кріса Енджела»
09:25 Х/ф «Хитрощі Норбіта»
11:20, 21:30 Т/с «Удар у відпо-

відь»
13:00, 14:15 Т/с «Грабуй награ-

боване»
14:00, 19:00, 23:15, 02:00 «Свідок»
15:10 Т/с «Лінія захисту»
19:30 Т/с «Кулагін та партнери» 
23:45 Т/с «Менталіст - 5» 
00:35 Т/с «Мертва зона» 
02:30 «Випадковий свідок»
02:40 Х/ф «Абсолютне зло» 
04:25 «Легенди бандитського 

Києва»

06:00 Малята-твійнята
06:45 М/с «Підлітки мутанти чере-

пашки ніндзя» 
07:35 М/с «Ча´інгтон» 
08:00 Мультик з Лунтиком
10:05 М/с «Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць» 
11:00 Х/ф «Рапунцель» 
12:10 Повне перевтілення. Дім за 

тиждень
13:50, 19:00 Панянка-селянка
14:50, 04:15 У ТЕТа тато!
15:50, 21:00 Віталька
17:00, 22:00 Країна У
18:00, 20:00 Т/с «Кухня» 
18:30, 20:30 Т/с «Світлофор» 
23:00 Дайош молодьож!
23:55 Т/с «Любить не любить» 
00:55 Т/с «Ангел або Демон» 
01:50 У ТЕТа в Інтернеті
02:40 РайЦентр
03:05 Т/с «Щоденники Темного» 



06:00 Все моє
06:30 Телеторгівля
07:30 Паралельний світ
08:45 Мультфільми 
09:55, 14:50 Квадратний метр
10:40, 20:55 Удачний проект
11:15, 18:00 Жіноча форма
13:10, 19:00, 20:30 З’їжте це 

негайно
14:05, 21:40 Моя правда
16:10, 19:25 Квартирне питання
22:30 13 знаків зодіаку
23:30 Д/с «Ігри долі»
01:30 Що для вас корисно?
03:00 Колір Ночі

06:00, 07:00, 08:00, 13:00, 18:30, 
21:00, 01:30 Новини

06:10, 07:10 АгроЕра
06:20, 08:25, 00:25 Від першої 

особи
06:45, 07:15, 08:15 Спорт
06:55, 08:40 Ескулап
07:25 Ера будівництва
07:30, 23:25 На слуху
08:45 Корисні поради
09:00 Вічне
09:25 Уряд на зв’язку з грома-

дянами
09:55 Д/с «Мій новий дім - Корея»
10:30 Чоловічий клуб. Спорт
12:00 «План на завтра» з Анаста-

сією Рінгіс
12:30, 20:30 Зроблено в Європі
13:15 Вікно в Америку
13:50 Казки Лірника Сашка
14:00 Школа Мері Поппінс
14:20 Мультфільми
15:10 Х/ф «Полковнику ніхто не 

пише»
17:35 Книга ua

18:05, 01:45 Час-Ч
18:15, 01:20 Новини. Світ
18:55 Про головне
19:30 Реформуючи Україну
19:45 Етнографічні замальовки. 

Грузія
20:00 Перша шпальта
21:25 Новини. Спорт
21:50 Подорожні
23:00, 00:00, 01:00 Підсумки
01:55 Біатлон. Кубок світу. Мас-

старт 12, 5 км. Жінки
02:30 Хокей. Чемпіонат України. 

«Донбас» - «Вітязь»
04:25 Д/ф «Поцілунок Путіна»

06:00 Мультфільми
06:30 «Нове Шалене відео по-

українськи»
07:00 «Облом.UA»
08:35 «Помста природи»
10:20 Т/с «Мушкетери»
12:30 Х/ф «Острів МакКінсі»
14:25 «Вайпаут»
15:20 «Легенди кікбоксінгу»
16:30 «Top Gear»
17:30, 19:00, 00:00 «ДжеДАІ»
18:30, 23:30 Новости «Спецкор»
19:20 «Секретні матеріали»
20:20 Х/ф «Слід смерті»
22:30 Т/с «Череп і кістки»
00:25 Х/ф «Акула-вбивця»
02:15 Х/ф «Легенда про княгиню 

Ольгу»

Луцьк святкував Андріївські вечорниці

У Дніпропетровську 
чоловік підірвався на 
гранаті у відділенні 
«Нової Пошти»
Про це повідомила речник управління 
Нацполіції Ганна Старчевська. У відділення 
«Нової Пошти» увійшов чоловік, після чого 
пролунав вибух. Чоловік, який приніс грана-
ту, загинув на місці. Працівники не постраж-
дали. Інцидент розслідують.

Оваднівська, Красноставська, 
Галинівська сільські ради Володи-
мир-Волинського р-ну та Гайківська 
Турійського одними з перших ви-
значилися, що хочуть жити однією 
об’єднаною громадою, підготува-
ли для цього необхідні рішення, 
отримали позитивні висновки 
експертів та облдержадміністрації, 
але вибори 25 жовтня за новим 
адміністративним поділом у них так 
і не відбулися.

Сергій Панасевич — знову об-
раний Оваднівським сільським го-
ловою. Не заперечує, що хотілося б 
належати до перших об’єднаних (це 
була б третя громада Володимир-
Волинського району з усіх шести 
перших в області!), бо ж однозначно 
вдалося би реалізувати чимало іні-
ціатив, але ситуація від них поки не 
залежить.

— Ми ще перед виборами отри-
мали відповідь на наше звернення 
від Центральної виборчої комісії та 
Комітету з питань правової політики 
і правосуддя Верховної Ради, де нам 
чітко пояснили, що для офіційного 
оголошення виборів у об’єднаній 
громаді необхідне рішення для змі-
ни меж районів. Це питання і часу, і 
коштів, — розповідає Сергій Степа-
нович.

Крім того, Оваднівський сіль-
ський голова каже, що до них поба-
жали приєднатися ще й інші сусідні 
села. Нині процес — на рівні перего-
ворів, але якщо вже будуть готува-
тися необхідні документи для зміни 
меж районів, то варто доопрацюва-
ти цю ситуацію, щоб не витрачатися 
на розробку земельної документації 
двічі.

Директор Офісу реформ Ана-
толій Пархом’юк, котрий разом із 
експертами Олегом Герасимчуком, 
Петром Верзуном та Світланою 

Думською здійснив виїзне засідання 
в громаду задля вивчення проблем-
них питань, зазначив: нещодавно 
прозвучала ініціатива від заступ-
ника голови облдержадміністрації 
Сергія Кошарука щодо розробки 
документації у співфінансуванні з 
обласним фондом регіонального 
розвитку, тож можна вже братися 
за роботу та спробувати реалізувати 
завдання.

А потенціал у цієї громади є. Тут 
готові втілювати проекти, мають 
планів більше, ніж… грошей, тож 
особливо чекають додаткових інвес-
тицій і від держави, і від закордон-
них партнерів.

— Ми ж об’єдналися не так, як 
у нас люблять говорити, ніби десь 
у районі чи сільській раді просто 
вирішили. У нашій громаді люди 
— активні й освічені, вони знають 
свої права та грамотно ними корис-
туються. А коли ми збираємося на 
громадські обговорення, то, без пе-
ребільшення скажу, сходяться всі. 
Крім того, ми — єдина в районі сіль-
ська рада, де народжуваність вища, 
ніж смертність, маємо дві заправки 
на території, офіційні робочі місця, 
тож можемо показати позитивні 
цифри бюджету і, попрацювавши, 
створити гарні умови для потенцій-
ного інвестора, — розповідає сіль-
ський голова.

На Волині триває об’єднання громад

Трирічному Ромчику із Затурець терміново потрібна допомога


