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Наказ про застосування зброї 
проти активістів Майдану 
віддавав особисто Янукович — 
ГПУ
Наказ щодо застосування зброї проти активістів Май-
дану віддавав особисто колишній Президент Віктор 
Янукович. Про таке в ефірі «5 каналу» заявив прокурор 
ГПУ Владислав Куценко. «Зараз всі епізоди справи 
об’єднуються, однозначно бачимо, що на вершині цієї 
піраміди знаходиться безпосередньо Віктор Янукович». 

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

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 НЛО TV

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 26 жовтня
06:45, 07:10, 07:45, 08:10, 08:45, 

09:10 «Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45, 

19:30, 23:15, 03:15 ТСН: 
«Телевізійна служба новин»

07:35, 08:35 «Маша і ведмідь» (I)
09:30 «Чотири весілля 4»
10:45 «Міняю жінку - 9»
12:20 М/ф «Ілля Муромець і Со-

ловей-розбійник» (I)
14:00 «Сліпа»
14:40 «Сімейні мелодрами - 6»
15:40 «Клініка»
17:15 Т/с «Заборонене кохання» 

(I)
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Між нами, дівчатами» 

(I)
22:00 «Гроші»
23:30 «Мінкульт»
00:00 Х/ф «Фортуна Ве´аса» (II)
01:45 Х/ф «Круті хлопці» (II)
03:45 «Супергерої»

06:50 Мультфільм
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 

12:00, 14:00, 16:00, 17:50 
Новини

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

09:20, 12:25 Т/с «Закохані жінки»
14:30 «Судові справи»
15:15, 16:15 «Жди меня»
18:10 «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00, 04:10 Т/с «Дурна кров» (II)
23:00 Т/с «Аннушка»
01:05 Х/ф «Аварія» (II)
02:45 Т/с «Коли на південь від-

летять журавлі»

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, 03:45 Зірковий шлях
10:50, 19:45, 02:45 «Говорить 

Україна»
12:00 Реальна містика
13:00 Х/ф «Готель для Попелюш-

ки» (I)
15:30 Т/с «Загальна терапія 2» (I)
18:00, 04:30 Т/с «Клан ювелірів. 

Зрада» (I)
21:00 Т/с «Переїзд» (I)
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Цар скорпіонів 3: 

Книга мертвих» (II)

05:40 «Рецепти щастя. Нова 
історія»

06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 Т/с «Королева екрану»
09:10, 17:10 «Розсміши коміка»
10:00, 16:00 «Файна Юкрайна»
10:30 Т/с «Всі жінки - відьми» (I)
14:10, 20:00 «Орел і Решка. Юві-

лейний сезон»
15:00, 19:10 «Орел і Решка. На 

краю світу»
18:10 «Звана вечеря»
21:00 «КВН на БІС»
22:00 Х/ф «Наречена з того 

світу» (II)
23:50 Х/ф «Король вечірок» (II)
01:40 «КВН-2015»
03:15 «Нічне життя»

05:45, 07:30 Мультфільм СРСР
07:00, 09:00 «Top Shop»
09:30, 00:20 «Жарт за жартом»
10:05 Х/ф «Про Червону Ша-

почку»
12:35, 19:35 Т/с «Комісар Рекс»
14:25 Х/ф «Одного разу двадцять 

років потому»
16:05 Х/ф «Господарка дитячого 

будинку»
21:25 Т/с «Війна Фойла»
23:25 «Невідома версія»
00:55 Кіноляпи
02:25 Саундтреки
04:00 Кінотрейлери

06:05, 16:00 «Все буде добре!»
07:55 «Все буде смачно!»
08:50, 18:30 «За живе!»
10:00 «Зіркове життя. 10 способів 

схуднути»
10:55 «Битва екстрасенсів 15»
13:10 «Україна має талант!-2»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
19:55 «Хата на тата»
22:35 «Детектор брехні 7»
23:35 «Один за всіх»
01:00 Х/ф «Ад’ютант його пре-

восходительства» (I)
03:55 Нічний ефір

05:10 Служба розшуку дітей
05:15 М/с «Том і Джері у дитинстві»
06:00, 19:20 Надзвичайні новини
06:45, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 

21:05 Факти
09:15 Дивитись усім!
10:00 Труба містера Сосиски
11:00, 13:20 Х/ф «Суддя Дредд»
13:35, 16:10 Х/ф «Ріддік 3D»
16:20 Х/ф «Робокоп»
20:20 Дістало!
21:25 Свобода слова
00:20 Х/ф «Суддя Дредд 3D» (II)
02:10 Секретний фронт
03:45 Т/с «Революція»

06:00 Телепазлики
10:45 «Разрушители мифов»
11:50, 02:10 Раздолбаи
12:55 Т/с «Универ» (II)
17:00 Трололо на НЛО
17:35 Т/с «Онлайн 4.0» (II)
18:00 Comedy Woman
19:05 Comedy Club
20:05 Т/с «Сышишь-шоу - 2» (II)
21:05 Т/с «Универ. Новая об-

щага»
23:20 ХБ (II)
23:40 Т/с «Парадокс» (II)
00:35 Х/ф «Дом у озера» (II)
04:25 ПРОБУДДИСЬ

05:55, 07:10 Kids Time
05:57 М/c «Губка Боб - Прямокутні 

Штани» (I)
07:12 Т/с «Друзі»
11:00 Т/с «Щасливі разом»
11:30 М/ф «Ранго»
13:40 Х/ф «Нова людина павук»
16:10 Т/с «Не родись вродлива»
18:00, 03:00 Абзац!
19:00 Ревізор
22:05 Страсті за ревізором
00:35 Х/ф «Загублений рай» (II)
03:55 Служба розшуку дітей
04:00 Зона ночі

06:00 Несподівані злочинці
06:50 Найнебезпечніші тварини
07:40, 22:40 Гола наука
08:30, 17:20 Правда життя
09:50, 16:30 Правила життя
10:40, 15:40 У пошуках істини
11:30 Містична Україна
12:20, 18:30 Їжа богів
13:10 Охоронці Гітлера
14:00 Смертельний двобій
14:50, 21:00 Шукачі неприєм-

ностей
19:20 У пошуках пригод
21:50 Таємне життя тварин
23:30 Покер
00:20 Гордість України

05:30 Х/ф «Постріл у труні» (I)
07:50 «Народний кухар»
08:45 «Круті 90-ті»
09:40 Т/с «Інспектор Джордж 

Джентлі» (I)
11:30 Х/ф «Близнюки-дракони»
13:10 Х/ф «Чорний грім»
15:00, 19:00, 21:30, 02:20, 03:40 

«Свідок»
15:15 Т/с «Таємниця «Святого 

Патріка» (I)
19:30 Т/с «Кулагін та партнери» 

(I)
22:00 Т/с «Гаваї 5.0»
23:45 Т/с «Чорні вітрила» (III)
00:50 Т/с «Закон і порядок. Відділ 

особливих справ - 12»
02:50 «Речовий доказ»
04:10 «Випадковий свідок»
04:25 «Легенди бандитського 

Києва»

06:00 Малята-твійнята
06:20 Зоо фактор
06:45 М/с «Підлітки мутанти чере-

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

чарівниць» (I)
11:00 Обережно, діти!
12:00 Повне перевтілення. Дім за 

тиждень
13:50, 19:00 Панянка-селянка
14:50 Любов онлайн
15:50 Віталька
17:00, 21:00 Одного разу під 

Полтавою
18:00, 20:00 Т/с «Кухня» (I)
18:30, 20:30 Т/с «Світлофор» (II)
22:00 Країна У
23:00 Дайош молодьож!
00:50 Т/с «Помста» (II)
01:40 У ТЕТа в Інтернеті
02:30 Дамочки рулять
02:50 Теорія зради
04:20 У ТЕТа тато!

06:00 Все моє
06:30 Телеторгівля
07:30, 20:50 Паралельний світ
08:45 Мультфільми (I)
10:00, 14:55 Квадратний метр
10:40 Школа доктора Комаров-

ського
11:15, 18:00 Жіноча форма
13:10, 19:00 З’їжте це негайно
13:50, 20:20 Таємниці їжі
14:10, 21:50 Зіркове життя
16:10, 19:25 Квартирне питання
22:40, 01:30 Без жертв
23:40 Документальный фильм
00:30 Д/с «Ігри долі»
02:20 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
09:20, 18:55 Про головне
10:00 Перша студія
10:20 Д/ф «Румунія, оповідки з 

цвинтаря»
11:35 Д/ф «Замки Європи»
12:25 «План на завтра» з Анаста-

сією Рінгіс
13:15 Вікно в Америку
13:50 Т/с «Естонська РСР»
14:50 Казки Лірника Сашка
15:25 Х/ф «Бабуся Бум»
17:05 Чоловічий клуб. Спорт
18:05 Час-Ч
18:15, 01:20 Новини. Світ

19:30 Дорогі депутати
20:00 Перша шпальта
20:30 Зроблено в Європі
21:30 Новини. Спорт
21:45, 22:45 З перших вуст
21:50 Подорожні
23:00, 00:00, 01:00 Підсумки
01:45 Д/ф «Павло Загребельний. 

До запитання»
02:40 Т/с «Минають дні, минають 

роки»

06:00 Мультфільми
06:35 «Нове Шалене відео по-

українськи»
07:50 «Облом.UA»
08:50 «Помста природи»
10:35 Т/с «Мушкетери»
12:45 Х/ф «Чорна діра»
14:35 «Вайпаут»
15:30 «Легенди кікбоксінгу»
16:25 «Top Gear»
17:30, 19:00, 00:00 «ДжеДАІ»
18:30, 23:30 Новини «Спецкор»
19:20 «Секретні матеріали»
20:20 Т/с «Скоріон»
21:15 Х/ф «Без правил-2»
00:20 Х/ф «Чужий проти Хи-

жака-2»
02:15 Х/ф «Легенда про княгиню 

Ольгу»

У Турійську восьмикласник 
викрав автомобіль
19 жовтня до міліціонерів із заявою звернувся житель 
селища Турійськ. Він повідомив: вночі з його гаража 
зник автомобіль «Ауді А6». Транспортний засіб стояв 
у незачиненому гаражі на території господарства 
заявника. Крім того, господар ще й залишив ключі в 
замку запалювання. Співробітники карного розшуку 
встановили особу, яка скоїла кримінальне право-
порушення. Ним виявився житель Турійська, 2001 
р. н., учень 8-го класу. Викрадене авто правоохоронці 
знайшли в кюветі на околиці селища.

Чим може гордитися Луцьк? Тим, 
що це одне з найкомфортніших 
міст для життя, у десятці кращих в 
Україні. Щось таки зробила обрана 
лучанами влада за свою каденцію: 
вода цілодобово, відремонтовані 
дороги та двори, освітлені вулиці 
й переходи… Найкраща похвала, 
коли люди про це самі говорять, у 
тролейбусі, наприклад: «Скажу вам, 
ну, щось таки роблять — ось і тран-
спорт курсує хвилина в хвилину». І 
хоча не без того, що серед спра-
ведливих людей знайдеться один 
вічно невдоволений, але роботу 
міської влади видно навіть з вікна 
тролейбуса — оновлені проспекти 
Волі, Перемоги, Соборності, Молоді 
— і скрізь нова бруківка, гарно 
облаштовані зупинки.

Якби все це починали робити з 
осені, то можна було б сказати, що 
перед виборами таке пожвавлення. 
Але ж найбільше доріг (74!) у Луць-
ку відремонтували ще в 2011 році. 
Торік міська рада також затвердила 
великий перелік об’єктів, але не все 
вдалося зробити через війну й еко-
номічну ситуацію в державі. У ни-
нішньому році місто має більший 
бюджет, бо пішов уже процес децен-
тралізації в державі, тож є кошти, 
щоб надолужити капітальні ремонт-
ні роботи. Це — пріоритетний на-
прямок, який особисто контролює 
міський голова Микола Романюк. 
Освітлення, дороги, комплексний 
ремонт дворових територій — його 
улюблена тема. Конкретні речі — 
проект за проектом. Лучани бачать, 
що робиться сьогодні, але вже, ма-
буть, забули, як виглядали до об-
рання Миколи Романюка міським 
головою вулиці Винниченка, Станіс-
лавського, Гнідавська, Шевченка. І 
десятки інших бічних провулків. 

Великою мірою — з доріг усе 
починається. Угода про асоціацію 
з Європейським Союзом, з непід-
писання якої розпочався Майдан, 
це не просто дороговказ на Захід, а 
спосіб змінити країну. Європа тут, 
де Луцьк — перша столиця європей-
ської України, якщо згадати історію 

та з’їзд монархів у Лучеську Велико-
му в 1429 році. Європа тут і сьогодні 
— у місті, яке має десятки партнер-
ських зв’язків із містами Євросоюзу 
і через яке пролягає міжнародний 
туристичний «Шлях Гедеміновичів» 
(Луцький міський голова Микола 
Романюк — президент Асоціації 
органів місцевого самоврядування 
— учасників цього проекту). Жодна 
«азійщина» російського зразка не 
здатна зупинити прагнення україн-
ців. У цьому сенсі лучани можуть 
гордитися тим, що і в час Майдану 
Гідності, і в час найважчих випро-
бувань війни з російським агресо-
ром, вони мали стабільність у місті 
та гідне керівництво. Був час, коли 
мішками піску заблокували обласну 
адміністрацію і портрети Янукови-
ча носили по вулиці догори ногами, 
але влада в Луцьку належала людям, 
і міський голова Микола Романюк 
був чи не єдиним в області найви-
щим легітимним керівником влади. 
На Театральному майдані вирували 
мітинги, а зовсім поруч — у Будинку 
культури міста працював штаб євро-
майданівців.

І в радості перемог, які віщували 
швидкі докорінні зміни, і в горі, яке 
принесла на Волинь війна, Микола 
Романюк був із лучанами. Не пер-
ший, щоб «видрапатися» на сцену 
і розказати, який він патріот, але 
завжди був на видному місці — на 
похоронних процесіях біля згорьо-
ваних родин, в Свято-Троїцькому 
соборі, біля пам’ятника волинським 
Героям неподалік Волновахи… Він 
твердо сказав, що піде воювати, 
якщо буде потрібно. Разом із групою 
депутатів їздив на Донбас і возив до-
помогу бійцям. Там, на передовій, 
зустрічався із земляками. Коли ж 
дізнався про хлопця з Гнідави, який 
стояв на блокпосту в той час, коли 
в Луцькому пологовому будинку в 
нього народився син, то випросив 
у командування, щоб дали захисни-
кові відпустку, і привіз його додому 
в своїй машині, під самі ворота. Що 
далі, то слово «сюрприз» сюди аж 
ніяк не підходить, бо це було про-
сто по-людськи. Луцька влада шанує 

Героїв, піклується про їхні родини 
— комплексна програма соціально-
го захисту учасників АТО та їхніх 
сімей у місті була прийнята раніше, 
ніж про це подбали на державному 
рівні. Це об’єднувало лучан. З ініці-
ативи мешканців і за спонсорської 
допомозі депутатів Євгена Ткачука 
та Миколи Яручика на фасаді бу-
динку на бульварі Дружби народів, 
2 відкрили пам’ятну дошку на честь 
загиблих на Сході України Воло-
димира Прокопчука й Олександра 
Войчука. У цій скорботній церемо-
нії взяв участь міський голова, тож 
люди йому довірили, щоб він від-
крив дошку. Інший, може, й не заду-
мався б, а Микола Романюк оглянув-

ся, побачив людей у камуфляжі і не 
виступив поперед них: «Хлопці, ви 
воювали за Україну, це ваша честь 
відкрити пам’ятну дошку. А я тут 
робив усе, що міг», — попросив він. 
Це була якась мить, але саме такі мо-
менти свідчать про вроджену, а рад-
ше виховану батьками тактовність 
Миколи Романюка. Головне для лю-
дини — бути Людиною. Коли гово-
римо про особистість, то перш за все 
людина має бути толерантною, пова-
жати інших і прислухатися до чужої 
думки. В особі Миколи Романюка 
лучани мають саме такого міського 
голову.

Місто — не акціонерне товари-
ство, яке можна заснувати на «при-

хватизованому» майні, найняти 
менеджерів і керувати ними з-за 
кордонів. Довірена людьми посада 
міського голови — це справа, якою 
потрібно займатися кожного дня. 
Так не буває, щоб не було проблем 
там, де живуть люди, і не всі з них 
можна вирішити одразу. Не всі пла-
ни і не всі обіцянки здійснимі за по-
махом палички. Нині кожен крок 
влади контролюють громадські ор-
ганізації — не дають розслабитися. 
Але і за роки головування в Луць-
ку, і за тридцять років, упродовж 
яких Микола Романюк працював на 
керівних посадах у місті, — очолю-
вав регіональне відділення «При-
ватБанку» й обласну державну ад-
міністрацію, він був, як то кажуть, 
доступним і відкритим для лучан. 
Він був успішним на попередніх 
посадах, і успішний, як Луцький 
міський голова. Не можна пригада-
ти, щоб будь-коли він говорив, що 
йому заважають конкуренти, лідери 
громадських організацій чи партій, 
вищі керівники, представники ма-
лого чи великого бізнесу. Микола 
Романюк завжди добивався поро-
зуміння та налагоджував співпра-
цю. Ця конструктивність дала ре-
зультат насамперед у сесійній залі, 
у спільній роботі депутатів різних 
фракцій і груп. Микола Романюк не 
займався політиканством, а показав 
себе відповідальним управлінцем-
господарником. Він має досвід і 
знання, які дуже потрібні для змін. 
Його позиція — державницька, якої 
й потребує сьогодні нова українська 
доба. Це добре видно при ширшому 
розумінні того, що держава — це ми, 
активні її громадяни, і від нас най-
більше залежить, щоб не понизити 
рівень відповідальності за місто, 
передавши його бозна-кому. Це не 
останні вибори, щоб «після них — 
хоч потоп». Лучани бачать конкретні 
справи Миколи Романюка на посаді 
міського голови і щодень, зранку до 
вечора, бачать його, як відповідаль-
ну, совісну, терплячу, толерантну, а 
значить — рівну зі всіма людину, яка 
заслужила довіру та дорожить нею. 

Ігор КУХАРУК

Микола Романюк: Ціную довіру лучан


