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Луцька влада просить жителів 
міста не забруднювати фасади 
будівель
Місто Луцьк є стародавнім, європейським містом, куди 
приїздять гості з усієї України та світу, тут є що показати 
та куди піти. Давайте разом дбати про добробут свого 
міста, як кожний хороший господар дбає про свою осе-
лю. Якщо ви бачите, що хтось забруднює фасад будівлі в 
будь-який спосіб, повідомте нам за тел. 722649 з 08.00 до 
17.00 або Луцький МВ УМВС України за тел. 102 цілодо-
бово.

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

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 НЛО TV

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 9 листопада
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, 03:50 ТСН: 
«Телевізійна служба новин»

07:35 «Маша і ведмідь» 
09:30 «Міняю жінку - 7»
12:20 Х/ф «Особливості націо-

нального полювання» 
14:10 «Сліпа»
14:45 «Сімейні мелодрами -6»
15:40 «Клініка»
17:15 Т/с «Заборонене кохання» 


20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Кохання у великому 

місті - 3»
22:00 «Гроші»
23:30 «Мінкульт»
00:00 Х/ф «Мабуть, боги з’їхали з 

глузду» 
02:05 Х/ф «Кон-Тікі» 
04:40 «Супергерої»

05:40 Д/с «Україна: забута історія»
06:40 Мультфільм
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 

12:00, 14:00, 16:00, 17:40 
Новини

07:15, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок 
з ІНТЕРом»

09:20, 12:25 Т/с «Серафима Пре-
красна»

13:50, 14:20 «Судові справи»
15:00, 16:15 «Жди меня»
18:00 «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00, 02:40 Т/с «Відлига»
00:50 Х/ф «Дзвінок»

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, 
02:00 Події

09:15 Зірковий шлях
11:00, 19:45 «Говорить Україна»
12:15 Реальна містика
13:15, 15:30 Т/с «Не йди» 
18:00, 04:30 Т/с «Клан ювелірів. 

Битва» 
21:00 Т/с «Колір черемшини» 
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Мумія» 
02:50 Х/ф «Смокінг по-

рязанськи» 

05:40 «Рецепти щастя. Нова 
історія»

06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:10 «Мультфільми» 
08:45, 19:10 «Розсміши коміка»
09:40, 16:00 «Файна Юкрайна»
10:45 Т/с «Всі жінки - відьми» 
14:10, 20:00 «Орел і Решка. На 

краю світу»
15:00 «Орел і Решка. Ювілейний 

сезон»
17:10 «Звана вечеря»
21:00 «Орел і Решка. Незвідана 

Європа»
22:00 Х/ф «Діти шпигунів» 
23:40 Х/ф «Секс за обміном» 
01:10 Х/ф «Канікули з перцем» 
02:30 «Нічне життя»

05:45, 07:30 Мультфільм СРСР
07:00, 09:00 «Top Shop»
09:30, 00:40 «Моя правда»
10:25, 23:30 «Жарт за жартом»
10:55 Х/ф «Ідеальний чоловік»
12:25, 19:40 Т/с «Комісар Рекс»
14:15 Х/ф «Особливо важливе 

завдання»
16:35 Т/с «Секретний фарватер»
21:30 Т/с «Пуаро Агати Кристі»
01:25 Х/ф «Гранатовий браслет»
03:00 Кіноляпи
03:50 Саундтреки
04:45 Кінотрейлери

05:55, 16:00 «Все буде добре!»
07:50 «Все буде смачно!»
08:45, 18:30 «За живе!»
10:00 «Зіркове життя. Закарбовані 

у пам’яті»
10:55 «Зіркове життя. Самогубці-

невдахи»
11:50 «Битва екстрасенсів 15»
14:00 «Національне талант-шоу 

«Танцюють всі!-2»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
20:00, 22:45 «Хата на тата»
23:15 «Детектор брехні 7»
00:35 «Один за всіх»
01:35 Х/ф «Застава у горах» 
03:35 Нічний ефір

05:10 Служба розшуку дітей
05:15 М/с «Том і Джері у дитинстві»
06:00 Надзвичайні новини. 

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

21:05 Факти
09:15 Труба містера Сосиски
10:15 Дивитись усім!
10:30 Х/ф «Ягуар»
13:05 Х/ф «Леон»
16:05 Х/ф «П’ятий елемент»
19:20 Надзвичайні новини
20:20 Дістало!
21:25 Свобода слова
00:20 Х/ф «Малавіта» 
02:25 Х/ф «Азартні ігри» 
04:10 Т/с «Ганнібал»

06:00 Телепазлики
10:50 Д/с «Разрушители мифов»
11:55, 02:00 Раздолбаи
13:00 Трололо на НЛО
13:35 Т/с «Универ» 
17:40 Т/с «Онлайн 4.0» 
18:05 Comedy Woman
19:05 Comedy Club
20:00 Т/с «Сышишь-шоу-2» 
21:05 Т/с «Универ. Новая об-

щага» 
23:10 ХБ 
00:05 Х/ф «Кошмары» 
04:15 Пробуддись

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

Штани»
07:17 Т/с «Друзі»
11:00 Т/с «Щасливі разом»
13:55 Х/ф «Кидок кобри»
16:10 Т/с «Не родись вродлива»
18:00, 02:25 Абзац!
19:00 Ревізор
21:45 Страсті за ревізором
23:55 Х/ф «Солдат Джейн» 
03:20 Служба розшуку дітей
03:25 Т/с «Милі ошуканки» 
04:15 Зона ночі

06:00 Несподівані злочинці
06:50 Мисливець та жертва
07:40, 22:30 За лаштунками
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, 18:10 Секретні території
13:10 Наци-гіганти
14:00 Смертельний двобій
14:50, 20:40 Шукачі неприєм-

ностей
19:00 У пошуках пригод
21:30 Політ над землею
23:30 Покер
00:20 Таємниці кримінального 

світу

05:10 Х/ф «Гладіатор за най-
мом» 

06:35 «Народний кухар»
07:30 «Круті 90-ті»
08:20 Т/с «Суто англійські вбив-

ства» 
10:15 Х/ф «Блеф» 
12:20 Х/ф «Піймай мене, якщо 

зможеш» 
15:00, 19:00, 23:15, 02:10, 04:15 

«Свідок»
15:15 Т/с «Слід саламандри»
19:30 Т/с «Кулагін та партнери» 
21:30 Т/с «CSI: кіберпростір»
23:45 Т/с «NCIS: полювання на 

вбивцю - 10» 
00:40 Т/с «Мертва зона» 
02:40 Х/ф «Вантажівка-при-

вид» 
04:45 «Легенди бандитського 

Києва»

06:00 Малята-твійнята
06:35 М/с «Смішарики. Пін-код» 
06:50 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 Обережно, діти!
11:50 Повне перевтілення. Дім за 

тиждень
13:25, 19:00 Панянка-селянка
14:20 Півцарства за любов
15:15 Віталька
16:20, 22:00 Країна У
17:40, 21:00 Одного разу під 

Полтавою
18:00, 20:00 Т/с «Кухня» 
18:30, 20:30 Т/с «Світлофор» 
22:55 Дайош молодьож!
00:40 Анекдоти
01:10 Т/с «Ангел або Демон» 
02:00 У ТЕТа в Інтернеті
02:50 Теорія зради
04:20 У ТЕТа тато!

06:00 Все моє
06:30 Телеторгівля
07:30, 01:20 Паралельний світ
08:45 Мультфільми 
10:00, 19:25 Удачний проект
10:40 Школа доктора Комаров-

ського
11:15, 18:00 Жіноча форма
13:10, 19:00, 20:05 З’їжте це 

негайно
14:10, 21:40 Зіркове життя
14:55 Квадратний метр
16:10 Квартирне питання
20:40 Документальний фільм
22:30 Без жертв
23:30 Зайві 10 років
00:20 Д/с «Ігри долі»
02:10 Що для вас корисно?
02:50 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 День української писемності 

та мови. Диктант Національ-
ної єдності

09:05 Вічне
09:25 Перша студія
10:10 Д/ф «Формула життя Олек-

сандра Палладіна»
10:30 Диктант Національної 

єдності
12:05 Д/ф «Втеча з культу»
13:15 Вікно в Америку
13:50 Т/с «Естонська РСР»
14:25 Казки Лірника Сашка
14:35 М/с «Друзі-янголи»
14:50 Хочу бути

15:30 Х/ф «Страсний тиждень»
17:15 Богатирські ігри
18:05 Час-Ч
18:15, 01:20 Новини. Світ
18:55 Про головне
19:30 Дорогі депутати
20:00 Перша шпальта
20:30 Зроблено в Європі
21:30 Новини. Спорт
21:40 З перших вуст
21:50 Подорожні
23:00, 00:00, 01:00 Підсумки
01:45 Х/ф «Зламані»
03:10 Д/ф «Кличте мене Кучо: гей 

з Уганди»
04:00 Т/с «Царівна»

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

українськи»
07:30 «Облом.UA»
08:55 «Помста природи»
10:40 Х/ф «Такер: Людина і мрія»
12:45 Х/ф «Випробування 

вогнем»
14:40 «Вайпаут»
15:35 «Легенди кікбоксінгу»
16:30 «Top Gear»
17:30, 19:00, 00:00 «ДжеДАІ»
18:30, 23:30 Новини «Спецкор»
19:20 «Секретні матеріали»
20:20 Т/с «Легенди»
21:15 Х/ф «Професіонал»
00:20 Х/ф «Хижак»
02:25 Х/ф «Легенда про княгиню 

Ольгу»

У Луцьку кошти Фонду 
регіонального розвитку 
освоюються ефективно
Під час оперативної наради в голови 
облдержадміністрації Володимира Гунчика 
аналізували ситуацію з освоєнням коштів 
Фонду регіонального розвитку, а це понад 
95 мільйонів гривень, за які реалізується 
24 інвестиційні проекти. Місто Луцьк було 
названо серед населених пунктів, де кошти 
освоюють ефективно.

За чинного міського голову Луцька 
25 жовтня, незважаючи на всі по-
туги конкурентів,  проголосувало 
найбільше виборців,  і це — дуже 
промовистий та важливий аргу-
мент. До того, хто при владі, хто 
працює, зазвичай більше претензій, 
аніж до тих, хто гарно обіцяє. Але 
лучани — мудрі й далекоглядні, 
оцінюють зроблене, а не примарні 
«золоті гори».

— У Луцьку в нас біди немає, гріх 
Бога гнівити. За останні роки багато 
зробили: і перехід через залізничну 
колію біля вокзалу, і територію до-
вкола  впорядкували, і Центр на-
дання адміністративних послуг від-
крили, і зоопарк оновили, і дороги 
ремонтують. Тому я за Романюка 
голосувала. Нехай  працює, бо ж 
чекаємо нової школи з плавальним 
басейном  у нашому районі, — не ро-
била секрету зі свого волевиявлення  
знайома вчителька-пенсіонерка.

Бюджет розвитку міста сьогодні 
втричі більший, ніж минулого року. 
Тому цілком реально втілити в жит-
тя багато життєво важливих для 
лучан планів. А це — продовження 
будівництва та введення в експлуа-
тацію першої черги нової школи № 
27 у 55-му мікрорайоні, відновлен-
ня роботи дитсадка на вулиці Дека-
бристів на півтори сотні місць, ство-
рення  додаткових груп на 50 місць у 
ДНЗ № 20 на проспекті Соборності, 
розширення ДНЗ № 15 на вулиці 
Дубнівській. Новосілля  плануються 
і в освіті, і в галузі охорони здоров’я. 

Пригадуєте, скільки спекуляцій 
було не так давно довкола реорга-
нізації у сфері медицини. Людей 
лякали, що поліклініки закриють, 
лікарям пророкували безробіття. 
Удавані вболівальники за народ 
нагнітали пристрасті, організову-
вали акції протесту. І як важливо 
було тоді міському голові проявля-
ти витримку, зважено та спокійно 

пояснювати лучанам, у чому суть 
нововведень. У Миколи Романюка  
вистачило вміння переконати песи-
містів, що медичні послуги будуть 
у Луцьку доступними, а закладів, 
які надають первинну медико-сані-
тарну допомогу, істотно побільшає. 
І справді, в місті створили нові ме-
дичні амбулаторії, і ті літні люди, які 
часто були змушені здалеку добира-
тися до поліклінік, чекати в чергах 
на прийом, тепер мають лікаря «під 
боком».  

— При теперішніх проблемах 
у сфері охорони здоров’я на рівні 
держави важливо робити все мож-
ливе на місцях для поліпшення ме-
дичного обслуговування населення. 
Тому ми сьогодні думаємо про від-
криття нової амбулаторії на вулиці 
Наливайка та розширення амбула-
торій на Стрілецькій і Бенделіані, 
про модернізацію такого закладу в 
мікрорайоні Вересневе. Плануємо 
розробити проект із облаштування 
сучасного приймального відділення 
в Луцькій міській клінічній лікар-
ні. Ну й, звичайно, намагатимемося 
оснащувати новітнім обладнанням 
усі заклади охорони здоров’я в міс-
ті. Для реабілітації неповносправ-
них відкриємо інтеграційний центр 
на вулиці Бенделіані, — розповідає 
міський голова Луцька, який справді 
живе турботами й болями жителів.

Миколу Романюка жителі облас-
ного центру знають як людину сло-
ва. Свої ділові якості й організаційні 
здібності проявляв на всіх етапах 
трудової біографії. Простий селян-
ський хлопець самотужки «вибив-
ся» в люди, здобув освіту, не боявся 
братися за складну й відповідаль-
ну роботу. Керував регіональним 
управлінням великого банку, ство-
рив на Волині широку мережу його 
відділень, сприяв розвитку економі-
ки області. Одержаний досвід став 
у пригоді, коли очолив облдержад-
міністрацію, і потім, коли Миколу 
Романюка обрали міським головою 
Луцька.

Як справжній господар, він дбає 
про порядок і комфортне життя лу-
чан. Аби нам дихалося легше, аби 

транспорт завдавав менше шкоди 
довкіллю, планує збільшити рухо-
мий склад луцьких тролейбусів до 
70 одиниць. Якщо раніше їх їздило 
23, то сьогодні — вже 45. 

Жителі обласного центру роз-
раховують на капітальний ремонт 
вулиці Лесі Українки: з новою бру-
ківкою, реконструкцією фасадів, 
модернізацією системи освітлення 
й загальним благоустроєм.  Розпо-
чато  ремонт проспекту Волі, що 
включатиме розширення проїжджої 
частини, облаштування тротуарів, 
велодоріжок та озеленення. Запла-
новано реконструкцію доріг на ву-
лицях  Карбишева, Єршова, Рівнен-
ській, Ковельській та інших (всього 
55 вулиць). Облаштують тротуари 
з велодоріжками на проспектах Пе-
ремоги, Відродження, Молоді, Со-
борності, вулицях Данила Галиць-
кого, Гнідавській, Станіславського. 
Тривають комплексні роботи на  
прибудинкових територіях: із від-
новленням асфальтного покриття, 
дворового освітлення, встановлен-
ням дитячих ігрових та спортивних 
майданчиків. Капітальний ремонт 
мостів на вулицях Рівненській, Кі-
верцівській, Шевченка, який плану-
ють здійснити, — теж важлива для 
лучан справа.

Освітлені пішохідні переходи, 
добротно облаштовані зупинки гро-
мадського транспорту — це наша 
безпека. Тож, як бачимо, у жителів 
міста є достатньо підстав, щоб дати 
своєму мерові змогу реалізувати по-
ставлені завдання. А вони — достат-
ньо серйозні.  

— Найближчим часом розпочне-
мо впровадження проекту модерні-
зації системи теплопостачання міста 
за кошти кредиту Європейського 
банку реконструкції і розвитку та 
безповоротного гранту. Удоскона-
лення системи теплопостачання 
міста передбачає встановлення 200 
ІТП у житлових будинках, ліквіда-
цію підвальних котелень, рекон-
струкцію котельного та насосного 
обладнання та впровадження додат-
кових потужностей на альтернатив-
них джерелах енергії. Наприклад, на 

вулиці Боженка буде встановлено 
твердопаливний котел потужністю 
2,5 мВт, що дасть можливість по-
вністю забезпечити мікрорайон га-
рячою водою без використання газу. 
Продовжимо роботу з впроваджен-
ня енергоощадних заходів у закла-
дах бюджетної сфери, — поділився 
планами Микола Романюк, якого в 
області й місті всі знають як відпові-
дального та досвідченого керівника-
професіонала.

І тільки старенька мама, знаючи, 
скільки сил і часу віддає син робо-
ті, часом тихенько зітхне: «Ні свят 
у тебе, ані вихідних, завжди теле-
фон під рукою, дзвінки, доручення, 
справи… Таке велике місто, і треба 
за все в ньому відповідати. Трудний 
у тебе хліб, сину». І знову щоранку 
чекатиме, коли Микола зателефонує, 
аби подумки благословити його на 
новий клопітний робочий день.

Ну а Микола Ярославович, по-
яснюючи рідним причини постійної 
зайнятості й відданості роботі, каже: 
«Я звик завершувати те, що розпо-
чав, а ми ж у місті так багато маємо 
ще зробити. Того, що людям украй 
необхідне».  

І знову поринає у справи. Пере-
конаний, що обличчя нашого древ-
нього Луцька поліпшать реставра-
ційні роботи вежі Чарторийських, 
що в Старому місті, з подальшим 
відкриттям там музею лицарства, 
дослідження та початок відновлення 
Луцького підземелля. Розробляється 
й проектна документація з реставра-
ції пам’яток у рамках пілотного про-
екту Ради Європи та Європейського 
Союзу «COMUS». Упорядковуються 
парки та сквери. Одне слово, облас-
ний центр має добрі перспективи 
розвитку, і його жителі помічають 
щоденні зміни на краще. І як би хто 
не намагався очорнити реальність, 
шукаючи кістку в молоці, прагнучи  
посісти крісло мера, людей важко 
обдурити. Виборці роблять висно-
вки про кандидатів на посаду місь-
кого голови не за їхніми словами, а 
за їхніми справами. 

Ігор КУХАРУК

Микола РОМАНЮК: Я звик успішно вирішувати ті 
справи, які розпочав


