
Луцька міськрада 
розглядатиме петиції, які 
підтримали не менше 300 
лучан cтор. 7 cтор. 13cтор. 9-11

Одеситка організувала 
в себе вдома онлайн-
порностудію
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Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Демобілізація в Україні 
добігла до кінця

cтор. 2

За перевезення майже 
трьох тисяч пачок цигарок 
українці позбулися автівок 
«Шкода» та «Крайслер» 

cтор. 3

Іракці їдуть в Україну 
під виглядом туристів, 
щоб потім нелегально 
потрапити до Європи

cтор. 7

Луцькі «Аборигени» 
завоювали срібло на 
Європейських Іграх

cтор. 7

Найстрашніше на 
війні — збирати тіла 
понівечених побратимів  

Олександр ТОВСТЕНЮК: 
Першим побачив у мені 
мера Ігор Палиця

Чотири методи 
розпізнати інсульт

Минулого тижня в хірургічно-
му відділенні ТМО відбулася при-
ємна подія як для міста і району, 
так і для самого лікувального за-
кладу. У рамках проекту «Альтер-
нативні джерела екологічно чистої 
та безплатної енергії» за підтримки 
міської влади, а також за ініціативи 
голови правління фонду «Здоров’я 
для всіх» Сергія Шевчука, на даху 
лікарні були встановлені сонячні 
батареї. Ця енергоощадна систе-

ма дозволить не тільки нагрівати 
воду й освітлювати частину при-
міщення.                                 cтор. 13

Днями відбулася загальномісь-
ка екологічна акція з наведення 
належного санітарного стану на 
території Луцького зоопарку, який 
реконструйовано в рамках проек-
ту «Модернізація зоопарку».

cтор. 13

Минулого року на 
Волині взято на облік 
296 первинних хворих 
на рак молочної залози

У Луцьку побили 
кандидата в депутати 
від партії «Об’єднання 
«Самопоміч» Сергія 
Рижкова 

За радянських часів поблизу 
села Мовчанів Локачинського 
району в лісі на території пло-
щею близько 4 га розміщувалася 
засекречена ракетна військова 
частина. Територія охоронялася 
військовими, усе ховалося за ве-
личезним металевим парканом з 
колючим дротом.

cтор. 3

У Володимирі-Волинському в медичному закладі 
з’явилося власне сонце на даху

20 жовтня — Всеукраїнський 
день боротьби з захворюванням 
на рак молочної залози. Цей день 
встановлений в Україні згідно з 
Указом Президента України від 
17 січня 2005 року № 42/2005 з 
метою активізації діяльності із 
запобігання виникненню та по-
ширенню захворювань на рак 
молочної залози, привернення 
уваги суспільства до цієї про-
блеми.

cтор. 14

Лучани активно попрацювали над благоустроєм 
території Луцького зоопарку

У неділю, 11 жовтня, у Луць-
ку відбулося останнє масштабне 
свято осені — «Фестиваль на-
ціональної кухні». Лучани мали 
змогу скуштувати різноманітних 
українських страв: куліш, деру-
ни, вареники, питні меди, ди-
вовижну кондитерську випічку, 
копчену та печену озерну рибу 
та м’ясні страви. Тому кожен, хто 
відважився прийти в морозний 
день у Центральний парк імені 
Лесі Українки, таки знайшов, 
чим себе почастувати. 

cтор. 12

Голова правління Фонду «Новий 
Луцьк» Олександр Товстенюк од-
ним із перших оголосив про свій 
намір очолити луцьку громаду. Утім 
не сам — його кандидатуру запро-
понував, власне, сам засновник 
Фонду Ігор Палиця.

Головним поштовхом для цього 
стала робота у Фонді та бажання 
реалізовувати проекти в ширших 
масштабах та з офіційними повно-
важеннями. Олександр Товстенюк 
— кандидат на посаду Луцького 
міського голови від політичної пар-
тії «Українське Об’єднання Патріо-

тів — УКРОП».
Трохи більше, ніж за тиждень до 

виборів, розпитуємо Олександра Ві-
талійовича про його готовність по-
сісти місце лідера луцької громади, 
про найперші кроки на посаді мера 
та плани Ігоря Палиці щодо подаль-
шого розвитку Луцька.        cтор. 4–5

Голова обласного осередку 
партії Юлія Вусенко перекона-
на, що це політичне замовлення, 
пов’язане з виборами до місце-
вих рад. 

Як стало відомо, на кандида-
та в депутати до Луцької міської 
та Волинської обласної рад на-
пали о дев’ятій ранку, коли він 
сідав у своє авто. 

cтор. 3

Метал із ракетних 
шахт на мільйони 
гривень вивезли, 
а територію не 
впорядкували

Нейрохірурги перекона-
ні: якщо протягом трьох годин 
встигнути надати допомогу, то 
негативних наслідків можна 
уникнути. Важливий момент по-
лягає в тому, що потрібно визна-
чити інсульт і почати діяти про-
тягом цього короткого часу.

cтор. 14

У Луцьку провели 
«Фестиваль 
національної кухні»

Будучи санітаром міномет-
ної батареї 51-ої Окремої меха-
нізованої бригади, Андрій Ме-
тешко з Кобча брав участь у боях 
під Савур-Могилою, йому дово-
дилося не тільки бачити смерть, 
а й збирати понівечені тіла по-
братимів. 

cтор. 8


