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Ліки в Україні 
подорожчають

Ти маєш знати більше!
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Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Активісти російським 
водіям: «Не їдьте на 
Волинь, бо будете 
стояти»                             
cтор. 2

Луцька поліція втрачає 
«штики»

cтор. 13

Як не дозволити 
зловмисниками отримати 
винагороду за ваші власні 
номерні знаки

cтор. 9

Поліція продовжує 
застосовувати 
тортури до 
цивільних

На Волині 
затримали 
вантажівку з 
шістьмастами 
літрами спирту

Неперевершений 
талант 
«волинського 
Фаберже» 
Анатолія Бойка 

На підвищений кров’яний 
тиск страждають мільйони лю-
дей. І багато з них через це набу-
вають проблем зі здоров’ям

cтор. 14

Жителі Старовижівського району боронять 
від закриття дільничні лікарні

Мисливські собаки 
змагалися за 
титул польового 
чемпіона

На відміну від російських 
фур, російські банки в Украї-
ні поки почуваються безпечно. 
Офіційна позиція НБУ нині — 
не чіпати російський бізнес у фі-
нансовому секторі. Стало цікаво, 
чому так? Хто ж ці люди, котрі, 
на відміну від своїх співгрома-
дян, так бережно ставляться до 
банківських структур країни-
агресора?

cтор. 4

Коли гіпертонія 
заважає жити

Упродовж останніх тижнів у 
Старовижівському районі тривають 
протести жителів Смідинської  та 
Кримненської сільських рад, які ви-
ступають проти закриття трьох діль-
ничних лікарень, що знаходяться на 
їхній території та які два тижні не 
працювали. Як стверджують сільча-
ни, котрі днями пікетували місцеву 
райдержадміністрацію, медпраців-
ники цих закладів або переведені на 
інші робочі місця, або перебувають 
у вимушених відпустках. На думку 
людей, хтось намагається вирішити 
питання сільської медицини в об-
хід закону, тобто без згоди місцевих 

громад. Що ж чекає ці форпости 
комунальної медицини, три з яких 
на Волині функціонують у Старови-
жівському районі? Чи достукаються 
мітингувальники до влади?

cтор. 5

Дмитро Ткачук — досвідчений 
військовий. У Збройних силах із 
1997 року. Пройшов миротворчі 
місії в Іраку та Косово. Потім — 
участь в АТО. Наразі несе службу 
у військовій частині міста Ковеля. 
Наша розмова про те, чим відріз-
няється війна в Україні від зброй-
них конфліктів в інших державах, 
як змінилася українська армія за 
останні роки та що повинен робити 
кожен з нас, аби пришвидшити 
день перемоги.

— Чому вирішили пов’язати 
життя з військом?

— На рішення стати військовим 
вплинув старший брат, який, окрім 
строкової служби, брав участь у ми-
ротворчій місії в Сараєво. Я неодно-
разово уявляв, як поїду за кордон у 
миротворчу місію. Саме тому вій-
ськову службу  розпочав у 25-й пові-
тряно-десантній бригаді, яка на той 
час дислокувалася в місті Болграді.

На початку 1999 року мені по-
щастило, і я був відібраний для 
проходження курсів заступників 
командирів взводів із поглибленим 
вивченням англійської мови в Київ-
ському інституті сухопутних військ. 
Після закінчення цих курсів я став 
одним із шести кандидатів для на-
вчання в США.

Умовою поїздки на навчання 
було підписання контракту на три 
роки, що я зробив не вагаючись. 
Можливість побачити світ і одно-
часно займатися улюбленою спра-
вою — це шанс, який я не хотів втра-
чати.

— Ви також брали участь у ми-

ротворчих місіях. У яких саме?
— Після повернення зі Спо-

лучених Штатів нас перевели для 
подальшого проходження служби 
в Українсько-польський миротвор-
чий батальйон, що розміщувався в 
м. Яворів на базі 24-ої механізованої 
дивізії. Саме з цим батальйоном я 
був двічі в Косово в 2000 і 2002 ро-

ках, терміном по року кожна місія.
Наприкінці 2003 року частину 

батальйону було направлено до Во-
лодимира-Волинського, де форму-
вався 63-й окремий механізований 
батальйон для участі в стабілізацій-
ній місії в Республіці Ірак. В Іраку ми 
були з лютого по жовтень 2004 року.

cтор. 3 У лісовому вольєрі біля села 
Усічі Луцького району в минулі 
вихідні відбувалися Волинські 
обласні змагання мисливських 
собак із підсадного кабана. 

cтор. 13

Хто в НБУ 
контролює 
діяльність 
російських банків 
в Україні

Про таких митців, як Анато-
лій Бойко, кажуть — самородок. 
Він оздоблює яєчні шкаралупи 
металом та дорогоцінним камін-
ням і за це його називають «во-
линським Фаберже». Анатолій 
Бойко один такий на всю Укра-
їну, а можливо, і на весь світ. І 
це на пафосні слова про диво-
вижного земляка — його талант 
навіки закарбований у «Книзі 
рекордів України».  

cтор. 8

Якби все залежало від військових 
та народу — ми б щодня бачили 
наближення кінця війни 

Уже колишня екс-
поліціянтка з Одеси розповіла, 
чому написала рапорт на звіль-
нення. Своє бачення діяльності 
нової поліції з середини Іра Скай 
виклала на своїй сторінці в соці-
альній мережі Facebook. 

cтор. 7

У селі Війниця Локачинсько-
го району правоохоронці 

зупинили вантажівку «Renault 
Premium», яка перевозила 600 
літрів спирту без належних до-
кументів. Під час проведення 
огляду автомобіля правоохорон-
ці виявили три поліетиленові 
бочки синього кольору ємкістю 
по 200 л. Усі бочки були заповне-
ні рідиною із спиртом.

cтор. 5
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cтор. 9

У цьому твердо переконаний старший сержант військової служби за 
контрактом Дмитро Ткачук


