
Учені заявляють, що 
рак можна вилікувати 
повністю

cтор. 14 cтор. 7cтор. 9-11

Волинь отримає 
допомогу з Державного 
бюджету
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Телегід
Програма телебачення 
на 15 каналів

Українського митрополита 
Андрея Шептицького 
зарахують до лику святих

cтор. 3

Таксист, який збив 
школяра, хоче, щоб мама 
хлопчика оплатила ремонт 
авто

cтор. 3

Тернополянин викрав 
чотирьох дітей за розбите 
скло його автівки

cтор. 7

У Луцька є можливість 
отримати кошти від 
НЕФКО на впровадження 
енергоощадних заходів

cтор. 4

У зв’язку з терористичною 
загрозою посилено митний 
контроль на Волинській 
митниці 

cтор. 5

У Луцьку реалізовано 
першу громадську 
ініціативу

cтор. 13

Спортивний 
трофей Ірини 
Климець — 80 
медалей

Запрацювала електронна 
система реєстрації документів 
для субсидій

Сьома хвиля 
мобілізації 
розпочнеться на 
початку 2016 року

Дорогі лучани!

На Рівненщині 
помер 5-річний 
хлопчик

СБУ на Волині 
затримала організоване 
угруповання 
видобувачів бурштину

Боязнь захворіти на рак ви-
кликає в населення чимало до-
мислів. Щось підтверджується, 
щось — ні, але в будь-якому ви-
падку  дане питання не залишає 
уми мільйонів, так само і на-
уковців, які максимально хочуть 
дослідити цю хворобу та знайти 
методи її лікування.  

cтор. 14

5-річний Миколка помер у 
батька на руках у палаті. Дитину 
шпиталізували в обласну лікарю 
вночі з підозрою на апендицит, 
через кілька годин його серце 
зупинилося. Рідні вважають, що 
медики вчасно не відреагували, 
тому сталася біда. Керівництво 
закладу обіцяє провести служ-
бову перевірку трагічної події. 
Смерть дитини викликала ре-
зонанс не тільки на Рівненщині, 
але й по всій Україні. 

cтор. 5

 Події довкола озера Солин-
ки стали «детонатором» у дав-
ньому конфлікті.

cтор. 8

В області продовжується актив-
на робота щодо надання населенню 
державної соціальної допомоги на 
оплату житлово-комунальних по-

слуг. Стан охоплення житловими 
субсидіями населення обговорили 
під час оперативної наради голови 
облдержадміністрації Володимира 

Гунчика в понеділок, 16 листопада 
2015 року.

cтор. 2

Співробітники Служби без-
пеки України спільно з Дер-
жавною фіскальною службою 
затримали в Луцькому районі 
одинадцять членів організова-
ного угруповання, яке займало-
ся протиправним видобутком, 
скуповуванням та контрабандою 
бурштину. 

cтор. 7

Учені розвінчують 
міфи про рак

На думку речника Генераль-
ного штабу Збройних сил 

України Владислава Селезньова, 
сьому хвилю мобілізації слід очі-
кувати на початку 2016-го року:

«Станом на сьогодні ми очі-
куємо, що сьома хвиля мобіліза-
ції буде виконуватися на підставі 
указу Президента на початку 
2016-го року». 

cтор. 2 Інспектор «Воли-
ньрибохорони» 
виграв суд 
у людей, які 
тривалий час 
топталися по його 
гідності

Маневиччина проклала до-
рогу у світ багатьом відомим і 
талановитим людям. Серед них і 
молода легкоатлетка з Четвертні, 
нині  майстер спорту України з 
метання молота Ірина Климець. 

Як пригадує 20-річна спортс-
менка, свого часу в команду на 
районний чемпіонат з легкої ат-
летики її, шестикласницю, узяв 
учитель фізкультури Василь 
Махновець. 

cтор. 9

28346 містян — ваших, моїх краян — підтримали мене особисто та 
команду «УКРОПу»  під час цих виборів. Це ті люди, які відчули потребу 
в змінах, ті люди, які творять ці зміни та дозволяють їм бути.

Дякую кожному з вас за довіру та підтримку, — сьогодні я відчуваю 
відповідальність за кожен відданий за мене голос.

Сьогодні я по-новому дивлюся на місто, на тих людей, яким я виявив-
ся потрібним.

До слова, так склалося, що ми отримали підтримку там, де на неї на-
віть не чекали, водночас там, де найбільше на неї сподівалися, її не було.

Це новий досвід для мене, нові зобов’язання та нові відчуття.
Маю потребу і бажання зробити щось вагоме для міста, для кожного 

з вас, власне, в тих обставинах, які склалися сьогодні.
Тож ми докладемо максимум зусиль, аби фракція «Українського 

Об’єднання Патріотів – УКРОП» у міській раді працювала ефективно та 
продовжувала реалізовувати ті ініціативи, які принесуть нашому місту 
зміни, — зміни, час яких ще, можливо, не настав.

Утім ті люди, які повірили в нашу команду, прийшли та проголосува-
ли за «УКРОП», Ігоря Палицю, Олександра Товстенюка, — це ті лучани, 
які вже випередили свій час, які від-
чувають потребу в нових підходах та 
НОВОМУ ЛУЦЬКУ.

Позитивні зміни тривають, і мова 
тут не лишень про Луцьк чи Волинь. 
Змінюємося ми, змінюється Україна, 
змінюється світ.

Насамкінець вітаю Миколу Ярос-
лавовича та його команду з отрима-
ним результатом, бажаю сил та на-
тхнення виконати всі взяті на себе 
зобов’язання, а зі свого боку запев-
няємо: великою командою «УКРО-
Пу» ми допоможемо зробити Луцьк 
кращим.

З повагою 
Олександр ТОВСТЕНЮК


