
Мешканці 1-го під’їзду на вули-
ці Конякіна, 12а показали, як 

можна створити у спільному домі 
комфорт і затишок. Уже біля входу 
в під’їзд видно, що тут живуть дбай-
ливі господарі. Квітнуть доглянуті 
клумби, а біля них вмостився деко-
ративний дракончик, якого жителі 
зробили зі стареньких шин. 

Сусіди розповіли, що вирішили 

спільними зусиллями відремонту-
вати під’їзд. Зібрали кошти, купили 
матеріали, а працівники ЖКП № 11 
побілили й пофарбували сходові 
майданчики. 

Увійшовши у під’їзд, потрапля-
єш у яскравий світ дитинства. Жи-
телі цього під’їзду розповіли, що 
ініціатором розпису стін є Олена 
Дікарєва. 

Пані Олена зізналася, що її спо-
нукало взяти до рук пензля бажання 
перетворити похмурі зелені стіни 
у барвисту казку. Тоді вона й спро-
бувала намалювати на стінах біля 
своєї квартири яскравих метеликів, 
божих корівок і барвисті квіти. Цю 
ініціативу підтримали сусіди — і їх-
ній під’їзд перетворився у художню 
майстерню, де народжувалися не-
повторні сюжети. Люди розповіда-
ли, що хтось хотів зобразити героїв 
мультфільму, хтось — сюжет улю-
бленої казки, а одна жінка сказала, 
що її надихнув малюнок, який вона 
побачила на дитячій піжамі. Сусіди 
й так ніколи не ворогували, а спіль-
на праця їх ще більше здружила. 

А ще мешканці будинку на вули-
ці Конякіна, 12а розповіли, що не-
давно у їхньому дворі побував місь-
кий голова Микола Романюк, адже 
там розпочинається комплексний 
ремонт прибудинкової території, 
уже відбувається відновлення ас-
фальтного покриття. Люди радіють 
із того, що тепер у них усюди буде 
красиво та затишно — у квартирах, 
під’їздах, у дворі. 

Із 22 на 23 червня відбулась акція 
«Ніч у Луцькій тюрмі», учасни-
ки якої на декілька годин стали 
в’язнями та пережили події 
1941 року.

Кожен, хто прийшов на захід, 
опинився у тюремній камері, де 
«змушений» був сидіти до ранку, 
очікуючи на «виконання» свого ви-
року.

Розпочалося дійство з молебню 
за невинно убієнних 23–24 червня 
під стінами Луцької тюрми.

Як зазначив вікарний єпископ 
Волинської єпархії УПЦ КП Матфей, 
найпершими, хто постраждав тоді, 
були в’язні тюрем НКВС. Розстріли 
проводилися не лише у Луцьку, а й 
у Ковелі, Володимирі-Волинському, 
Дубні, Львові й інших містах. Зі слів 
очевидців тих подій, кров тоді лила-

ся рікою і сягала аж до колін. На ме-
моріальній дошці викарбувані імена 
розстріляних, проте далеко не всіх: 
були знищені документи, а тому 
відшукати кожне ім’я неможливо. 
У Луцькій тюрмі розстріляли при-
близно 4–6 тисяч ув’язнених.

За словами вікарного єпископа, 
у монастирі постійно моляться за 
невинно закатованих та за те, аби 
більше ніколи у нашій історії не по-
вторювалися такі страшні події.

Після молебню учасників акції 
взяли під «конвой» та повели до ка-
мери, де кожного викликали на «до-
пит» «силою» та «б’ючи». Записува-
ли прізвище, ім’я, вік тощо.

Орест і Роман, хлопці, які вико-
нували ролі наглядачів, зазначають, 
що за допомогою цієї акції вони на-
гадують людям: хто не пам’ятає істо-
рії — приречений на її повторення. 
Організатори намагаються підтри-

мати пам’ять про цю страшну подію, 
щоб українці не забували її й ніколи 
привид радянського комунізму не 
повернувся на нашу землю, спричи-
няючи людські страждання.

Організатор акції, голова Луць-
кого міського осередку «Національ-
ного альянсу» Юлія Гульчак закли-
кала присутніх у камері вшанувати 
полеглих хвилиною мовчання та за-
співати гімн України. Вона розповіла 
про те, що її прадід теж був в’язнем 
цієї тюрми. Його розстріляли ще 
до початку війни лише за те, що він 
вкрив хату бляхою.

Організатори попередили учас-
ників, що ті не вийдуть із камери до 
ранку, та заборонили користуватися 
мобільними телефонами, їсти і пити, 
аби якомога точніше відтворити ат-

мосферу тієї далекої червневої ночі, 
коли арештанти очікували на роз-
стріл.

Така акція вже відбувалась у 
2013 році. Як каже Юлія Гульчак, 
після того молоді люди ще більше 
зацікавились історією рідного краю.

Богдан Бальбуза, голова Волин-
ської молодіжної організації «Наці-
ональний альянс», переконаний, що 
такі акції є необхідними, адже по-
трібно пам’ятати трагічні події. Як 
згадує хлопець, минулого разу під 
час акції вночі було важке відчуття, 
мовби самі стіни давлять, атмосфера 
нагнітала. Зазначає, що після цього 
заходу в 2013 році сам почав більше 
цікавитись історією, тим, що відбу-
валось у цих стінах. 

Мар’яна МЕТЕЛЬСЬКА 
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«Нафтогаз» відсудив у Фірташа 
понад мільярд гривень 
Прокуратура Донецької області зобов’язала ВАТ «Кон-
церн Стирол» сплатити понад 1 млрд грн дочірній ком-
панії НАК «Нафтогаз України». У вказану суму ввійшли 
основний борг та інфляційні нарахування, повідомляє 
видання «Новости Донбасса». Позов щодо горлівсько-
го «Концерну Стирол» дочірня компанія «Газ України» 
подала до Господарського суду Запорізької області ще 
наприкінці минулого року. В результаті суд задовольнив 
позовні вимоги компанії «Газ України» на загальну суму 
понад 1 мільярд гривень. 

Гонтарева готується 
звільнити половину 
працівників Нацбанку 
Національний банк уже скоротив персонал 
установи на 20% і ще на 50% планує скоротити до 
кінця року. Про це повідомила глава НБУ Валерія 
Гонтарева. Вона зазначила, що, згідно з річним 
звітом Нацбанку, за 2014 рік штат скоротили 
на 963 співробітники, до 8887 людей. Додамо, 
Гонтарева прогнозує відновлення економіки вже 
у другому півріччі цього року. 

50
стільки мільярдів гривень 
становить сума збитків через не-
прозорість процедур державних 
закупівель. Про це повідомили у 
Міністерстві економічного розви-
тку та торгівлі України. 
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Події

Жителі будинку своїми руками створили затишок у під’їзді На Рівненщині чоловік через довірливість 
позбувся 30 тисяч гривень 

Власник фермерського госпо-
дарства на Млинівщині часто 

вирішує робочі питання в теле-
фонному режимі. Тому дзвінок не-
відомого та пропозиція придбати 
дизпаливо на вигідних умовах не 
викликали підозр. 

Чоловіки домовилися, що по-
ловину суми 34-річний фермер пе-
рекаже на два банківські рахунки, 
а решту — безпосередньо при до-
ставці пального. 

Млинівчанин перерахував час-
тину коштів, як і обумовлювалося, 
на одну платіжну картку, а ще кіль-
ка тисяч — на другу. В цей момент 
до нього телефонує нібито прода-
вець і каже, що на останню гроші 
не надійшли, бо вона чомусь за-
блокована. Потерпілий повторив 
ще раз фінансову операцію, пере-
рахувавши у загальному 30 тисяч 
гривень. 

Після цього фермер мав зу-
стрітися із «продавцем» у райцен-
трі, адже той запевняв, що зараз 

під’їде. І тільки після двох годин 
очікування зрозумів, що його 
ошукали. Як повідомляє Олеся 
Бондарець із Млинівського РВ 
УМВС України в Рівненській об-
ласті, чоловіку, котрий відразу 
звернувся до банку, повідомили, 
що перераховані ним кошти на-
дійшли на погашення кредитів за 
трьома різними рахунками. 

Триває досудове розслідування. 

Лучани пережили 
«ніч перед 
розстрілом»


