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Держустановам заборонять 
вимагати будь-які довідки 
у громадян 
Всю рутинну роботу чиновники виконуватимуть самі. 
Про це заявила перший заступник міністра юстиції 
України Наталія Севостьянова на засіданні колегії 
Мін’юсту. «З 1 жовтня жоден державний орган не 
матиме права вимагати довідки, навіть електронні. 
Це стосується не тільки довідок, але і, наприклад, до-
кументів про народження, шлюб та інших», — повідо-
мила вона. 

У Львові викинувся з вікна 
мобілізований боєць 
У дворі військово-медичного клінічного центру 
Західного регіону знайшли тіло 43-річного чоло-
віка: він скоїв суїцид, вистрибнувши з 5 поверху 
лікарні. Чоловік був мобілізований, тренував-
ся на Яворівському полігоні, однак військові 
стверджують: на полігоні побачили, що у нього є 
якісь психічні відхилення, тому і скерували його 
до шпиталю. Чоловік був родом із Вінниччини, 
проживав у селі. Факт самогубства перевіряє 
військова прокуратура. 

112
стільки мільйонів російських 
рублів (майже 45 млн грн) 
зарплат заборгувала Росія 3,8 
тисячі працівників у Криму. За-
галом їм винні по 29,6 тис. рублів 
(11,8 тис. грн) кожному. Такі дані 
на 1 червня повідомляє Кримстат.
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Соціум

Турботу про сплату комунальних послуг 
волиняни довірили «ПриватБанку» 

Від імені Луцької ОДПІ діють «податкові» шахраї 

Про це повідомили у секторі ко-
мунікацій Луцької об’єднаної 

державної податкової інспекції. 
Останнім часом до регіональних 

підрозділів внутрішньої безпеки 
надходять заяви та повідомлення 
від посадових осіб Луцької ОДПІ 
ГУ ДФС у Волинській області про 

вчинення шахрайських дій невідо-
мими особами від їх імені, а також, 
навпаки, від суб’єктів господарської 
діяльності щодо скоєння стосовно 
них протиправних дій. 

Факти шахрайства були виявле-
ні на території нашої області. Пере-
важна більшість подій розвивається 
за тим самим сценарієм. Як правило, 
до посадових осіб — суб’єктів гос-
подарської діяльності телефонує 
громадянин, який звертається ніби-
то від імені посадовців органу ДФС. 

Зокрема, станом на 18 червня 
2015 року телефонують від імені 
заступника начальника Луцької 
ОДПІ Головного управління ДФС у 
Волинській області Ткачука Андрія 
Михайловича з проханням надати 
гроші за непроведення перевірки 
фінансової діяльності суб’єктів гос-

подарювання, іншими неправомір-
ними вимогами. 

Для вирішення питань просять 
звертатися за телефоном: 095-751-
81-18. 

Луцька ОДПІ ГУ ДФС у Волин-
ській області закликає суб’єктів гос-
подарювання бути обережними та 
не піддаватися на провокації. 

У разі отримання інформації 
про вчинення протиправних дій під 
виглядом працівників органів фіс-
кальної служби або буцімто від їх 
імені, потрібно повідомляти про це 
Луцький МВ УМВС за телефоном 
102 або телефонувати до управлін-
ня внутрішньої безпеки ГУ ДФС 
у Волинській області за номером: 
(0332) 777-171, а також особисто 
звертатися за адресою: м. Луцьк, Ки-
ївський майдан, 4. 

Автоматичне списання кому-
нальних платежів — послуга, 

яка затребувана у волинян уже не 
перший рік. 

Погодьтеся, сплачувати всі ко-
мунальні платежі, не відвідуючи 
фінансову установу, — це зручно та, 
що на сьогодні важливо, швидко. 
Майже 900 тис. транзакцій здій-
снили волиняни, оплачуючи свої 
рахунки, завдяки послузі «Регулярні 
платежі» протягом 2015 року. «Ця 
система автоматичної оплати рахун-
ків діє у нас давно і серед клієнтів 
нашого банку набуває все більшої 
популярності, — каже керівник на-
прямку платежів Північно-Захід-
ного РУ «ПриватБанку» Вікторія 
Семенюк. — У сучасному світі, де 

ми цінуємо кожну хвилину, ця по-
слуга допоможе позбутися щомі-
сячних клопотів та економить ваш 
час». Для забезпечення здійснення 
послуги «Регулярні платежі» потріб-
но лише підтримувати на своєму 
рахунку залишок коштів, достат-
ній для погашення заборгованості. 
Після здійснення платежу на мо-
більний телефон клієнта приходить 
SMS-повідомлення. При необхід-
ності можна отримати квитанцію 
про оплату в будь-якому терміналі 
самообслуговування «ПриватБан-
ку» або через Інтернет-банк «При-
ват24». Послуга «Регулярні платежі» 
може бути оформлена на суму від 10 
до 20 000 грн і дозволяє суттєво еко-
номити час та гроші клієнтів банку. 

Зробити диво для Поета просять 
інтернет-спільноту й волинську 
громаду троє репортерів із Новово-
линська. Дуже хочуть, аби місцева 
письменниця Світлана Костюк 
потрапила до Італії на церемонію 
вручення їй престижної літератур-
ної премії «Між словом і вічністю». 

Нагородження лауреатів із різ-
них країн відбудеться 27 червня. 
Відзнаки вручатиме мер Неаполя. 
Організатори конкурсу надіслали 
4 червня вчительці зі села Будятичі, 
що на Іваничівщині, запрошення 
двома мовами: італійською та фран-
цузькою. 

НОВОВОЛИНСЬК — НЕАПОЛЬ: 
НА ВІДСТАНІ МРІЇ 

Світлана Степанівна була при-
ємно здивована, та всю значимість 
події збагнула аж тоді, коли її при-
вітали в Інтернеті нобелівський ла-
уреат із Китаю Мо Янь і екс-прем’єр 
Пакистану, а нині мер 15-мільйон-
ного міста Лахор, письменник Фак-
хар Заман. 

У Пакистані вона побувала 
2013 року як учасниця міжнарод-
ного конгресу «Література і мир». У 
цьому науково-літературному заході 
українці тоді взяли участь уперше. Їх 
було троє: волиняни Світлана Кос-
тюк та Ігор Павлюк, киянин Дмитро 
Дроздовський (редактор журналу 
«Всесвіт»). 

У гомінкому й яскравому веле-
людді конгресу Факхар Заман роз-
гледів спокійну й усміхнену полі-
сянку, відчув магічну силу її віршів 
і вдачі. Тож нинішню її перемогу 
сприйняв як закономірність. 

Сама Світлана Степанівна 
скромно вважає свій успіх щасли-
вим збігом обставин: 

— Інформацію про конкурс мені 
на «Фейсбук» скинули самі італійці, 
вони ж попросили надіслати вірші. 
Можливо, хтось із діаспори був зна-
йомий із моїми творами і розпо-
вів. Спочатку я не надто серйозно 
поставилася до цієї пропозиції, бо 
на конкурс подавали твори лише 
англійською, французькою, італій-
ською та іспанською, а я могла пода-
ти хіба переклади — їх зробив укра-
їнець за походженням Юрій Лазірко 
з Нью-Йорка. Відіслала рукопис аж 
в останній день і ні на що не споді-
валася. А тут — така новина! 

Злива вітальних коментарів у со-
цмережах спонукала переможницю 
до дій. Треба оформити безліч папе-
рів, аби відкрити візу в італійському 
посольстві, треба придбати квитки 
(через хворобу можна вирушити 

тільки літаком). 
А в неї позаду — п’ять хіміоте-

рапій, попереду — шоста. І все це — 
кошти, кошти, які давно вже нізвід-
ки брати. А меценатів не чути. 

Нововолинська влада звично 
розвела руками: «Грошей нема. Дамо 
аж цілу тисячу гривень із благодій-
ного фонду мера, але принесіть офі-
ційне підтвердження, що ви пере-
могли. Італійської з французькою не 
знаємо, тож обов’язково перекладіть 
нам письмово текст запрошень...» 

Стикнувшись із чиновницькою 
байдужістю, талановита вчителька 
вже було опустила руки. І тут під-
тягнулися репортери «Нововолин-
ська ділового». Зробили стартовий 
валютний внесок і буквально за 
руку відвели пані Світлану в «При-
ватбанк» по довідки для оформлен-
ня візи. Директор міського відділен-
ня Руслан Кравецький усе докладно 
роз’яснив і особисто проконтролю-
вав, щоб його працівники упорали-
ся за лічені хвилини. 

Мирослава Бадзюнь із турагенції 
підказала деякі нюанси, зателефону-
вала до Києва у візовий центр. Канди-
дат філології, член правління НСПУ 
Дмитро Дроздовський (автор перед-
мови до Світланиної «Траєкторії са-
моспалення») взяв на себе клопіт хо-
діння у посольство, а також переклад 
і заповнення численних паперів. 

Але ж кошти!.. 
5 тисяч гривень переказав Олек-

сандр Гоцка — директор підприєм-
ства «БРВ-Україна». 2 тисячі додав 
нововолинський підприємець Олег 
Бадзюнь. Ще дві — волинянка Люд-
мила Овчиннікова-Стевенсон, яка 
мешкає зараз за кордоном. 550 грн 
капнуло на картку від інших добро-
діїв. 

НАДІЯ НА БОГА... І ТРОХИ — 
НА ГУЗЯ 

Та коли Світлана Костюк мину-
лої п’ятниці приїхала до Києва, то 
з жахом дізналася: квитки на літак 
залишилися найдорожчі. Немає пев-
ності й із відкриттям візи. 

— Як бідному женитися, то й ніч 
мала, — сумно посміхається Світла-
на Степанівна. — Доки не було гро-
шей на дорогу, немудро було робити 
візу. Коли вони почали з’являтися — 
залишилося мало часу для її оформ-
лення. Ніхто гарантії не дає, бо 
консульство має право розглядати 
документи впродовж 10 днів. 

А церемонія нагородження не 
чекатиме... Й квитки на літак до-
рожчають щодня, ще день-два — і 
їх зовсім не можна буде придбати. 
І то неважливо, що діаспора готова 
забезпечити житлом безкоштовно 
— для візового центру треба подати 
броню в готелі, квитки. 

Якби не київські друзі, навіть не 
здала би документів. Телефонували в 
Італію, турбували НСПУ, переклада-
ли усі папери італійською... Дякую, 
Ю. Пероганич, Д. Дроздовський, 
Л. Мудрак, НСПУ й інші. Зробили 
все можливе. Решта від мене не за-
лежить. Я готова летіти, якщо буде 
віза та ще можна буде придбати авіа-
квитки. 

Натякнула чоловікові про по-
їздку автобусом. Він сказав, що хіба 
якщо я (у моїй ситуації) самогубця... 

Перемоги вже ніхто від мене не 
відбере. Як Бог дасть, то все вийде і 
з поїздкою, а якщо ні — повертатиму 
спонсорам призначені для неї кошти.

А поки що чекаю на SMS із візо-
вого центру... Таке життя. Та це не 
головне. Головне — ваша щира під-
тримка та розуміння. І те, що укра-
їнська поезія варта уваги. Ціную вас, 
друзі. Дякую. Тримаймося на відста-
ні променя. 

Перемогла на урядовому міжна-
родному конкурсі Світланина поезія 

«Любов, лише любов врятує світ...». 
Уперше за всі 16 років існування 
цих літературних змагань лауреатом 
стала українка (а було 452 учасники 
звідусіль). 

Тепер на Світлану Костюк чека-
ють і у Неаполі, і у Вероні й Римі, де 
українські заробітчанки скучили за 
високим рідним словом. У Італії ви-
дадуть колективну антологію поезій 
переможців. 

А коштів на поїздку все ще бра-
кує. 

Мовчить голова Волинської ОДА 
Володимир Гунчик, якому активісти 
надіслали клопотання щодо Світла-
ни Костюк. 

Не ворухнулися Маневицька, 
Іваничівська райради й райдержад-
міністрації, куди репортери теж 
звернулися (Костюк виросла і пра-
цювала на Маневиччині, нині вчите-
лює на Іваничівщині). 

Депутат Верховної ради Ігор Гузь 
пообіцяв надіслати у посольство 
Італії в Україні депутатське звернен-
ня, аби прискорити відкриття візи 
письменниці з Волині, а також спро-
бувати вишукати кошти для поїздки 
Світлани Костюк до Італії. У нього 
200 друзів-нардепів на «Фейсбуку» 
— а раптом стягнуться?.. 

Тримаймо кулаки за успіх цього 
неймовірного проекту. 

Прекрасна світла поетка, яка 
стоїчно бореться з важкою недугою, 
яка пройшла у віршах і житті тра-
єкторію самоспалення, пише нову 
книгу. Робоча назва — «Зцілення 
любов’ю». 

Поза сумнівом, любов творить 
дива, гоїть душі, повертає людям 
надію і сенс життя. Пророчо-про-
низливі рядки, що так боліли Світ-
лані Костюк, спалювали її зсередини 
(писала їх рік, від Майдану аж до Де-
бальцевого), незбагненним чином 
просвітлюють читачів і слухачів, да-
рують їм мудрий спокій. 

А там, в Італії, у Неаполі й Римі, 
поетка зануриться в море позитиву. 
І виринуть ще світліші вірші, і ста-
неться диво зцілення. «Я не лише 
пишу казки для малечі — я ще й вірю 
в них», — зізналася колись Світлана. 

Дитинно віримо й ми. 
«Тримаймось на відстані про-

меня», — каже вона друзям. На від-
стані променя станьмо у дружне 
коло й збережімо Світлану для світу 
і світла. 

Картка «Приватбанку» для 
переказів: 5168742063950020,
Костюк Світлана Степанівна.
Зробімо диво для Поета, ми це 
можемо! 

Наталя КАМИШНИКОВА 

Чи вручить мер Неаполя відзнаку вчительці 
з Будятичів — залежить від волинян 
Талановита поетеса Світлана Костюк, позаду якої п’ять хіміотерапій, хоч сьогодні готова летіти в Неаполь по нагороду, 
та їй бракує коштів. Влада ж не поспішає допомогти, вся надія — на жителів області 

Церемонія нагородження 
не чекатиме... Квитки на 
літак дорожчають із кож-
ним днем, ще день-два — 
і їх зовсім не можна буде 
придбати. І то неважливо, 
що діаспора готова забез-
печити житлом безкоштов-
но — для візового центру 
треба подати броню 
в готелі, квитки 


