
Мешканці будинку на вулиці Геть-
мана Мазепи в Луцьку відзначили 
Міжнародний день дитячої книги 
благодійною акцією, майстер-кла-
сами та конкурсами. Святкове дій-
ство для малечі відбулося 2 квітня.

Окрім розваг, маленькі учасники 
мали змогу долучитися до благодій-
ності. У дворі організували збір кни-
жок, які передадуть до Волинського 
обласного дитячого територіально-
го медичного об’єднання. Книжки 
приносили і дорослі, і діти. Серед 
томів — різноманіття: від Біблії до 
казок, від «Незнайки на Місяці» до 
англомовної дитячої літератури.

Поділився книжками і заступ-
ник Луцького міського голови Ан-
дрій Киця, який теж завітав на свято. 
Він закликав дітей побільше читати, 
адже саме зі сторінок книг можна 
почерпнути життєву мудрість.

Утім головний сюрприз для міс-
цевих мешканців — мистецький. 

Три стіни в дворі майстри графіті з 
And Art Studio розмалювали яскра-
вими малюнками. Тепер замість 
похмурої цегли мешканці будинку 
дивитимуться на дерева, зірки та ек-
зотичних птахів.

«До нас звернулося ОСББ «Геть-
ман-2015», щоб ми допомогли про-
вести такий захід з благоустрою у 
цьому дворі та приурочити це до 
Міжнародного дня дитячої книги. 
Усе це ми робимо за підтримки бла-
годійного фонду «Дізар» Петра Не-
стерука, він є депутатом від нашого 
округу. Ми сподіваємося, що жителі 
цього двору оцінять це і їм буде при-
ємно бачити ці розмальовані стіни», 
— розповідає голова громадської 
організації «Квітка Полісся» Тетяна 
Доброжанська.

Нині в дворі проводять капі-
тальний ремонт. Тож, окрім яскра-
вих малюнків на стінах, око людей 
тішитиме ще й новенька прибудин-
кова територія. За це і жителі двору, 

і організатори дійства висловили 
вдячність міському голові Миколі 
Романюку.

«Оце ваш двір, ви тут живе-
те. Зараз тут працюють хлопці, які 
роблять все для того, щоб було ще 
красивіше і приємніше тут гуляти. 
Але головне в цьому — берегти те, 
що сьогодні буде зроблено. От якщо 
кожен із вас буде думати, як це збе-
регти, тоді в нас завжди буде краще», 
— підкреслив заступник міського 
голови Андрій Киця.

А співорганізатор акції, депутат 
Луцької міської ради Петро Несте-
рук наголосив, що всі зміни на кра-
ще відбуваються завдяки ініціатив-
ним людям.

«Плануємо зараз долучитися до 
прибирання парку 900-річчя. Части-
ну парку хотілося б прибрати, вста-
новити лавочки, смітники. Добре 
було б це організувати до Велико-
дня», — розповів депутат.
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1–2 квітня 2016 року в Любліні 
(Республіка Польща) відбулися 

українсько-польські зустрічі май-
стрів слова, у межах яких проведено 
фінальний етап декламаторського 
конкурсу української та польської 
поезії та прози. Україну представля-
ли 12 переможців відбіркового туру 
конкурсу, що відбувся 12 березня в 
Луцьку.

За рішенням журі найкращими з 
українських учасників стали Ольга 
Венгерець з м. Рівне (І місце), Юрій 
Дмитрук (ІІ місце) та Вадим Хаїн-
ський (ІІІ місце) з Луцька. Спеці-
альною відзнакою нагороджені Вла-
дислав Мельник і Оксана Крамар. 

Переможці отримали дипломи та 
грошові винагороди.

Для учасників фінальних зма-
гань тренінги з акторської майстер-
ності провели актори Матеуш Но-
вак, Кшиштоф Оглоза та Барбара 
Міхаловська-Розгін. Декламатори 
взяли участь у зустрічі з україн-
ською поетесою Галиною Крук, яку 
провів літературознавець і перекла-
дач Андрій Савенець.

Присутня на заході начальник 
управління культури Тетяна Гна-
тів вручила переможцям конкурсу 
українсько-польське видання твору 
Лесі Українки «Лісова пісня».

Життя

Українка стала 
найкращим перукарем 
світу
Українка Ірина Раєвська посіла перше місце 
на Чемпіонаті світу з перукарського мисте-
цтва HAIRWORLD Beauty Fair, який пройшов 
у Сеулі. Участь у змаганнях, які проводять-
ся раз на два роки, брали кілька тисяч 
учасників із 50 країн. 34-річна рівнянка 
стала кращою, вразивши суддів модельною 
зачіскою. 

Російські колектори зґвалтували жінку за 
борг

Лучани взяли участь у декламаторському 
конкурсі в Любліні

Колишній боєць добровольчого 
батальйону приторговував зброєю

Поляки впорядкували цвинтар на Волині

Україна готує два варіанти повернення 
Савченко

«Укртелеком» у 
4 рази знижує 
вартість дзвінків 
на мобільні

Поліцейські  виявили та вилу-
чили в робочому цеху одного 

зі столичних заводів 14 одиниць 
нарізної зброї (пістолети, снай-
перські гвинтівки, кулемети й 
автомати), гранати «Ф-1», димові 
гранати, дві тисячі набоїв різного 
калібру, іншу вогнепальну та пнев-
матичну зброю.

Встановлено, що приміщення 
орендував 25-річний киянин, який 
раніше служив в одному з добро-
вольчих підрозділів Збройних сил 
України. Обшуки проводились і за 
місцем проживання затриманого.

Арсенал зброї поліцейські на-

правили на експертизу. Слідчі ви-
лучили автомобіль марки BMW, 
який молодик використовував для 
перевезення та збуту зброї невідо-
мим особам.

За цим фактом відкрите кримі-
нальне провадження за ч. 1 ст. 263 
(незаконне поводження зі зброєю, 
бойовими припасами або вибухо-
вими речовинами) Кримінального 
кодексу України. Чоловікові за-
грожує покарання у вигляді по-
збавлення волі на строк від 3 до 
7 років. Досудове розслідування 
триває.

Волонтери, зокрема члени това-
риства «Волинь — пам’ятаємо», 

впорядкували польський цвинтар 
у селі Кисилин. 

Тут знаходяться могили поля-
ків, котрі загинули в кривавому во-
линському конфлікті. У цьому селі 
в 1943 році вбито дев’яносто по-
ляків. «Про цих людей ми повинні 
пам’ятати», — говорить голова то-
вариства «Волинь — пам’ятаємо» 
Генрик Козак. — Ми почали впо-

рядковувати цвинтар, який тут іс-
нує від 1690-го року. Отже, видно, 
наскільки глибоко сягає на Волині 
польське коріння. Це кладовище 
має близько гектара площі, воно 
було запущене, а могили заросли 
травою. Була тільки одна стежина, 
яка вела через цей цвинтар».

Товариство  «Волинь —  
пам’ятаємо» щороку впорядковує 
польські кладовища.

Один із варіантів — обмін Сав-
ченко на громадян РФ. Укра-

їнські компетентні органи готують 
документи для РФ про переда-
чу Надії Савченко в Україну для 
відбування покарання, так і для 
варіанту її обміну на певних ро-
сійських громадян. Про це пише 
агентство «Інтерфакс-Україна», 
посилаючись на інформоване дже-
рело, знайоме з ситуацією. Другий 
варіант стосується можливого об-
міну Савченко на громадян РФ, 
щодо яких у Києві проходить су-
довий процес за звинуваченням 
у скоєнні ряду тяжких злочинів 
на території України. «Як варіант, 
це будуть російські спецназівці 
(бійці ГРУ Генштабу ЗС РФ Євген 
Єрофеєв і Олександр Алексан-
дров — ред.), яких зараз судять у 

Києві», — зазначило джерело. Як 
повідомлялося, 22 березня росій-
ський суд прийняв рішення засу-
дити українську льотчицю Надію 
Савченко до 22 років ув’язнення. 4 
квітня Савченко остаточно відмо-
вилася оскаржувати вирок росій-
ського суду, а російські медики за-
явили, що стан здоров’я ув’язненої 
дозволяє її етапувати.

Компанія встановлює міні-
мальну вартість дзвінків на 

номери мобільних операторів на 
рівні 0,29 грн/хв.

ПАТ «Укртелеком», найбіль-
ший оператор телекомунікацій-
ного ринку України, повідомляє 
про зміни в тарифному плані 
«Домашній Безлімітний» для 
абонентів фіксованої телефонії 
(фізичних осіб). До пакета, що-
місячна плата за який становить 
60 гривень, входить необмеже-
ний обсяг місцевих розмов, 1 000 
хвилин міжміських телефонних 
дзвінків, 500 хвилин спілкуван-
ня з абонентами SIP-телефонії, а 
також 2 години розмов з абонен-
тами мереж мобільного зв’язку 
України. Щодо тарифів на роз-
мови понад нетарифікований 
час, то тут відбулися найбільш 
радикальні зміни. Так, для або-
нентів, що обслуговуються в 
тарифному плані «Домашній 
Безлімітний», з 10 березня 2016 
року вартість 1 хвилини дзвінка 
на номери мобільних операторів 
становить усього 29 копійок (з 
ПДВ). Це в чотири рази менше за 
попередню вартість.

Майстри графіті подарували 
дітям казку

У Новосибірській області РФ ко-
лектори зґвалтували жінку, яка 

не змогла повернути гроші, котрі 
брала в борг у однієї з компаній, що 
надає кредити, пише «Інтерфакс». 
Зазначається, що до квартири по-
терпілої в місті Іскітім увірвалося 
четверо чоловіків, які вимагали від 
жінки 240 тисяч рублів, які вона 
нібито винна компанії. Колектори 
відібрали в жінки мобільний теле-
фон і побили її чоловіка та сина, які 
в цей час теж перебували в квар-
тирі. Коли чоловіки не отримали 
грошей, то зґвалтували жінку. За-
значається, що потерпіла минулого 
року взяла мікрокредит у компанії 
«Деньги сразу» в розмірі 5 тисяч 

рублів, але не змогла повернути 
кошти. За фактом нападу на жінку 
місцеві правоохоронці відкрили 
кримінальну справу за ч. 3 ст. 162 
КК РФ (розбій, вчинений з проник-
ненням у житло). 

Раніше в Росії  колектор погро-
жував підірвати дитячий садок у 
Ростові-на-Дону за борги. Чоловік 
займався стягування заборгова-
ностей і телефоном пригрозив пі-
дірвати дитячий садок, якщо одна 
з його співробітниць не виплатить 
кошти. Затримали колектора спів-
робітники спецслужб та поліцей-
ські. Будівлю дитячого закладу 
оглянули фахівці. Були евакуйова-
ні 151 дитина та 23 дорослих. 

Сирійський кіт-біженець 
дістався до Канади
«Шеррі був у мене п’ять років. Він з’явився в нашому 
домі як подарунок для моєї сестри з обмеженими 
можливостями», — розповіла сирійська біженка 
Нейла ель-Шатир. Сестра ель-Шатир померла під 
час бойових дій у Сирії. Решта членів сім’ї покинули 
країну і виявилася в таборі біженців у Йорданії. У 
лютому 2016 року їх відвезли в Канаду, але домашніх 
тварин туди взяти не дозволили. Після тривалого 
оформлення документів і медогляду кіт Шеррі на-
решті возз’єднався з власниками.


