
Село Селіски Володимир-Волин-
ського району, в якому сьогодні 
проживає всього 57 людей, — 
оптимістичний куточок Волині. 
Воно простяглося вздовж однієї ву-
лиці, яка має назву Садова. І попри 
малу кількість мешканців, сказати, 
що село вимирає, — не можна. Ті 
люди, які в ньому живуть, вправно 
господарюють і є надзвичайно 
згуртованими та дружніми. 

У це село потрапила разом із 
депутатом Володимир-Волинської 
районної ради Павлом Карпюком. 
Дорога до села — це окрема історія, 
бо назвати дорогою вузькі смуги 
з частками асфальту язик не по-
вертається. Таким щербатим є весь 
відтинок дороги Верба–Коритниця. 
Хоча в самих Селісках дорога заас-
фальтована, з кожним роком на ній 
з’являється все більше вибоїн. Вже 
опісля, на зустрічі з депутатом, один 
із мешканців села похвалиться, — 
колись у них була така дорога, що 
можна було босяком ходити. 

Власне, залишилася та шикарна 
дорога в спадок від колишнього кол-
госпу з центром у сусідньому селі 
Зоря. За радянських часів він входив 
до п’ятірки кращих у Володимир-
Волинському районі і доклався до 
його розбудови дід депутата райра-
ди Павла Карпюка, теж Павло і теж 
Карпюк. 

Тепер його онук, який у раді 
представляє це село, розповідає, що 
всі соціальні об’єкти в Селісках, як 
то ФАП та магазин, були збудовані 
коштом колгоспу. У селі діяла по-
тужна тваринницька ферма. Тепер її 
немає — зникла, як зникло і багато 
їй подібних сільськогосподарських 
об’єктів по всій Волині. Оті залишки 
від ферми в 90-х роках викупила Во-
лодимир-Волинська птахофабрика, 
котра розмістила в Селісках потуж-
ний птахокомплекс. 

Та чи завдячувати появі цього 
підприємства, чи ганити його, селя-
ни самі до кінця і не знають, адже те-
пер це бізнесове сусідство додає про-
блем. З одного боку, багатотоннажні 
автомобілі птахофабрики руйнують 

сільську дорогу, а з іншого  — меш-
канці села мають благо користувати-
ся безкоштовною водою. А в цьому 
році керівництво птахофабрики ще 
й підкинуло ліків на ФАП.  

Саме птахофабриці, з волі лю-
дей, майже і була присвячена зустріч 
мешканців Селісків з їхнім обран-
цем. 

На початку селяни, не без іронії 
та долі гумору, пригадали минулі 
місцеві вибори. Кажуть, що коли до 
них приїхав теперішній голова Усти-
лузької об’єднаної громади Віктор 
Поліщук, то був здивований існу-
ванням такого села у Володимир-Во-
линському районі. А тепер Селіски 
— частина великої об’єднаної те-
риторіальної громади з центром 
в Устилузі. Навіть депутата свого 
делегували в раду. Та не простого 
депутата, а майданівця, учасника 
російсько-української війни Панті-
лея Тихонюка. До речі, відстоювати 
інтереси села в Селісках вміють не 
словом, а ділом. Коли Володимир-
Волинська птахофабрика хотіла об-
лаштувати поруч із селом площу для 
захоронення відходів, — наштов-
хнулася на рішучий опір людей, ко-
трі не дали перетворити своє село на 
територію відходів. 

От і тепер жителі села готові вда-
ватися до рішучих дій, аби зберегти 
дорожнє асфальтне покриття. У Пав-
ла Карпюка люди просили з’ясувати, 
чи можна встановити знак, який би 
обмежив проїзд транспорту по до-
розі вагою до 5 тонн.  

Разом з ти, жителі Селісок про-
понують альтернативу — якщо ке-
рівництво птахофабрики погодить-
ся ремонтувати їхню дорогу, вони не 
проти проїзду габаритних автомобі-
лів підприємства. У протилежному 
випадку погрожують перекривати 
дорогу. 

Принаймні до одного компромі-
су з «курячим виробником» селяни 
дійшли. Дві водонапірні башти вони 
передали на баланс птахофабрики, 
а та забезпечує їх безкоштовною 
водою. Люди, у свою чергу, лише 
ремонтують прориви, які часто ви-
никають на старенькому водогоні. 

Хоча й тут дехто вказує на багато-
тоннажні автомобілі підприємства, 
адже, коли вони проїздять дорогою, 
під якою труба, дорога просідає, а 
труба лопає. От і виникають прори-
ви. Та платити за воду в Селісках не 
готові і запевняють, що лататимуть 
водопровід самостійно, і мізкують 
над тим, як купити сімсот метрів но-
вої труби. 

Пантілей Тихонюк пропонує 
продати одну з безгосподарських 
хат, а за виручені кошти купити тру-
бу. Хоча сама ця покинута хата го-
диться хіба що на розбір. Але, якби 
там не було, — це варіант, а мешкан-
ці Селіськ не звикли опускати руки 
та сподіватися на «манну небесну». 

Ще однією проблемою села, яку 
люди просили районного депутата  
допомогти вирішити, є непривати-
зоване пасовище. Селяни побою-
ються, що його в будь-який момент 
можуть забрати і пригадують, що 
одного разу вже здавали гроші на 
приватизацію в громадську влас-
ність пасовища. 

Докотилася до цього села і ще 
одна лихоманка — торф’яна та пі-
щана. Підприємливі ділки час від 
часу крадуть з околиць села пісок та 
торф. Цьогоріч так крали торф, що 
майже зруйнували одну з сільських 
ґрунтових доріг, по якій селяни во-
зили влітку сіно. Депутат райради 
порадив людям спіймати одного та-
кого ділка, заблокувати йому виїзд 
та викликати поліцію. І хай спробує 
потім довести, що весь викрадений 
пісок чи торф не його рук справа…

Не було в цьому селі ні школи, ні 
храму. Дітлахів шкільним автобусом 
возять пізнавати науку в сусідню 
Зорю, туди ж селіщани ходять і за 
духовним словом. 

А ще в Селіски повесні в гнізда 
на електроопорах повертаються ле-
леки. Це добрий знак, який вселяє 
оптимізм, адже ці птахи полюбля-
ють бути біля людей. А такі завзяті 
люди, як у Селісках, уже давно ма-
ють власні рецепти життя у віддале-
ному селі на кілька хат. 

Ярослава ВОЗНЮК
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Дата та спосіб звільнення Савченко будуть 
відомі протягом найближчих днів

Олег Устенко: МВФ не вимагає 
підвищувати тарифи та пенсійний вік

Рада дозволила жінкам іти на пенсію в 55 
років за наявності стажу 30 років

Гонтарєва допомагала виводити кошти «Сім’ї» Януковича за кордон

Ілля Новіков, адвокат Надії Сав-
ченко, в ефірі «Громадського» 

спрогнозував можливість при-
йняття російською владою певних 
рішень стосовно подальшої долі 
його підзахисної.

Він вважає, що російська влада 
не має наміру затягувати процес.

«Це добра новина, що вирок 
набув сили, бо в російської влади 
ще були можливості відтягувати 
цей термін (прийняття рішення 
щодо Савченко — ред.), якщо б 
прокуратура або потерпілі подали 
скаргу на цей вирок, це означало 
б, що рішення буде колись пізні-
ше, коли вирок остаточно набере 
сили. Він набрав сили. Це означає, 
що російська влада не має наміру 

затягувати процес», — сказав Но-
віков.

Захисник сподівається, що 
дата та спосіб звільнення Савчен-
ко будуть відомі вже протягом 
найближчих днів.

«Коли буде дипломатичне ви-
рішення, коли нас повідомлять, що 
українські та російські дипломати 
нарешті домовилися про конкрет-
ні дати та про конкретний спосіб 
звільнення Надії Савченко? Я спо-
діваюся, що це буде протягом най-
ближчих днів, не годин, але й не 
місяців», — зазначив адвокат.

При цьому про ймовірне ета-
пування Савченко адвокатів мо-
жуть і не попередити.

«Нас не мають попереджати. 
Коли Надію етапували до Ново-
черкаська, де вона знаходиться 
зараз (це було минулого літа), ми 
шукали її майже два тижні. Я спо-
діваюся, що російська влада розу-
міє, що раптове етапування Надії 
буде протрактовано і українською 
стороною, і усіма гарантами цих 
домовленостей, які вже є, як по-
рушення цих домовленостей, як 
спроба зриву ще триваючих пере-
мовин, я сподіваюся, що цього не 
буде», — сказав адвокат.

МВФ не висував вимог Украї-
ні, це Україна направила до 

МВФ свій план дій з ряду про-
блемних питань. 

Про це заявив Директор Між-
народного фонду Блейзера Олег 
Устенко. 

Уся українська влада, від Пре-
зидента до уряду, підписали до-
кумент, який фактично самі й роз-
робляли. 

«Україна взяла на себе 
зобов’язання. Меморандум, в 
який вони включені, підписали ке-
рівники Нацбанку, Мінфіну, уряду 
і Президент країни. Українська 
сторона сама запропонувала весь 
пакет перетворень, підписала його 
та направила МВФ», — заявив він.

МВФ вимагав змін у монетар-
ному та фіскальному блоках, а та-
кож хотів структурні реформи.

«Зараз кажуть, що у фіскаль-
ному блоці йдеться про зростання 
тарифів на газ і про підвищення в 
країні пенсійного віку. Але це не 
так. У МВФ бачать фіскальний не-
добір і запитують — як ви збирає-
теся його закривати і наповнюва-

ти держбюджет? У минулому році 
Україна показала дефіцит бюджету 
і від неї зажадали скоротити його 
в 2016-му до 1,5 млрд грн. І гло-
бально Фонду не дуже важливо, 
як саме вона може це зробити. Але 
він звертає увагу на третій блок 
структурних реформ. Оскільки 
розуміє, що пробуксовування в 
ньому або якась затримка спрово-
кує виникнення додаткового фіс-
кального простору. Тому потрібно 
працювати над детінізацією еко-
номіки і скорочувати корупцію», 
— переконаний Устенко.

Нагадаємо, Україна не отриму-
вала транш від МВФ дуже довго 
через політичну кризу та невико-
нання взятих на себе зобов’язань.

Верховна Рада України прийня-
ла закон № 3203 «Про внесення 

змін до статті 40 Закону України 
«Про загальнообов’язкове держав-
не пенсійне страхування» щодо 
порядку визначення заробітку для 
обчислення пенсії», який дозво-
лить жінкам вийти на пенсію в 55 
років за наявності стажу 30 років.

Законодавчим актом встанов-
лено «для обчислення пенсії вра-
ховувати заробітну плату (дохід) 
за весь період страхового стажу, 
починаючи з 1 липня 2000 року.

За бажанням пенсіонера та за 
умови підтвердження довідки про 
заробітну плату первинними до-
кументами або якщо страховий 
стаж, починаючи з 1 липня 2000 
року, становить менше 60 місяців, 
для обчислення пенсії також вра-
ховується заробітна плата (дохід) 
за будь-які 60 календарних міся-
ців страхового стажу підряд по 30 
червня 2000 року незалежно від 
перерв».

Законом у зв’язку з цим внесе-
но зміни в абзац перший частини 

першої статті 40 Закону України 
«Про загальнообов’язкове дер-
жавне пенсійне страхування».

Законом також доповнено Роз-
діл «Прикінцеві положення» пунк-
том 2 такого змісту: «положення 
цього Закону поширюються на 
осіб, яким пенсії призначені та пе-
рераховані в період з 1 січня 2016 
року до дня набрання чинності 
цим Законом».

Раніше Президент Петро По-
рошенко наклав вето на цей зако-
нопроект. 

Глава Нацбанку Валерія Гонтарєва є 
одним з учасників схеми з виведен-
ня коштів «Сім’ї» Віктора Януковича 
за кордон. 

«У січні 2013 року перший віце-
прем’єр України Сергій Арбузов 
відвідав США з «неофіційним ві-
зитом» . Він провів зустріч з пред-
ставниками інвестиційного фонду 
FranklinTempleton, який потім по-
чав активно скуповувати україн-
ські євробонди. У результаті фонд 
сконцентрував третину боргових 
зобов’язань України. Найбільший 
пакет в $ 5 млрд FranklinTempleton 
купив на початку листопада 2013 
року, якраз напередодні Майдану», 
— пише видання «Цензор».

За інформацією «Цензора», Ар-
бузов домовився про розміщення 
в фонді грошей «Сім’ї», відмитих в 
ОАЕ, Гонконзі, Уругваї, на Кіпрі, для 
купівлі євробондів України зі зниж-
кою в 50%.

«На цей момент є підстави ствер-
джувати, що посередником, який 
допомагав скуповувати євробонди 

в інтересах «Сім’ї», була компанія 
«Інвестиційний капітал України» 
(ICU), якою на той момент керувала 
нинішня керівник НБУ Валерія Гон-
тарєва», — стверджує видання.

У розслідуванні вказується, що 
«Сім’я» не вперше використовувала 
компанію Валерії Гонтарєвої для ре-
алізації схем із виведенню коштів із 
держструктур і держкомпаній.

«У лютому 2014 року компанія 
Гонтарєвої виступила посередни-
ком в угоді купівлі-продажу цінних 
паперів між «Аграрним фондом» та 
«Брокбізнесбанком». На перший по-
гляд, держструктура і комерційний 
банк вчинили цілком законну угоду 
РЕПО. Аграрний фонд передав фі-
нустанові свої ОВДП на суму трохи 
більше 2 млрд гривень. Зворотний 
викуп планувався на початок трав-
ня. При цьому гроші Фонд вирішив 
не забирати, а покласти на довго-
строковий депозит, щоб заробити 
на відсотках! У свою чергу «Брок-
бізнесбанк» (нагадаємо, на той мо-
мент він належав Сергієві Курченку) 
вирішив провернути таку ж угоду з 

Нацбанком, отримавши в обмін на 
ОВДП готівку. У кінцевому рахун-
ку в «Брокбізнесбанк» була введена 
тимчасова адміністрація, депозит 
«Аграрного фонду» «згорів», а отри-
мані з НБУ мільярди безслідно зни-
кли», — пише «Цензор».

Представник групи «Депутат-
ський контроль» нардеп Максим 
Поляков не виключив, що Гонтарєва 
перебувала в змові з Януковичем і 
його оточенням.

«Якщо ми говоримо про Гонта-
рєву, то вона — найталановитіший 
менеджер з виведення грошей з кра-
їни за часів Януковича. Вона якраз 
тоді працювала, обслуговувала його 
компанії, тому при очолюванні нею 
НБУ грошей (сім’ї Януковича) ми не 
отримаємо», — стверджує депутат.

На думку видання, стає зрозу-
міло, чому розслідування по «мі-
льярдах Януковича» фактично за-
морожене. У тому, щоб ця тема була 
спущена на гальмах, зацікавлені 
нинішні вищі чиновники, які допо-
магали «Родині» виводити гроші з 
України».

Селіски — село в одну вулицю

Суд визнав законним 
здорожчання газу для населення
Київський апеляційний адмінсуд визнав законним рішення 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та комунальних послуг, про підви-
щення з 1 квітня 2015 року ціни на газ для населення. Суд 
апеляційної інстанції визнав законним рішення комісії, 
яким вона підвищила ціни на природний газ для населення 
до 3,6 грн за кубометр за соціальною нормою в 200 кубо-
метрів та до 7,2 грн на газ, що споживається понад норму. 
За оцінкою суду, НКРЕКП мала повноваження ухвалювати 
зазначену постанову.

У сільському дворі 
вибухнула граната
Близько шостої ранку в селі Федорів-
ка на Рівненщині в подвір’ї одного з 
помешкань виявили дві гранати. За 
попередніми відомостями, одна із 
гранат вибухнула, внаслідок чого було 
пошкоджено два автомобілі, які зна-
ходилися в дворі місцевої мешканки. 
Інша граната не спрацювала, вона зна-
ходилася під однією з автівок. Наразі 
відкриті кримінальні провадження.

60,3 
Стільки мільярдів гривень податків зібрала в березні 
Державна фінансова служба України. У першому 
кварталі 2016 року ДФС збільшила збір податків на 
33,5%, це на 35,3 млрд грн більше порівняно з анало-
гічним періодом минулого року — до 140,7 млрд грн. 
Повідомляється, що ДФС перевиконала індикативні 
показники Мінфіну на 13,8%. Суспільство


