
Через вкрай напружену ситуацію в 
Україні сьогодні на політичну арену 
виходять ті, хто раніше тримався 
осторонь великої політики. Найне-
сподіваніша фігура цих парламент-
ських виборів — голова Омель-
ницької сільської ради Олександра 
Шереметьєва, яка стала одним із 
лідерів політичної партії «ЗАСТУП». 
Що змусило її піти у велику політи-
ку, чому вирішила пов’язати своє 
політичне майбутнє із «ЗАСТУПом» 
і яких реформ потребує українське 
село? Про це Олександра Іванівна 
розповіла в інтерв’ю нашим журна-
лістам. 

— Олександро Іванівно, ви де-
кілька років успішно керуєте сіль-
ською радою. Навіщо вам велика 
політика? 

— Я практично все життя, за 
винятком кількох років, прожила в 
рідному селі. І мені боляче дивитись, 
як сьогодні політики проводять над 
ним експерименти. Мої Омельники 
хочуть приєднати до міста Кремен-
чук. 100 тисяч гектарів сільгоспугідь 
приєднають до міста. З якою метою? 
Хто в місті буде займатися сільським 
господарством? Я намагалася доне-
сти до авторів концепції децентра-
лізації влади, що ви неправильно 
робите. Але мене не почули. Тому я 
не можу залишатись осторонь. Я йду 
в політику для того, щоб обстоювати 
інтереси нашого українського села, 
нашої рідної землі. 

— Чому ви вирішили стати час-
тиною команди політичної партії 
«ЗАСТУП»? 

— Це політична сила, у якій 
практично всі — нові імена, свіжі 
сили, потужний інтелект і багатий 
досвід практичної роботи. У нас є 
воля обстоювати село й рідну зем-
лю всіма силами — як це сьогодні 
і треба. Бо завтра буде вже запізно. 
Крім «ЗАСТУПу», таких рішучих і 
послідовних сил просто немає. Ми 
налаштовані рішуче захищати село, 
аграріїв та людей праці, городян! І 
якщо помітимо, що хтось посягне на 
голоси наших виборців, то ми зна-
йдемо сили захистити людей. 

— На вашу думку, що заважає 
проведенню реформ в Україні? 

— Наприклад, Держземагент-
ство презентувало свій проект про 
право продажу оренди земельних 
ділянок. Я взяла їхні документи й 
перегорнула на сторінку з очіку-
ваними результатами. У першому 
ж пункті зазначено: «Посилення 
впливу державних органів влади на 
органи місцевого самоврядування в 

галузі земельних відносин». Та люди 
добрі, це ж подвійні стандарти! А як 
же децентралізація? Я одразу ж ска-
зала, що цей закон не для села. Хто 
ви такі, щоб із Києва приїздити й 
керувати в нас у селі? Ми самі дамо 
собі раду. Якщо ми порушимо чинне 
законодавство, тоді до нас можуть 
бути питання. А як ні, то вибачте! 

— Яких першочергових змін 
потребує українське село? 

— Лідер «ЗАСТУПу» Віра Ульян-
ченко порушує питання про при-
йняття закону про збереження 
родючості наших ґрунтів. Ми ро-
зуміємо, що люди дуже мало уваги 
приділяють сівозмінам. Степ зараз 
не зеленіє від озимини. А раніше 
відсотків 34–40 було засіяно цими 
культурами. 

— Останнім часом в експерт-
них колах лунає думка, що сільські 
громади повинні об’єднуватися. 
Наскільки це потрібно селам? 

— В Україні приблизно 32 тисячі 

громад. Такого не побачиш у жодній 
європейській країні. Сільські гро-
мади мають стати центром повсяк-
денного життя на селі, учасником і 
бюджетного процесу, і справжнім 
суб’єктом самоврядування. Щодо 
цього ми напрацювали цілу низку 
пропозицій, звернулися до людей, 
щоб вони нас підтримали. 

— На відміну від тисяч інших 
сіл, у вашому селі дуже багато мо-
лоді. У чому секрет? 

— Молодь із нашого села їздить 
на сусідні сільгосппідприємства. 
Вона хоче працювати на престиж-
ній і високооплачуваній роботі. І це 
нормальне бажання. Головне — за-
безпечити її транспортною інфра-
структурою, щоб люди могли вільно 
їздити й заробляти. Тому одним із 
першочергових завдань, яке ставить 
перед собою партія «ЗАСТУП», є 
розробка програми з підтримки мо-
лоді. 

Прийміть найщиріші вітання 
та найкращі побажання з нагоди 
Всесвітнього дня пошти!

Поштовий зв’язок невід’ємний 
від потреб людства, бо супрово-
джує одвічну його необхідність у 
спілкуванні. Сьогодні «Укрпошта» 
перебуває на стадії реформування 
та впровадження інновацій. Саме 
завдяки злагодженій і старанній 
роботі колективу вона має мож-
ливість активно розвиватись і удо-
сконалюватися. Самовіддана ро-
бота працівників «Укрпошти» на 
користь підприємства є надійною 
запорукою майбутнього розвитку 
галузі поштового зв’язку. Саме ак-
тивна позиція у роботі слугує до-
сягненню поставленої мети — по-
ліпшувати якість і розширювати 
спектр послуг для населення Укра-
їни. Усі ми — націлений на успіх 
єдиний колектив, у якому кожен 
працівник як ланка єдиної систе-
ми робить свою справу старанно 
та злагоджено. 

Приємно усвідомлювати, що, 
попри активний наступ нових 
засобів передачі інформації, по-
штовий зв’язок не втрачає свого 
значення, приваблює населення 
доступністю, традиційністю і на-
дійністю, долає відстані та єднає 
людей у будь-яких куточках світу, 
зберігаючи тепло людського спіл-
кування. Нам під силу працювати 

на рівні найвищих світових стан-
дартів, нарощувати асортимент і 
якість поштових послуг. 

Від щирого серця надсилаю 
слова подяки, зичу Вам і Вашим 
родинам міцного здоров’я, злаго-
ди, добробуту, оптимізму та не-
вичерпної енергії. Нехай і надалі 
Вам завжди вистачає сил і наснаги, 
витривалості й успіхів на роботі, 
затишку та благополуччя в родин-
ному колі. 

З повагою Олег ГАВРИШКІВ, 
в. о. директора Волинської 

дирекції УДППЗ «Укрпошта» 
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Браконьєри різали дуби
у заказнику 
Працівники міліції разом із лісівниками прибули на 
територію заказника у Любомльському районі. Тут 
вони помітили трьох осіб, котрі зрізали вісім дубів (а це 
приблизно 20 куб. м деревини). Спритники намагалися 
втекти, однак їх таки наздогнали і доставили у райвідділ 
міліції. Крадіями дубів виявилися троє жителів Рівненської 
області віком від 21-го до 24 років. За фактом незаконної 
рубки лісодеревини, ринкова вартість якої становить 
близько 60 тисяч гривень, розпочато кримінальне 
провадження. 

770
72-й бригаді передали 
Mitsubishi Pajero 
Благодійний фонд «Волинь-2014» передав 
волинянам, які перебувають у складі 72-ї окремої 
механізованої бригади, автомобіль Mitsubishi 
Pajero, укомплектований усіма необхідними 
інструментами. Цей позашляховик у понеділок 
вирушив у зону проведення антитерористичної 
операції. Напередодні ж джип освятили в 
Хрестовоздвиженській церкві у Луцьку. 

стільки немовлят народилося 
у переселенців із Криму та 
Донбасу. Про це повідомили 
у прес-службі ДСНС.

Порядок оформлення пільги на оплату 
послуг для учасників АТО, які проживають 
у Луцьку 

1 жовтня 2014 року рішенням 
міської ради затверджено По-

рядок звільнення від сплати за 
послуги з утримання будинків та 
прибудинкових територій військо-
вослужбовців, призваних на вій-
ськову службу за мобілізацією на 
підставі Указів Президента Укра-
їни «Про часткову мобілізацію», 
членів їхніх сімей; учасників анти-
терористичної операції та членів 
їхніх сімей; сімей, члени яких заги-
нули (померли) під час проведен-
ня АТО. 

Відповідно до вищезгаданого 
Порядку, право на звільнення від 
сплати за послуги з утримання бу-
динків та прибудинкових терито-
рій надається, в межах соціальної 
норми житла, незалежно від фор-
ми власності житлового фонду за 
місцем реєстрації у місті Луцьку, 
військовослужбовцям, призваним 
на військову службу за мобілізаці-
єю на підставі Указів Президента 
України «Про часткову мобіліза-
цію», членам їхніх сімей; учасни-
кам антитерористичної операції та 
членам їхніх сімей; сім’ям, члени 
яких загинули (померли) під час 
проведення АТО. 

Для отримання цієї пільги 
необхідно подати заяву встанов-
леного зразка до департаменту 
соціальної політики за адресою 
просп. Волі, 4а, каб. 114, 105. 

До заяви додаються такі доку-
менти: 

∙ копія паспорта військовос-
лужбовця, призваного на військо-
ву службу за мобілізацією на під-
ставі Указів Президента України 
«Про часткову мобілізацію», учас-
ника антитерористичної операції 
та члена сім’ї, якщо заява подаєть-
ся останнім (1, 2, 11, 12 сторінки). 

∙ копія ідентифікаційного но-
мера (крім осіб, які через свої ре-
лігійні переконання відмовилися 
від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платни-
ка податків та повідомили про це 
відповідний орган державної по-
даткової служби і мають відмітку 
в паспорті) військовослужбовця, 
призваного на військову службу 
за мобілізацією на підставі Указів 
Президента України «Про частко-

ву мобілізацію», учасника анти-
терористичної операції та члена 
сім’ї, якщо заява подається остан-
нім. 

∙ довідка, видана та скріплена 
печаткою уповноважених органів 
(зокрема Міністерства оборони 
України (військовими комісаріата-
ми, військовими частинами тощо), 
Міністерства внутрішніх справ 
України, Служби безпеки України, 
Державної прикордонної служ-
би України, Національної гвардії 
України, Державної служби Украї-
ни з надзвичайних ситуацій тощо 
або їх територіальними органами 
(надалі — уповноважені органи), 
про призов учасника антитеро-
ристичної операції на військову 
службу на виконання Указів Пре-
зидента України від 17.03.2014 
№ 303/2014 «Про часткову мобілі-
зацію», від 06.05.2014 № 454/2014 
«Про часткову мобілізацію» та від 
22.07.2014 № 607/2014 «Про част-
кову мобілізацію». 

∙ копія свідоцтва про шлюб, 
копія свідоцтва про народження 
дітей (для осіб, зазначених у пунк-
ті 5 цього Порядку). 

∙ копія свідоцтва про наро-
дження військовослужбовця, 
призваного на військову службу 
за мобілізацією на підставі Указів 
Президента України «Про частко-
ву мобілізацію», учасника анти-
терористичної операції (для осіб, 
зазначених у пунктах 6, 7 цього 
Порядку). 

∙ копія свідоцтва про смерть 
військовослужбовця, призваного 
на військову службу за мобілізаці-
єю на підставі Указів Президента 
України «Про часткову мобіліза-
цію», учасника антитерористичної 
операції (для членів сім’ї загиблих 
(померлих) під час участі в антите-
рористичній операції). 

∙ будинкова книга (для при-
ватного житлового фонду), довід-
ка про склад сім’ї (для державного 
житлового фонду). 

Під час подання копій доку-
ментів заявники надають їх оригі-
нали для огляду та засвідчення їх 
копій спеціалістом департаменту, 
який приймає документи від за-
явника. 

Українську міліцію чекають кар-
динальні зміни. Глава МВС Ар-

сен Аваков підготував документ, 
який у разі його прийняття змінить 
роботу правоохоронців. «Запропо-
ную прийняти план реформування 
МВС у Кабміні та ВР до кінця жов-
тня. Проект практично готовий», 
— заявив міністр. Подробиці роз-
повів голова експертної ради з ре-
формування МВС Євген Захаров. За 
його словами, перші зміни в роботі 
силовиків відбудуться в 20-х числах 
жовтня. 

ЗАРПЛАТА. За словами Захаро-
ва, головна зміна в МВС — це ско-
рочення частини правоохоронців 
і збільшення зарплати міліціонера. 
«Увага в концепції звернута на те, 
щоб скасувати частину підрозділів 
і за їх рахунок збільшити виплати 
співробітникам, що залишились. 
Які саме підрозділи скоротити — за-
раз вирішується (за даними «Сегод-

ня», зарплата може зрости на 200–
1000 грн, — ред.)», — зазначив він. 

ПОКАЗНИКИ. Концепція пе-
редбачає нову оцінку ефективності 
роботи міліції. Зараз зарплата слід-
чим, операм і даішникам нарахову-
ється за досягнутими показниками, 
що призводить до «гонки за показ-
никами». Оцінювати роботу мілі-
ції планується за якістю розкриття 
злочинів — відсоток фальсифікації 
кримінальних справ зменшиться. 
Також буде налагоджена взаємодія 
дільничних міліціонерів із населен-
ням. «99 із 100 громадян не знають 
своїх дільничних. Передбачається, 
що дільничний регулярно звітува-
тиме про виконану роботу перед на-
селенням», — пояснив Захаров. Крім 
того, заявникам будуть розсилати 
SMS-повідомлення про те, як йде 
розслідування. 

НАЗВА. У МВС не виключають, 
що міліція стане поліцією. «Також у 

міліції «перегин» у бік «криміналь-
ного блоку», але 70% правоохорон-
ців повинні займатись охороною 
громадського порядку та профі-
лактикою порушень», — уточнив 
Захаров. Реформи будуть впрова-
джуватися поетапно. МВС вивчає 
практику грузинських, польських і 
прибалтійських поліцейських. 

Шановні працівники поштового зв’язку 
Волині! 

Ми переконані, що люди підтримають 
партію «ЗАСТУП», й українське село 
одержить захисника в парламенті 

Як пропонують реформувати українську міліцію 

Один із лідерів партії «ЗАСТУП» 
Олександра ШЕРЕМЕТЬЄВА: 


