
П’ятиднівська сільрада — єдина у 
Володимир-Волинському районі, 
яка майже не отримує дотацій 
від держави, а більшість витрат 
покриває з власних надходжень. Її 
територія становить 3374 гектари, а 
чисельність населення — 1087 чо-
ловік, тобто за такими показниками 
є середньою. Основний платник 
податків до сільського бюджету — 
ТзОВ «П’ятидні». Це потужне сіль-
ськогосподарське підприємство 
постійно допомагає у розв’язанні 
проблем громади. П’ятидні та 
Хрипаличі мають добре розви-
нуту інфраструктуру, особливо 
транспортне сполучення. Люди у 
селах живуть заможно, фермеру-
ють, вирощують картоплю і цукрові 
буряки, городину, мають теплиці, 
утримують чимале підсобне госпо-
дарство, а лишки продукції возять 
усього за кілька кілометрів у Воло-
димир на базар. Тут багато ошатних 
садиб, що, ніби змагаючись одна з 
одною, чепуряться оксамитовими 
газонами із ландшафтним дизай-
ном, очевидно, запозиченим у 
сусідів-поляків, — і цим ця сільрада 
також вирізняється з-поміж інших. 
Як і втішною демографічною ситу-
ацією — тут зростають 83 дитини 
дошкільного віку. 

Алла Куницька вже третю каден-
цію головує у П’ятиднівській сільра-
ді, й усі ці рази селяни віддавали їй 
80% голосів. У районі цю сільраду 
вважають найзаможнішою, а голову 
— принциповою, із власною позиці-
єю, котра зуміла знайти розуміння 
та підтримку в людей. Вона тринад-
цятий рік на цій посаді, але ні разу 
не підтримувала жодної партії, отож 
цим і вирізняється. Вважає, що для 
сільського керівника головна по-
літична сила — громада. Всяке тра-
плялося за цей час, але Куницька 
завжди намагалася розуміти людей 
і допомогти їм. Ніколи не відсторо-
нювалася від громади, а, навпаки, 
йшла до своїх односельців, радилась 
із ними, як і що треба, як краще зро-
бити. 

Пригадує, як нелегко вирішува-
лося питання церковного конфлікту 
між духовенством УПЦ і УПЦ КП, 
які ніяк не могли поділити храму… 
Тоді зібрала сходи селян, запросила 
священиків і старост обох парафій 
і запитала: підкажіть, як правильно 
діяти, щоб владнати цей конфлікт? 
Дякувати Богу, порозумілися. А 
бувало, батьки із дітьми не розмов-
ляли, свати — зі сватами… Тепер у 
Свято-Покровській церкві, за яку і 
виникав конфлікт, править свяще-
ник УПЦ. Поряд є будинок, який, 
як і бажали, віддали під духовну 
споруду для УПЦ КП. У Хрипали-
чах будується церква Святої Ольги, 
також Київського патріархату. Тут 
люди дружні, гуртом і за короткий 
період переобладнали приміщення 
колишнього майнового комплексу в 
гарний храм. 

Коли ж у 2001 році Аллу Куниць-
ку обрали сільським головою, її хви-
лювало те, що якось не по-хазяйськи 
живуть: територія біля багатьох при-
міщень заростала бур’янами, дійти у 
сільраду не дозволяли хащі, Будинок 
культури руйнувався... Разом із гро-
мадою відновлювали та ремонту-
вали те, що вдалося врятувати. Це і 
приміщення сільради, у якій підлога 
провалювалась, а стіни почорніли, й 
аварійний Будинок культури із на-
півзогнилими вікнами, що ось-ось, 
здавалося, повипадають. Почисти-
ли й окультурили сільський парк, 
підремонтували територію довкола, 
проклали доріжки. І тепер живуть за 
принципом «господаря має бути ви-
дно здалеку». 

Було таке, разом із депутатами 
ходили у кожен двір, щоб усі й собі 
наводили лад біля присадибних ді-
лянок. П’ятиденці чи не найперші 
у районі попривозили з-за кордону 
газонокосарки, сіяли траву і по-
європейськи облаштовували газони. 
Старались один перед одним, щоб і 
гарно, і ошатно. Взялися впорядко-
вувати і сільське кладовище, бо за-
росло, стояло без огорожі. Навіть 
траплялося, що водії, скорочуючи 
шлях, між могилами дорогу про-

кладали. Півтора місяця робочий 
день голови сільради починався з 
цвинтаря — там працювали майже 
всі жителі, тож поспішала туди. Не 
раз телефонувало районне керівни-
цтво і дивувалося: що вона так довго 
робить на кладовищі? Зате до Пасхи 
встигли там загородити, постави-
ли ворота, зрізали 70 старих дерев. 
Люди, котрі приїхали на Проводи, 
дивувались і не впізнавали святого 
місця. 

У П’ятиднівській сільраді стара-
ються гроші відшукати у сільсько-
му бюджеті, залучають меценатів і 
не оминають грантових проектів. 
У першій каденції за інвестиційні 
кошти взялися рятувати Будинок 
культури. Це приміщення не старе, 
але зруйнувалося наполовину, не 
опалювалося, вікна стояли без скла, 
забиті поліетиленовою плівкою, сте-
ля і стіни почорніли, не було елек-
трики. У великій залі, де тепер про-
водиться реєстрація шлюбу, взагалі 
вікна не було, через розвалену стіну 
лізли зарослі... 

Якраз тоді запрацював регіо-
нальний проект, який передбачав 
залучення інвестицій для сільських 
закладів культури. І ця сільрада 
стала переможцем серед інших ра-

йонів. Ремонт БК частково зробили 
за власні кошти, за регіональні ж 
закупили на 55 тисяч гривень му-
зичного та сценічного обладнання, 
ще 300 крісел — за спонсорські від 
ТзОВ «П’ятидні». Звісно, паперова 
тяганина забрала багато часу, але 
тепер Будинок культури визнаний 
кращим у районі та готується під-
твердити це в обласному конкурсі. 
Тут постійно проводяться різнома-
нітні культурні заходи, бо і взимку 
приміщення опалюється за допомо-
гою спеціального обладнання — на 
нього дав гроші їхній постійний бла-
годійник Валерій Діброва. 

До слова, разом із головою сіль-
ради ми побували у Будинку культу-
ри, який ще із фойє подивував різ-
номанітними виробами із соломи. 
Тут і снопи, дідухи, обереги, хатинка 
із плотом, навіть є криниця з жу-
равлем. Скільки то копіткої праці, а 
ще більше — фантазії, доклали міс-
цеві майстрині, щоб створити такі 
солом’яні дива! Й, очевидно, немала 
заслуга в цьому директора закладу 
Людмили Прус. 

Найболючішою проблемою ба-
гатьох сільрад є дороги. «Мабуть, і 
тут не так усе гладко, як здається на 
перший погляд?» — запитую. І ось що 

почула. 
Виявляється, всі бічні вулиці, 

які перебувають на балансі сільра-
ди, утримуються у доброму стані. 
Центральні повинні ремонтуватися 
за кошти з району, але за 13 років 
вони не ладнались. Отож і тут зно-
ву ж таки ТзОВ «П’ятидні» — отак 
спільно із громадою та Валерієм Гри-
горовичем їх ремонтують. Мабуть, у 
жодне село району не їздить стільки 
маршруток, як у села цієї сільради. З 
2002 року цей напрямок обслуговує 
Володимир Ляшук, котрий забезпе-
чує 18 рейсів. 

Свого часу П’ятиднівську сіль-
раду визнано найчистішою в облас-
ті, бо дбає про благоустрій, не раз 
виборювала кубки і грамоти в об-
ласних конкурсах. І це справді так. 
З 2003 року за кошти сільради два 
рази у місяць тут вивозять сміття і 
люди за це не платять. Хіба не жи-
вуть як при комунізмі? 

До слова, і молодь не втікає із 
цих сіл, а навпаки — приїжджають 
сім’ї, які бажають тут жити, бо є усі 
комунікації, вигідне транспортне 
сполучення і до Володимира — ру-
кою подати. 

Тетяна АДАМОВИЧ 
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Горе-дроворубів затримали 
дільничні інспектори міліції 
За незаконну порубку лісу хлопцям загрожує до 3 років 
тюрми. Завзяті парубки незаконно зрубали сосну на 
території заказника у Камінь-Каширському районі. 
Правопорушення виявив лісничий і звернувся із заявою 
до правоохоронців. Проведеними заходами дільничні 
інспектори встановили, що кримінальне правопорушення 
скоїли два брати, 1973 та 1983 р. н., мешканці Камінь-
Каширщини. Незаконно здобуту деревину вилучено. 
Вирішується питання щодо відкриття кримінального 
провадження за ст. 246 (Незаконна порубка лісу) ККУ. 

В Україні заборонено кредити 
і депозити у рублях 
Нацбанк України повністю заборонив банкам 
відкривати нові депозити, а також видавати кредити 
у російських рублях. Про це йдеться у постанові НБУ 
№ 699 «Про застосування окремих норм валютного 
законодавства під час режиму тимчасової окупації 
на території вільної економічної зони «Крим» від 
3 листопада 2014 року. Тим часом російські рублі 
невдовзі можуть перестати бути конвертованою 
валютою, адже їх пропонують виключити з 
міжнародного фінансового обігу. 

80
на стільки мільярдів доларів 
за рік упав український 
ВВП, що спричинило втрати 
доходів для населення по 
країні на рівні 30%. Про це 
сказав економіст Андрій 
Блінов. 

Тримайте гривню міцніше

Мало обмежитися зняттям 
бар’єрів із роботи валют-

ного ринку, як зробив Нац-
банк у четвер, пише в колон-
ці для сайту Forbes.ua Сергій 
Арбузов, який очолював НБУ 
в 2011–2012 роках. Необхідно 
використовувати й інші методи 
управління ринком, щоб знизи-
ти збиток від девальвації як для 
компаній, так і для звичайних 
громадян. 

Уведення плаваючого курсу 
новим керівництвом НБУ було 
помилкою. Однак це вже зро-
блено, і зараз владі необхідно 
зосередитися на двох напрямках 
— наситити попит на валюту на 
безготівковому ринку і компен-
сувати втрати через різкі зміни 
валютних курсів для позичаль-
ників, які отримували кредити в 
доларах і євро, радить він. 

Нацбанку варто негайно 

припинити займатися популіз-
мом, обіцяючи продавати віль-
но по $200 в день. У реальності 
за офіційним курсом валюти 
все одно практично немає, але 
разом із тим регулятор розтра-
чує останні резерви, розпрода-
ючи долари зі своїх дуже мізер-
них запасів. Така політика хіба 
що сприяє розвитку «чорного 
ринку», де в результаті й опиня-
ються гроші. 

Краще направити резерви 
для допомоги власникам валют-
них кредитів — таких в Україні 
близько 60 000 осіб, радить екс-
глава НБУ. Це допоможе таким 
позичальникам розплатитися, 
що сприятиме стабілізації ситу-
ації в банківській системі країни. 

Для заспокоєння ситуації на 
банківському ринку регулято-
ру потрібно змусити власників 
низки банків, які не пройшли 

стрес-тести, докапіталізувати 
їх, тобто внести власні кошти, 
зокрема й у валюті. 

І, нарешті, уряду необхідно 
впроваджувати ухвалений ми-
нулого літа закон про контроль 
над трансферним ціноутворен-
ням, який знизить можливість 
для підконтрольних олігархам 
корпорацій виводити за кордон 
прибуток. «На жаль, після подій 
Майдану чиновники дивним 
чином забули про необхідність 
контролювати грошові пото-
ки великого бізнесу. Тим часом 
операції з продажу продукції 
українських підприємств че-
рез офшорні компанії повинні 
бути обмежені — валюта від 
експорту має надходити безпо-
середньо в Україну й у визна-
чені законодавством терміни», 
— пише Арбузов. 

Виконання цих рецептів за-
страхує Україну від подальшої 
девальвації та дефолту, який не-
минуче настане не пізніше кінця 
наступного року, якщо влада не 
вживе оперативних заходів, по-
переджає експерт. Однак якщо 
політика на фінансовому ринку 
не зміниться, негативні наслід-
ки можуть настати набагато ра-
ніше — вже до кінця цього року 
долар може переступити позна-
чку в 15 гривень, попередив екс-
глава НБУ. 

За матеріалами forbes.ua 

Найзаможніша 
бездотаційна сільрада 
живе як при комунізмі 
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