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МВС, СБУ і Адміністрація Президентазанеповнихтриро инаородили вонепальною зброєю
2367 осіб. Та і дані оприлюднює
" раїнсь а філія видання «Дойче
Велле». Водночас Міноборони
інформаціювтаємничило,посилаючись на За он «Про дост"п до
п"блічноїінформації».Сл"жбабезпе и"відповідіназапитв азала,
щовидала724одиницівонепальноїзброївласнимспівробітни амі
290 одиниць – іншим особам. В
АП дали найповніш" відповідь:
ПрезидентПетроПорошен озачас
своєї аденціїнаородивпістолетами «Форт» вітчизняноо виробництва15осіб.
ОлесяМИХАЛЬЧИК.

Я имвидавсярі мин"лий"розрізі
соціально-е ономічноорозвит "для
район", звіт"вали на вчорашньом"
засіданні олеіїРДА.Впромисловом" виробництві «м'язи наростили»
ДП «Ніинсь ий ар'єр», ПАТ
«Подільсь іТовтри»,ПП«Медобори2006»,ПП«КвінМайстер»,ДП«Лісовеосподарство»,ПП«РезонПлюс»,
ПП«КронаМВД»,ПАТ«Подільсь ий
цемент»,я наслідо прод" ціїреалі-

зованонас"м"3721,3млн.рн.,щона
42%більшевпорівнянніз2015роом.Аропромисловийсе тор,навпаи,давзаднюйс оротиввиробництво на третин". Особливо невдалим
звітнийперіодставдлятваринницьоїал"зі,дес"ттєвозменшеноваловийвихідптицітаяєць.Засловами
начальни авідділ"е ономічноорозвит ",торівлітаінфрастр" т"риРДА
ОльиЧіпіз"бової,та ий« р"тийпо-

»

ворот»спрово ованийоб'є тивними
причинами–перед"сімвведенням
арантиннихзаходів"філії«Птахофабри а «АВІС» ПАТ «Ароходин
Аванард»,на отр"припадає96%
всьоо виробництва тваринниць ої
прод" ціїрайон".Роз ритисянаповн" сил" потенціал" Кам'янеччини
в рослинництві місцевим араріям
завадилипоодні"мови.Зерновіта
зернобобові "льт"ризародиливсередньом" по 47 ц/а, намолочено
всьоо155тис.тоннзерна.Кращий
врожай видали технічні "льт"ри,
лідеромсередя ихєсоняшни .Йоо
вихідс лав29тис.тоннпри"рожайності26ц/а.
Зате збільшенням темпів рост"
потішили, зо рема, б"дівнича,
транспортнасферитощо.Урозвито
е ономі ирайон"за9місяців2016
ро "підприємствамитаоранізаціямиосвоєно апітальнихінвестицій
на с"м" 160 млн.рн., з них 33
млн.рн.–"житловеб"дівництво.
Усоціальном"блоцідоповідітри-
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Ніна Дмитрівна СКАВРЕНЮК
Зазвітнийперіодбрала"часть
вроботізасідань"сіхсесійрайонноїради,підчася ихвносилапропозиціїзбаатьохпитань
поряд "денноо,зо ремащостос"єтьсяпо ращеннястан"справ
" медицині, освіті, соціальноо
обсл"ов"вання пенсіонерів,
інвалідів, "часни ів АТО. Осіль и я член блаодійної ромадсь оїоранізації«Істинадобра»,значн""ва"йбааточас"
приділялазбор",доставцінайнеобхіднішоодлянашиххлопців,я ізадіянівАТОнасході.Тримаюпід
опі оючимал" іль істьїхніхсімейтародинбійців,
я і заин"ли.
Під час засідань омісії з питань проноз"вання,
бюджет"іфінансів,е ономічноїполіти и,розвит "
підприємництва,інвестиційтареалізаціїдержавної
ре"ляторноїполіти и"сферіосподарсь оїдіяльності,
членомя оїяє,намааюсядотрим"ватисяпринцип"
справедливооіпрозороорозподіл"тави ористання
бюджетних оштів,їхдоцільнооспрям"ваннянажиттєзабезпеченнятарозвито ромад.
Виріш"валапроблемизнаданняматеріальноїдопомоижителямКам'янеччини,допомаалазремонтомб"дівельпостраждалимвіднещаснихвипад ів.
Дол"чиласядопо ращенняблао"строюнаселених
п"н тівнашоорайон",стан"дорі,"с"неннястихійнихсміттєзвалищ.
Направилатри оле тивнійдваіндивід"альнідеп"татсь ізапитинарозлядпідчассесійрайради.Усі
проблемніпитання,я івини алипідчаспленарних
засідань,намааласявиріш"ватипозитивно.
Деп"тати-однопартійцідор"чилименіочолитиврайонній раді фра цію політичної сили «За он ретні
справи».Зазвітнийперіодвідб"лосявісімїїзасідань.
Вонипроходиливострихдебатахізаверш"валися
прийняттям онстр" тивних рішень. У центрі "ваи
нашоїфра ціїнапершом"місцізавждистоялиінтересипростихлюдей,том"нашапозиціяврайоннійраді
б"ла і залишається відповідальною, принциповою,
від ритоющодоб"дь-я ооприйняттярішення.
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CерійІвановичСАМСОНЮК
За рі  деп"татсь ої діяльності
брав"часть"всіхзасіданняхсесій
Кам'янець-Подільсь ої районної
ради.
Єоловоюпостійної омісіїзпитаньб"дівництва,житлово- ом"нальнооосподарстватарозвит"спільноївласностітериторіальнихромад,торівельноо,поб"товоообсл"ов"вання,транспорт"ізв'яз ".Комісіяпроводитьа тивн"робот"щодорозляд"важливихдляКам'янець-Подільсь оорайон"питаньта
ре"лярнізасіданнязметоюрозляд"зверненьюридичнихтафізичнихосіб,аналіз"прое тівдо "ментів,
щорозлядаютьсянасесійнихзасіданняхКам'янецьПодільсь оїрайонноїради.Крімтоо,заданийчас омісіяздійснила7виїзнихзасідань.
Протяомзвітнооперіод"брав"часть"засіданнях
сесійЧабанівсь оїсільсь оїради.
ЗазвітнийперіодвідповіднодовимоЗа он"У раїни «Про стат"с місцевих деп"татів» два рази на
місяцьпроводивособистийприйомромадян,я безпосередньовприміщенніЧабанівсь оїсільсь оїради,
та івм.Кам'янець-Подільсь ий( ожнийпершийта
третійвівторо місяця).
Зверненнявиборціввосновном"стос"валисьнаданняматеріальноїдопомои;допомои"ремонтіб"дівельіспор"д;блао"строюнаселенихп"н тівКам'янець-Подільсь оорайон";стан"дорі,щовед"тьдо
населенихп"н тів,тавнаселенихп"н тахЧабанівсь оїтериторіальноїромади.
Всіпроблемніпитанняпоміріможливостіб"ливирішеніпозитивно.Проведенаа тивнароботазоранамимісцевоосамовряд"вання,місцевоюдержавною
адміністрацією, онтролюючимитаправоохоронними
оранамищодозверненьромадян,безпосередньої
діяльностірайонноїради.Заданийперіоднаправленобільше40деп"татсь ихзвернень,інформаційних
запитівзрізнихпитань.
Зарах"но  оштіввласноопідприємстваздійсненопоточнийремонт"приміщенніЧабанівсь оїЗОШ
І-ІІІст"пенів,заміненодверіта13ві оннаметалопласти ові.

ВіторПетровичЄРМЕНЧУК
Зарі деп"татсь оїдіяльностібрава тивн""часть"роботірайонноїрадитаїїоранів.
Відвід"вавпленарнізасідання,вносивпропозиціїдопоряд "денноо,брав"частьв
обоворенніпитаньжиттєдіяльностіКам'янеччини,подаючипропозиції,за"важення,
доповнення.Єчленомпостійноїдеп"татсь ої омісіїрайрадизпитаньза онності,правопоряд ",співпрацізоранамимісцевоосамовряд"ванняіви онавчоївлади,реламент",деп"татсь оїдіяльності,ети итазасобівмасовоїінформації,дотриманнявимо
запобіаннятавре"лювання онфлі т"інтересів.Наїїзасіданняхпропрацьов"валися
іззасл"хов"ваннямспеціалістіврайонноїдержавноїадміністрації,районноїради,Національноїполіції,про "рат"ритаін.найрізноманітнішіаспе тизабезпеченнястабільноїроботисистемивладивнашом"районі.Гострідис "сіїточилисянав олопитань
бюджет",освіти,медицини.
Жодноораз"неолос"вавзаза риттяосвітянсь ихімедичнихза ладів.Доостанньоовідстоювавпродовженняроботихір"ріїтаіне олоіїОрининсь оїномерноїлі арні.
Постійно,я людина,я апрацюваланадспор"дженнямобороннихоб'є тів"Донець ій
області, тримав " полі зор" питання "часни ів АТО. Займався збором допомои для захисни ів У раїни і
відправ оюїїнасхід.
Постійно онта т"юзвиборцямисвооо р""та ерівництвомШ"стовець оїсільсь оїради.Неодноразово
реа"вавнапроблемиавтоб"снооспол"чення,розчищенняшляхівсільсь оойрайонноозначення.Допомаав"вирішенніпроблемиремонт"доріШ"стовець оїтаПідпилип'янсь оїтериторіальнихромад.
Сприяв"відновленніпроводовоорадіомовленняітелефонноозв'яз "вселахНівер а,Чорно озинці,Ш"стівці.
Подавтри оле тивнихтаодиніндивід"альнийдеп"татсь ізапити.Назапрошенняжителіврайон"брав
"часть"роботісільсь ихтаселищноїрад.
Єчленомдеп"татсь оїфра ції"районнійраді«За он ретнісправи».Наїїнеодноразовихзасіданняхвисловлювавсвоїполядитад"м ищодорозв'язаннятихчиіншихпроблем"роботісамоїфра ції,а т"альних
аспе тівжиттєзабезпеченняКам'янеччиниабоо ремихтериторіальнихромадтаїхнаселенихп"н тів.
Постійноздійснювавприйомиромадянзвирішенняїхособистихпроблемтаромадсь ихінтересів.
Плідноспівпрацююздеп"татамита ерівництвомрайонноїради,райдержадміністрації,деп"татамиХмельниць оїобласноїради,народнимидеп"татамиУ раїни.Заїхпідтрим инерід одоводилосявиріш"ватиісн"ючіпроблемижителівнашоорайон".
Зоптимізмомдивлюся"майб"тнє.Вірювдоброісправедливість,аджеєбаатопоряднихім"дрих" раїнців.Та всенеб"де!

вожним дзвіноч ом засиналіз"валодляприс"тніхповідомлення,що
лише ожендесятиймеш анецьрайон"працює.Том"а т"альнимдля
Кам'янеччиниєстворенняновихробочихмісць.
–Напідвищеннярівнязайнятості
внаст"пном"роцінаврядчиварто
пле ати ілюзії, – за"важив олова
РДА Василь С" ач. – Оптимізація
освітньої,медичноїал"зейлишезаострюватиме сит"ацію. М"симо
втриматисянапоточном"рівні.
Особлив""ва"зверн"лийнарез"льтатиосвоєння оштівсільсь имирадами.Аджещодониз ипрое тівцейпроцесвідб"ваєтьсянев
тихшвид остях,вя ихбихотілося.
Питаннявини лийдооловнооосвітянинарайон"ОлениПронозю стосовно Слобідсь о-Рихтівсь ої, Кадиєвець ої, К"льчиївець ої, Орининсь оїЗОШтощо,дефінансиспрямовано на по ращення та ремонт
мережводопостачанняйопалення.
Юлія ЛІЧКЕВИЧ.
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Íà ÷åñòü ãåðî¿â
На вчорашньом" засіданні омісіязрозляд"питаньвстановлення
меморіальнихдошо ізна івпідтрималазверненняпланово-е ономічноотехні "м"облашт"ватипам'ятний зна  на алиновій Алеї слави,
присвячений заиблом" "часни "
АТОРоман"Налю ".
Б"ло розлян"то і лопотання
місь оо "правління освіти і на" и

Ç ÍÀÃÎÄÈ

щодо встановлення меморіальних
дошо ВалеріюЛізвінсь ом"таДмитр" Кримінсь ом", отрі захищали
У раїн"взонібойовихдій,нафасадахЗОШ№15іЗОШ№17.
Та ож прозв"чала низ а пропозиційзпривод"переймен"ванняв"лицьміста"рам ахза он"продеом"нізацію.
Прес-сл)жбамісьоїради.

»

Ïàì'ÿò³ âåëèêîãî óêðà¿íöÿ
Д"ховном"діяч"епохи,педао",
вченом", видавцю Іван" Оієн "
присвятили свої вист"пи на" овці,
бібліоте арі,ст"денти оледж"мистецтвназібраннів "льт"рном"осеред "іменіКостяСол"хи.Особлив"
ці авість ви ли ала розповідь ла"реата премії імені Оієн а, поділь-

сь оо письменни а та ж"рналіста
Мар'янаКрас"ць оо, отрийєавторомісторичноїповістіпровидатноо
захисни а " раїнсь ої мови, міністраосвіти,митрополитайпросто
непересічн"людин"«Грона алини
червоної».
Лариса ЄГОРОВА.

ÊÐÈÌ²ÍÀË
»
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20січня,близь о12.20,дочеровоїчастиниКам'янець-Подільсь оо
районноо відділення поліції надійшлоповідомленнявідфельдшера
с.Вільховець,щовжитловом"б"дин",замісцемпроживання,виявлено
тр"п 67-річної місцевої житель и з
тілесними"ш одженнями"виляді
т"поїтравмилівоїс роневої іст и,
саденобличчятаобохр" .
На місце події одраз" ж виїхала
слідчо-оперативна р"па разом із
інолоомтас"дово-медичнимие спертами.Я розповівправоохоронцямзаявни ,доньоовобіднюпор"
прийшла доч а заиблої, 47-річна
місцеважитель а,я апереб"валав
стані ал оольноо сп'яніння. Вона
повідомила,щоїїматипомерлата
попросиламеди азафі с"ватифа т
смерті.Зайшовшивдім,фельдшер
побачив вели " іль ість рові та
с ривавленетілопенсіонер и,щолежалопор"чізліж омводнійіз імнат.
Зроз"мівши, що жін а померла не
природною смертю, він ви ли ав
правоохоронців.
Сл"жбовийсоба авзявслід,що
привівдодоч изаиблої,я асаме
переб"вала недале о від б"дин ".
Своєїпровинижін аневизнає,одна сліди ровінаїївз"ттітаінших

речах дають підстави вважати, що
самевонапричетнадовбивства.С"сідита ожрозповідають,що олидоча приходила до матері, між ними
частень овини алисвар и.
На місці події працювали слідчі,
с"дово-медичні е сперти разом із
риміналістичною лабораторією
ГУНПвХмельниць ійобласті.
–Вартозазначити,що47-річнажитель а с.Вільховець неодноразово
притя"валася до адміністративної
відповідальностізаненалежневи онаннябать івсь ихобов'яз ів.Заце
внеїзарішеннямс"д"б"ловідібранодитин",2008р.н.,я апереб"ває
в дитячом" б"дин " м.Хмельницьий.Замісцемпроживанняжін ахара териз"ється неативно, нерід о
зловживаєал оолем,–розповівначальни райвідділ"поліціїІорКшемінсь ий. За цим фа том від рито
римінальне провадження за ч.1
ст.115 «Умисне вбивство» Кримінальноо оде с" У раїни, сан ція
я оїпередбачаєпо арання"виляді
позбавленняволінастро від7до15
ро ів.Слідчідіїтривають,правоохоронціз'ясов"ють"сіобставиниподії.
Оле ГОРБАНЮК,
інспетор сетора превенції
райвідділ) поліції.

ÍÅÐÂÈ Ï²ÄÂÅËÈ…
Каж"ть,що олилюдинахвилюється,їїнервові літиниин"тьівжене
відновлюються.УКам'янцізнервованийзлодюж азістажемінервисобі
добрячепопс"вав,іпопався«наарячом"».
25 січня в Кам'янці-Подільсь ом"працівни исе тора римінальної поліції під час патр"лювання
випад овопомітилисвоодавньоознайомоозлодюж ",я ийповодивсядоситьпідозріло.Непомічаючиправоохоронців,36-річний ам'янчанин чимчи "вав на з"пин-

"транспорт",щонаперехрестів"лиці Соборної та проспе т" Гр"шевсь оо.Чолові постійноозиравсятавівсебея осьдивно,тожза
нимвирішилипоспостеріати.Ія
виявилося,недаремно,аджевжебіля
маршр"т и,вчерзінапосад ",зловмисни -рецидивіст поц"пив мобільнийтелефоніз ишені26-річної
містян и.
На ивати п'ятами оре- радієві
та  і не вдалося. Тепер чолові "
світитьвід4до6ро ів"в'язнення.
Діна КУШНІР.

