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АндрійШинь ович:
Теофіпольсь ом РБКб ти!

Меш анціТеофіпольщинивже
стомилисяоббиватипорои абінетівтапросити,щобттешній
районнийбдино  льтрита и
добдвали.Колиторі районом
пройшлазвіст а,щозасприяння нашоо народноо дептата
У раїни Андрія Шинь овича з
ДержавнооФондРеіональноорозвит бливиділені ошти

длявідновленняробіт,баатохто
неміцеповірити.Тавжесьооднірезльтатроботиє.Перевірити,я освоюютьнадансм
Андрій Васильович завітав вже
напочат ро .
Важ оповірити,щощеде ільа місяців том тт бло Боом
забте приміщення:  розмальовані стіни, вщент зрйнована

підлоатачаарни и,я іблия
ззовні,та івсередині.Ниніробота« ипить»тавжевидніються
он ретнізміни.
- Наша оманда ініціювала і
продовжила дже необхідн
справдлявсьооТеофіпольсьоо район – добдов місцевоорайоннообдин  льтри.Цьооро япланюзалчитище10мільйонівривень,аби
від рити перш частин –
спортивний омпле с. Тт бде
фн ціонвати і вели ий зал і
малий, бдть дшові імнати,
тренерсь атаарнооблаштовані
роздяальнідляспортсменів.Це,
я впевнений, арний почато ,
післяцьообдеморе онстрюватиізал,іфойє,–поділився
планамипідчасвізитспіволоваполітичноїпартії«За он ретні
справи»АндрійШинь ович.
РоботиРБКрозпочалисьне
та давно,одна резльтативже
видно. З нетерпінням від риття
че ають сі меш анці район,
адженадійнавідновленняробіт
довобдівженебло.Запере онаннямспіволовипартії«За
он ретнісправи»,при ладпопередніхбажаючихстворитиРБК
наслідвати не бдть, і всі роботидоведтьдо інця.Хорошим
до азомтоо,щозасправвзялисявідповідальнілюди,єЦентр
первинноїмеди о-санітарноїдопомои,вя омремонтзавершилиминлооро ,а оштина
та ізмінизновжта изалчив
здержбюджетАндрійВасильович.
Юлія КУЧЕР
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Днями ми з ерівни ом ромадсь ої приймальні народноо
дептатаУ раїниАндріяШинь овича, оловою районної оранізації політичної партії «За он ретні  справи» Володимиром
Довж ом  знов побвали на
бдівництві спортивноо омпле снашообаатостраждальноодовобд-районнообдин  льтри.Щож,замісяць,
щоминв,бдівельни ипідрядни а – ПП «Ве тор-М» - значно
проснлисявперед.Резльтати
мипобачилинавласніочі,авионроб підприємства Іор Кравецьвсенампро оментвав.
- Ми пра тично завершили
лад , бо ж мрвали дшові
абіни, санвзли, роздяальні,
шт атрилистіни,-роз азав,про лалиновіеле тричні абелі,
встановили нов вентиляційн
систем,завершилипро ладання аналізаційної мережі, залишилосязамінитиметрів30зовнішньої,божзабита,відновити
їїнеможливо.Розпочинаємодемонтвативі на,малинамірзамінитис лопа ети,тазіднос ориованоопрое тбдемовстановлювати нові, енерозберіаючі,виотовленізаостаннімисчасними технолоіями. Та ож
вжезмонтвалиновопалювальн систем, приміщення ж  вели е,требазабезпечитивідповіднийтемператрнийрежим.На
дромповерсіможнапристпати до оздоблювальних робіт,
але тт має бти тепло, за два
тижніповинновладнатисяпитанняздо ментацієюпоеле тричномосвітленнютаазопостачанню. Що ж до підлои  оловній
спортивній залі на першом поверсі,тобдета :мизнялистар
підло, по ладемо спеціальн
резин, на неї – нові дерев’яні
лаи,наних–новпідло.
Найбільше ж роботи ще 
підвальномприміщенні.Продовжємо залиблювати підло, в
однійзалівжезробилистяж ,тт
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має бти дрий вхід. Треба оздобити стіни та стелю, облицюватисанвзлитадшові абіни.
По азав Іор Володимирович
наміазов отельню.Переднею
іль а бдівельни ів завершвали опати теплотрас. На самій
модльнійазовій отельнівідновили ви радене обладнання, я
тіль и завершиться вирішення
проблеми  з отримання ліцензії

талімітаз,воназапрацює.
Визначені стро и введення в
е сплатаціюспортивноо омпле снезмінилися,оловне,аби
отримати решт оштів, я і необхідні для завершення першої
чери бдівництва.
- Віримо, - висловив впевненістьВолодимирДовж ,-що
АндрійШинь овичпосприяєвиділеннюзДержавнообюджет
ще3мільйонівривень,аврайонномбюджетімаємовіднайти
1,5мільйонаривень.
Побвали ми і на іншом
об’є ті, де ведться бдівельні
роботи за ошти з Державноо
бюджет,довиділенняя ихма симм зсиль до лав Андрій
Шинь ович. Це ре онстр ція
по рівліДНЗ«Бджілонь а».Приміщенняцьоодитячоосадоч а
блозбдоване1983році.Чоосьтічасиблата атехнолоіябдівництвапо рівлі,безтех-

нічноо поверх,тожнаверхньом поверсі
зимою бло
джехолодно,а
вліт  дже
жар о.
- Десь 20
ро ів том порівлясталазаті ати, - приадала завідюча
Зінаїда Шов омд, - ЇЇ ремонтвали, зодом
блотесаме.Вихідбводин,я
і в ш олі-імназії – збдвати
шатров по рівлю. Оббивала я
ром порои не рі , і не два,
аж по и не перейнявся нашою
проблемою Андрій Шинь ович.
ДобивсявиділеннязДержавнообюджет732,1тисячіривень.
Місяцьтомроботирозпочали
бдівельни и  ТОВ «Моноліт».
Працюють дже професійно,
вже зробили  одн сторон
по рівлі.
Бдівельни итемпівнезбавляють, найближчим часом реонстр ціяпо рівліДНЗ«Бджілонь а»завершиться.Віриться,
щодо1травнябдезавершене
і бдівництво спортивноо омпле срайоннообдин  льтри та розпочнться роботи з
дроїчери–введенняве сплатаціюлядаць оїзали.
Галина ТЕБЕНЬКО

Слжимо,щобзахищати
12січня2017ро відб лосяпідведенняпідс м івроботиТеофіпольсьоовідділенняполіціїКрасилівсь ооВПГУНПвХмельниць ійобластіза
2016рі , частьвя ом взялизаст пни начальни аГоловнооУправління Національної поліції в Хмельниць ій області підпол овни а поліції
Р сланГерасимч таособовийс ладвідділенняполіції.
Ізвст пнимсловомвист пивР сланГерасимч ,наолосивши,щоправоохоронцямнеобхіднозосередитисьнелишеная най ращом ви онані
своїхсл жбовихобов’яз ів,авперш чер ,працюватидлялюдей.Щоб
ожнийпересічнийромадянинзнав,щополіціязавждиприйденадопомо , ожне римінальнеправопор шенняб дероз рито,азлочинець,
відповіднодоза онодавства,б депо араний.
Щодорез льтатівроботиза2016рі :працівни амиТеофіпольсь оо
відділенняполіціїрозлян то2893зверненняромадянрізноохара тер ,
зя их:списановиснов ом(зідноЗУ«Прозверненняромадян»безозна
злочин )2130;зареєстровановєдинийреєстрдос довихрозслід вань469
римінальнихпроваджень.
Зчислазареєстрованих римінальнихпроваджень91завчиненнятяжихтаособливотяж их римінальнихправопор шень(злочинів).
Повидахзлочинівпереважаютьнаст пні:
-стаття185ККУ раїни( радіж а)102 римінальніправопор шення(39
тяж их);
-стаття125ККУ раїни( миснеле етілесне ш одження)38 римінальнихправопор шень;
-стаття190ККУ раїни(шахрайство)13 римінальнихправопор шень;
-286ККУ раїни(пор шенняправилбезпе идорожньоор х абое спл атаціїтранспорт особами,я і ер ютьтранспортнимизасобами)9 римінальнихправопор шень(1тяж е).
Протяом2016ро задо ментовано3 римінальніправопор шення
ор пційної спрямованості, вчинені посадовими сл жбовими особами
різнихрівнів,зя их2направленодос д зобвин вальнима том,ащепо
одном триваютье спертизи,післянадходженняя ихпровадженняб де
с ерованодос д .
Виявлено10злочинів,пов’язанихізнеза оннимобіомнар отичних
засобів,та4злочинищодонеза онноообі зброї,я інаправленодос д ,
сіхвиннихосібзас джено.
Роз рито84 радіж и, том числі27тяж их,зя их65за інченоз
обвин вальнима том,віншихтриваютьслідчідії.Крімтоороз рито13
радіжо  атеоріїмин лихро ів.
Заза інченими римінальнимипровадженнямизабезпеченовідш од вання89тисячривеньматеріальнихзбит ів,завданихзлочинними
діями,із143тисячривеньзаподіяних.
Незважаючинапроведенняпостійноїроботипоналяд задорожнімр хом,доп щенос оєння34дорожньо-транспортнихприод,вя ихдев’ять
осіботрималитілесні ш одження,чотириособизаин ли.Основними
видамидорожньо-транспортнихприодб ли:наїзднапішохода–6приод;зіт неннятранспортнихзасобів-10приод;пере идання-5ДТП.
Працівни амисе тор реа ванняпатр льноїполіції(підрозділстворено04.07.2016)здійснено1408виїздівзаповідомленнямилінії„102”.Середнійчасприб ттянаряд ГРПП–16:24хв.Патр льноюполіцієювиявленотазадо ментовано674адміністративнихправопор шень,найбільше:пор шенняправиле спл атаціїтранспортнихзасобів298фа тів;вчиненнянасильствавсім“ї76фа тів; ер ваннятранспортнимзасобомв
станіал оольноосп’яніння61фа т;вчиненнядрібноох ліанства38
фа тів;виотовленнятапридбаннясамоон 12фа тів.
Станомна1.01.2017заадміністративнимисправамипрацівни івГРПП,
на ладеноштрафівнас м 581968тис.рн,стянено279980тис.рн.
Се торомпревенціїТеофіпольсь ооВнПпрофіла т ються255осіб,що
переб ваютьнарізнихоблі ах,найбільшезя их:100завчиненнянасильствавсім’ї;34–ранішес димих;47-зазловживанняал оолем,я і
потреб ють ваизбо поліції;28дорослихпритян тихдоадміністративноївідповідальностізаненалежневихованнядітей;16неповнолітніх
правопор шни ів.
ВдозвільнійсистеміТеофіпольсь ооВнПзнаходятьсянаоблі 718
власни івмисливсь оївонепальноїзброї,вя их власності794одиниці
зброї,674лад оствольноїта35нарізноївонепальноїзброї.Наоблі переб вають32власни иазовоїзброїта22власни ипристроївдлявідстріл
льз мовимиснарядаминесмертельноїдії.Запор шенняправилзберіаннязброїдоадміністративноївідповідальностіпритян то23ромадянина.
Ранішес димимиособамизадванадцятьмісяцівпоточнооро ,с оєно24 римінальніправопор шення,неповнолітнімивчинено5 римінальнихправопор шень.
Дільничнимиофіцерамиполіціїнаосіб,я іформальнопідпадаютьпіддію
За он У раїни«Проадміністративнийналядзаособамизвільненимиз
місцьпозбавленняволі»заведено10справадміністративнооналяд .
Протяом2016ро дільничнимиполіцейсь имивиявленотазадо ментовано566адміністративнихправопор шень,найбільшезя их:вчинення насильства в сім’ї 155 фа тів; виотовлення, придбання та зб т
самоон 49фа тів;дрібна радіж а14фа тів.
Інспе торомювенальноїпревенціїзадо ментовано63адміністративнихправопор шення,найбільшезя их:неналежневи онаннябать івсьихобов’яз ів30фа тів;появавромадсь ом місцівп’яном виляді9
фа тів;пор шенняправилторівліал оольниминапоямитатютюновими
виробами7фа тів; ріннятютюновихвиробіввзабороненихмісцях7
фа тів;доведеннянеповнолітньоодостан сп’яніння5фа тів.
Зметоюви онанняпрацівни амиТеофіпольсь оовідділенняполіції
завдань,визначенихЗа ономУ раїни«ПроНаціональн поліцію», поточном роціб депродовженоробот подо мент ванню,виявленнюі
роз риттюадміністративнихта римінальнихправопор шень(злочинів).
За ли аємонаселенняналежнимчиномставитисядопроведенняпрацівни амиполіціїпревентивнихзаходівтасвоєчасноінформ ватиполіцію
прос оєнняпротиправнихдій,свід амия ихвонистали.
Уходіпідведенняпідс м іввизначенопланроботина2017рі тапоставлено он ретнізавданнящодоподальшоїроботиособовоос лад
відділення.Головним ритеріємроботиполіціївизначенорівеньбезпе и
тадовіриромадян,аджелишеспільніз силлятапідтрим аромадсь ості
дозволятьправоохоронцямдосятипозитивнихрез льтатів роботі.
Словаподя ивисловлюю ерівництв Теофіпольсь оїРДА,Теофіпольсьоїрайонноїрадитабільшостісільсь ихтаселищнихолів, ерівни ам
сільсь оосподарсь ихформ ваньрайон ,я ізпороз міннямставляться
допроблемполіціїтапідтрим ють впровадженнірізних омпле сних
прорам.

Серій СТУЧИНСЬКИЙ,
начальни& Теофіпольсь&оо відділення поліції

