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12�січня�2017�ро
��відб�лося�підведення�підс�м
ів�роботи�Теофіпольсь-


о�о�відділення�поліції�Красилівсь
о�о�ВП�ГУНП�в�Хмельниць
ій�області�за

2016�рі
,��часть�в�я
ом��взяли�заст�пни
�начальни
а�Головно�о�Управлі-

ння�Національної� поліції� в� Хмельниць
ій� області� підпол
овни
а� поліції

Р�слан�Герасимч�
�та�особовий�с
лад�відділення�поліції.

Із�вст�пним�словом�вист�пив�Р�слан�Герасимч�
,�на�олосивши,�що�пра-

воохоронцям�необхідно�зосередитись�не�лише�на�я
най
ращом��ви
онані

своїх�сл�жбових�обов’яз
ів,�а�в�перш��чер��,�працювати�для�людей.�Щоб


ожний�пересічний��ромадянин�знав,�що�поліція�завжди�прийде�на�допо-

мо��,�
ожне�
римінальне�правопор�шення�б�де�роз
рито,�а�злочинець,

відповідно�до�за
онодавства,�б�де�по
араний.

Щодо�рез�льтатів�роботи�за�2016�рі
:�працівни
ами�Теофіпольсь
о�о

відділення�поліції�роз�лян�то�2893�звернення��ромадян�різно�о�хара
тер�,

з�я
их:�списано�виснов
ом�(з�ідно�ЗУ�«Про�звернення��ромадян»�без�озна


злочин�)�2130;�зареєстровано�в�єдиний�реєстр�дос�дових�розслід�вань�469


римінальних�проваджень.

�З�числа�зареєстрованих�
римінальних�проваджень�91�за�вчинення�тяж-


их�та�особливо�тяж
их�
римінальних�правопор�шень�(злочинів).

По�видах�злочинів�переважають�наст�пні:

-�стаття�185�КК�У
раїни�(
радіж
а)�102�
римінальні�правопор�шення�(39

тяж
их);

-�стаття�125�КК�У
раїни�(�мисне�ле�
е�тілесне��ш
одження)�38�
римі-

нальних�правопор�шень;

-�стаття�190�КК�У
раїни�(шахрайство)�13�
римінальних�правопор�шень;

-�286�КК�У
раїни�(пор�шення�правил�безпе
и�дорожньо�о�р�х��або�е
сп-

л�атації�транспорт��особами,�я
і�
ер�ють�транспортними�засобами)�9�
ри-

мінальних�правопор�шень�(1�тяж
е).

Протя�ом�2016�ро
��задо
�ментовано�3�
римінальні�правопор�шення


ор�пційної� спрямованості,� вчинені� посадовими� сл�жбовими�особами

різних�рівнів,�з�я
их�2�направлено�до�с�д��з�обвин�вальним�а
том,�а�ще�по

одном��тривають�е
спертизи,�після�надходження�я
их�провадження�б�де

с
еровано�до�с�д�.

Виявлено�10�злочинів,�пов’язаних�із�неза
онним�обі�ом�нар
отичних

засобів,�та�4�злочини�щодо�неза
онно�о�обі���зброї,�я
і�направлено�до�с�д�,

�сіх�винних�осіб�зас�джено.

Роз
рито�84�
радіж
и,���том��числі�27�тяж
их,�з�я
их�65�за
інчено�з

обвин�вальним�а
том,�в�інших�тривають�слідчі�дії.�Крім�то�о�роз
рито�13


радіжо
�
ате�орії�мин�лих�ро
ів.

За�за
інченими�
римінальними�провадженнями�забезпечено�відш
о-

д�вання�89�тисяч���ривень�матеріальних�збит
ів,�завданих�злочинними

діями,�із�143�тисяч��ривень�заподіяних.

Незважаючи�на�проведення�постійної�роботи�по�на�ляд��за�дорожнім�р�-

хом,�доп�щено�с
оєння�34�дорожньо-транспортних�при�од,�в�я
их�дев’ять

осіб�отримали�тілесні��ш
одження,�чотири�особи�за�ин�ли.�Основними

видами�дорожньо-транспортних�при�од��б�ли:�наїзд�на�пішохода�–�6�при-

�од;�зіт
нення�транспортних�засобів�-�10�при�од;�пере
идання�-�5�ДТП.

Працівни
ами��се
тор��реа��вання�патр�льної�поліції�(підрозділ�створе-

но�04.07.2016)�здійснено�1408�виїздів�за�повідомленнями�лінії�„102”.�Се-

редній�час�приб�ття�наряд��ГРПП�–�16:24�хв.�Патр�льною�поліцією�вияв-

лено�та�задо
�ментовано�674�адміністративних�правопор�шень,�найбіль-

ше:�пор�шення�правил�е
спл�атації�транспортних�засобів�298�фа
тів;�вчи-

нення�насильства�в�сім“ї�76�фа
тів;�
ер�вання�транспортним�засобом�в

стані�ал
о�ольно�о�сп’яніння�61�фа
т;�вчинення�дрібно�о�х�лі�анства�38

фа
тів;�ви�отовлення�та�придбання�само�он��12�фа
тів.

Станом�на�1.01.2017�за�адміністративними�справами�працівни
ів�ГРПП,

на
ладено�штрафів�на�с�м��581968�тис.��рн,�стя�нено�279980�тис.��рн.

Се
тором�превенції�Теофіпольсь
о�о�ВнП�профіла
т�ються�255�осіб,�що

переб�вають�на�різних�облі
ах,�найбільше�з�я
их:�100�за��вчинення��на-

сильства�в�сім’ї;�34�–�раніше�с�димих;�47�-�за�зловживання�ал
о�олем,�я
і

потреб�ють��ва�и�з�бо
��поліції;�28�дорослих�притя�н�тих�до�адміністра-

тивної�відповідальності�за�неналежне�виховання�дітей;�16�неповнолітніх

правопор�шни
ів.

В�дозвільній�системі�Теофіпольсь
о�о�ВнП��знаходяться�на�облі
��718

власни
ів�мисливсь
ої�во�непальної�зброї,�в�я
их���власності�794�одиниці

зброї,�674��лад
оствольної�та�35�нарізної�во�непальної�зброї.�На�облі
��пере-

б�вають��32��власни
и��азової�зброї�та�22��власни
и��пристроїв�для�відстріл�


�ль�з���мовими�снарядами�несмертельної�дії.�За�пор�шення�правил�збе-

рі�ання�зброї�до�адміністративної�відповідальності��притя�н�то�23��рома-

дянина.

Раніше�с�димими�особами��за�дванадцять�місяців�поточно�о�ро
�,�с
оє-

но�24�
римінальні�правопор�шення,�неповнолітніми�вчинено�5�
риміналь-

них�правопор�шень.

Дільничними�офіцерами�поліції�на�осіб,�я
і�формально�підпадають�під�дію

За
он��У
раїни�«Про�адміністративний�на�ляд�за�особами�звільненими�з

місць�позбавлення�волі»�заведено�10�справ�адміністративно�о�на�ляд�.

Протя�ом�2016�ро
��дільничними�поліцейсь
ими�виявлено�та�задо
�-

ментовано�566�адміністративних�правопор�шень,�найбільше�з�я
их:�вчи-

нення�насильства�в�сім’ї�155�фа
тів;�ви�отовлення,�придбання�та�зб�т

само�он��49�фа
тів;�дрібна�
радіж
а�14�фа
тів.

Інспе
тором�ювенальної�превенції�задо
�ментовано�63�адміністратив-

них�правопор�шення,�найбільше�з�я
их:�неналежне�ви
онання�бать
івсь-


их�обов’яз
ів�30�фа
тів;�поява�в��ромадсь
ом��місці�в�п’яном��ви�ляді�9

фа
тів;�пор�шення�правил�тор�івлі�ал
о�ольними�напоями�та�тютюновими

виробами�7�фа
тів;�
�ріння�тютюнових�виробів�в�заборонених�місцях�7

фа
тів;�доведення�неповнолітньо�о�до�стан��сп’яніння�5�фа
тів.

З�метою�ви
онання�працівни
ами�Теофіпольсь
о�о�відділення�поліції

завдань,�визначених�За
оном�У
раїни�«Про�Національн��поліцію»,���по-

точном��році�б�де�продовжено�робот��по�до
�мент�ванню,�виявленню�і

роз
риттю�адміністративних�та�
римінальних�правопор�шень�(злочинів).

За
ли
аємо�населення�належним�чином�ставитися�до�проведення�праців-

ни
ами�поліції�превентивних�заходів�та�своєчасно�інформ�вати�поліцію

про�с
оєння�протиправних�дій,�свід
ами�я
их�вони�стали.

У�ході�підведення�підс�м
ів�визначено�план�роботи�на�2017�рі
�та�по-

ставлено�
он
ретні�завдання�щодо�подальшої�роботи�особово�о�с
лад�

відділення.�Головним�
ритерієм�роботи�поліції�визначено�рівень�безпе
и

та�довіри��ромадян,�адже�лише�спільні�з�силля�та�підтрим
а��ромадсь
ості

дозволять�правоохоронцям�дося�ти�позитивних�рез�льтатів���роботі.

Слова�подя
и�висловлюю��
ерівництв��Теофіпольсь
ої�РДА,�Теофіпольсь-


ої�районної�ради�та�більшості�сільсь
их�та�селищних��олів,�
ерівни
ам

сільсь
о�осподарсь
их�форм�вань�район�,�я
і�з�пороз�мінням�ставляться

до�проблем�поліції�та�підтрим�ють���впровадженні�різних�
омпле
сних

про�рам.

Сер�ійСТУЧИНСЬКИЙ,

начальни&Теофіпольсь&о�овідділенняполіції

Мешанці�Теофіпольщини�вже

стомилися�оббивати�поро�и�а-

бінетів�та�просити,��щоб�т�тешній

районний�б�дино��льт�ри�таи

доб�д�вали.�Коли�торі�районом

пройшла�звіста,�що�за�сприян-

ня� нашо�о� народно�о� деп�тата

Ураїни� Андрія�Шиньовича� з

Державно�о�Фонд��Ре�іонально-

�о�розвит��б�ли�виділені�ошти

Днями�ми� з� ерівниом� �ро-

мадсьої�приймальні�народно�о

деп�тата�Ураїни�Андрія�Шиньо-

вича,� �оловою�районної� ор�ані-

зації�політичної�партії� «За�он-

ретні� � справи»� Володимиром

Довж�ом� � знов�� поб�вали� на

б�дівництві� спортивно�о� омп-

лес��нашо�о�ба�атостраждаль-

но�о�дов�об�д��-�районно�о�б�-

дин���льт�ри.�Що�ж,�за�місяць,

що�мин�в,�б�дівельнии�підряд-

ниа�–�ПП�«Ветор-М»� -�значно

прос�н�лися�вперед.�Рез�льтати

ми�побачили�на�власні�очі,�а�ви-

онроб� підприємства� І�ор� Кра-

вець�все�нам�проомент�вав.

-� Ми� пратично� завершили

лад�,� бо� ж� м�р�вали� д�шові

абіни,� санв�зли,� роздя�альні,

шт�ат�рили�стіни,��-�розазав,�-

пролали�нові�елетричні�абелі,

встановили� нов�� вентиляційн�

систем�,�завершили�проладан-

ня� аналізаційної� мережі,� зали-

шилося�замінити�метрів�30�зов-

нішньої,�бо�ж�забита,�відновити

її�неможливо.�Розпочинаємо�де-

монт�вати�віна,�мали�намір�за-

мінити�слопаети,�та�з�ідно�со-

ри�овано�о�проет��б�демо�вста-

новлювати� нові,� енер�озбері�а-

ючі,�ви�отовлені�за�останніми�с�-

часними� техноло�іями.� Таож

вже�змонт�вали�нов��опалюваль-

н�� систем�,� приміщення�ж� � ве-

лие,�треба�забезпечити�відпов-

ідний�температ�рний�режим.�На

др��ом��поверсі��можна�прист�-

пати� до� оздоблювальних� робіт,

але� т�т�має� б�ти� тепло,� за� два

тижні�повинно�владнатися�питан-

ня�з�до�ментацією�по�елетрич-

ном��освітленню�та��азопостачан-

ню.�Що�ж�до�підло�и����оловній

спортивній�залі�на�першом��по-

версі,�то�б�де�та:�ми�зняли�стар�

підло��,� поладемо� спеціальн�

резин�,� на� неї� –� нові� дерев’яні

ла�и,�на�них�–�нов��підло��.

Найбільше� ж� роботи� ще� �

підвальном��приміщенні.�Продов-

ж�ємо� за�либлювати� підло��,� в

одній�залі�вже�зробили�стяж�,�т�т

Андрій�Шинь�ович:

Теофіпольсь�ом�РБК�бти!

для�відновлення�робіт,�ба�ато�хто

не�мі�����це�повірити.�Та�вже�сьо-

�одні�рез�льтат�роботи�є.��Пере-

вірити,��я�освоюють�надан��с�м�

Андрій� Васильович� завітав� вже

на�почат��ро�.

Важо�повірити,�що�ще�деіль-

а�місяців� том�� т�т� б�ло�Бо�ом

заб�те�приміщення:� �розмальо-

вані� стіни,� вщент� зр�йнована

підло�а�та�ча�арнии,�яі�б�ли�я

ззовні,�та�і�всередині.�Нині��ро-

бота�«ипить»�та�вже�видніються

онретні�зміни.

-� Наша� оманда� ініціювала� і

продовжила� д�же� необхідн�

справ��для�всьо�о�Теофіпольсь-

о�о� район�� –� доб�дов�� місце-

во�о�районно�о�б�дин���льт�-

ри.�Цьо�о�ро��я�план�ю�зал�чи-

ти�ще�10�мільйонів��ривень,�аби

відрити� перш�� частин�� –

спортивний� омплес.� Т�т� б�де

ф�нціон�вати� і� велиий� зал� і

малий,� б�д�ть� д�шові� імнати,

тренерсьа�та��арно�облаштовані

роздя�альні�для�спортсменів.�Це,

я� впевнений,� �арний� почато,

після�цьо�о�б�демо�реонстр�ю-

вати�і�зал�,� і�фойє,�–�поділився

планами�під�час�візит��спів�оло-

ва�політичної�партії�«За�онретні

справи»�Андрій�Шиньович.

Роботи���РБК�розпочались�не

та�давно,�одна�рез�льтати�вже

видно.�З�нетерпінням�відриття

чеають� �сі� мешанці� район�,

адже�надій�на�відновлення�робіт

��дов�об�ді�вже�не�б�ло.�За�пе-

реонанням�спів�олови�партії�«За

онретні�справи»,�прилад��по-

передніх�бажаючих�створити�РБК

наслід�вати�не�б�д�ть,� і� всі�ро-

боти�довед�ть�до�інця.�Хорошим

доазом�то�о,�що�за�справ��взя-

лися�відповідальні�люди,��є�Центр

первинної�медио-санітарної�до-

помо�и,��в�яом��ремонт�завер-

шили�мин�ло�о�ро�,�а�ошти�на

таі�зміни�знов��ж�таи�зал�чив

з�держбюджет��Андрій�Васильо-

вич.

ЮліяКУЧЕР
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має�б�ти�др��ий�вхід.�Треба�оз-

добити�стіни�та�стелю,�облицю-

вати�санв�зли�та�д�шові�абіни.

Поазав� І�ор� Володимирович

нам�і��азов��отельню.�Перед�нею

ільа� б�дівельниів� заверш�ва-

ли� опати� теплотрас�.�На� самій

мод�льній��азовій�отельні��відно-

вили� вирадене� обладнання,� я

тільи� завершиться� вирішення

проблеми� � з� отримання�ліцензії

та�ліміт���аз�,�вона�запрацює.

Визначені� строи� введення� в

еспл�атацію�спортивно�о�омп-

лес��не�змінилися,��оловне,�аби

отримати� решт�� оштів,� яі� не-

обхідні� для� завершення� першої

чер�и�б�дівництва.

-� Віримо,� -� висловив� впев-

неність�Володимир�Довж�,�-�що

Андрій�Шиньович�посприяє�ви-

діленню�з�Державно�о�бюджет�

ще�3�мільйонів��ривень,�а�в�рай-

онном��бюджеті�маємо�віднайти

1,5�мільйона��ривень.

Поб�вали� ми� і� на� іншом�

об’єті,� де� вед�ться� б�дівельні

роботи� за� ошти� з�Державно�о

бюджет�,�до�виділення�яих�ма-

сим�м� з�силь� долав� Андрій

Шиньович.� Це� реонстр�ція

порівлі�ДНЗ�«Бджілоньа».�При-

міщення�цьо�о�дитячо�о�садоча

б�ло�зб�доване���1983�році.�Чо-

�ось���ті�часи�б�ла�таа�техноло-

�ія�б�дівництва�порівлі,�без�тех-

нічно�о� повер-

х�,�то�ж�на�вер-

хньом��поверсі

зимою� б�ло

д�же�холодно,�а

вліт�� д�же

жаро.

-� Десь� 20

роів� том�� по-

рівля�стала�за-

тіати,� -�при�а-

дала� завід�юча

Зінаїда�Шово-

м�д,� -� ЇЇ� ремонт�вали,� з�одом

б�ло�те�саме.�Вихід�б�в�один,�я

і� в� шолі-�імназії� –� зб�д�вати

шатров�� порівлю.� Оббивала� я

р��ом�поро�и�не�рі,� і�не�два,

аж� пои� не� перейнявся� нашою

проблемою�Андрій�Шиньович.

Добився�виділення�з�Державно-

�о�бюджет��732,1�тисячі��ривень.

Місяць�том��роботи�розпочали

б�дівельнии� � ТОВ� «Моноліт».

Працюють� д�же� професійно,

вже� зробили� � одн�� сторон�

порівлі.

Б�дівельнии�темпів�не�збав-

ляють,� найближчим� часом� ре-

онстр�ція�порівлі�ДНЗ�«Бджі-

лоньа»�завершиться.�Віриться,

що�до�1�травня�б�де�завершене

і�б�дівництво�спортивно�о� ом-

плес��районно�о�б�дин���ль-

т�ри� та� розпочн�ться� роботи� з

др��ої�чер�и�–�введення�в�есп-

л�атацію��лядацьої�зали.

ГалинаТЕБЕНЬКО

Сл�жимо,�щоб�захищати


