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20�січня,�близь�о�12.20,�до�чер�о-
вої�частини�Кам'янець-Подільсь�о�о
районно�о� відділення� поліції� наді-
йшло�повідомлення�від�фельдшера
с.Вільховець,�що�в�житловом"�б"дин-
�",�за�місцем�проживання,�виявлено
тр"п�67-річної�місцевої�житель�и�з
тілесними�"ш�одженнями�"�ви�ляді
т"пої�травми�лівої�с�роневої��іст�и,
саден�обличчя�та�обох�р"�.
На�місце� події� одраз"�ж� виїхала

слідчо-оперативна� �р"па� разом� із
�іноло�ом�та�с"дово-медичними�е�-
спертами.�Я��розповів�правоохорон-
цям�заявни�,�до�ньо�о�в�обідню�пор"
прийшла� доч�а� за�иблої,� 47-річна
місцева�житель�а,�я�а�переб"вала�в
стані�ал�о�ольно�о�сп'яніння.�Вона
повідомила,�що�її�мати�померла�та
попросила�меди�а�зафі�с"вати�фа�т
смерті.�Зайшовши�в�дім,�фельдшер
побачив� вели�"� �іль�ість� �рові� та
с�ривавлене�тіло�пенсіонер�и,�що�ле-
жало�пор"ч�із�ліж�ом�в�одній�із��імнат.
Зроз"мівши,�що�жін�а�померла�не
природною� смертю,� він� ви�ли�ав
правоохоронців.
Сл"жбовий�соба�а�взяв�слід,�що

привів�до�доч�и�за�иблої,�я�а�саме
переб"вала� недале�о� від� б"дин�".
Своєї�провини�жін�а�не�визнає,�од-
на��сліди��рові�на�її�вз"тті�та�інших
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Ві�тор�Петрович�ЄРМЕНЧУК
За�рі��деп"татсь�ої�діяльності�брав�а�тивн"�"часть�"�роботі�районної�ради�та�її�ор�анів.
Відвід"вав�пленарні�засідання,�вносив�пропозиції�до�поряд�"�денно�о,�брав�"часть�в

об�оворенні�питань�життєдіяльності�Кам'янеччини,�подаючи�пропозиції,�за"важення,
доповнення.�Є�членом�постійної�деп"татсь�ої��омісії�райради�з�питань�за�онності,�пра-
вопоряд�",�співпраці�з�ор�анами�місцево�о�самовряд"вання�і�ви�онавчої�влади,�ре�ла-
мент",�деп"татсь�ої�діяльності,�ети�и�та�засобів�масової�інформації,�дотримання�вимо�
запобі�ання�та�вре�"лювання��онфлі�т"�інтересів.�На�її�засіданнях�пропрацьов"валися
із�засл"хов"ванням�спеціалістів�районної�державної�адміністрації,�районної�ради,�На-
ціональної�поліції,�про�"рат"ри�та�ін.�найрізноманітніші�аспе�ти�забезпечення�стабіль-
ної�роботи�системи�влади�в�нашом"�районі.�Гострі�дис�"сії�точилися�нав�оло�питань
бюджет",�освіти,�медицини.
Жодно�о�раз"�не��олос"вав�за�за�риття�освітянсь�их�і�медичних�за�ладів.�До�останньо-

�о�відстоював�продовження�роботи�хір"р�ії�та��іне�оло�ії�Орининсь�ої�номерної�лі�арні.
Постійно,�я��людина,�я�а�працювала�над�спор"дженням�оборонних�об'є�тів�"�Донець�ій

області,� тримав�"�полі� зор"�питання�"часни�ів�АТО.�Займався�збором�допомо�и�для�захисни�ів�У�раїни� і
відправ�ою�її�на�схід.
Постійно��онта�т"ю�з�виборцями�сво�о�о�р"�"�та��ерівництвом�Ш"стовець�ої�сільсь�ої�ради.�Неодноразово

реа�"вав�на�проблеми�автоб"сно�о�спол"чення,�розчищення�шляхів�сільсь�о�о�й�районно�о�значення.�Допома-
�ав�"�вирішенні�проблеми�ремонт"�дорі��Ш"стовець�ої�та�Підпилип'янсь�ої�територіальних��ромад.
Сприяв�"�відновленні�проводово�о�радіомовлення�і�телефонно�о�зв'яз�"�в�селах�Нівер�а,�Чорно�озинці,�Ш"стівці.
Подав�три��оле�тивних�та�один�індивід"альний�деп"татсь�і�запити.�На�запрошення�жителів�район"�брав

"часть�"�роботі�сільсь�их�та�селищної�рад.
Є�членом�деп"татсь�ої�фра�ції�"�районній�раді�«За��он�ретні�справи».�На�її�неодноразових�засіданнях�ви-

словлював�свої�по�ляди�та�д"м�и�щодо�розв'язання�тих�чи�інших�проблем�"�роботі�самої�фра�ції,�а�т"альних
аспе�тів�життєзабезпечення�Кам'янеччини�або�о�ремих�територіальних��ромад�та�їх�населених�п"н�тів.
Постійно�здійснював�прийоми��ромадян�з�вирішення�їх�особистих�проблем�та��ромадсь�их�інтересів.
Плідно�співпрацюю�з�деп"татами�та��ерівництвом�районної�ради,�райдержадміністрації,�деп"татами�Хмель-

ниць�ої�обласної�ради,�народними�деп"татами�У�раїни.�За�їх�підтрим�и�нерід�о�доводилося�виріш"вати�існ"-
ючі�проблеми�жителів�нашо�о�район".
З�оптимізмом�дивлюся�"�майб"тнє.�Вірю�в�добро�і�справедливість,�адже�є�ба�ато�порядних�і�м"дрих�"�-

раїнців.�Та��все�не�б"де!

Cер�ій�Іванович�САМСОНЮК
За� рі�� деп"татсь�ої� діяльності

брав�"часть�"�всіх�засіданнях�сесій
Кам'янець-Подільсь�ої� районної
ради.
Є��оловою�постійної��омісії�з�пи-

тань�б"дівництва,�житлово-�ом"-
нально�о��осподарства�та�розвит-
�"�спільної�власності�територіаль-
них��ромад,�тор�івельно�о,�поб"-
тово�о�обсл"�ов"вання,�транспор-
т"�і�зв'яз�".�Комісія�проводить�а�-
тивн"�робот"�щодо�роз�ляд"�важ-
ливих�для�Кам'янець-Подільсь�о�о�район"�питань�та
ре�"лярні�засідання�з�метою�роз�ляд"�звернень�юри-
дичних�та�фізичних�осіб,�аналіз"�прое�тів�до�"ментів,
що�роз�лядаються�на�сесійних�засіданнях�Кам'янець-
Подільсь�ої�районної�ради.�Крім�то�о,�за�даний�час��о-
місія�здійснила�7�виїзних�засідань.
Протя�ом�звітно�о�період"�брав�"часть�"�засіданнях

сесій�Чабанівсь�ої�сільсь�ої�ради.
За�звітний�період�відповідно�до�вимо��За�он"�У�-

раїни� «Про�стат"с�місцевих�деп"татів»�два�рази�на
місяць�проводив�особистий�прийом��ромадян,�я��без-
посередньо�в�приміщенні�Чабанівсь�ої�сільсь�ої�ради,
та��і�в�м.Кам'янець-Подільсь�ий�(�ожний�перший�та
третій�вівторо��місяця).
Звернення�виборців�в�основном"�стос"вались�на-

дання�матеріальної�допомо�и;�допомо�и�"�ремонті�б"-
дівель�і�спор"д;�бла�о"строю�населених�п"н�тів�Кам'-
янець-Подільсь�о�о�район";�стан"�дорі�,�що�вед"ть�до
населених�п"н�тів,�та�в�населених�п"н�тах�Чабанів-
сь�ої�територіальної��ромади.
Всі�проблемні�питання�по�мірі�можливості�б"ли�ви-

рішені�позитивно.�Проведена�а�тивна�робота�з�ор�ана-
ми�місцево�о�самовряд"вання,�місцевою�державною
адміністрацією,��онтролюючими�та�правоохоронними
ор�анами�щодо�звернень��ромадян,�безпосередньої
діяльності�районної�ради.�За�даний�період�направле-
но�більше�40�деп"татсь�их�звернень,�інформаційних
запитів�з�різних�питань.
За�рах"но���оштів�власно�о�підприємства�здійсне-

но�поточний�ремонт�"�приміщенні�Чабанівсь�ої�ЗОШ
І-ІІІ�ст"пенів,�замінено�двері�та�13�ві�он�на�металопла-
сти�ові.

Ніна�Дмитрівна� СКАВРЕНЮК
За�звітний�період�брала�"часть

в�роботі�засідань�"сіх�сесій�ра-
йонної�ради,�під�час�я�их�вноси-
ла�пропозиції�з�ба�атьох�питань
поряд�"�денно�о,�зо�рема�що�сто-
с"ється�по�ращення�стан"�справ
"�медицині,� освіті,� соціально�о
обсл"�ов"вання� пенсіонерів,
інвалідів,� "часни�ів� АТО.� Ос-
�іль�и� я� член� бла�одійної� �ро-
мадсь�ої�ор�анізації�«Істина�доб-
ра»,�значн"�"ва�"�й�ба�ато�час"

приділяла�збор",�доставці�найнеобхіднішо�о�для�на-
ших�хлопців,�я�і�задіяні�в�АТО�на�сході.�Тримаю�під
опі�ою�чимал"��іль�ість�їхніх�сімей�та�родин�бійців,
я�і�за�ин"ли.
Під�час�засідань��омісії� з�питань�про�ноз"вання,

бюджет"�і�фінансів,�е�ономічної�політи�и,�розвит�"
підприємництва,�інвестицій�та�реалізації�державної
ре�"ляторної�політи�и�"�сфері��осподарсь�ої�діяльності,
членом�я�ої�я�є,�нама�аюся�дотрим"ватися�принцип"
справедливо�о�і�прозоро�о�розподіл"�та�ви�ористання
бюджетних��оштів,�їх�доцільно�о�спрям"вання�на�жит-
тєзабезпечення�та�розвито���ромад.
Виріш"вала�проблеми�з�надання�матеріальної�до-

помо�и�жителям�Кам'янеччини,�допома�ала�з�ремон-
том�б"дівель�постраждалим�від�нещасних�випад�ів.
Дол"чилася�до�по�ращення�бла�о"строю�населених
п"н�тів�нашо�о�район",�стан"�дорі�,�"с"нення�стихій-
них�сміттєзвалищ.
Направила�три��оле�тивні�й�два�індивід"альні�де-

п"татсь�і�запити�на�роз�ляд�під�час�сесій�райради.�Усі
проблемні�питання,�я�і�вини�али�під�час�пленарних
засідань,�нама�алася�виріш"вати�позитивно.
Деп"тати-однопартійці�дор"чили�мені�очолити�в�ра-

йонній�раді�фра�цію�політичної� сили� «За� �он�ретні
справи».�За�звітний�період�відб"лося�вісім�її�засідань.
Вони�проходили�в��острих�дебатах�і�заверш"валися
прийняттям� �онстр"�тивних�рішень.� У� центрі� "ва�и
нашої�фра�ції�на�першом"�місці�завжди�стояли�інтере-
си�простих�людей,�том"�наша�позиція�в�районній�раді
б"ла� і� залишається� відповідальною,� принциповою,
від�ритою�щодо�б"дь-я�о�о�прийняття�рішення.

Д"ховном"�діяч"�епохи,�педа�о�",
вченом",� видавцю� Іван"� О�ієн�"
присвятили� свої� вист"пи� на"�овці,
бібліоте�арі,�ст"денти��оледж"�мис-
тецтв�на�зібранні�в��"льт"рном"�осе-
ред�"�імені�Костя�Сол"хи.�Особлив"
ці�авість�ви�ли�ала�розповідь�ла"-
реата�премії� імені�О�ієн�а,�поділь-

Ïàì'ÿò³ âåëèêîãî óêðà¿íöÿ
сь�о�о� письменни�а� та�ж"рналіста
Мар'яна�Крас"ць�о�о,��отрий�є�авто-
ром�історичної�повісті�про�видатно�о
захисни�а� "�раїнсь�ої� мови,� мі-
ністра�освіти,�митрополита�й�просто
непересічн"�людин"�«Грона��алини
червоної».

Лариса� ЄГОРОВА.

Каж"ть,�що��оли�людина�хвилюєть-
ся,�її�нервові��літини��ин"ть�і�вже�не
відновлюються.�У�Кам'янці�знерво-
ваний�злодюж�а�зі�стажем�і�нерви�собі
добряче�попс"вав,�і�попався�«на��а-
рячом"».
25� січня� в� Кам'янці-Подільсь�о-

м"�працівни�и�се�тора��риміналь-
ної� поліції� під� час� патр"лювання
випад�ово�помітили�сво�о�давньо-
�о�знайомо�о�злодюж�",�я�ий�пово-
дився�досить�підозріло.�Не�поміча-
ючи�правоохоронців,�36-річний��а-
м'янчанин� чимчи�"вав� на� з"пин-
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речах�дають�підстави�вважати,�що
саме�вона�причетна�до�вбивства.�С"-
сіди�та�ож�розповідають,�що��оли�доч-
�а�приходила�до�матері,�між�ними
частень�о�вини�али�свар�и.
На�місці� події� працювали� слідчі,

с"дово-медичні� е�сперти� разом� із
�риміналістичною� лабораторією
ГУНП�в�Хмельниць�ій�області.
–�Варто�зазначити,�що�47-річна�жи-

тель�а� с.Вільховець� неодноразово
притя�"валася� до� адміністративної
відповідальності�за�неналежне�ви�о-
нання�бать�івсь�их�обов'яз�ів.�За�це
в�неї�за�рішенням�с"д"�б"ло�відібра-
но�дитин",�2008�р.н.,�я�а�переб"ває
в� дитячом"� б"дин�"�м.Хмельниць-
�ий.�За�місцем�проживання�жін�а�ха-
ра�териз"ється� не�ативно,� нерід�о
зловживає�ал�о�олем,�–�розповів�на-
чальни��райвідділ"�поліції�І�ор�Кше-
мінсь�ий.�За�цим�фа�том�від�рито
�римінальне� провадження� за� ч.1
ст.115� «Умисне� вбивство»� Кримі-
нально�о� �оде�с"� У�раїни,� сан�ція
я�ої�передбачає�по�арання�"�ви�ляді
позбавлення�волі�на�стро��від�7�до�15
ро�ів.�Слідчі�дії�тривають,�правоохо-
ронці�з'ясов"ють�"сі�обставини�події.

Оле�� ГОРБАНЮК,
інспе�тор� се�тора�превенції

райвідділ)� поліції.

�"�транспорт",�що�на�перехресті�в"-
лиці� Соборної� та� проспе�т"� Гр"-
шевсь�о�о.�Чолові��постійно�озирав-
ся�та�вів�себе�я�ось�дивно,�тож�за
ним�вирішили�поспостері�ати.�І�я�
виявилося,�недаремно,�адже�вже�біля
маршр"т�и,�в�черзі�на�посад�",�зло-
вмисни�-рецидивіст� поц"пив� мо-
більний�телефон�із��ишені�26-річної
містян�и.
На�ивати� п'ятами� �оре-�радієві

та�� і� не� вдалося.� Тепер� чолові�"
світить�від�4�до�6�ро�ів�"в'язнення.

Діна� КУШНІР.

ÍÅÐÂÈ Ï²ÄÂÅËÈ…

Я�им�видався�рі��мин"лий�"�розрізі
соціально-е�ономічно�о�розвит�"�для
район",� звіт"вали�на� вчорашньом"
засіданні��оле�ії�РДА.�В�промислово-
м"� виробництві� «м'язи� наростили»
ДП� «Ні�инсь�ий� �ар'єр»,� ПАТ
«Подільсь�і�Товтри»,�ПП�«Медобори-
2006»,�ПП�«Квін�Майстер»,�ДП�«Лісо-
ве��осподарство»,�ПП�«Резон�Плюс»,
ПП�«Крона�МВД»,�ПАТ�«Подільсь�ий
цемент»,�я��наслідо��прод"�ції�реалі-
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зовано�на�с"м"�3721,3�млн.�рн.,�що�на
42%�більше�в�порівнянні�з�2015�ро-
�ом.�А�ропромисловий�се�тор,�навпа-
�и,�дав�задню�й�с�оротив�виробницт-
во�на� третин".�Особливо�невдалим
звітний�період�став�для�тваринниць-
�ої��ал"зі,�де�с"ттєво�зменшено�вало-
вий�вихід�птиці�та�яєць.�За�словами
начальни�а�відділ"�е�ономічно�о�роз-
вит�",�тор�івлі�та�інфрастр"�т"ри�РДА
Оль�и�Чіпіз"бової,�та�ий�«�р"тий�по-

ворот»�спрово�ований�об'є�тивними
причинами�–�перед"сім�введенням
�арантинних�заходів�"�філії�«Птахо-
фабри�а� «АВІС»� ПАТ� «А�роходин�
Аван�ард»,�на��отр"�припадає�96%
всьо�о�виробництва� тваринниць�ої
прод"�ції�район".�Роз�ритися�на�по-
вн"� сил"� потенціал"� Кам'янеччини
в� рослинництві�місцевим� а�раріям
завадили�по�одні�"мови.�Зернові�та
зернобобові��"льт"ри�зародили�в�се-
редньом"� по� 47� ц/�а,� намолочено
всьо�о�155�тис.тонн�зерна.�Кращий
врожай� видали� технічні� �"льт"ри,
лідером�серед�я�их�є�соняшни�.�Йо�о
вихід�с�лав�29�тис.тонн�при�"рожай-
ності�26�ц/�а.
Зате� збільшенням� темпів� рост"

потішили,� зо�рема,� б"дівнича,
транспортна�сфери�тощо.�У�розвито�
е�ономі�и�район"�за�9�місяців�2016
ро�"�підприємствами�та�ор�анізаці-
ями�освоєно��апітальних�інвестицій
на� с"м"� 160� млн.�рн.,� з� них� 33
млн.�рн.�–�"�житлове�б"дівництво.
У�соціальном"�блоці�доповіді�три-

вожним�дзвіноч�ом� заси�наліз"ва-
ло�для�прис"тніх�повідомлення,�що
лише��ожен�десятий�меш�анець�ра-
йон"�працює.�Том"�а�т"альним�для
Кам'янеччини�є�створення�нових�ро-
бочих�місць.
–�На�підвищення�рівня�зайнятості

в�наст"пном"�році�навряд�чи�варто
пле�ати� ілюзії,� –� за"важив� �олова
РДА�Василь�С"�ач.� –�Оптимізація
освітньої,�медичної��ал"зей�лише�за-
�острюватиме� сит"ацію.�М"симо
втриматися�на�поточном"�рівні.
Особлив"�"ва�"�зверн"ли�й�на�ре-

з"льтати�освоєння��оштів�сільсь�и-
ми�радами.�Адже�щодо�низ�и�про-
е�тів�цей�процес�відб"вається�не�в
тих�швид�остях,�в�я�их�би�хотілося.
Питання�вини�ли�й�до��оловно�о�ос-
вітянина�район"�Олени�Пронозю��сто-
совно�Слобідсь�о-Рихтівсь�ої,� Ка-
диєвець�ої,� К"льчиївець�ої,� Ори-
нинсь�ої�ЗОШ�тощо,�де�фінанси�спря-
мовано� на� по�ращення� та� ремонт
мереж�водопостачання�й�опалення.

Юлія� ЛІЧКЕВИЧ.
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МВС,�СБУ� і� Адміністрація�Пре-
зидента�за�неповних�три�ро�и�на-
�ородили� во�непальною� зброєю
2367�осіб.� Та�і� дані� оприлюднює
"�раїнсь�а�філія� видання� «Дойче
Велле».� Водночас� Міноборони
інформацію�втаємничило,�посила-
ючись� на� За�он� «Про� дост"п� до
п"блічної�інформації».�Сл"жба�без-
пе�и�"�відповіді�на�запит�в�азала,
що�видала�724�одиниці�во�непаль-
ної�зброї�власним�співробітни�ам�і
290� одиниць� –� іншим�особам.�В
АП� дали� найповніш"� відповідь:
Президент�Петро�Порошен�о�за�час
своєї��аденції�на�ородив�пістолета-
ми� «Форт»� вітчизняно�о� вироб-
ництва�15�осіб.

Олеся�МИХАЛЬЧИК.
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На� вчорашньом"� засіданні� �омі-
сія�з�роз�ляд"�питань�встановлення
меморіальних�дошо��і�зна�ів�підтри-
мала�звернення�планово-е�ономіч-
но�о�техні�"м"�облашт"вати�пам'ят-
ний�зна��на� �алиновій�Алеї� слави,
присвячений� за�иблом"� "часни�"
АТО�Роман"�На�лю�".
Б"ло� роз�лян"то� і� �лопотання

місь�о�о� "правління�освіти� і� на"�и

Íà ÷åñòü ãåðî¿â
щодо� встановлення�меморіальних
дошо��Валерію�Лізвінсь�ом"�та�Дмит-
р"� Кримінсь�ом",� �отрі� захищали
У�раїн"�в�зоні�бойових�дій,�на�фаса-
дах�ЗОШ�№15�і�ЗОШ�№17.
Та�ож� прозв"чала� низ�а� пропо-

зицій�з�привод"�переймен"вання�в"-
лиць�міста�"�рам�ах�за�он"�про�де-
�ом"нізацію.

Прес-сл)жба�місь�ої�ради.


