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  • Події, кримінал• Життя громад

Реконструкція 
Малоправутинського НВК

Закінчення. Поч. на стор. 1.
– Цей рік для нашої громади виявився доволі непростим, 

але успішним у плані розвитку сільської інфраструктури. 
Зокрема, нам виділили з Державного фонду регіонального 
розвитку чотири мільйони гривень на реконструкцію, про-
ведення заходів з енергоефективності та утеплення будів-
лі Малоправутинського НВК, – розповідає Берездівський 
сільський голова Віктор Васьківський. – Ці кошти вже 
освоєні на сто відсотків. Перекрито дах навчального закла-
ду, замінено система теплопостачання, встановлено нові 
батареї опалення. Це дозволило вдвічі зекономити спо-
живання енергоносіїв. Незважаючи на те, що виділені дер-
жавою кошти уже використані, роботи не припиняються 
завдяки розумінню з боку керівництва ПрАТ «Об’єднання 
«Прогрес» і особисто депутата обласної ради Артура 
Фрідмана. Я цілком задоволений якістю робіт, які провели 
«прогресівці». Вони як завжди з відповідальністю підійшли 
до поставлених перед ними завдань – усі роботи викону-
ються професійно.

 • Підприємства регіону

для посіву сіянців у касетах. Реалізація 
цього проекту дозволить щорічно ви-
рощувати понад півмільйона одиниць 
стандартних сіянців основних лісоут-
ворюючих порід. Окрім того, встанови-
ли спеціальні холодильники, які за від-
повідних температур дозволять збері-
гати сіянці посадкового матеріалу та 
насіння до моменту їх використання. 
Також у лісгоспі є чотири теплиці, в 
яких вирощуються живці декоративних 
саджанців.

Упродовж знайомства з роботою ліс-
госпу, депутатам міськради розповіли 
про заходи, які проводяться для охо-
рони та захисту навколишніх лісів. Що-
річно  на охорону лісу від пожеж та на 
боротьбу зі шкідниками підприємство 
витрачає понад півтора мільйона гри-
вень. Із технічних засобів Славутський 
держлісгосп має п’ять пожежних авто-
мобілів та інше необхідне обладнання 
для оперативного виявлення та зне-
шкодження лісових пожеж. 

Начальник Хмельницького обласно-
го управління лісового та мисливсько-
го господарства Петро Пешко заго-
стрив увагу учасників Дня депутата на 
необхідності повної взаємодії органів 
місцевого самоврядування з лісоко-
ристувачами при проведенні усіх видів 
робіт, а особливо з попередження та 
ліквідації пожеж у природних екосис-
темах, також зосередив увагу присут-
ніх депутатів на тому, що саме запро-
вадження передового досвіду лісівни-
ків дає змогу успішно працювати та йти 
вперед у ногу з часом.

Керівництво ДП «Славутське лісове 
господарство» працює на перспекти-
ву. Семеро працівників лісгоспу бало-
туються кандидатами у депутати до 
Улашанівської об’єднаної територі-
альної громади, яка межує з лісовими 
масивами. Свій досвід і знання лісів-
ники будуть використовувати не лише 
на користь новоствореної громади, 
але й для збереження та раціонально-
го використання природних багатств 
Славутчини. Серед них: Віктор Гавура 
(Миньківці), Юлій Білецький (Минь-
ківці), Анатолій Свідзінський (Жуків), 
Юрій Гуменюк (Губельці), Олексій Се-
менюк (Цвітоха), Тарас Нерода (Улаша-
нівка), Анатолій Адамчук (Дятилівка).

А. СЕМЕНЧУК, 
«ПУЛЬС». 

Славутський лісгосп 
працює на перспективу
Минулої п’ятниці, з 

нагоди Дня місцево-
го самоврядування, 
на базі ДП «Славут-
ське лісове госпо-
дарство» пройшов 
День депутата для 
депутатського корпу-
су Славутської місь-
кої ради та працівни-
ків міськвиконкому…

Делегацію депутатів очолив міський 
голова Василь Сидор, а спілкувалися 
із гостями начальник Хмельницького 
обласного управління лісового та мис-
ливського господарства Петро Пешко, 
його перший заступник Павло Золо-
тий, директор ДП «Славутське лісове 
господарство» Віктор Сапожнік та голо-
вні фахівці лісгоспу. Подібні заходи уже 
стали традиційними та проводяться з 
метою ознайомлення широкого кола 
громадськості з лісогосподарською ді-
яльністю Славутського лісгоспу. 

Основним завданням колективу ДП 
«Славутське лісове господарство» є 
організація ведення лісового госпо-
дарства та використання лісових ре-
сурсів на принципах невиснажливого і 
безперервного користування, яке має 
забезпечувати збереження лісів, охо-
рону їх від пожеж, захист від шкідників і 
хвороб тощо. Безперервне і невиснаж-
ливе раціональне використання лісо-
вих ресурсів передбачає планомірне 
задоволення потреб виробництва і 
населення в деревині та іншій лісовій 
продукції, розширене відтворення, по-
ліпшення породного складу і якості лі-
сів, підвищення їх продуктивності. 

Одночасно з виконанням основних 
функцій колектив Славутського ліс-
госпу активно працює над створенням 
міцної бази на перспективу. Нещодав-
но підприємство закупило спеціаль-
ні подрібнювачі гілля на технологічну 

тріску та обладнання для виготовлення 
паливних брусочків, які будуть пакува-
тися у сітки. Адже зі значним подорож-
чанням енергоносіїв попит на подібну 
продукцію постійно зростає. Раніше ці 
відходи основного виробництва спа-
лювалися, а тепер будуть приносити 
підприємству додатковий дохід.  

ДП «Славутське лісове господар-
ство» до бюджетів усіх рівнів сплати-
ло  48 мільйонів гривень податків, що 
складає 39,6% від обсягів реалізованої 
продукції, який становить 121,1 млн. 
гривень, у тому числі до Пенсійного 
фонду спрямовано  підприємством 6,4 
мільйона гривень. До відома депутатів 
міської ради також прозвучала інфор-
мація, що впродовж одинадцяти міся-
ців 2018 року ДП «Славутське лісове 
господарство» сплатило до бюджету 
міста Славути  майже вісім мільйонів 
гривень. Тобто, славутські лісівники 
працюють з високою рентабельністю і 
стабільно наповнюють державний бю-
джет. 

На території Славутського держліс-
госпу одним із перших в Україні ство-
рили розсадницький комплекс для 
вирощування посадкового матеріалу 
із закритою та відкритою кореневими 
системами. Така лінія з вирощування 
сіянців є унікальною. Уже побудова-
но навіс на 1700 кв. м для притінення 
та автоматизованого поливу. А поряд 
облаштували спеціальне приміщення 

За словами виконроба Володимира Сорочинського, 
реконструкція навчального закладу розпочалася на почат-
ку вересня поточного року і йде швидкими темпами.

– За цей короткий проміжок часу ми виконали 95% робіт 
з утеплення фасаду будівлі, повністю утеплили дах та 
замінили покрівлю, – говорить будівельник. – На 50% про-
ведено заміну підлоги у внутрішніх приміщеннях. Наразі 
триває штукатурка стін. Завершення всього комплексу 
будівельно-ремонтних робіт заплановано на кінець на-
ступного року. Окрім реконструкції будівлі, за проек-
том планується будівництво сучасної спортивної зали з 
допоміжними приміщеннями і роздягальнями, аналогів 
якої у Славутському районі немає. 

Надзвичайно задоволена ходом робіт і директор Мало-
правутинського НВК Зоя Чуб. За її словами, нарешті як учні, 
так і педагогічний колектив отримають сучасні комфортні 
умови для навчання і праці. 

– Наш навчальний заклад надзвичайно потребував змін, 
– не приховуючи задоволення говорить директор навчаль-
ного закладу. – Саме за сприяння Артура Давидовича 
Фрідмана був розпочатий капітальний ремонт будівлі шко-
ли. Завдяки заміні покрівлі, утепленню фасаду, вдалося 
на 50% зменшити споживання газу. Стара тепломережа 
не забезпечувала нормального обігріву – тепло просто не 
доходило до останніх класів, там учні постійно мерзли. 
Сьогодні тепло в кожному класі! Нарешті наші діти навча-
ються у комфортних умовах. Ми чекаємо на поповнення 

новими учнями і віримо, що наш навчальний заклад зроста-
тиме, адже тут створені всі умови для навчання. В нашому 
дитячому садочку нині виховується двадцять діточок, а у 
школі навчається 237 учнів. У новому році до нас планують 
перевести учнів із Хвощівської школи, адже реконстру-
йований заклад розрахований на 350 навчальних місць. 
Будівельники обіцяють, що після виконання усіх робіт, ми 
будемо економити до 70% енергоносіїв, а зважаючи на те, 
що загальна площа навчального закладу майже дві тисячі 
квадратних метрів, така економія буде суттєвою. На одній 
із зустрічей з педагогічним колективом Артур Давидович 
Фрідман пообіцяв посприяти проведенню реконструкції 
нашої школи, і як завжди свого слова дотримав. Ми дуже 
раді, що наші учні тепер навчатимуться у комфортних умо-
вах.        

А. ПЕРМЯКОВА, «ПУЛЬС».

 

Провів засідання голова ОДА Ва-
дим Лозовий, участь у ньому взяли 
перший заступник голови обласної 
ради Неоніла Андрійчук, керівники 
окремих відділів апарату, структур-
них підрозділів обласної державної 
адміністрації.

На розгляд членів колегії було ви-
несено єдине питання – «Про про-
ект обласного бюджету на 2019 рік». 
Доповідав директор Департаменту 
фінансів облдержадміністрації Сергій 
Пенюшкевич.

Так, загальний обсяг видатків облас-
ного бюджету на 2019 рік визначено 
у сумі 7 526 млн. грн., із них загаль-
ний фонд складає 6762,9 млн. грн., 
спеціальний – 763,1 млн. грн.

Структура обласного бюджету за оз-
накою головного розпорядника коштів 
виглядає таким чином:

– Департамент охорони здоров’я – 
1140,9 млн. грн.;

– Департамент освіти і науки – 760,3 
млн. грн.;

– Управління регіонального розвитку 
– 610,7 млн. грн.;

– Департамент соціального захисту 
населення – 244,0 млн. грн.;

– Управління культури, національ-
ностей, релігій та туризму – 136,3 млн. 
грн.;

– Управління молоді та спорту – 37,9 
млн. грн.

Видатки на заробітну плату 
працівників бюджетної сфери перед-
бачаються в розмірі 1516,4 млн. грн., 
що більше від базового варіанту бюд-
жету минулого року на 31%.

Середня заробітна плата у 2019 році 
по основних галузях планується в таких 

• Час і влада

У минулий четвер, 
6-го грудня, пройшло 
засідання колегії обл-
держадміністрації, на 
якому розглянули про-
ект обласного бюдже-
ту на 2019 рік…

Представлено проект обласного бюджету

розмірах:
– освіта – 7493 грн. (ріст 12,5%);
– охорона здоров’я – 6149 грн. (ріст 

11,1%);
– молодь і спорт – 6876 (ріст 15,3%);
– соцзахист – 5500 грн. (ріст 18,4%);
– культура – 6123 грн. (ріст 13,1%).
Також у складі обласного бюд-

жету третина ресурсу припадає на 
фінансування державних програм 
соціального захисту населення, які 
фінансуються за рахунок відповідних 
субвенцій із державного бюджету.

В цьому проекті на пільги, житлові 
субсидії, державні та соціальні допо-
моги визначеним категоріям грома-
дян передбачено 3 939,7 млн. грн., що 
менше у порівнянні з призначеннями 
2018 року на 1 311,8 млн. грн. (мінус 
25%).

Традиційно передбачаються 
субвенції  місцевим бюджетам на 
здійснення соціальних виплат. Загаль-
ний обсяг таких субвенцій на 2019 рік 
обрахований у сумі 1,9 млн. гривень.

Крім того, на 2019 рік для області 
передбачено додаткову дотацію з дер-
жавного бюджету місцевим бюджетам 
на фінансування переданих із держав-
ного бюджету видатків з утримання 
закладів освіти та охорони здоров’я в 
сумі 597,6 млн. грн. або 89,1% до 2018 
року, (мінус 72,9 млн. грн.).

На утримання та розвиток 
автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури передбачаються ви-
датки в обсязі 568,3 млн. грн. за раху-

нок відповідної субвенції з державного 
бюджету.

Звертаючись до учасників колегії, 
голова ХОДА нагадав, що цей проект 
обласного бюджету на 2019 рік є базо-
вим і він дозволяє без проблем увійти в 
новий рік, виплачувати заробітну плату 
за новими соціальними стандартами, 
розраховуватися за енергоносії, прид-
бати медикаменти та забезпечити хар-
чуванням будинки-інтернати, школи та 
лікарні.

Крім цього, прийняття обласного 
бюджету дасть можливість, починаючи 
вже з січня, включатись у роботу щодо 
розвитку економіки краю, не втрачаю-
чи дорогоцінний час.

Також Вадим Лозовий наголосив, що 
питання, які не були враховані зараз, 
будуть розглядатися в процесі уточнен-
ня показників бюджету при розподілі 
вільного залишку коштів та видатків 
розвитку орієнтовно в лютому-березні 
наступного року.

На завершення голова адміністрації 
закликав усіх присутніх налаштува-
тися на активну роботу з наповнення 
доходної частини бюджету та ефектив-
не використання коштів.

Члени колегії одноголосно схвалили 
представлений проект обласного бюд-
жету на 2019 рік. Далі проект бюджету 
в установленому порядку буде пода-
ний на затвердження обласною радою, 
пленарне засідання якої заплановано 
на 21 грудня.

За інформацією прес-служби ХОДА.

Вбивці понесуть покарання
Хмельницький апеляційний суд залишив без змін вирок 

суду першої інстанції жінці, яка замовила вбивство свого 
чоловіка, та співучасникам. Її та безпосереднього вико-
навця вбивства засудили до 15 років позбавлення волі, а 
інший співучасник проведе за гратами 12 років.

Нагадаємо, події мали місце в січні 2016 року в Славуті. 
Як було встановлено в ході досудового розслідування, 
незадовго до вбивства подружжя часто конфліктувало, 
між чоловіком та його 31-річною дружиною почали-
ся розмови про розлучення. Потерпілий наполягав, що 
після розірвання шлюбу спільну дочку буде  виховувати 
самостійно. Такі заяви обурили жінку, і вона вирішила за-
мовити вбивство чоловіка.

Виконати замовлення погодилися її родич та його това-
риш – на той час курсанти Національної академії Сухопут-
них військ імені гетьмана П. Сагайдачного. Разом із замов-
ницею вони обговорили всі деталі скоєння злочину і пере-
бували з нею на постійному зв’язку.

Вбивство сталося 8 січня. Жінка з донькою спеціально 
вийшли у магазин, і саме в цей час до них в гості «завітав» 
родич зі Львова разом із товаришем. Несподівано для 
жертви під час розмови один із підозрюваних вихопив мо-
лоток, який спеціально придбав для вчинення злочину, і 
почав бити потерпілого по голові. Поруч стояв його това-
риш, який був готовий допомогти в разі опору жертви.

Після вчинення злочину молодики покинули квартиру 
і потягом повернулись до Львова. Тіло чоловіка виявила 
дружина й одразу зателефонувала до поліції.

За висновками судово-медичної експертизи, смерть 
потерпілого настала внаслідок відкритої черепно-мозкової 
травми з множинними переломами кісток склепіння та ос-
нови черепа.

Проведення слідчих дій затримало те, що жінка на мо-
мент скоєння злочину перебувала на останніх місяцях ва-
гітності. Та зрештою правоохоронці вийшли на слід вбивць 
і розплутали весь клубок злочину. Відтак, всі його учасники 
понесуть заслужене покарання. Крім того, суд зобов’язав 
конфіскувати у виконавців усе їхнє майно, адже злочин 
вони вчинили з корисливих мотивів.

Ненавмисне, але ж убивство
9 грудня в обласному центрі поліцейські розшукали і за-

тримали 41-річного чоловіка, який наніс смертельні ножові 
поранення 46-річному хмельничанину. Як виявилось, за-
триманий раніше вже мав проблеми із законом і притя-
гувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та 
грабежі. 

Як з’ясувалося, чоловіки разом пиячили, раптом між 
ними виник конфлікт. Гість схопив кухонного ножа і наніс 
господареві два удари в праве стегно. Після цього чоловіки 
заспокоїлися, ще трохи випили і полягали спати, а на ра-
нок поранений вже не дихав. Зрозумівши, що накоїв, злов-
мисник місце події залишив.

Тіло господаря квартири виявив його племінник, який і 
викликав поліцейських. Практично одразу після отримання 
повідомлення правоохоронці затримали підозрюваного. У 
скоєному той зізнався.

Наразі за цим фактом відкрито кримінальне проваджен-
ня за ч. 2 ст. 121 КК України, санкція якої передбачає до 
10-ти років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Убив через ревнощі
Це вбивство сталася у липні цього року в Кам’янці-

Подільському. Тоді 21-річний молодик задушив свою 
цивільну дружину. Як повідомляють у прокуратурі області, 
наразі зібрано усі докази й обвинувальний акт надіслали 
до суду.

«Затверджено та направлено до суду обвинувальний 
акт за фактом вбивства 32-річної мешканки Кам’янця-
Подільського. У липні цього року 21-річний співмешканець 
через ревнощі вбив її шляхом удушення. Після вчине-
ного зловмисник залишив тіло потерпілої у квартирі та, 
відкривши вертелі на газовій плиті, втік із місця події», – 
підтвердили в прокуратурі.

Обвинуваченому обрано запобіжний захід у вигляді три-
мання від вартою. За умисне вбивство йому загрожує до 
15-ти років позбавлення волі.

«Лікували» стероїдами
Працівники управління протидії наркозлочинності 

спільно зі слідчим управлінням ГУНП у Хмельницькій 
області задокументували злочинну діяльність осіб, які за-
ймались збутом заборонених сильнодіючих лікарських 
засобів (стероїдів). Правоохоронці провели низку обшуків 
у фігурантів провадження в Черкаській та Хмельницькій 
областях.

Під час обшуків поліцейські вилучили заборонені 
сильнодіючі лікарські засоби (стероїди) на загальну суму 
близько 100 тисяч гривень, а також накладні, розрахункові 
чеки, банківські картки, прайс-листи з цінами, оргтехніку, 
яка використовувалась у злочинній діяльності, тощо. 
До речі, на усі вилучені лікарські засоби взагалі відсутні 
ліцензії на розповсюдження їх в Україні.

Також правоохоронці зафіксували декілька фактів збуту 
зловмисниками стероїдів. Всю торгівлю підозрювані вели 
через Інтернет. Їхніми клієнтами були переважно спор-
тсмени.

Торгівцям забороненими препаратами загрожує від 5-ти 
до 10-ти років позбавлення волі. 

Десять за десять
В обласному центрі поліцейські затримали 23-річного 

молодика, який торгував наркотиками методом «за-
кладок». Поліцейські встановили, що використовуючи 
інтернет-месенджери, а для реклами – написи на стінах 
у публічних місцях, зловмисник розповсюджував серед 
жителів міста як синтетичні, так і наркотики рослинного 
походження. Під час слідчого експерименту поліцейські 
виявили та вилучили десять готових «закладок».

Працівники кримінальної поліції разом із детектива-
ми Хмельницького відділу поліції затримали 23-річного 
місцевого жителя, який займався збутом наркотиків. За-
тримали зловмисника в момент, коли він робив чергову 
«закладку». 

Хмельничанину вже оголосили про підозру за ч. 2 ст. 
307 (незаконний збут наркотичних засобів, психотропних 
речовин або їх аналогів) КК України, яка передбачає до 10-
ти років позбавлення волі з конфіскацією майна. На період 
досудового розслідування суд обрав йому запобіжний 
захід у вигляді домашнього арешту.

НАДЗВИЧАЙНІ ВИПАДКИ:
Дорожньо-транспортна пригода зі смертельними нас-

лідками сталася 7 грудня близько 1-ї години ночі на 
автодорозі «Житомир – Чернівці», поблизу райцентру 
Дунаївці. 41-річний водій вантажівки МАН допустив зіт-
кнення із 60-річним місцевим жителем, який рухався на 
велосипеді в зустрічному напрямку. Від отриманих травм 
велосипедист помер на місці події.

***
Ще одна дорожня трагедія сталася 10 грудня близько 

16-ї години в обласному центрі по вулиці Степана Банде-
ри, поблизу заправки «Авіас». Попередньо встановлено, 
що водій автомобіля ЗАЗ-110308, рухаючись у напрямку 
Озерної, допустив наїзд на 57-річного пішохода, який ішов 
по узбіччю, а потім, за словами водія, несподівано звернув 
на проїжджу частину. Від отриманих травм пішохід загинув 
на місці події.

За обома наведеними фактами відкриті кримінальні про-
вадження, слідчі з’ясовують усі обставини трагічних подій.

За повідомленнями: 
СК ГУ Нацполіції в Хмельницькій області, 

прес-служби обласної прокуратури. 

 • Актуально

Шлюбне засліплення
Як свідчать статистичні дані, кожен другий шлюб в Укра-

їні закінчується розлученням. Водночас тільки в однієї із со-
рока пар узгоджені майнові питання. При цьому укладання 
шлюбних угод не надто популярне серед українців.

«За 2018 рік у нотаріусів було підписано лише 5 810 
договорів, тоді як щороку реєструється близько 250-300 ти-
сяч шлюбів. Тобто, лише кожна 50-та пара має домовленості 
щодо майна», – йдеться у повідомленні.

Цікаво, що за інформацією міграційної служби, кількість 
шлюбів поляків з українками в цьому році зросла удвічі.

Щоб ви так жили!
За підсумками 2018 року тарифи на газ для населен-

ня зростуть на 22,9%, на гарячу воду, опалення – на 20%, 
на електроенергію – на 10%. Про це повідомляється в 
оновленому консенсус-прогнозі чиновників і експертів, 
опублікованому на сайті Мінекономрозвитку у минулий 
вівторок, 11 грудня. Згідно з прогнозом, газ подорожчає на 
15% у 2019 році, на 18% – у 2020 році і на 15% – у 2021 році. 

Гаряча вода, опалення зростуть в ціні на 10% у 2019 році, 
на 12% – у 2020 році і на 15% – у 2021 році. Електроенергія 
подорожчає на 20,5% у 2019 році, на 19,5% – у 2020 році і на 
20% – у 2021 році. При цьому ВВП України у 2019–2021 роках 
буде зростати лише на 3–3,9%.

Згідно з консенсус-прогнозом, інфляція в Україні за 
підсумками 2018 року сягне 10,1%, після чого знизиться до 
8% у 2019 році, 6,9% – у 2020 році і 6% – у 2021 році.

Додамо, що НКРЕКП вже перерахувала тарифи на опален-
ня в Україні. З 1 січня тепло в різних містах подорожчає на 
12-30%.

Не буває корисного диму
В Україні розпочалась інформаційна кампанія про те, чому 

не варто курити кальян, повідомляє Міністерство охорони 
здоров’я країни.

За результатами останнього Глобального опитування до-
рослих щодо вживання тютюну, понад 2% дорослих є актив-
ними курцями кальяну. Крім того, серед молоді від 14 до 34 
років, які нині не курять, близько половини пробували курити 
кальян.

Дим кальянів, як і дим інших тютюнових виробів, містить 
токсичні речовини, що можуть викликати рак, серцево-
судинні, респіраторні й інші захворювання – застерігають у 
МОЗ.

«Люди, які вживають кальян протягом півгодини-години, 
отримують у десятки разів більше токсичних і канцероген-
них речовин, ніж під час куріння сигарет. Вони отримують 
велику дозу чадного газу, який спричиняє нестачу кисню в 
організмі – гіпоксію», – заявив Отто Стойка, національний 
експерт із контролю над тютюном, головний лікар 
Київського міського центру здоров’я.

За його словами, важливо, зокрема, оберігати людей 
від вторинного кальянного диму і контролювати заборону 
куріння кальяну в приміщеннях.

Курити кальяни у громадських місцях, включно із закла-
дами ресторанного господарства, заборонено з 2012 року 
на рівні з курінням звичайних та електронних сигарет. Про-
те за результатами громадського моніторингу у січні 2018 
року, кальян продовжують курити фактично у кожному 
п’ятому кафе, барі та ресторані, наголошують у МОЗ.

За повідомленнями: УНІАН, УНН, «Інтерфакс-Україна». 


