
Розповсюджується безкоштовно

ХМІЛЬНИК

                  Більше цікавих новин - на сайті міста ekhmilnyk.gov.ua та у   HmilnykMRada

Комісія ухвалила рішення, яким 
внесла зміни до переліку обмежуваль-
них заходів. Починаючи з 23 березня 
2020 року, тимчасово ЗУПИНЕНО робо-
ту таких об’єктів загального користу-
вання, незалежно від форми власності 
та підпорядкування, розташованих 
на території Хмільницької міської 
об’єднаної територіальної громади 
до скасування обмежувальних заходів:

- центру надання адміністративних по-
слуг;

- фітнес-клубів, тренажерних залів, 
басейнів, спортивних майданчиків та 
стадіонів;

- парків атракціонів;
- усіх торгівельних закладів;
- торговельно-розважальних центрів;
- ринків в частині торгівлі промисло-

вою групою товарів та іншими супутніми 
товарами, молочною продукцією домаш-
нього виробництва (походження): молоком 
незбираним питним всіх видів, сметаною, 
вершками всіх видів, сиром кисломолоч-
ним  всіх видів, сирами розсильними всіх 
видів, в тому числі бринзою;

- стихійних ринків;
- салонів краси, СПА-салонів, перука-

рень;
- ресторанів, закладів громадського 

харчування, в тому числі у готелях, барів, 
клубів, кафе, дискотек, пабів (в режимі 
відвідування);

- інших підприємств, закладів та 
установ незалежно від форми власності, 
які надають платні послуги населен-
ню, не пов’язані з охороною здоров’я та 
життєзабезпеченням;

- готелів, хостелів та інших закладів 
готельного типу.

За рішенням Комісії ДОЗВОЛЕНО:
здійснювати:

– торгівлю на ринках продовольчою 
групою товарів, молочною продукцією  
(тільки в заводській упаковці), м’ясною 
продукцією за умови зберігання її під 

плівкою та за відповідного температур-

ного режиму, суворого санітарного кон-
тролю адміністрацією ринку з впровад-
женням, як до продавців, так і  покупців 
температурного скринінгу (дистанційного 
вимірювання температури);

- роздрібну торгівлю продуктами хар-
чування, побутовою хімією та засобами 
гігієни,  засобами зв’язку (крім тих, які до-
датково  реалізовують побутову техніку);

- торгівлю лікарськими засобами та 
виробами медичного призначення;

- банківську, страхову та 
телекомунікаційну діяльність;

- діяльність з надання послуг з 
технічного обслуговування і ремонту 
автомобільних транспортних засобів та їх 
миття;

- діяльність зоомагазинів;
- ветеринарних аптек, ветеринарних 

клінік;
- діяльність з реалізації насіння та 

садивного матеріалу, засобів захисту рос-
лин (лише в стаціонарних приміщеннях, 
за умови дотримання встановлених 
санітарно-епідемічних правил та обме-
жень щодо кількості відвідувачів);

- діяльність магазинів з реалізації ри-
туальних товарів;

- торговельну діяльність і діяльність з 
надання послуг з громадського харчуван-
ня із застосуванням адресної доставки за-
мовлень.

Господарюючим суб’єктам 
дозволяється проводити діяльність за умо-
ви дотримання забезпечення персоналу 
засобами індивідуального захисту, дотри-
мання санітарно-гігієнічних вимог, встанов-
лених вимог щодо кількості відвідувачів.

Згідно з рішенням Комісії:
- господарюючим суб’єктам необхідно 

забезпечити граничну чисельність 

відвідування функціонуючих закладів з 
розрахунку 1 особа на 10 м. кв. площі (без 
врахування чисельності персоналу), а для 
приміщень ринків закритого типу (пере-
бування не більше 20 осіб одночасно).

- на території громади належить 
організувати та забезпечити проведен-
ня дезінфекції об’єктів комунальної 
власності, території магістральних 

вулиць та зупинок громадського 
транспорту відповідно до санітарно-
епідеміологічних норм дезінфікуючими 
засобами, що дозволені для цих цілей.

Цим рішенням скеровано до забез-
печення виконання заходів щодо ка-
рантинного контролю за громадянами,  
які повернулися та повертаються з-за 
кордону. (Обов’язкова самоізоляція 
щонайменше впродовж 14 днів).

Хмільницький ВП Калинівського 
ВП ГУНП У Вінницькій області посилює 
охорону публічної безпеки та по-
рядку шляхом запровадження піших 
патрулів, виставлення контрольно-про-

пускних пунктів на в’їздах та виїздах з 
міста із залученням працівників поліції.

Запроваджено максимальне об-
меження пересування громадян як 
пішки, так і власним автотранспортом в 
місті, а також маршрутами міжміського, 
міжрайонного, міжобласного сполучення 
(крім вирішення медичних, продуктових, 
соціальних та життєво важливих  питань).

КОМІСІЯ ТЕБ ТА НС ПОСИЛЮЄ КАРАНТИН 
У ХМІЛЬНИЦЬКІЙ ГРОМАДІ

МОЄ МІСТО2020
№3

березень

Інформаційний бюлетень міської ради

У Вінницькій області діє цілодобова 
«гаряча лінія» для інформування насе-
лення щодо отримання медичної до-
помоги  в разі появи симптомів, схо-
жих на коронавірус COVID-19. Телефон 
цілодобової гарячої лінії: 103.

Якщо Ви протягом останніх 14 днів 
повернулися з країни, в якій зафіксовані 
випадки захворювань на COVID-19, або ж 
спілкувалися з інфікованою людиною та 
маєте симптоми: лихоманка вище 38 С, ка-
шель та утруднене дихання, Вам необхідно 
звернутися телефоном до сімейного 
лікаря.

У разі виникнення питань для отриман-
ня консультації та подальших дій просимо 
телефонувати на «Гарячу лінію» Вінницької 
обласної державної адміністрації за номе-
ром «103».

«103»- номер 
«гарячої лінії»З 18 березня Центр надання адміністративних послуг 

в м. Хмільнику тимчасово призупинив прийом громадян 
на період карантинних заходів. Ми просимо вибачення за 
тимчасові незручності, але такі заходи застосовані задля 
безпеки громадян.

Звернення (заяви) громадян, запити на інформацію, за-
яви на отримання адміністративних послуг  можливо по-
дати через e–mail: admincentr_hm@ukr.net

Консультації хмільничани зможуть отримати по телефону 
2-20-85. 

Ми сподіваємося, що громадянам також можуть бути корис-
ними такі контактні телефони:

2-20-85 (Центр надання адмінпослуг у м.Хмільнику) – із  зе-
мельних питань, питань містобудівної та архітектурної діяльності, 
житлово-комунального господарства та комунальної власності;

2-21-30 (управління праці та соціального захисту населення 
міської ради) – з питань матеріальних допомог, пільг, компенсацій, 
субсидій інших питань соціального захисту населення;

2-44-66 (відділ ведення реєстру територіальної громади 
міської ради) – з  питань реєстрації місця проживання громадян, 

зняття з реєстрації, видача довідок про склад сім’ї;
2-32-72  (архівний відділ міської ради) – з  питань отримання 

архівних довідок;
2-28-04 (реєстраційний відділ міської ради) – з питань 

державної реєстрації суб’єктів господарювання, державної 
реєстрації прав на нерухоме майно;

2-44-36 (відділ земельних відносин міської ради) – з пи-
тань оформлення документів щодо купівлі (оренди) земельних 
ділянок для провадження підприємницької діяльності, а також з 
інших питань земельних відносин;

2-32-73 (сектор комунальної власності управління житлово-
комунального господарства та комунальної власності міської 
ради) – з питань щодо використання комунального майна для 
провадження підприємницької діяльності.

Окрім цього, окремі адміністративні послуги можна отримати 
он-лайн. Їх перелік розміщено на офіційному сайті міської ради.

Фахівці структур міської ради готові надати всю можливу кон-
сультативну допомогу. 

Перепрошуємо за тимчасові незручності. 
Сподіваємося на розуміння громадян.

До уваги хмільничан

23 березня відбулося засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 
та надзвичайних ситуацій. Комісія додатково посилила на території Хмільницької міської 
об’єднаної територіальної громади заходи карантину для запобігання занесенню та по-
ширенню у громаді гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19.
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ДЕПУТАТСЬКА СТОРІНКА

АКТУАЛЬНО - НА СЕСІЯХ МІСЬКРАДИ
11, 20  та  26 березня під головуванням міського голови Сергія Редчика відбулися 72 , 73 та 74 позачергові сесії 

міської ради 7 скликання. Пленарні засідання були викликані терміновістю врегулювання суспільно-значимих питань, 
серед яких головним чином необхідно було визначитися із комп’ютерним оснащенням Хмільницької ЦРЛ в умовах медре-
форми, придбання інсулінів для хворих на цукровий і нецукровий діабет, а також тестів для діагностики коронавірусу, 
забезпечення медичних закладів та установ необхідними засобами індивідуального захисту, антисептичними пре-
паратами та лікарськими засобами для надання медичної допомоги хворим з гострими респіраторними захворюван-
нями, спричиненими коронавірусом COVID-2019, а також вирішення невідкладних питань щодо  дезінфекції території.

11 березня відбулася 72 позачергова сесія 
місько ради. Першим питанням депутати за-
слухали інформацію начальника управління 
економічного розвитку та євроінтеграції 
міської ради Юрія Підвальнюка про внесення змін 
та доповнень до Комплексної програми покра-
щення умов медичного обслуговування жителів 
Хмільницької міської ОТГ на 2020-2023 роки.

Депутати погодили виділення коштів для прид-
бання персональних комп’ютерів та принтерів, ме-
дичних інформаційних систем з метою подальшого 
підключення КНП «Хмільницька ЦРЛ» до електронної 
системи здоров’я e-Health, придбання інсулінів для 
хворих на цукровий і нецукровий діабет та тестів для 
діагностування коронавірусу, якщо виникне така по-
треба.

З метою зміцнення матеріально-технічної бази 
навчальних закладів внесено зміни до Програми 
розвитку освіти Хмільницької міської об’єднаної 
територіальної громади.

Депутати підтримали внесення змін до Програми 
утримання дорожнього господарства Хмільницької 
міської об’єднаної територіальної громади, що стосу-
вались покращення стану доріг, міської цільової Про-
грами регулювання  земельних відносин та управління 
комунальною власністю у Хмільницькій міській 
об’єднаній територіальній громаді в частині створен-
ня належних умов роботи посадових осіб міської ради.

Декілька рішень стосувались внесення змін до 
Порядків використання коштів місцевого бюджету для 
забезпечення фінансування заходів, передбачених  
міськими цільовими програмами, ще одне – врегулю-

вання земельних відносин.
Депутатський корпус підтримав зміни до штат-

ного розпису та структури територіального центру 
соціального обслуговування (надання соціальних по-
слуг) Хмільницької міської ради, що в подальшому 
дозволить безкоштовно отримати від держави ще 
один спеціально обладнаний автомобіль соціально-
транспортної служби «Надія» для перевезення осіб, 
які пересуваються на візках та інших маломобільних 
груп населення.

Місцеві депутати підтримали проекти рішень, що 
стосувались фінансової складової, а саме: про внесен-
ня змін до бюджету Хмільницької міської об’єднаної 
територіальної громади на цей рік та затвердження 
договору про передачу коштів між місцевими бюдже-
тами.

20 березня відбулася 73 поза-
чергова сесія міської ради. Депу-
тати розглянули проект рішення 
«Про внесення змін та доповнень  
до Комплексної програми покращен-
ня умов медичного обслуговування 
жителів Хмільницької міської ОТГ 
на 2020-2023 роки». Питання стосува-
лося забезпечення медичних закладів 
необхідними засобами індивідуального 
захисту, антисептичними препаратами 
та лікарськими засобами для надання 
медичної допомоги хворим з гострими 
респіраторними захворюваннями, спри-
чиненими коронавірусом COVID-2019. 

У результаті ухваленого одного-
лосно рішення на КНП «Хмільницька  
центральна районна лікарня» для 
діагностики та запобігання поширен-
ню респіраторних захворювань, спри-
чинених коронавірусом COVID-2019, 
з бюджету Хмільницької міської 
ОТГ виділено 417938,0 грн. Також з 
місцевого бюджету виділено 212408,0 
грн. для КНП «Хмільницький центр 
первинної медико-санітарної допо-
моги» Хмільницької районної ради, а 
саме:

– 188408,0 грн. для 
співфінансування видатків на засоби 
індивідуального захисту для виявлен-
ня та запобігання розповсюдження 
короновірусу типу COVID-2019;

– 24000,0 грн. для співфінансування 
видатків на індивідуальні швидкі тести 
на IgG/IgM до вірусу COVID-2019, INCP-
402.

- 114000,0 грн. виділено на ДУ 
«Вінницький обласний лабораторний 
центр МОЗ України» для відокремленого 
структурного підрозділу Хмільницького 
міськрайонного відділу лабораторних 
досліджень, а саме:

– 82000,0 грн. для співфінансування 
видатків на засоби індивідуального 
захисту, антисептичних препаратів, 
дезинфекційних засобів для запобігання 
розповсюдження коронавірусу типу 
COVID-2019;

– 32000,0 грн. для співфінансування 
видатків на обладнання довгостро-
кового користування для запобігання 
розповсюдження коронавірусу типу 
COVID-2019.

–  84000,0 грн. виділено на 
співфінансування видатків на засоби 

індивідуального захисту та обладнан-
ня для запобігання розповсюдження 
коронавірусу типу COVID-2019 КНП 
«Територіальне медичне об’єднання 
«Вінницький обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини ката-
строф Вінницької обласної ради» для 
Хмільницького відділення екстреної 
медичної допомоги. Рішення без виклю-
чень, знайшло підтримку депутатського 
корпусу.

Місцеві обранці вкотре зверну-
ли увагу на те, що керівництво КНП 
«Хмільницька  центральна районна 
лікарня» не звітує перед депутатським 
корпусом міської ради про використан-
ня коштів хмільницької міської громади.

Депутати підтримали проект 
рішення щодо клопотання перед 
Вінницькою обласною радою про на-
городження Почесною відзнакою «За 
заслуги перед Вінниччиною» Юрчи-
шина Миколи Васильовича, директора 
Агропромислового науково – виробни-
чого підприємства «Візит», депутата 
Вінницької обласної ради, Почесного 
громадянина міста Хмільника, за ва-
гомий особистий внесок у соціально-

економічний розвиток Вінниччини, 
багаторічну сумлінну працю в галузі 
агропромислового комплексу, створен-
ня нових виробничих потужностей та 
робочих місць, надання санаторно – ку-
рортних послуг, доброчинну допомогу у 
справі реабілітації учасників АТО/ООС, 
активну благодійну діяльність.

Внесено зміни до Програми 
розвитку фізичної культури і спор-
ту у Хмільницькій міській об’єднаній 
територіальній громаді, зміни 
до якої стосуються будівництва 
мультифункціональних майданчиків 
для занять ігровими видами спорту 
ЗОШ I-III ступенів №3 по вул. Некрасо-
ва, 2 в м. Хмільнику  (з коригуванням 
ПКД та проведення експертизи) та НВК 
ЗШ І-ІІІ ступенів  гімназія №1 по вул. 
Небесної Сотні, 12 в м. Хмільнику.

Окремими рішеннями внесено 
відповідні зміни до місцевого бюджету, 
затверджено договори про передачу 
видатків у 2020 році та договори про 
передачу коштів між місцевими бюдже-
тами. Усі фінансові рішення знайшли 
підтримку депутатського корпусу.

26 березня відбулася 74 позачергова сесія 
міської ради, скликання якої було зумовле-
но необхідністю розгляду невідкладних пи-
тань, що стосуються ситуації, яка виникла у 
зв’язку з пандемією, адже сьогодні критично 
потрібні кошти для боротьби з коронавірусом.

З метою забезпечення епідеміологічного благо-
получчя населення громади, підвищення рівня захи-
сту населення і територій від надзвичайних ситуацій, 
запобігання і мінімізації їх наслідків депутати по-
годили внесення змін та доповнень до відповідних 
міських програм і порядків використання коштів по них.

Місцеві обранці підтримали проекти рішень, що 
стосувались фінансової складової, а саме: про вне-
сення змін до бюджету Хмільницької міської об’єднаної 
територіальної громади, затвердження договорів про 
передачу видатків та затвердження договору про пе-
редачу коштів між місцевими бюджетами у 2020 році.

З місцевого бюджету виділено:
 150000,0 грн. для співфінансування у придбанні 

медикаментів і медичних засобів для невідкладної 
допомоги дітям педіатричного відділення КНП 
«Хмільницька центральна районна лікарня» 
Хмільницької районної ради,

-  80000,0 грн. для придбання засобів 
індивідуального захисту особовому складу 
Хмільницького відділення Калинівського відділу поліції 
Головного управління Національної поліції у Вінницькій 
області,

- 40000,0 грн. для придбання засобів 
індивідуального захисту працівникам Хмільницького 
міськрайонного суду територіального управління 
Державної судової адміністрації України в Вінницькій 
області,

- 60000,0 грн. для придбання засобів 
індивідуального захисту особовому складу ДПРЧ-
9 м. Хмільник 2 державного пожежно-рятувально-
го загону Головного управління Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області,

- 30000,0 грн. для придбання засобів індивідуального 
захисту працівникам територіального сервісного центру 
МВС України у Вінницькій області №0545 регіонального 
сервісного центру МВС України у Вінницькій області,

- 30000,0 грн. для придбання засобів 
індивідуального захисту працівникам Хмільницького 
управління Головного управління Державної 
податкової служби у Вінницькій області,

-  50000,0 грн. для придбання засобів індивідуального 

захисту особовому складу Хмільницького 
об’єднаного районного військового комісаріату 
Вінницького обласного військового комісаріату,

- 100000,0 грн. для придбання засобів 
індивідуального захисту працівникам виконавчих органів 
міської ради та комунальних підприємств міської ради.

- 75000,0 грн. на придбання спеціального 
обладнання з обробки приміщень і територій 
в умовах загострення епідемічної ситуації,

- 25000,0 грн. для придбання КП 
«Хмільниккомунсервіс» дезінфекційних засобів, 

- 100000,0 грн. для дезінфекції об’єктів комунальної 
власності та поверхонь у приміщеннях загального ко-
ристування на території Хмільницької міської ОТГ, 

- 50000,0 грн. для дезінфекції вулично-дорожньої 
мережі на території Хмільницької міської ОТГ.

Депутатський корпус також підтримав вне-
сення змін до міської цільової Програми збере-
ження та використання об’єктів культурної спад-
щини в м. Хмільнику на 2016-2020 роки для 
проведення реконструкції меморіального скверу 
жертвам Голодомору 1932-1933 років і сталінських 
репресій 1930-1950 років в Україні по вул. Некрасо-
ва в м. Хмільнику зі встановленням пам’ятного знаку.
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ЩОБ НЕ ЗАХВОРІТИ

Громадський транспорт: з 18 
березня по 24 квітня заборонено пере-
везення понад 10 пасажирів одночасно 
в громадському транспорті

Метрополітен: з 17 бе-
резня по 24 квітня перевезен-
ня пасажирів метрополітеном в 
Києві, Харкові та Дніпрі заборонено

Міжміське сполучення: 
заборонені регулярні та нерегулярні 
перевезення пасажирів автомобільним 
та залізничним транспортом.

Продуктові магазини, апте-
ки, АЗС, банки: торгівля продуктами, 
пальним, засобами гігієни, лікарськими 
засобами дозволена. Також можна 
здійснювати банківську та страхову 
діяльність

Кафе, ресторани, спортклуби: 
з 17 березня заклади громадського 
харчування, торговельно-розважальні 
центри, фітнес-центри, заклади куль-

тури тимчасово припиняють свою ро-
боту. Дозволена адресне доставлення

Масові заходи: з 17 березня заборо-
нено проведення усіх масових заходів, 
у яких бере участь понад 10 осіб. До-
зволено лише заходи, необхідні для за-
безпечення роботи органів державної 
влади та місцевого самоврядування

Медичні заклади: медзакла-
ди тимчасово припинять планову 
госпіталізацію та планові операції, 
крім невідкладних та термінових. МОЗ 
доручено максимально підготувати 
та перепрофілювати медичні за-
клади для приймання та лікування 
інфікованих хворих у тяжких станах

Навчальні заклади: з 12 берез-
ня до 24 квітня припинено навчан-
ня в закладах дошкільної, загальної 
середньої, позашкільної, професійно-
технічної, фахової передвищої, 
вищої та післядипломної освіти.

Відповіді на основні запитання про Covid-19 - 
захворювання, викликане новим коронавірусом

Що потрібно знати про новий коронавірус?

Наразі відомо, що COVID-19 
передається краплинним та 
контактним шляхами

Вірус не циркулює у повітрі, а 
передається від людини до людини.

Вірус не здатний переміщатись 
на далекі відстані. Він є тільки в 
крапельках, які людина видихає 
під час кашлю чи чхання. Відстань 
– це гарантія безпеки. Це фактор
переривання епідемічного ланцюга.
Тому заразитись неможливо навіть
від інфікованої людини, якщо ви
знаходитесь на відстані понад 1,5 м.

Переважає контактний шлях 
зараження

Найчастіше вірус потрапляє 
на слизові оболонки носа, очей 
через руки або інші предмети (ху-
стинку, рукавиці) після торкання до 
об’єктів (тварин, м’яса, риби, двер-
них ручок, поручнів), забруднених 
виділеннями з дихальним шляхів 
хворого чи інфікованого.

Чи можна заразитись від 
тварин?

Наразі немає офіційних 
підтверджень, що домашні твари-
ни, наприклад, собаки або коти, 
можуть бути переносниками но-
вого коронавірусу. Проте після 
контакту з домашніми тваринами 

рекомендуємо мити руки водою з 
милом. Це захистить вас від ризику 
поширень низки бактерій, якими лю-
дина може заразитися від домашніх 
тварин.

Чи передається вірус через 
фрукти?

Фрукти – непридатне середови-
ще для тривалого виживання вірусу. 
Немає жодних даних про передачу 
вірусу через фрукти. Нагадуємо, що 
фрукти необхідно ретельно мити, 
але це стандартна рекомендація.

Скільки вірус живе на поверх-
нях? 

Вірус може зберігати 

життєздатність на поверхнях від 3-х 
годин до декількох днів. Конкретні 
терміни залежать від низки умов. На-
приклад, тип поверхні, температура 
і вологість навколишнього середо-
вища. Тому важливо дезінфікувати 
поверхні, ручки дверей, техніку тощо.

Чи правда, що вірус 
передається лише літнім лю-
дям?

Заразитись можуть люди 
будь-якого віку, тому всі мають 
дотримуватись заходів захисту 
від вірусу. Літні люди та хворі на 
хронічні захворювання перебу-
вають в зоні підвищеного ризику.

Надзвичайна ситуація — це 
спеціальний тимчасовий правовий 
режим, що виникає через порушення 
нормальних умов життя і діяльності лю-
дей через аварію, катастрофу, стихійне 
лихо або епідемію.

Що передбачає?
Під час надзвичайної ситуації вла-

да, а передусім – служби цивільного 
захисту працюватимуть посилено, у 
спеціальному режимі. Наприклад, поси-
лення охорони громадського порядку, 
інформування громадян, дезінфекція 
об’єктів та територій, санітарно-гігієнічні 
протиепідемічні заходи.

Для чого?
Надзвичайну ситуацію запро-

ваджують для того, щоб посилити 

координацію всіх служб, залучений для 
протидії поширення коронавірусу. Це 
також допоможе закріпити кроки, які бу-
дуть здійснювати на регулярній основі, 
щоб протидіяти поширенню хвороби. 
Допоможе більш чітко координувати дії 
центральної та місцевої влади.

В чому різниця між ситуацією 
та станом?

Надзвичайний стан запроваджує 
Верховна рада за поданням Президен-
та України. У цей період держава може 
напряму управляти як державними, 
так і усіма приватними компаніями, а 
права і свободи українців можуть бути 
обмежені. При надзвичайній ситуації 
такі заходи НЕ застосовують.

Які обмеження запроваджено 
через коронавірус:

Надзвичайна ситуація в Україні 
до 24 квітня. Що це?

Як передається захворювання?

Перебіг хвороби залежить від 
імунітету людини

Люди похилого віку. Вразли-
вою групою є люди похилого віку 
та люди з хронічними хворобами 
і слабким імунітетом – вони більш 
схильні до розвитку тяжких захво-
рювань.

Медичні працівники. 
Після фіксації випадків захво-
рювань, спричинених новим 
коронавірусом, вразливою групою 

є медичні працівники.
Особи, які мали прямий 

фізичний контакт із хворим. 
Прямий фізичний контакт із хворим 
або з інфекційними виділеннями. 
Наприклад, через рукостискання.

Особи, які перебували у за-
критому середовищі з хвори-
ми. Особи, які перебували у за-
критому середовищі з хворими на 
COVID-19 на відстані до 2-х метрів 
та довше 15-ти хвилин.

Хто є групою ризику?
Зміцнюйте імунітет та 

слідкуйте за самопочуттям
Повноцінне харчування, здоровий 

сон, фізичні вправи та водний баланс 
організму.

За перших симптомів звертай-
теся до лікаря

У разі появи перших симптомів 
ГРВІ невідкладно зверніться до свого 
сімейного лікаря.

Мийте часто руки з милом упро-

довж 20-ти секунд 
Користуйтесь антисептиком, вміст 

спирту в якому не повинен бути менше 
60-80%

Уникайте контакту з людьми із
симптомами ГРВІ

З тими, хто має симптоми застуди. 
Мінімальна дистанція — 1,5 метра.

Уникайте дотиків до свого об-
личчя.Не торкайтеся брудними руками 
своїх очей, носа та рота.

Як себе захистити від вірусних інфекцій?

На початковій стадії COVID-19 має такі ж симптоми, 
як інші гострі респіраторні захворювання. Визначити можуть 
тільки спеціальні тести. Тому у разі появи перших симптомів 

ГРВІ невідкладно зверніться до свого сімейного лікаря
За інформацією офіційного веб-сайту МОЗ України
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Виконавчий комітет міської ради 
22000 м. Хмільник Вінницької області 
вул. Столярчука,10, тел./факс 2-25-16
miskrada_hm@ukr.net www.ekhmilnyk.gov.ua

Набір, верстку та підготовку до друку здійснено у
відділі інформаційної діяльності та комунікацій 
із громадськістю міської ради

Відповідальна за випуск: Наталія Мазур
начальник відділу інформаційної діяльності та 
комунікацій із громадськістю міської ради 

Надруковано у друкарні ТОВ «Регіна ЛТД»
м. Вінниця, вул. Пугачова,1 
тел.(097)156-39-13. e-mail:druk33@ukr.net
Тираж 3000 прим. Зам.№28786 від 27.03.2020р.

Міська рада затвердила нову редакцію 
Правил благоустрою Хмільницької міської 
об’єднаної територіальної громади. У цьому 
документі міститься багато норм, порушення 
яких може призвести до притягнення винних 
до адміністративної відповідальності. А це – 
штраф від 340 грн. до 1700 грн. Ми припускаємо, 
що не всі жителі Хмільницької громади, у тому 
числі й жителі села Соколова, знають, які 
зобов’язання вони мають і що робити забо-
ронено. Отож ми вирішили підготувати цикл 
публікацій, в яких розкриємо тему зобов’язань 
та заборон для жителів нашої громади у сфері 
благоустрою.

Громадяни у сфері благоустрою 
ЗОБОВ’ЯЗАНІ

- утримувати в належному стані об’єкти благоустрою (їх 
частини), що перебувають у їх власності або користуванні, а 
також визначену прилеглу до цих об’єктів територію (20 м від 
межі земельної ділянки, що надана у власність або користу-
вання, та до проїжджої частини вулиці). Цей обов’язок також 
стосується і територій, прилеглих до гаражів. Це означає, що 
на цих територіях потрібно прибирати в обов’язковому по-
рядку;

- забезпечувати прибирання сміття, снігу, опалого листя 
та інших відходів, а в разі необхідності проводити обробку 
тротуарів протиожеледними матеріалами на прилеглій до 
земельної ділянки території та  до проїзної частини вулиці;

- забезпечувати вивезення сміття, бруду, побутових 
відходів, опалого листя на міське сміттєзвалище. Вивезення 
сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладення 
відповідних договорів із спеціалізованим підприємством, 
яке визначене на конкурсних засадах надавачем послуги з 
вивезення ТПВ. Це означає, що потрібно, в обов’язковому 
порядку, укласти договір на виведення сміття з КП 
«Хмільниккомунсервіс»;

- установлювати і утримувати в справному стані огорожі 

і вживати заходи для запобігання неконтрольованому вихо-
ду домашніх тварин, худоби та свійської птиці на дорожні 
об’єкти. Якщо цього не робити і домашні тварини виходити-
муть на вулицю, то можна отримати штраф;

- забезпечити наявність на фасадній стінці приміщення 
адресного вказівника на якому має бути зазначена чинна на-
зва вулиці та номер будинку. Звертаємо увагу тих власників 
будинків, де ще береглися старі назви вулиць;

- укладати самостійно або разом з іншими громадянами 
договори на вивезення відходів;

- дотримуватись правил утримання та поводження з 
домашніми та іншими тваринами на території населених 
пунктів Хмільницької міської об’єднаної територіальної 
громади, збирати екскременти домашніх тварин, влас-
никами яких вони є. Правил утримання тварин, поки 
що, немає, але екскременти прибирати вже потрібно;

- погоджувати копання могил з балансоутримувачем. 
Самовільне поховання без погодження з балансоутримувачем 
недопустиме і тягне за собою адміністративну відповідальність 
за самовільне зайняття земельної ділянки, відповідно до 
Кодексу України про адміністративні правопорушення;

- після виконання робіт з облаштування могили кори-
стувач зобов’язаний забезпечити прибирання території біля 
могили та винесення сміття до спеціально відведених місць 
на кладовищі.  Також, утримання у належному естетично-
му та санітарному стані могил, місць родинних поховань, 
намогильних споруд і склепів здійснюється користувачами 
місця поховання (власниками) за рахунок особистих коштів;

- якщо по межі або межах земельних ділянок  розташовані 
дерева, кущі, то власники чи користувачі зобов’язані своєчасно 
проводити обрізування гілок з метою недопущення їх росту 
на сусідню земельну ділянку чи загальноміську територію;

- період листопаду потрібно своєчасно прибира-
ти опале листя. Зібране листя необхідно вивозити на  
спеціально  відведені ділянки  або  на поля компостування;

- не порушувати права та законні інтереси інших суб’єктів 
у сфері благоустрою;

- допускати на об’єкти благоустрою, що перебувають у 
їх власності або користуванні, аварійно-рятувальні та інші 
служби для здійснення заходів щодо запобігання і ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру;

- відшкодовувати в установленому порядку збит-
ки, завдані порушенням законодавства з питань благо-
устрою населених пунктів Хмільницької міської об’єднаної 
територіальної громади;

Окремо зазначимо про обов’язки в зимовий період (хоча 
зара це не актуально):

У зимовий період власники, 
балансоутримувачі або особи, які утриму-

ють території ЗОБОВ’ЯЗАНІ:
- мати власний необхідний для прибирання снігу і льоду 

ручний інвентар (лопати металеві, пластмасові або дерев’яні, 
мітли, кригоруби), достатній запас матеріалу для посипання 
з метою своєчасного проведення протиожеледних заходів;

- прибирати сніг негайно (від почат-
ку снігопаду) для запобігання утворенню накату;

- негайно очищати дахи, карнизи та інші елементи 
будинків, споруд, будівель від снігу та бурульок із дотри-
манням застережних заходів щодо безпеки руху пішоходів, 
не допускаючи пошкодження покрівель будинків і споруд, 
зелених насаджень, електромереж, рекламних конструкцій 
тощо; огороджувати небезпечні місця на тротуарах, перехо-
дах; вивозити сніг та бурульки, що зняті з дахів, карнизів та 
інших елементів будинків, споруд, будівель протягом доби;

- повністю розчищати снігові вали над зливостічними 
колодязями, розміщеними на вулицях і дорогах;

- очищати від снігу, льоду та бруду оголов-
ки зливостічних колодязів та дощоприймачів у 
разі сніготанення та на початку весняного періоду;

- очищати від снігу, льоду, бруду ого-
ловки колодязів для розташування пожеж-
них гідрантів, розміщених на вулицях і дорогах.

Громадяни ЗОБОВ’ЯЗАНІ:

Інформації підготовлено в рамках реалізації проекту «Створення системи безоплатної правової допомоги в Хмільницькій громаді», який реалізується громадською 
організацією «ПРАВО», в партнерстві з Хмільницькою міською радою та Хмільницьким бюро правової допомоги, за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

На території  Хмільницької об’єднаної 
територіальної громади забороняється:

1. На територіях парків, рекреаційних зон, садів, 
скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку 
забороняється будь-яка діяльність, що не пов’язана з їх 
функціональним призначенням і загрожує збереженню цих 
територій, а саме:
- виконувати земляні, будівельні та інші роботи  без  погод-
ження на проведення цих робіт, виданого в установленому 
порядку виконавчими органами Хмільницької міської ради;
- самовільно влаштовувати городи;
- пошкоджувати дерева, кущі, квітники, газони;
- завозити і звалювати відходи, сміття, траву, гілки, деревину, 
сніг, листя тощо;
- складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання;
- самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, 
торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо;
- влаштовувати стоянки автомашин, катерів, човнів у не 
відведених для цього місцях;
- спалювати сміття, листя, гілля, рослинні залишки та пору-
шувати інші правила протипожежної безпеки;
- розпалювати багаття у не відведених для цього місцях;
- підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки для 
сушіння білизни, прикріплювати рекламні щити, електропро-
води та інше, якщо вони можуть пошкодити дерево;
- добувати з дерев сік, смолу;
- винищувати мурашники, ловити птахів і звірів;
- випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не 
відведених для цього місцях;
- здійснювати ремонт, миття та обслуговування транспортних 
засобів, машин, механізмів;
- знищення чи пошкодження елементів благоустрою на 
територіях парків, рекреаційних зон, садів, скверів, спортив-
них та дитячих майданчиків.

2. Забороняється змінювати призначення пам’ятки 
(об’єкта культурної спадщини), її частин та елементів, робити 
написи, позначки на ній, на її території та в її охоронній зоні 
без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщи-
ни.

3. На об’єктах вулично-дорожньої мережі 
забороняється самовільно встановлювати засоби організації 
дорожнього руху, засоби швидкого перекривання шля-
ху, засоби примусового обмеження швидкості («лежачих 
поліцейських»), використовувати дороги не за їх призначен-
ня.

4. Власникам транспортних засобів забороняється 
винесення на дорожні об’єкти землі, каміння, будівельних 
матеріалів, а також засмічення проїзної частини внаслідок 
переповнення кузова транспортного засобу сипучими 
матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних 

вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або 
запилення повітря.

5. Забороняється заправляти транспортні засоби па-
ливно-мастильними матеріалами з автомобільних та інших 
пересувних бензогазозаправників, займатися торгівлею 
пально-мастильними та іншими матеріалами і виробами, а 
також мити транспортні засоби на проїзній частині дорожніх 
об’єктів, узбіччі та тротуарах.

6. Забороняється довільно зменшувати норматив-
ну ширину доріг та проїздів. Дороги, проїзди та проходи 
до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до 
зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, обладнання та 
засобів пожежогасіння мають бути у вільному доступі, утри-
муватися справними, взимку очищатися від снігу.

7. У межах вулично-дорожньої мережі забороняється:
- розміщувати гаражі та інші споруди й об’єкти, крім об’єктів, 
визначених відповідними Державними будівельними норма-
ми і правилами;
- скидати на проїзну частину дороги сніг, смітити, псувати 
дорожнє покриття, обладнання, зелені насадження;
- спалювати сміття, листя, гілля, рослинні залишки та інші 
відходи, складати їх для тривалого зберігання;
- скидати промислові, меліоративні і каналізаційні води в си-
стему дорожнього зливостоку;
- встановлювати намети та влаштовувати місця для 
відпочинку;
- складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання;
самовільно виконувати будь-які роботи без погодження з 
власником або балансоутримувачем вулично-дорожньої 
мережі.

8. На автостоянках забороняється: засмічувати 
територію, мити транспортні засоби в непередбачених для 
цього місцях, розпалювати вогнища, здійснювати торгівлю, 
зливати відпрацьовані мастила на землю чи дорожнє покрит-
тя, псувати обладнання місць стоянки, паркування, пошкод-
жувати зелені насадження.

9. На території кладовищ забороняється:
- порушувати тишу і порядок;
- їздити на автомобілях (окрім спецтранспорту), мотоциклах, 
велосипедах, або будь-якому іншому виді транспорту, ката-
тися на санках, ковзанах, лижах;
- вигулювати та випасати тварин;
- добувати пісок і глину, робити розкопку ґрунту;
- встановлювати огорожі, розпалювати багаття, зберігати 
будівельні матеріали;
- висаджувати дерева, а також установлювати столи;
- накопичувати сміття у невизначених для цього місцях.

10. На об’єктах благоустрою зеленого господарства 
забороняється:
- виконувати земляні, будівельні та інші роботи без погоджен-

ня, виданого в установленому порядку;
- самовільно влаштовувати городи, пошкоджувати дерева, 
кущі, квітники, газони;
- вивозити і звалювати в не відведених для цього місцях 
відходи, сміття, траву, гілки, деревину, сніг, листя тощо;
- складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання;
самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, 
торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо;
- влаштовувати стоянки автомашин;
- спалювати суху рослинність, розпалювати багаття та пору-
шувати інші правила протипожежної безпеки;
- підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки для 
сушіння білизни, прикріплювати рекламні щити, електропро-
води та інше, якщо вони можуть пошкодити дерево;
- добувати з дерев сік, смолу, наносити механічні пошкоджен-
ня;
- ламати гілки дерев;
- винищувати мурашники, ловити птахів і звірів;
- випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не 
відведених для цього місцях;
- здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних 
засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях;
- самовільне видалення зелених насаджень без ордеру ви-
даного управлінням житлово-комунального господарства та 
комунальної власності Хмільницької міської ради;
- рвати квіти, ламати гілки дерев.

11. На загальноміській території забороняється ви-
саджувати дерева, кущі без погодження з балансоутриму-
вачем загальноміської території, а також висаджувати де-
рева та кущі на/під інженерними мережами. Забороняється 
використовувати в озелененні територій населених пунктів 
інвазивні (чужорідні) види рослин.

12. Забороняється виводити або скидати на 
загальноміську територію дощову, талу воду.

13. Забороняється спалювати побутові відходи на 
об’єктах благоустрою та на об’єктах поводження з відходами, 
не призначених для цього, виставляти та складувати 
побутові відходи за межами присадибної ділянки завчас-
но (раніше однієї  години)  до  прибуття сміттєвозу, а також 
самовільно вивозити тверді побутові відходи на місце вида-
лення відходів міста Хмільника.

14. Забороняється складати опале листя на прибудин-
кових територіях багатоквартирних будинків, а також поряд з 
контейнерними майданчиками.

15. Забороняється спалювати листя на території 
житлової забудови, в скверах і парках.

16. Забороняється викидати трупи собак, котів та інших 
тварин або захоронювати їх у не відведених для цього місцях 
(контейнерах для сміття, газонах тощо).

На території громади ЗАБОРОНЕНО:


