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ЗА ХМІЛЬНИЦЬКИМ ЧАСОМ                                

МОЄ МІСТО -                 
   ХМІЛЬНИК

- Сергію Борисови-
чу! Вам, за покликанням 
долі і вільним вибором 
хмільничан, випала на-
года господарювати на 
особливій території – 
території гостинності і 
здоров’я. Отож, розкажіть, 
що у Вашій цьогорічній 
управлінській діяльності 
вдається реалізовувати, 
що, можливо, у найближ-
чих планах?
	 Найперше	 –	 це	
те,	 що	 коштом	 бюдже-
ту	 міста	 вже	 завершено	
капітальний	 ремонт	 фаса-
ду	 КПНЗ	 «Хмільницька	
школа	 мистецтв»,	 прове-
дено	 реконструкцію	 спор-
тивного	 майданчика	 для	
ігрових	 видів	 спорту	 та	
міні-футболу	 із	 заміною	
асфальтного	 покриття	
на	 штучне	 Хмільницької	
д и т я ч о - ю н а ц ь к о ї	
спортивної	 школи,	 завер-
шено	 будівництво	 огорожі		
навколо	 закритого	 кла-
довища	 по	 вул.	 Пушкіна.	
На	 стадії	 завершення	
сьогодні	 капітальний	 ре-
монт	 каналізаційної	 систе-
ми	 Хмільницької	 ДЮСШ,	
реконструкція	 частини	 тро-
туару	по	вул.	1-го	Травня	від	
вул.Кутузова	 до	 пам’ятника	
Б . Х м е л ь н и ц ь к о м у ;	
капітальний	 ремонт	
коридорів	ЗОШ	І-ІІІ	ст.	№4;	
капітальний	ремонт	актово-
го	залу	в	НВК:	ЗШ	І-ІІІ	ст.-
гімназії	 	№1;	реконструкція	
внутрішніх	 вбиралень	 у	

ЗОШ	 І-ІІІ	 ст.	№3.	У	 наших	
перспективних	 намірах	 до	
кінця	2017	року	є	завершення	
реконструкції	 внутрішньої	
вбиральні	 фасаду	 КПНЗ	
«Хмільницька	 школа	 ми-
стецтв»,	 капітальний	 ре-
монт	 харчоблоку	 в	 НВК:	
ЗШ	 І-ІІІ	 ст.-	 гімназії	 	 №1,	
капітальний	 ремонт	 із	 уте-
пленням	 	 будівлі	 ДНЗ	 №5,	
реконструкція	 дороги	 по	
вул.	Пирогова,	 	капітальний	
ремонт	 частини	 дороги	
по	 вул.	 Івана	 Богуна,	 ча-
стини	 тротуару	 	 по	 Про-
спекту	 Свободи	 біля	 Бу-
динку	 культури,	 частини	
дороги	по	вул.	Меморіальна	
(від	 вул.	 Пушкіна	 до	 вул.	
Літописна).	 Розпочато	
відродження	 центрального	
парку	 ім.Т.Г.Шевченка	 (роз-
чистка	 	ставків,	благоустрій	
території),	 і	 я	 вірю	 що	 не-
забаром	 	 він	 стане	 центром	
культури	і	відпочинку.	Крім	
того,	 планується	 провести	
роботи	 на	 полігоні	 твер-
дих	 побутових	 відходів	 із	
залученням	 коштів	 облас-
ного	 екологічного	 фонду	
(придбання	 сортувальної	
лінії,	 придбання	 збірно-
розбірного	 ангару,	 прове-
дення	 відповідних	 робіт	 по	
встановлення	 сортувальної	
лінії,	 підключення	
комунікацій,	 пересипка	
твердих	 побутових	 відходів		
та	інше).		 	 	 		
При	цьому	варто	зауважити	
і	про	те,	що	в	серпні	місяці	
цього	року	бюджет	міста	от-

римав	субвенцію	з	обласно-
го	екологічного	фонду	в	сумі	
240,0	 тис.	 грн.	 для	 прове-
дення	 робіт	 із	 благоустрою	
та	поліпшення	екологічного	
стану	ставка	з	відновленням	
прибережної	 території	 по	
вул.Вугринівська.	 Також	
за	 результатами	 ХІV	 об-
ласного	 конкурсу	 проектів	
розвитку	 територіальних	
громад	 Вінницької	 області	
спільним	коштом	–	обласно-
го	та	міського	бюджету	буде	
проведено	 	 капітальний	 ре-
монт	 із	 утеплення	 дитячого	
навчального	 закладу	№5	по	
вул.	Кутузова,5.	
	 За	 сприяння	 на-
родного	 депутата	 України	
Петра	 Юрчишина	 коштом	
держбюджету,	 сподіваюся,	
ми	 зуміємо	 реалізувати	 та-
кий	 пріоритетний	 проект	
у	 місті	 як	 реконструкцію	
будівлі	 колишньої	 котельні	
під	 реабілітаційний	
центр	 для	 учасників	
антитерористичної	 операції	
по	 вул.	 Декабристів	 №13	
та	 придбати	 необхідне	 для	
центру	 обладнання,	 а	 та-
кож	 забезпечимо	 школи	 та	
позашкільні	 навчальні	 за-
клади	 міста	 спортивним	

інвентарем,	 музичними	
інструментами	 та	 костюма-
ми	для	 виступів,	 іншим	об-
ладнанням,	 необхідним	 для	
якісної	 організації	 навчаль-
но-виховного	процесу.			
	 Коштом	 державно-
го	 фонду	 	 регіонального	
розвитку	 	 в	 2017	 році	
відбудеться	 реконструкція	
будівлі	 з	 використан-
ням	 енергозберігаючих	
технологій	 із	утеплення	фа-
саду	та	горищного	перекрит-
тя	ДНЗ	№	7	та		будівництво	
другої	 лінії	 напірного	 ко-
лектора	 каналізації	 від	
каналізаційної	 станції	 по	
вул.	 1	 	 Травня	 до	 очисних	
споруд	каналізації.	
 -Громада має долу-
чатися до життєдіяльності 
міста, бути активною у 
процесах захисту місцевих 
ініціатив, відповідальною 
у д о т р и м а н н і 
загальноміських правил. 
В якій системі координат 
Ви співпрацюєте із грома-
дою і щоб хотіли покра-
щити у таких відносинах?   
	 На	моє	 переконання,	
і	влада	і	громада	мають	йти	
поряд	 у	 питаннях	 розвит-
ку	міста.	Цьогоріч	у	рамках	

проекту	USAID	«Зміцнення	
місцевої	 фінансової	
ініціативи	 (ЗМФІ-ІІ)	 впро-
вадження»	 ми	 вперше	 до-
лучилися	 до	 впровадження	
Бюджету	 участі	 (громадсь-
кого	 бюджету).	 Цим	 ми	
засвідчили	 наше	 бажання	
вести	 відкритий	 діалог	 між	
міською	 владою	 та	 жите-
лями	 міста	 щодо	 розподілу	
частини	 міського	 бюджету	
жителями	 шляхом	 подання	
ними	проектів,	спрямованих	
на	підвищення	комфортності	
проживання	 у	 місті,	 та	 їх	
відбору	 шляхом	 відкритого	
голосування.	 Міська	 рада	
встановила	 обсяг	 видатків	
на	2018	рік	в	сумі	1	млн.	грн.	
для	 проектів	 хмільничан.	
Дуже	 сподіваюся,	 що	 така	
ініціатива	 відкриє	 для	 нас	
нову	генерацію	громадських	
активістів,	 які	 позитивно	
змінюватимуть	своє	місто.		
	 Загалом	 же,	 я	 волів	
би	 більше	 сподіватися	 на	
громадську	 активність	 у	
процесах	 розвитку	 міста,	
щоб	 хмільничани	 перейма-
лися	 не	 тільки	 особистими	
проблемами	(хоч	і	це	важли-
во),	але	й	життям	міста.	 	
    продовження ст.2...

 Швидкими, часом побіжними кроками, біжить  
життя, немов би відміряючи у задавненому бут-
тям плині стрімких літ наші справи й досягнення, 
предметно вивчаючи на перспективу наші наміри і 
дії. 
 Який він Хмільницький час, за годинником 
якого ми звіряємо життя, -  своє і нашого рідного 
міста? Чомусь це запитання, на позір, стає над-
звичайно актуальним напередодні головного свя-
та нашої держави – Дня незалежності України та 
головного свята нашого міста  – 655-річчя із часу 
його заснування.  
       Щодо таких філософсько-реалістичних тем, 
а між тим і про робочі будні та пріоритетні 
муніципальні проекти, ми вирішили поспілкуватися 
із міським головою Сергієм Редчиком, бо хто ж, як 
не господар міста, знає про Хмільник найкраще і у 
просторі і в часі.  

СЕРГІЙ РЕДЧИК: «ГОДИННИК  ЖИТТЯ 
МІСТА МАЄ ПРАЦЮВАТИ ЗА ВІДЛІКОМ  

РЕАЛЬНИХ СПРАВ»

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО
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 ...початок ст.1.
 - Не менш значи-
мою складовою Вашої 
управлінської діяльності є 
співпраця із депутатським 
корпусом міської ради. Як 
Ви переконуєте депутатів 
у пріоритетності тих чи 
інших питань для грома-
ди? Що вдається? На що 
варто зважати? 
	 Визнаю:	 робота	 у	
раді	 –	 сьогодні	 надскладна.	
Здавалося	 б,	 що	 заважає,	
навіть	 при	 всіх	 політичних	
уподобаннях	 представників	
громади,	 об’єднатися	 за-
ради	 ж	 громади,	 кожно-
го	 з	 нас	 –	 її	 жителів	 для	
порядку,	 комфорту	 і	 зла-
годи?!	 Втім,	 доволі	 кон-
кретно	 проглядається	 одна	
проблема	 –	 занадто	 багато	
політики	 в	 сесійній	 залі.	
Тому	 й	 постає	 питання:	
Що	 важливіше:	 проблеми	
міста	 чи	 особистий	 піар,	
словесні	перепалки,	 запере-
чування	 все	 підряд	 чи	 про-
сто	 ігнорування	 сесійних	
засідань?!	
	 Все	 ж	 я	 дуже	
сподіваюся,	 що	 здоровий	
глузд	 і	 зосередженість	 на	
проблемах	 міста	 переможе	
і	 ми	 почуємо	 один	 одного.	
Загалом	 же	 усім	 нам	 варто	
навчитися	 поважати	 один	
одного,	 працювати	 на	 за-
гальну	 справу	 –	 покращен-
ня	 добробуту	 хмільничан.	
І	 щораз	 собі	 нагадувати,	
що	 за	 обрання	 у	 раду	 про-
голосували	 жителі	 міста,	
бо	 вірили	 в	 нашу	 мудрість	
і	 поміркованість,	 і,	 власне,	
чи	 не	 найбільше	 в	 те,	 що		
особисті	 політичні	 амбіції	
стануть	 вищими	 інтересів	
народу.	

 -Неодноразово вже 
інформувалося про те, 
що Хмільник заручив-
ся допомогою  Проекту  
міжнародної технічної 
допомоги «Партнер-
ство для розвитку міст» 
(Проект ПРОМІС), який 
впроваджує Федерація ка-
надських муніципалітетів 
(ФКМ) за фінансової 
підтримки Уряду Канади. 
Поінформуйте, будь ласка, 
про перспективи такої 
співпраці. 
	 Так.	У	співпраці	з	ком-
петентними	 представника-
ми	 українсько-канадського	
проекту	 ПРОМІС	 ми	
розробляємо	Стратегію	роз-
витку	 туризму	 субрегіону	
Хмільник.	 Цей	 документ,	
маю	виправдане	сподівання,	
дозволить	 нам,	 об’єднавши	
оздоровчий	потенціал	міста,	
представити	 Хмільник	 як	
туристично-привабливу	
територію	та	при	цьому	роз-
вивати	індустрію	розваг	для	
туристів.	 Для	 недопущен-
ня	 негативного	 впливу	 на	
довкілля	 напрацьовується	
Стратегічна	 екологічна	
оцінка	цієї	Стратегії.
	 Також	 за	 допо-
моги	 консультантів	 про-
екту	 ми	 розробляємо	
Програму	 посилення	
конкурентоспроможності	
малого	 та	 середньо-
го	 підприємництва,	 що	 в	
перспективі	 дозволить	 от-
римати	 грантову	 підтримку	
для	 реалізації	 пріоритетних	
проектів.	 Для	 покращення	
комунікацій	 із	 громадою	
проект	 ПРОМІС	 та	 міська	
рада	 розпочали	 розроб-
ку	 Стратегії	 внутрішньої	
комунікації.	

 - Ви зауважили у 
розмові про міжнародну 
співпрацю. Але ж відомо, 
що цьогоріч Хмільник 
приймав іноземні 
представницькі делегації 
та відповідно досяг-
нув висот міжнародної 
співпраці із французьким 
та молдавським містами 
Баньоль-де- л’Орн та 
Купчінь. Які перспекти-
ви матиме місто від таких 
взаємин? 
	 Дружити	 –	 завж-
ди	 приємно,	 а	 дружити	
містами	 –	 тим	 більш,	 коли	
є	 чому	 навчитися,	 що	 по-
бачити	 і,	 найголовніше,	
практично	 застосувати	
кращі	 практики	 управління	
та	 розвитку	 територій.	
У	 частині	 міжнародної	
співпраці	 із	 французьким	
містом	під	час	двосторонніх	
візитів	 та	 консультацій	
ми	 досягли	 домовленості	
щодо	 можливості	 навчан-
ня	 Хмільницької	 молоді	
у	 Франції.	 Щодо	 наших	
взаємин	 із	 молдавським	
містом,	 то	 вони	 тільки	 роз-
почалися	 і	 ми	 скріпили	
письмові	 зобов’язання	 Уго-
дою	 про	 співпрацю,	 в	 якій	
визначили	 перспективні	 на-
прямки	її	реалізації	в	галузі	
освіти,	 культури,	 спор-
ту,	 проектної	 і	 грантової	
діяльності	тощо.			
	 До	 теми	
м і ж н а р о д н о г о	
співробітництва,	повідомлю	
і	 про	 те,	 що	 у	 травні	 цьо-
го	 року	 в	 нашому	 місті	
ми	 реалізували	 Угоду	 про	
співпрацю	у	сфері	музичної	
освіти	 дітей	 та	 молоді		
між	 містами	 Хмільник	
(Україна),	 Буско-Здруй	

(Республіка	 Польща)	 та	
Сігетсентміклош	 (Угорщи-
на)	 та	 приймали	 учасників		
Міжнародного	 музично-
го	 обміну.	 Діти	 і	 	 вчителі	 з	
міста	 Буско-Здруй	 залиши-
лися	 	 задоволені	візитом	до	
нашого	міста.
 - Свого часу ре-
зонансу набула про-
блема із забезпеченням 
учасників АТО земель-
ними ділянками. На якій 
стадії вирішення це питан-
ня перебуває на разі в на-
шому місті? 
	 Ми	 розуміємо	 усю	
актуальність	 цього	 питання	
для	громади.	Разом	із	тим,	є	
процедурний	порядок,	 який	
треба	 дотримуватися.	 Це	 -	
«Положення	 про	 порядок	
надання	 земельних	 ділянок	
громадянам	для	будівництва	
і	 обслуговування	 житло-
вого	 будинку,	 господарсь-
ких	 будівель	 і	 споруд	 (при-
садибна	 ділянка),	 ведення	
особистого	 селянського	 го-
сподарства,	садівництва,	го-
родництва».	
	 Разом	 зі	 Спілкою	
учасників	АТО	ми		працюємо	
і	 працюватимемо	 	 над	 тим,	
щоб	гарантії	учасників	бой-
ових	 дій	 були	 дотримані	
належним	 чином.	 І	 вже	 26	
земельних	 ділянок	 у	 місті	
Хмільнику	 відведені	 для	
наших	 воїнів-хмільничан	
на	 масиві	 малоповерхової	
житлової	 забудови	 в	 	 м.	
Хмільнику	 (між	 вулицями	
Вузькоколійна,	 Кармелю-
ка,	 Івана	 Богуна	 та	 2	 пров.	
Івана	Богуна).	Ще	ми	маємо		
до	 кінця	 року	 орієнтовно	
відвести	 327	 земельних	
ділянок	 громадянам,	 які	
перебувають	 у	 черзі	 на	 от-

римання	 землі,	 враховуючи	
відсоткові	ставки	відповідно	
до	 чинного	 Положення	 про	
порядок	надання	 земельних	
ділянок	(75%	-	на	позачерго-
ве	право,	у	тому	числі	і	для	
учасників	бойових	дій,	15%	
–	 на	 першочергове	 право,	
10%	–	на	загальне	право).	
 - І на останок. Який 
він «Хмільницький час» 
особисто для Вас – міського 
голови? І щоб Хмільнику 
Ви побажали найбільше 
з нагоди найбільшого 
державного свята – 26-ї 
річниці незалежності 
України. 
	 Кожна	 людина	 живе	
у	 власному	 світі	 проблем,	
які	 з	 часом	 вирішуються	
чи	 не	 вирішуються.	
Найголовніше,	напевне,	щоб	
годинник	життя	 і	кожного	з	
нас	і	нашого	міста,	зокрема,	
працював	 за	 відліком	 ре-
альних	справ,	не	був	німим	
свідком	 подій	 довкола,	 бо	
ж	 даремно	 згаяний	 час	 не	
повертається	 –	 така	 вже	
життєва	правда.			
	 З	нагоди	26-ї	річниці	
незалежності	держави	я	най-
перше	бажаю	усім	сповнен-
ня	 добрих	 сподівань	 у	 кра-
ще	 завтра,	 у	 мирне	 завтра,	
Божого	 благословення	 на	
добрі	 справи,	 згуртованості	
та	єдності	в	ім’я	кращої	долі	
України.	
Ми – українці! 
Патріотів серед нас багато,
Бо незалежність – то не 
лише день, 
Не досить заспівати нам 
пісень, 
А день у день про неї 
пам’ятати! 
   Спілкувалася 
         Наталія МАЗУР 

 10 серпня  в	залі	 засідань	міської	ради	відбулися	57-мі	громадські	слухан-
ня.	 	 Розглядалося	 питання:	 «Про Детальний план території в межах вулиць 
Меліоративної, Левадної, 276 Стрілецької дивізії, Кутузова, Суворова, 1 Травня 
з реконструкцією застарілої багатоповерхової забудови під багатоповерхове жит-
лове будівництво в  м. Хмільнику Вінницької області».Доповідав	розробник	про-
екту,	головний	архітектор	комунального	підприємства	“Парковка	і	Реклама”	Олек-
сандр	Дорогой.	Співдоповідачем	виступив	начальник	управління	містобудування	та	
архітектури	міської	ради,	головний	архітектор	міста	Михайло	Загниборода.
	 	 	 	 	 	 Попри	 усі	 складнощі,	 проектанти	 зуміли	 з	 максимальною	 компактністю	 та	
зручністю	для	жителів	 цього	 району	 розмістити	 нові	 забудови	 відповідно	 до	 усіх	
Державних	будівельних	норм.	Громадян	міста	цікавили		питання	щодо	розміщення	
гаражів,	на	місці	 яких	в	недалекому	майбутньому	може	проводитись	нове	багато-
поверхове	 житлове	 будівництво,	 акцентуючи	 на	 тому,	 що	 необхідно	 розробити	
відповідну	процедуру	перенесення	 гаражів	 та	щодо	точкової	 забудови,	 відповідно	
до	якої	нова	багатоквартирна	забудова	буде	закривати	існуючі	будинки	та	займатиме	
прибудинкову	територію.
	 На	 усі	 запитання	 буди	 надані	 аргументовані	 відповіді.	 Зауваження	 та	
пропозиції	будуть	враховані	при	доопрацюванні	Детального	плану.
 18 серпня в	залі	засідань	міської	ради	відбулися	58-мі	громадські	слухання.	
Хмільничани	розглянули	одне,	вкрай	важливе	для	громади,	питання:	«Про	обгово-
рення	проекту	рішення	виконавчого	комітету	міської	ради	7	скликання	«Про вста-
новлення вартості проїзду на міських маршрутах загального користування в 
режимі маршрутного таксі у місті Хмільнику»».
	 Начальник	 управління	 економічного	 розвитку	 та	 євроінтеграції	 міської	
ради	 Юрій	 Підвальнюк	 ознайомив	 із	 проектом	 рішення	 виконавчого	 комітету,	
підготовленим	на	підставі	розрахунків	економічної	ефективності	та	рентабельності	
пасажирських	 перевезень,	 наданих	 перевізниками	 з	 урахуванням	 проведеного	
моніторингу	пасажиропотоку	у	місті.
		 Під	час	активного	обговорення	жителі	міста	висловлювали	незадоволення	на	
адресу	приватних	перевізників	щодо	поведінки	водіїв	та	умов	перевезення.	Зокре-
ма,	хмільничани	наголошували	на	тому,	що	підняття	вартості	проїзду	до	4,5	грн.	є		
несвоєчасним	та	вказували	на	важкий	матеріальний	стан	мешканців	міста.
	 По	закінченню	обговорення	проекту	рішення	громадськість	рейтинговим	го-
лосуванням	 підтримала	 Резолюцію	 з	 урахуванням	 пропозиції	 щодо	 встановлення	
вартості	проїзду	на	міських	маршрутах	загального	користування	в	режимі	маршрут-
ного	таксі	в	розмірі	чотирьох	гривень.

 ГРОМАДСЬКІ  ОБГОВОРЕННЯ

ЗА ХМІЛЬНИЦЬКИМ ЧАСОМ                                

 4 серпня	 у	 Хмільницькому	 відділенні	 поліції	
відбулися	урочисті	заходи	з	нагоди	Дня	Національної	поліції	
України.	На	 запрошення	 колективу	 учасником	 	 святкового	
зібрання	був	міський	голова	Сергій	Редчик.

 

Міський	голова	привітав	особовий	склад	відділення	поліції	
із	професійним	святом,	відзначивши		окремих	працівників	
поліції	подяками		за	компетентність	і	сумлінність	у	роботі.

  ДЕНЬ ПОЛІЦІЇ

  МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
 10 – 14 серпня		делегація	міста-курорту	Хмільник	пе-
ребувала	у	місті	і	гміні	Щавниця	Малопольського	воєводства	
Республіки	Польща.	Хмільницьку	міську	раду	та	її	виконав-
чий	 комітет	 у	 міжнародній	 поїздці	 представляли	 заступни-
ки	міського	 голови	 з	 питань	діяльності	 виконавчих	органів	
міської	ради	Андрій	Сташко	і	Володимир	Загіка,	а	також	де-
путати	міської	ради	Руслан	Терещук	та	Юрій	Кондратовець.
	 Посадовці	 міста	 мали	 практичну	 можливість	 пред-
метно	обговорити	із	закордонними	партнерами	на	найближ-
чу	перспективу	зміст	двосторонньої	співпраці	щодо	спільних	
молодіжних	обмінів,	напрацювання	проектів	у	сфері	житло-
во-комунального	господарства.

ДЛЯ ДОБРОБУТУ ГРОМАДИ                             
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ВІДЗНАЧАЄМО ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ 

 22 серпня пе-
ред	 адміністративним	
приміщенням	 міської	 ради	
відбулася	урочиста	церемонія	
відзначення	 трудових	
колективів	 та	 громадян	 міста	
з	 нагоди	 занесення	 на	міську	
Дошку	 пошани	 «Гордість	
міста».
	 Міський	голова	Сергій	
Редчик	привітав	номінантів	та	
вручив	 їм	 іменні	 сертифікати	
та	 квіти.	 «Усі досягнен-
ня, якими багата наша 
Українська щедра земля, наша 
Хмільницька земля, склада-
ються зі щоденної праці, знань 
і талантів хмільничан. Я щиро 
дякую кожному з вас за всі 
добрі справи, вчинки, наміри 
та починання, спрямовані на 

розвиток міста, покращен-
ня добробуту хмільничан. 
Праця для міста – найвища 
відзнака!»,	 –	 сказав	 міський	
голова	Сергій	Редчик,	зверта-
ючись	до	учасників	урочистої	
церемонії.
	 Особливих	 ноток	
патріотичних	відчуттів	у	сер-
цях	 хмільничан	додав	 виступ	
Аліни	Рачинської	–	вихованки	
зразкової	 дитячої	 вокальної	
студії	 “Веселка”	 КПНЗ	
Хмільницька	школа	мистецтв	
(керівник	 –	 Тетяна	Наумчак).	
Завершився	захід	виконанням	
Гімну	міста	та	Гімну	України	
–	 наших	 славенів	місцевого	 і	
державного,	 що	 підсилюють	
серцебиття,	 додають	 гордості	
за	своє	місто	та	Батьківщину.

ПРАЦЯ ДЛЯ МІСТА - НАЙВИЩА ВІДЗНАКА

 Це	 підтвердила	 наша	
хода	єднання	у	вишиванках	із	
національними	 прапорами	 та	
патріотичними	 оркестровими	
мелодіями,	що 22 серпня ши-
рилася	 містом	 до	 пам’ятника	
Т.Г.Шевченка,	 привертаючи	
увагу	всіх	–	і	хмільничан	і	го-
стей	курортного	міста.
	 Із	 пам’яттю	 в	 серці	
учасники	 патріотичної	
процесії	 зупинилися	 на	
Майдані	 Свободи,	 поклав-
ши	 квіти,	 схиливши	 чоло	 до	
світлин	Героїв	Небесної	Сотні	
та	хмільничан,	які	загинули	в	
зоні	АТО.
 «Так важливо, що ми 
сьогодні згуртувалися і ра-
зом розпочали святкувати 
26-ту річницю незалежності 
України!»,	 –	 сказав	 міський	
голова	 Сергій	 Редчик,	 звер-
таючись	 до	 хмільничан	 біля	

пам’ятника	Т.Г.Шевченка.
 «Йдучи разом, ми не 
лише дихали одним повітрям, 
ми йшли з переконанням, що 
разом нам добре, і такого 
ж добра ми бажали нашій 
державі. Це так необхідно у 
дні суцільних викликів, її ре-
альних турбот і невтішних 
новин, коли чи не кожна доля 
скуйовджена болем і втра-
тами. Ми просто приречені 
усвідомлювати, що від на-
ших зусиль бути разом зале-
жить майбутнє нашої землі, 
майбутнє наших дітей. Усім 
нам так хочеться із непо-
борною силою української 
волі перегорнути обпалені 
війною сторінки історії й 
усміхнутися світлу нової 
України»,	 –	 із	 вдячністю	 за	
об’єднавчу	 позицію	 кожного	
підкреслив	міський	голова.

РАЗОМ - МИ УКРАЇНЦІ!

 23 серпня	 на	 площі	 перед	
пам’ятником	Тараса	Шевченка	відбулося	
урочисте	 підняття	 Державного	 Прапо-
ра	України.		Участь	у	цьому	заході	взяли	
керівники	міста	та	району,	особовий	склад	
Хмільницького	 районного	 об’єднаного	
військового	 комісаріату,	 відділення	
поліції,	колективи	місцевих	підприємств,	
установ	та	організацій,	представники	гро-
мадського	активу,	освітяни,	учнівська	мо-
лодь	та	дошкільнята.
	 Офіційна	 церемонія	 підняття	

Державного	 Прапора	 України	 розпоча-
лася	 із	 доповіді	 військового	 комісара	
Хмільницького	 об’єднаного	 військового	
комісаріату	 підполковника	 Андрія	
Охріменка	міському	голові	Сергію	Редчи-
ку	про	готовність	почесної	варти.
	 Міський	 голова	 надав	 право	
підняти	 Прапор	 України	 учаснику	 АТО	
сержанту	 Бєлікову	 та	 срібному	 призеру	
Чемпіонату	світу	зі	східних	єдиноборств	
Денису	Шишківському.
	 Під	 невмирущий	 Гімн	 держа-
ви	Прапор	України	 був	 піднятий	 у	місті	
Хмільнику.	 Із	 вітальною	 промовою	 до	
громадськості	 звернувся	 міський	 голо-
ва	 Сергій	 Редчик:	 «Моє серце ще досі 
сповнене особливого ритму врочистості 
від миті, коли стяг держави під 
супровід нашого національного Славеня 
здійнявся в небо. Як же в цьому святко-
вому жовтоблакитті нам посміхається 
Україна – єдина, рідна наша сторона, 
стражденна нині болем втрат, все ж 
– сильна духом, якого не скорити! Над-
звичайно пишаюся тим, що сьогодні 
разом із нами наші найменші громадяни 
– дошкільнята. У них – наша надія, у них 
– наше майбутнє. Я певен ці діти над усе 
шануватимуть державні символи,будуть 

справжніми патріотами. А ми бережімо 
наш Прапор – у ньому міць вікова, наша 
слава, що героїчним чином здобута, наше 
мирне майбутнє – омріяне, вистраж-
дане, материнськими сльозами вмите. 
Бережімо цей день як найсвітліший 
спомин, що стрепехнув наше серце 

найвищою любов’ю – любов’ю до своє 
Батьківщини, бо не має більшої любові 
у світі, як любов до своєї Вітчизни. До-
бра, гараздів та мирного неба зичу нам на 
рідній  Україні! Зі святом, дорогі земляки! 
СЛАВА УКРАЇНІ!».
	 Зі	 словом,	 сповненим	 піднесення	
духу,	глибокої	поваги	до	найвищої	святині	
–	 рідного	 Прапора	 та	 щирою	 надією	 на	
мир	 у	 державі,	 на	 захист	 воїнів-Героїв	
звернулася	 вчитель	 української	 мови	 та	
літератури	ЗОШ	І-ІІІ	ступенів	№3	Гунько	
Людмила	Петрівна.
Та	чи	не	найбільше	тепло	випромінювало	

із	сердець	найменших	наших	хмільничан	
–	вихованців	ДНЗ	№5,	які,	кружляючи	у	
патріотичному	таночку,	сколихнули	пози-
тивними	враженнями	всіх	і	закликали	до	
щирих	 оплесків.	 Усі	 ми	 пересвідчилися	
–	 діти	 найбільше	 шанують	 свою	
Батьківщину!
	 А	 далі	 всі	 –	 від	 найменших	
і	 до	 найповажніших,	 поспішили	 до	
пам’ятника	 Т.Г.Шевченку	 та	 пам’ятного	
знаку	першого	встановлення	в	місті	Дер-
жавного	Прапора	України,	а,	підійшовши,	
вклонилися	доземно	та	поклали	квіти	до	
меморіальних	місць.	Ми	–	хмільничани!	
Ми	всіх	пам’ятаємо!

ХМІЛЬНИК ВЕЛИЧАВО ПІДНЯВ РІДНИЙ ПРАПОР

 24 серпня	 свідомі	 хмільничани	
-	 громадяни	 згуртувалися	 та	 пройш-
ли	 містом	 ходою	 до	 Майдану	 Свободи.	
Тут,	на	центральній	площі	нашого	міста,	
відбулося	загальноміське	віче.	
  

Урочисто	відкривши	захід	спільним	вико-
нанням	Державного	Гімну	України,	учас-
ники	 зібрання	 помолилися	 за	 Україну,	 її	
благословенну	долю,	порятунок	воїнів	на	
Сході	України	та	вічний	спочинок	мужніх	
Героїв,	 які	 загинули	 за	 жертовність	 до	

України.
	 До	 громади	 звернувся	 зі	 слова-
ми	 вітань	 міський	 голова	 Сергій	 Ред-
чик.	 Сергій	 Борисович	 вручив	 подяки	
матерям	 учасників	 АТО,	 сини	 яких	 по-
клали	 своє	 життя	 на	 вівтар	 Вітчизни	 –	
Аллі	Муравській	 та	 Раїсі	 Рачок,	 а	 також	
відзначив	подякою	Хмільницького	митця-
витинанкаря	Дмитра	Власійчука.
	 Завершилося	 віче	 спільним	 ви-
конанням	 Державного	 Гімну	 України	 та	
світлими	намірами	про	мир	у	державі,	до-
бробут	її	громадян.

НАРОДНЕ ВІЧЕ У ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

Я ЛЮБЛЮ МОЮ УКРАЇНУ!
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 ДОБРО ПОВЕРТАЄТЬСЯ СТОРИЦЕЮ

Адмінпослуги відділу  у Хмільницькому районі головного управління Держгеокадастру Вінницької області  
*Видача	відомостей	з	документації	
із	 землеустрою,	 що	 включена	 до	
Державного	 фонду	 документації	 із	
землеустрою.
*Видача	 висновку	 про	 погодження	
документації	із	землеустрою.
Видача	 витягу	 з	 технічної	
документації	 про	 нормативну	 гро-
шову	оцінку	земельної	ділянки.
*Виправлення	 технічної	 помилки	
у	відомостях	з	Державного	земель-
ного	 кадастру,	 яка	 була	 допущена	
органом,	що	здійснює	його	ведення.
*Видача	 витягу	 з	 Державного	 зе-
мельного	 кадастру	 про	 земельну	
ділянку	на	підтвердження	державної	
реєстрації	земельної	ділянки.
*Видача	 витягу	 з	 Державного	 зе-
мельного	 кадастру	 про	 земельну	
ділянку	на	підтвердження	внесення	
до	 Державного	 земельного	 када-
стру	 відомостей	 про	 межі	 частини	
земельної	ділянки,	на	яку	поширю-
ються	права	суборенди,	сервітуту.
*Надання	 довідки	 про	 наявність	
та	 розмір	 земельної	 частки	 (паю),	
довідки	про	наявність	у	Державно-
му	земельному	кадастрі	відомостей	
про	 одержання	 у	 власність	
земельної	 ділянки	 у	 межах	 норм	
безоплатної	приватизації	за	певним	
видом	її	цільового	призначення	(ви-
користання).
*Надання	 витягу	 з	 Державного	 зе-
мельного	 кадастру	 про	 земельну	
ділянку.
*Надання	 витягу	 з	 Державного	
земельного	 кадастру	 про	 землі	 в	
межах	 території	 адміністративно-
територіальних	одиниць.
*Надання	відомостей	з	Державного	
земельного	кадастру	у	формі	витягу	
з	 Державного	 земельного	 кадастру	
про	 обмеження	 у	 використанні	 зе-
мель.
*Надання	 відомостей	 з	 Держав-
ного	 земельного	 кадастру	 у	 формі	
довідки,	 що	 містить	 узагальнену	
інформацію	про	землі	(території).

*Надання	 відомостей	 з	 Держав-
ного	 земельного	 кадастру	 у	 формі	
викопіювань	 з	 кадастрової	 карти	
(плану)	 та	 іншої	 картографічної	
документації	 Державного	 земель-
ного	кадастру.
*Виправлення	технічної	помилки	у	
відомостях	 Державного	 земельно-
го	кадастру,	яка	була	допущена	не	з	
вини	 органу,	що	 здійснює	його	 ве-
дення.
*Внесення	 до	 Державного	 земель-
ного	 кадастру	 відомостей	 про	 об-
меження	 у	 використанні	 земель,	
встановлені	законами	та	прийняти-
ми	 відповідно	 до	 них	 нормативно-
правовими	актами.
*Внесення	 до	 Державного	 земель-
ного	 кадастру	 відомостей	 (змін	 до	
них)	про	земельну	ділянку.
*Внесення	 до	 Державного	 земель-
ного	 кадастру	 відомостей	 (змін	 до	
них)	 про	 землі	 в	 межах	 території	
адміністративно-територіальних	
одиниць.
*Державна	 реєстрація	 земельної	
ділянки.
*Державна	 реєстрація	 обмежень	 у	
використанні	земель.
*Надання	 довідки	 з	 державної	
статистичної	 звітності	 про	
наявність	 земель	 та	 розподіл	 їх	 за	
власниками	 земель,	 землекористу-
вачами,	угіддями	(за	даними	форми	
6-зем).
*Видача	 витягу	 з	 Державного	 зе-
мельного	кадастру	на	підтвердження	
внесення	 до	 Державного	 земель-
ного	 кадастру	 відомостей	 про	 об-
меження	 у	 використанні	 земель,	
встановлені	законами	та	прийняти-
ми	 відповідно	 до	 них	 нормативно-
правовими	актами.
*Внесення	 за	 зверненням	 органів	
виконавчої	 влади	 та	 органів	
місцевого	 самоврядування	 до	
Державного	 земельного	 кадастру	
відомостей	(змін	до	них)	про	землі	
в	межах	території	адміністративно-

територіальних	одиниць.
*Внесення	 за	 зверненням	 органів	
виконавчої	 влади	 та	 органів	
місцевого	 самоврядування	 до	
Державного	 земельного	 кадастру	
відомостей	 (змін	 до	 них)	 про	 зе-
мельну	ділянку.
*Надання	 за	 зверненням	 органів	
виконавчої	 влади	 та	 органів	
місцевого	 самоврядування	
відомостей	з	Державного	земельно-
го	кадастру	у	формі	витягу	з	Держав-
ного	земельного	кадастру	про	землі	
в	межах	території	адміністративно-
територіальних	одиниць.
*Державна	 реєстрація	 обмежень	 у	
використанні	земель	за	зверненням	
органів	виконавчої	влади	та	органів	
місцевого	 самоврядування.Держав-
на	 реєстрація	 земельної	 ділянки	 за	
зверненням	органів	виконавчої	вла-
ди	та	органів	місцевого	самовряду-
вання.
*Надання	 за	 зверненням	 органів	
виконавчої	 влади	 та	 органів	
місцевого	 самоврядування	 витягу	
з	 Державного	 земельного	 кадастру	
про	 обмеження	 у	 використанні	 зе-
мель.
*Надання	 за	 зверненням	 органів	
виконавчої	 влади	 та	 органів	
місцевого	 самоврядування	
відомостей	з	державного	земельно-
го	кадастру	у	формі	викопіювань	 з	
кадастрової	 карти	 (плану)	 та	 іншої	
картографічної	 документації	 дер-
жавного	земельного	кадастру.
*Надання	 за	 зверненням	 органів	
виконавчої	 влади	 та	 органів	
місцевого	 самоврядування	
відомостей	 з	 Державного	 земель-
ного	кадастру	у	формі	довідки,	що	
містить	 узагальнену	 інформацію	
про	землі	(території).
*Надання	 за	 зверненням	 органів	
виконавчої	 влади	 та	 органів	
місцевого	 самоврядування	 витягу	
Державного	 земельного	 кадастру	
про	земельну	ділянку.

...продовження, початок у №3 (липень 2017р.)

 01.09	-	День	знань		02.09	-	День	нотаріату
 03.09	-	День	підприємця
 09.09	-	День	фізкультури	і	спорту
 13.09	-	День	перукаря		16.09	-	День	фармацевта
 17.09	-	День	рятувальника,	День	працівника	лісу
 21.09	-	Різдво	Пресвятої	Богородиці	(престольне			
свято	у	храмі	Різдва	Пресвятої	Богородиці	УПЦ,	
настоятель	-	о.Олексій	Бачинський)
 24.09	-	День	машинобудівника		
 27.09 - День	вихователя
 30.09 - Всеукраїнський	день	бібліотек

	 Суть	цієї	необхідної	в	наші	дні	ініціативи	полягає	в	
тому,	щоб	зорієнтувати	всіх	зробити	більше	добрих	справ	
для	міста.
	 В	який	спосіб	реалізувати	наші	наміри?	–	вирішувати	
кожному,	бо	ж	для	добрих	вчинків	ідейних	розпоряджень	
та	вказівних	доручень	не	потрібно.
	 -	Свою	участь	в	Акції	кожен	визначає	самостійно.	

Важливо,	щоб	результат	не	забарився	–	там,	де	це	потрібно!	
Наприклад:	Якщо	своя	чи	довколишня	територія	потребує	
впорядкування	–	не	зволікаймо	на	розмови,	не	гаймо	часу,	
будьмо	господарями!	Якщо	хтось	 із	хмільничан	потребує	
нашої	підтримки	–	безкорисливо	допоможімо!,	–	каже	ко-
ординатор	Акції,	 голова	 міськрайонної	 Спілки	 учасників	
АТО	Валентин	Ковальський.

 Мама	Героя-хмільничанина	Сергія	Муравсь-
кого	–	Алла	Анатоліївна,	закликає	всіх	 і	кожно-
го	не	бути	байдужими	та	долучатися	до	участі	в	
житті	міста.	
 Міський голова Сергій Редчик із 
впевненісттю зазначає: «За місяць ми усією грома-
дою відзначатимемо 655-років із часу заснування 
Хмільника. Ця подія має мотивувати кожного до 
ще більш активної участі в житті міста. Тож 
така Акція є дуже тепер на часі. Я сподіваюся, 
що кожен у своєму серці знайде бодай краплинку 
часу не лише для себе, але й для тих, хто потребує 
нашої  уваги, догляду, відповідальних рішень та 
ще більш відповідальних кроків назустріч один 
одному і нашому ж спільному добробуту. Робімо 
більше добрих справ! Разом дієвіше!».
 ДОБРО – ЦЕ ТЕ, ЩО ПОВЕРТАЄТЬСЯ 
СТОРИЦЕЮ!
 НЕХАЙ ЖИВУТЬ У МІСТІ ДОБРІ СПРА-
ВИ!

мельного	 кадастру	 у	 формі	 викопіювань	 з	
кадастрової	карти	(плану)	та	іншої	картографічної	
документації	державного	земельного	кадастру.
*Надання	 за	 зверненням	 органів	 виконавчої	
влади	 та	 органів	 місцевого	 самоврядування	
відомостей	 з	 Державного	 земельного	 када-
стру	 у	 формі	 довідки,	 що	 містить	 узагальнену	
інформацію	про	землі	(території).
*Надання	за	зверненням	органів	виконавчої	вла-
ди	та	органів	місцевого	 самоврядування	витягу	
Держземкадастру	про	земельну	ділянку.

 ЗАГАЛЬНОМІСЬКА АКЦІЯ ЗРОБИ ДОБРУ СПРАВУ!  
 Живе на землі Людина, а з нею – її добрі справи, якими правдою записана вічність, до-
поки світ Божий існуватиме і ми, люди, пам’ятатимемо про добро, небайдужість і бажан-
ня змін на краще. 22 серпня у курортному Хмільнику, за ініціативи міськрайонної Спілки 
учасників АТО та підтримки виконавчого комітету Хмільницької міської ради, розпочала-
ся Акція під гаслом: «Зроби добру справу!».

	 	 	 Виконавчий	 комітет	
Хмільницької	міської	ради	
спільно	 з	 Громадською	
організацією	 «ПРАВО»,	
Центром	 аналізу	 місцевої	
політики	 та	 редакцією	 га-
зети	 «Життєві	 обрії»	 ого-
лошують	конкурс	малюнку	
на	тему:	«Міський	бюджет	
очима	 дітей».	 До	 участі	 в	
конкурсі	 запрошуються	
учні	 шкіл	 та	 ліцеїв	 міста	
Хмільника.	 Роботи	 при-
ймаються	 до 20 вересня 
2017 року.
	 	 Роботи	 потрібно	 пода-
ти	 до	 офісу	 громадської	
організації	«ПРАВО»,	який	
знаходиться	 в	 районно-
му	 Будинку	 культури	 або	
до	 відділу	 інформаційної	
діяльності	 та	 комунікацій	
із	 громадськістю	 міської	
ради	 (4	 поверх	 міської	
ради,	каб.409).
	 	 Після	 завершення	 кон-
курсу	 буде	 визначено	
переможців,	які	отримають	
цінні	призи.	Інші	учасники	
отримають	 заохочувальні	
призи.
	 	 	 	 	Контактна	особа:	Оле-
на	 Черній,	 067	 143	 43	 83	
pravo.ngo@gmail.com

УВАГА! 
КОНКУРС ДЛЯ 

ТАЛАНОВИТИХ!

   АДМІНПОСЛУГИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ ЦЕНТР АДМІНПОСЛУГ У МІСТІ ХМІЛЬНИКУ

ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ 
ВІДЗНАЧАЮТЬ

СВЯТКУЄМО У ВЕРЕСНІ

Сташок Ігор Георгійович (01.09)
начальник	 управління	 житлово-комунального	
господарства	 та	 комунальної	 власності	 міської	
ради
Тищенко Тетяна Петрівна (02.09)
начальник	фінансового	управління	міської	ради
Могульський Віктор Едуардович (03.09)
начальник	відділу	державного	реєстру	
виборців	міської	ради
Мурзановська Наталія Миколаївна (06.09)
головний	спеціаліст	управління	освіти	
міської	ради
Марчук  Вікторія Олександрівна (15.09)
провідний	 спеціаліст	 відділу	 прогнозування	 та	
залучення	 інвестицій	 управління	 економічного	
розвитку	та	євроінтеграції	міської	ради
Мазур Наталія Петрівна (21.09)
начальник	 відділу	 інформаційної	 діяльності	 та	
комунікацій	із	громадськістю	міської	ради
Дем’янюк Павло Ілліч (26.09) 
начальник	 відділу	 у	 справах	 сім’ї	 та	 молоді	
міської	ради


