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ХМІЛЬНИК СВЯТКОВО УСМІХНУВСЯ СОНЦЕМ, 
СТРІПНУВ РОКАМИ, ЩО ЗІЙШЛИ З СТОЛІТЬ…

ЧОЛО ЯСНЕ І ВИШИТА СОРОЧКА,
 А ЗА ПЛЕЧИМА – РІД ЙОГО СТОЇТЬ.

ХМІЛЬНИЦЬКИЙ РІД І ЩЕДРИЙ Й ПРАЦЬОВИТИЙ
 ВІТАЄ МІСТО З СВЯТОМ ІМЕНИН.

СВЯТА ЗЕМЛЯ…І ЯК ЇЙ НЕ ВКЛОНИТИСЬ, 
ЯК, ЛЮБЛЯЧІ СВІЙ ДІМ, ДОНЬКА І СИН!

                                             Ю.БАРАБОЛЯ 

Вересень – особливий для курортного Хмільника, адже місто вже у третій декаді 
місяця зустрічатиме своє 656-те новоліття. Чимало святкових заходів буде прово-
дитися напередодні та у День міста. Однин із видовищних подарунків хмільничани 
та гості міста-курорту отримали вже цими вихідними, побувавши на зустрічі  зі 
стронгменами  України та світу за програмою Богатирських ігор.

Фінал командного чемпіонату впер-
ше відбувся 16 вересня в середмісті 
Хмільника, на Площі перемоги. Захід 
проводився під егідою Міністерства 
молоді і спорту, обласної Федерації 
стронгменів за сприяння міського го-
лови Сергія Редчика, міської ради та її 
виконавчого комітету. 

Офіційне відкриття спортивного 
заходу було неперевершеним -  Дер-
жавний Гімн України акапельно ви-
конав відомий оперний співак Юрій 
Лук’яненко (Юрій Годо). 

Учасників та вболівальників за-
ходу  привітав міський голова Сергій 
Редчик. 

Хмільничани та гості міста-курорту 
зустрічали оплесками 24 українських 
атлети зі Львова, Києва, Івано-
Франківська та Закарпаття, які сфор-
мували шість команд, що відчайдушно 
й видовищно змагатися в шести кон-
курсах. Головним суддею турніру 
атлетів був чемпіон світу зі стронгмену 
Сергій Конюшок. 

У перервах між спортивними ви-
ступами свої таланти демонстрували  
зразкова дитяча вокальна студія «Ве-
селка» Хмільницької школи мистецтв  
(керівник Наумчак Т.А.), Клуб спортив-
ного танцю "Данс-Мрія" (керівник Со-
ломко В.М.), вокаліст Олександр За-

харов.   
Хмільничани та гості міста із за-

хопленням спостерігали видовищні 
виступи та підтримували стронгменів.

Завершився командний чемпіонат 
врученням спортивних нагород. 
Чемпіони та призери Богатирських ігор 
були відзначені Кубками та медалями 
від Федерації стронгменів Вінницької 
області. Окрему винагороду атлети 
отримали від Хмільницької мерії – Ку-
бок та презентаційні матеріали про ку-
рорт Хмільник, які повноважно вручив 
міський голова С.Редчик головному 
судді змагань Сергієві Конюшку.

Початок. Продовження стор.2

 ДОРОГА ХМІЛЬНИЦЬКА ГРОМАДО! 
   ШАНОВНІ ГОСТІ МІСТА-КУРОРТУ!

Цими вересневими днями в доло-
нях благодатної матінки-землі наро-
дився Хмільник – місто, що горнеться 
до нашого серця ясним промінням 
отчої любові з дитинства, втішає моло-
дечу долю омріяною юністю, зустрічає 
життєво-поважну старість. 

Із пошаною до хмільничан та 
любов’ю до свого рідного міста сер-
дечно вітаю його з новоліттям – 656-ю 
річницею з часу першої письмової згад-
ки. 

Хмільник наш славний мужнім 
предковічним родом, гартований обо-
ронною міццю в часи героїчного захи-
сту території, дбайливо збережений і  
примножений працьовитими людьми, 
пам’ятний своїми архітектурними спо-
рудами, потужний своїм життєдайним 
радоновим курортом, що повертає 
бажання жити й радіти життю, вірити і 
сподіватися на диво зцілення від недуг.   

Хмільник – близький кожному. У 
нас рушником добра простеляється 
гостинність до всіх, хто шанує наше 
місто, вірить у прогресивність його роз-
витку та успішні перспективи.  

Із нагоди свята надсилаю вітання у 
кожну міську родину із побажаннями 
добробуту, наснаги й Господньої опіки 
у щоденних справах та починаннях. 

Радий вітати наших гостей – до-
брих друзів у складі делегацій із міст-
партнерів, представників сусідніх міст, 
усіх, хто обдаровує Хмільник своєю ува-
гою та буде учасником святкових урочи-
стостей. 

Дякую хмільничанам за підтримку 
муніципальних намірів і дій, за гро-
мадську активність, пораду, допомо-
гу, віру у кращі перспективи розвитку 
міста. 

Бережімо наш Хмільник! Тут нам 
жити, життю радіти і добробут примно-
жувати! 

Зі святом, рідне місто! Щасти тобі, 
наш сонячний Хмільнику! 

З повагою 
    Хмільницький міський голова 

Сергій РЕДЧИК 



 2                                                                 №9  вересень 2018р.       МОЄ МІСТО
                   ХМІЛЬНИК

Хмільницька міська рада та її виконавчий 
комітет висловлюють щиру вдячність за до-
помогу в організації та проведенні фіналу 
командного чемпіонату України 2018 року 
за програмою Богатирських ігор: народному 
депутату України Петру Юрчишину та де-
путату обласної Ради Миколі Юрчишину, 
зразковій дитячій вокальній студії «Весел-
ка» (керівник Тетяна Наумчак) Хмільницької 
школи мистецтв (директор школи – Вален-
тина Автодійчук), Клубу спортивного тан-
цю "Данс-Мрія" (керівник Віктор Солом-
ко), вокалісту Олександру Захарову, ТОВ 
«Санаторій «Березовий гай» (директор – Во-
лодимир Лукашик), ТОВ «Хмільницький за-
вод сухого знежиреного молока «Молочний 
візит» (директор - Олександр Білий); ПП 
«Лісове» (керівник – Олег Гаєвський); готелю 
«Де-Люкс» (керівник – Олександр Кубряк), 
хостелу «Марічка» (керівник - Людмила 
Цюрпіта), колгоспному ринку  Хмільницької 
райспоживспілки (директор - Леонід По-
дольський), приватним підприємцям 
Валентині Буликовій та Олегу Цибуху, а 
також усім, хто організаційно сприяв у 
проведенні цього заходу. 

ВРАЖЕННЯ
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ПРОФЕСІЙНЕ СВЯТО

12 вересня відбувся міський 
конкурс малюнків «Місто мого 
дитинства». У конкурсі взяли 
участь вихованці дошкільних 
та загальноосвітніх навчальних 
закладів.  Виконані з високою ху-
дожньою майстерністю, великою 
любов’ю малюнки дітей стали 
традиційним дарунком рідному 
місту з нагоди  656-ї річниці.  

Призери у номінації 
«Дошкільна освіта»:

І місце – Герасимович Майя, ДНЗ 
№1 (5 років); ІІ місце – Харченко 
Анастасія, ДНЗ №7 (5 років); ІІІ місце 

– Яковлєва Злата, ДНЗ №3 (6 років).
Призери номінації 

«Початкова освіта»:
І місце – Мазур Анастасія, ЗОШ І-ІІІ ст. 
№4 (10 років); ІІ місце – Слободянюк 
Катерина, ЗОШ І-ІІІ ст. №3 (9 років); ІІІ 
місце – Шевченко Анастасія, ЗОШ І-ІІІ 
ст. №2 (9 років).

Призери  номінації 
«Базова та основна школа»:

І місце – Ряба Віка, НВК: ЗШ І-ІІІ ст.-
гімназії № 1 (16 років); ІІ місце – Тка-
чук Дарія, НВК: ЗШ І-ІІІ ст.-гімназії №1 
(13 років); ІІІ місце – Тернова Ірина, 
ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 (13 років).

МАЛЮЄМО МІСТО ДИТИНСТВА
ДО ХМІЛЬНИКА З ЛЮБОВ’Ю

17 вересня своє професійне 
свято відзначали рятувальники. 
Тож, скориставшись нагодою, до 
Хмільницького районного  секто-
ру ГУ ДСНС України  у Вінницькій 
області прибули представники 
місцевого владного керівництва в 
особі секретаря міської ради Пав-
ла Крепкого та заступника міського 
голови з питань діяльності вико-
навчих органів міської ради Андрія 
Сташка.

Від імені Хмільницької міської ради 
та її виконавчого комітету, міського го-
лови Сергія Редчика до рятувальників 
звернувся секретар міської ради Пав-
ло Крепкий: 

- Ви найперші поспішаєте на 
допомогу тим, хто її потребує. 
За Вашими мужніми плечима 
– врятовані життя людей та 
збережений їхній побут. Сер-
дечно дякуємо Вам за щоденну 
відповідальну працю, спрямо-
вану на дотримання принципу 
«Запобігти, врятувати, допомог-
ти!». Нехай Ваші робочі будні бу-
дуть спокійними, а в родинах па-
нують лад і добробут, – сказав 
Павло Васильович, звертаючись до 
особового складу.

Із нагоди професійного свята 
кращі у праці рятувальники були  
відзначені подякою міського голови.

ПРИВІТАЛИ РЯТУВАЛЬНИКІВ 

Хмільницькою міською радою у співпраці з гро-
мадською організацією «ПРАВО» та  підтримки 
Федерації Канадських Муніципалітетів через Фонд 
підтримки ініціатив із демократичного врядування 
та розвитку проекту міжнародної технічної допомоги 
«Партнерство для розвитку міст» (Проект ПРОМІС) 
реалізується проект «Хмільник туристичний: робимо 
перші кроки».

У рамках проекту ПРОМІС передбачається встано-
вити просторові ковані вироби на різних локаціях у цен-
тральному парку для проведення фото-зон, громадсько-
го відпочинку та покращення туристичної привабливості 
міста-курорту Хмільник. 

Важливо поінформувати про те, що цими днями до 
Хмільника прибули  перші три ковані вироби «Хмільник 
близький кожному», «Атом радону», «Чаша здоров’я». Їх, 
на разі, розміщують на алеях у парку. 

Тож на День міста хмільничани та гості курорту змо-
жуть оглянути ковані новинки та за нагоди зробити яскраві 
фото.   

Хмільницька міська рада та її виконавчий комітет вис-
ловлюють щиру вдячність проекту ПРОМІС в особі його 
директора Олександра Кучеренка та партнерам проекту 
«Хмільник-туристичний: робимо перші кроки»  - ГО «ПРА-
ВО» в особі Віталія Дороха та Олени Черній. 

Також щиро дякуємо всім, хто відповідально долучав-
ся до виконання заходів Проекту.  

ХМІЛЬНИК ТУРИСТИЧНИЙ ПАРК ОНОВИВСЯ КОВАНИМИ ВИРОБАМИ 

АКТУАЛЬНО



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

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.№ 24132
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Відповідальна за випуск: Наталія Мазур
начальник відділу інформаційної діяльності та 
комунікацій із громадськістю міської ради 

ПРИВІТАЙТЕ ІМЕНИННИКІВ!
Свої дні народження святкують:

 ЛИПЕНЬ Ірина Володимирівна (01.10) 
 заступник начальника управління освіти 
 міської ради
 ЗЕЛІНСЬКА Олена Олександрівна (01.10)  
 адміністратор Центру надання адміністративних 
 послуг у м.Хмільнику
 КРЕПКИЙ Павло Васильович (02.10) 
 секретар міської ради
 МАТЯШ Ніна Павлівна (03.10) 
 інженер КП «Архітектурно-проектна майстерня»  
 м.Хмільник 
 БЕЛЗА Ірина Миколаївна (07.10) 
 головний спеціаліст загального відділу міської ради
 ПІДВАЛЬНЮК Юрій Григорович (07.10) 
 начальник управління економічного розвитку 
 та євроінтеграції міської ради
 БАБІЙ Олег Олегович (10.10) 
 депутат міської ради 7 скликання
 РЯБОКОНЬ Юрій Леонідович (13.10) 
 депутат міської ради 7 скликання
 ПРИСЯЖНЮК Олена Василівна (15.10) 
 заступник начальника, начальник бюджетного  
 відділу фінансового управління міської ради
 РОМАНКО Аліна Олександрівна (17.10) 
 провідний спеціаліст відділу персоніфікованого  
 обліку пільгових категорій громадян управління 
 праці та соціального захисту населення міської ради
 ЛОГВИНЕНКО Олександра Михайлівна (17.10)   
 спеціаліст 1 категорії по контролю за
 призначенням та виплатою пенсій, допомог та з 
 питань оплати праці і соціально-трудових відносин 
 відділу бухгалтерського обліку та звітності 
 управління праці та соціального захисту 
 населення міської ради
 РУДЬ Ганна Стахівна (20.10) 
 прибиральниця загального відділу міської ради
 КОНДРАТОВЕЦЬ Юрій Григорович (21.10) 
 депутат міської ради 7 скликання
 БОГОМОЛ Юлія Володимирівна (24.10) 
 секретар-друкарка управління праці та 
 соціального захисту населення міської ради
 ВОВЧОК Марія Михайлівна (26.10) 
 головний спеціаліст-бухгалтер відділу 
 бухгалтерського обліку міської ради
 СТОРОЖУК Оксана Іванівна (26.10) 
 начальник відділу з питань праці управління праці  
 та соціального захисту населення міської ради
 ШЕВЧЕНКО Юрій Павлович (29.10) 
 депутат міської ради 7 скликання

У пору збирання городини 
місто-курорт Хмільник потерпає 
від спалювання сухих рослин-
них залишків. Виконавчий комітет 
міської ради вкотре застерігає: 
такі дії завдають значної шкоди 
довкіллю, життю і здоров’ю людей.  

Варто лише збагнути: при згоранні 
однієї тони рослинних залишків у 
повітря вивільняється майже 9 кг 
мікрочастинок диму. До їх складу вхо-
дять пил, окиси азоту, важкі метали 
та низка канцерогенних сполук. Із ди-
мом у повітря вивільняються діоксини 
– одні з найотрутніших для нашого 

організму речовин. Із сухою травою 
та опалим листям, як правило, го-
рить і безліч різноманітного сміття, 
що суттєво посилює забруднення 
атмосфери. При згоранні, скажімо, 
поліетиленового пакету, у повітря 
потрапляє до 70 різноманітних 
хімічних сполук, більшість з яких 
отруйні для людини. Саме вони 
спричиняють дертя в горлі, кашлю. 
Щільний чорний дим від горіння пла-
стикового сміття містить канцерогенні 
поліциклічні вуглеводні. Постійно под-
разнюючий димом епітелій слизової 
оболонки дихальних шляхів не здатен 

протистояти мікробам.
При цьому наголошуємо: 

згідно з Правилами благоустрою 
території міста Хмільника КАТЕГО-
РИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ спа-
лювання сміття, опалого листя та 
інших відходів на території міста 
(території підприємств, організацій, 
будинковолодінь, зелених насаджень 
та в інших місцях).

Згідно з чинним законодавством 
України порушення у сфері благо-
устрою тягнуть за собою накладення 
штрафів на громадян у розмірі від 
340 грн. до 1360 грн., а на громадян 

– суб’єктів підприємницької діяльності 
– від 850 грн. до 1700 грн.

Хмільничани! Закликаємо Вас 
до відповідальності!

Не спалюйте листя та залиш-
ки рослинності! Можливе укла-
дання договорів зі комунальними 
організаціями для їх вивезення.

Про виявлені факти, а також 
зафіксовані фотофакти порушень 
просимо невідкладно повідомляти до 
управління житлово-комунального го-
сподарства та комунальної власності 
міської ради (каб.203) за тел.: 2-00-90.

ХМІЛЬНИЧАНАМ-ГОСПОДАРЯМ

НЕ СПАЛЮЙТЕ ЗАЛИШКИ ГОРОДИНИ!

Затверджено Положення про порядок 
призначення житлових субсидій у новій 
редакції. 

Отже, тепер: 
1. Сім’я втратить право на субсидію, якщо:
1) загальна площа житлового приміщення 

перевищує 120 кв м для квартири і 200 кв м для 
будинку (крім дитячих будинків сіменого типу та 
прийомних сімей);

2) будь-хто із домогосподарства має у своєму 
володінні транспортний засіб, з дати випуску 
якого минуло менше ніж п’ять років (крім мопе-
да). Але не враховуються транспортні засоби, 
одержані безоплатно чи придбані на пільгових 
умовах через підрозділи соцзахисту,

3) у складі домогосподарства або у складі 
сім’ї члена домогосподарства є працездатні осо-
би: у яких взагалі відсутні доходи, які врахову-
ються під час призначення житлової субсидії; їх 
середньомісячний сукупний дохід менший, ніж 
розмір мінімальної заробітної плати, встановленої 
на початок періоду; за який враховуються доходи 
для призначення житлової субсидії (мінімальна 
заробітна плата на початок періоду, за який вра-
ховуються доходи для призначення субсидії у 
травні 2018 року – 3200 грн); та/або вони не спла-
тили єдиного внеску на загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування у розмірі не мен-
шому ніж мінімальний, сумарно протягом трьох 
місяців у періоді, за який враховуються доходи 
для призначення житлової субсидії (субсидія з 1 
травня 2018 року доходи враховуються за ІІІ-ІV 
квартали 2017 року, мінімальний соціальний вне-
сок 22% від мінімальної заробітної плати у 2017 
році – 3200 грн становить 704 грн, відповідно 704 
грн х 3 міс. = 2112 грн).

Обмеження, передбачені у цьому пункті, не 
стосується осіб, які:

- навчалися за денною формою навчання
- зареєстровані у службі зайнятості як такі, 

що шукають роботу, і в цей період навчалися в 
центрах професійно-технічної освіти Державної 
служби зайнятості;

- отримували хоча б один із таких видів дохо-
ду: пенсію; стипендію; допомогу при народженні 
(усиновленні) дитини; допомогу особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю; 
допомогу по догляду за особами з інвалідністю І 
і II групи внаслідок психічного розладу; допомогу 
особам, які не мають права на пенсію, та особам 
з інвалідністю; тимчасову державну соціальну 
допомогу непрацюючій особі, яка досягла за-
гального пенсійного віку, але не набула права на 

пенсійну виплату; допомогу по безробіттю;
4) будь-хто із домогосподарства або член сім’ї 

домогосподарства протягом 12 місяців перед 
зверненням за призначенням житлової субсидії 
здійснив купівлю або набув право власності на зе-
мельну ділянку, квартиру (будинок), транспортний 
засіб (механізм), будівельні матеріали, інші това-
ри довгострокового вжитку або оплатив (однора-
зово) будь-які послуги на суму, яка перевищує 50 
тис. гривень;

5) прострочена понад два місяці 
заборгованість з оплати житлово-комунальних 
послуг, загальна сума якої перевищує 20 неопо-
датковуваних мінімумів доходів (340 грн).

2. Житлову субсидію може бути призначено 
за рішенням комісії, виходячи з конкретних об-
ставин, що склалися, крім випадку, коли загальна 
площа перевищує 120 кв м для квартири і для бу-
динку – 200 кв м).

Позитивне рішення комісії про призна-
чення житлової субсидії може бути прийнято 
лише у разі, коли особи, у яких відсутні доходи, 
середньомісячний сукупний дохід менший, ніж 
розмір мінімальної заробітної плати та/або вони не 
сплатили єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування:

- перебувають у складних життєвих обста-
винах, викликаних тривалою хворобою, що 
підтверджується висновком (довідкою) лікарсько-
консультативної комісії закладу охорони здоров’я;

- на момент призначення житлової субсидії 
сплачують єдиний соціальний внесок у розмірі, не 
меншому ніж мінімальний, протягом двох місяців 
підряд перед днем звернення за призначенням 
житлової субсидії;

- не перебували за кордоном сукупно більше 
60 днів протягом періоду, за який враховуються 
доходи для призначення житлової субсидії (крім 
службового відрядження, навчання або лікування 
за кордоном, що підтверджується відповідними 
документами).

3. Внутрішньо переміщеним особам, які не 
зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), 
але фактично проживають у ньому без укладено-
го договору найму (оренди) житла, субсидія може 
призначатися за рішенням комісії та на підставі 
акту обстеження матеріально-побутових умов.

4. Житлова субсидія призначається з місяця 
звернення за її призначенням до дати закінчення 
опалювального (неопалювального) сезону і 
розраховується: на неопалювальний сезон – з 1 
травня до 30 вересня; на опалювальний сезон – з 
1 жовтня до 30 квітня.

ХТО ВТРАЧАЄ ПРАВО НА 
СУБСИДІЮ?

СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

ВАЖЛИВО


