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Шановна громадо!
  Є в нас такі свята, що йдуть із глибин вільної душі України до серця 

кожного з нас. У ці дні ми відчуваємо ще більшу гордість за свою Бать-
ківщину, яка Божою волею має тисячолітні державотворчі традиції, свою               
Конституцію, свою символіку, великих подвижників всіх часів, хоробрих за-
хисників-героїв, борців за державність, єдність, незалежність України.

Від роду й до роду нам передаються у спадок засадничі цінності держави 
- понад тисячолітня історія українського державотворення, що засвідчу-
ється першими згадками про заснування міста Києва, про історичні події 
часів видатного державотворця князя Київського Володимира, який у 988 
році прийняв Християнство як державну монорелігію. Це був європейський 
цивілізаційний вибір для України і це сприяло піднесенню культури, освіти, 
писемності.

Державотворчі традиції Київської Русі продовжили, зокрема, Галицько-
Волинське князівство, Литовсько-Руська держава, Українська козацька дер-
жава, Українська Народна Республіка, Західноукраїнська Народна Республі-
ка, Українська Держава, Карпатська Україна та сучасна Україна.

У День Хрещення Київської Русі ми відзначаємо День Української держав-
ності. Це свято нове, але воно в кожному з нас пульсує енергією нескорено-
го народу, який завжди прагнув жити на своїй благодатній Землі.

В усі часи українці гуртом стояли за правду, за волю і непорушність своєї 
території, всіма силами захищали суверенітет, цілісність і незалежність 
своєї країни.

Так і нині. Ми разом боронимо свою країну на війні з росією. Всім народом 
відстоюємо своє право навіки зберегти, шанувати та утверджувати ве-
ликий спадок державності, мати своє, вільне майбутнє у розквіті кращого 
життя.

Під єдиним синьо-жовтим прапором свободи ми йдемо шляхом правди до 
перемоги! Ми назавжди подолаємо ворога!!! Наші воїни – сила! Вони – герої!

А Господь завжди на стороні правди! Він із нами, тому вірою, правдою, 
нашою працею знову відродиться рідна Україна! Над її чистим небом яскра-
во зійде сонце миру, а її лани знову зацвітуть колоссям достатку, напо-
вняться світлими барвами нового життя.

З Україною в серці працюймо разом на Перемогу!
Перемога все ближче! Слава Україні! Героям слава!

З повагою
Міський голова                                     

Микола ЮРЧИШИН

З Днем Української державності, краяни!

ЗАПРОШУЄМО 
НА РОБОТУ!

Виконавчий комітет Хмільницької міської ради 
Вінницької області запрошує претендентів на за-
міщення посади Державного реєстратора юри-
дичних осіб та фізичних осіб-підприємців 
(тимчасово, на період відпустки основного 
працівника у зв’язку з вагітністю і пологами), 
який відповідає кваліфікаційним вимогам та вимо-
гам до державних реєстраторів в умовах воєнного 
стану.

Державним реєстратором може бути: грома-
дянин України, який має вищу освіту, відповідає 
кваліфікаційним вимогам, має стаж роботи у сфері 
права не менше трьох років або на посаді держав-
ного реєстратора чи виконання функцій державно-
го реєстратора не менше одного року.

Додатково до вимог, встановлених законодав-
ством, державний реєстратор повинен відповідати 
таким критеріям:

станом на 23 лютого 2022 р. перебував у тру-
дових відносинах із суб’єктом державної реєстра-
ції/суб’єктом державної реєстрації прав на посаді 
державного реєстратора чи на іншій посаді, що 
передбачає виконання функцій державного реє-
стратора, та мав доступ до Єдиного державного 
реєстру/Державного реєстру прав;

після 1 січня 2020 р. щодо державного реєстра-
тора юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 
Міністерством юстиції не приймалося рішення про 
анулювання або не менше двох рішень про блоку-
вання (принаймні два з яких на строк більше міся-
ця) доступу до Єдиного державного реєстру, крім 
рішень, які скасовано (визнано протиправними або 
нечинними) рішенням суду, яке набрало законної 
сили.

За додатковою інформацією радимо звертати-
ся за телефоном: 2-25-68 (відділ управління пер-
соналом), 2-28-04 (реєстраційний відділ).

З 24 лютого сирени сповіщають українців про 
повітряну тривогу та закликають жителів міст, се-
лищ та сіл якомога швидше пройти в укриття.

Об’єкти критичної інфраструктури, заклади 
охорони здоров’я, місця із масовим перебуван-
ням людей і житлові будинки є ворожою ціллю 
для держави-терориста.

Ворог виснажує нас, залякує, і робить усе, щоб 
деморалізувати наш відчайдушний опір.

Ми у жодному разі не маємо боятися, але вод-
ночас, маємо бути обачними і обережними, коли є 
реальна загроза життю.

Саме для цього працює система оповіщення, 
яку ми усі називаємо «Тривога».

Запам’ятайте!!! Точне місце, куди може влучи-
ти ракета чи який населений пункт атакує літак – 
визначити неможливо. 

Тому щоразу, коли лунає  сигнал  «Повітряна 
тривога», ми закликаємо усіх громадян спускати-
ся в найближче укриття та  пам’ятати про правило 
«двох стін».

Попередження для жителів громади лунає по 
системі оповіщення через гучномовці в нашому 
місті. 

Повідомленння дублюється на Viber «Опові-
щення Хмільницька громада». 

Також Ви можете завантажити застосунок «По-
вітряна тривога», який сповіщає про початок та 
закінчення повітряної тривоги в регіонах України.

Бережіть себе та рідних!
Не давайте ворогу шансів збільшити кількість 

жертв цієї війни!
Дбайте про свою безпеку! 

Не ігноруйте сигнал
«Повітряна тривога»!
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21 липня під головуванням міського го-
лови Миколи Юрчишина відбулася поза-
чергова 30 сесія міської ради 8 скликання. 
У роботі сесії взяли участь 27 депутатів 
міської ради, які розглянули 63 питання.

Присутні вшанували хвилиною мовчання 
пам’ять  мирних жителів  Вінниччини, які за-
гинули внаслідок цілеспрямованого ракет-
ного удару, завданого 14 липня 2022 року 
російським агресором, а також - мешканців 
Хмільницької міської територіальної грома-
ди Олександра Вінніченка, Віктора Білика, 
Сергія Шурка, які, захищаючи Україну, заги-
нули цими днями на Миколаївщині.

Депутати підтримали проєкти рішень, 
що стосувалися закладів охорони здоров’я. 
Зокрема, внесено зміни до Програми покра-
щення умов медичного обслуговування жи-
телів Хмільницької міської територіальної 
громади та  ухвалено зміни до Порядку ви-
користання коштів місцевого бюджету для 
забезпечення фінансування цих заходів.
Затверджено структуру комунального не-
комерційного підприємства «Хмільницький 
центр первинної медико-санітарної допо-
моги» в новій редакції, Передавальний акт 
кредиторської заборгованості та грошових 
коштів комунального некомерційного під-
приємства «Хмільницька стоматологічна по-
ліклініка» Хмільницької міської ради до Ко-
мунального некомерційного підприємства 
«Хмільницька центральна лікарня» Хміль-
ницької міської ради.

Низка рішень, схвалених депутатами 
міської ради, стосувалася питань комуналь-
ної власності, містобудування та архітекту-

ри, оптимізації та удосконалення мережі за-
кладів культури.

Затверджено Статут і штатний розпис 
комунального підприємства «Хмільникво-
доканал», Положення та Порядок надан-
ня платних послуг комунальним закладом 
«Бібліотека для дорослих, Положення про 
управління земельних відносин Хмільниць-
кої міської ради. 

Місцеві обранці підтримали рішення про 
передачу безоплатно з комунальної влас-
ності Хмільницької міської територіальної 
громади автомобіля для потреб військової 
частини Міністерства оборони України. 

Депутати схвалили рішення щодо ство-
рення при Хмільницькому міському центрі 
соціальних служб Мобільної бригади соці-
ально-психологічної допомоги особам, які 
постраждали від домашнього насильства 
та/або насильства за ознакою статі. 

Депутатський корпус підтримав проєкти 
рішень, що стосувалися фінансової складо-
вої, а саме: затверджено звіт про виконання 
бюджету Хмільницької міської  територіаль-
ної громади за І півріччя 2022 року, внесено 
зміни до місцевого бюджету на поточний рік. 

Понад чотири десятки питань позачерго-
вої сесії стосувалися врегулювання земель-
них відносин. 

Не набрали необхідної кількості голосів 
та були відхилені проєкти рішень міської 
ради «Про створення служби у справах дітей 
Хмільницької міської ради» (зі статусом юри-
дичної особи) та «Про розгляд листа ПрАТ 
«ВОПАС 10599» щодо поділу земельної ді-
лянки по вул. Київська,10 у м. Хмільнику».

Начальник обласної 
військової  адміністрації                                       
Сергій БОРЗОВ

На 30 сесії міської ради 
Щодо проведення евакуації працівників та 

відвідувачів підприємств, установ та організацій 
при оголошенні сигналу «Повітряна тривога»

НАКАЗ 
№1088 від 14.07.2022

На виконання статті 33 Кодексу цивільного захисту Укра-
їни та відповідно до Порядку проведення евакуації у разі за-
грози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
30 жовтня 2013 року № 841, з метою мінімізації наслідків 
проведення бойових дій на території України для життя та 
здоров’я людини

НАКАЗУЮ: 
1. У разі оголошення сигналу «Повітряна тривога» керів-

никам підприємств, установ та організацій з масовим перебу-
ванням людей (на об’єктах з постійним або тимчасовим пере-
буванням на них 100 і більше осіб або таких, що мають хоча 
б одне окреме приміщення із одночасним перебуванням 50 і 
більше осіб, у будинках та спорудах (крім житлових будинків), 
котрі мають два поверхи і більше, у разі одночасного перебу-
вання на поверсі більше 25 осіб, а для одноповерхових – біль-
ше 50 осіб), незалежно від форми власності, забезпечити:

- негайне оповіщення працівників та відвідувачів про «По-
вітряну тривогу» та інші надзвичайні ситуації;

- евакуацію працівників та відвідувачів затвердженими шля-
хами евакуації у завчасно визначені безпечні місця (найпро-
стіші укриття), повідомити про найближче укриття (адреса). 

2. Районним військовим адміністраціям, виконавчим комі-
тетам сільських, селищних, міських рад, керівникам підпри-
ємств, установ та організацій з масовим перебуванням людей:

- спланувати заходи щодо проведення евакуації праців-
ників та відвідувачів підприємств, установ та організацій у 
безпечні місця при оголошенні сигналу «Повітряна тривога»;

- визначити безпечні місця (найпростіші укриття) для про-
ведення евакуації працівників та відвідувачів підприємств, 
установ та організацій при оголошення сигналу «Повітряна 
тривога», повідомивши про адреси їх розташування;

- проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо 
дій працівників та відвідувачів підприємств, установ та орга-
нізацій при оголошенні сигналу «Повітряна тривога». 

3. Комісіям з питань евакуації підприємств, установ та ор-
ганізацій здійснювати моніторинг проведення евакуаційних 
заходів працівників та відвідувачів при оголошенні сигналу 
«Повітряна тривога». 

4. Головному управлінню Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у Вінницькій області організувати по-
стійне проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи 
через засоби масової інформації, а також безпосередньо з 
громадянами, зокрема з дітьми щодо дотримання правил по-
жежної безпеки, мінної безпеки та дій після отримання спові-
щення про повітряний напад/небезпеку. 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на 
заступника Начальника обласної військової адміністрації  
Олександра Піщика.

Національне агентство з питань запобігання корупції 
(НАЗК) продовжує збирати інформацію про громадян, 
які можуть бути зрадниками України, або здійснюва-
ти колабораційну діяльність, та передавати ці дані до 
Служби безпеки України (СБУ).

Жителі територіальної громади також можуть долучити-
ся до пошуку зрадників на місцевому рівні. Для цього НАЗК 
має додатковий захищений канал — пошту stopzrada@
nazk.gov.ua 

За час роботи цього каналу до НАЗК надійшло близько 
2955 повідомлень про громадян, які можуть бути зрадника-
ми України. З опрацьованих повідомлень НАЗК сформува-
ло базу з 1457 осіб, інформацію про яких було передано до 
СБУ. 

У базі даних НАЗК уже є місцеві депутати, посадові осо-
би місцевого самоврядування та державні службовці різних 
рівнів.

Для того, щоби Ваш лист розглянули в першу чергу, до-
тримуйтеся кількох порад:

1. Зазначте тему листа. Для прикладу: «Для внесення до 
Реєстру». Це дозволить максимально швидко та оператив-
но відреагувати на повідомлення. 

2. Вкажіть фактичні відомості про особу, яку підозрюєте 
в колабораціонізмі. Прізвище, ім’я, по-батькові, посаду, при-
чину, через яку Ви подаєте дані про цю особу та інші дані, 
які можуть свідчити про співпрацю посадовця з ворогом, 
або ведення ним колабораційної діяльності. У листі зазна-
чте свої ім’я та прізвище, а також посаду та найменування 
організації, контактні дані. Це потрібно для того, щоби НАЗК 
могло до Вас звернутися, якщо потребуватиме додаткової 
інформації. 

Повідомити про колаборантів, або громадян, які сим-
патизують ідеям «руського міра», підтримують політику 
кремля або намагаються пропагувати російські наративи 
Ви можете також відповідальній особі з питань виявлення 
фактів колабораційної діяльності Хмільницької міської ради                            
Забарському Віктору Борисовичу (телефон 04338 2-21-48; 
е-mail zabarskiy67@gmail.com).

Як повідомити про 
колаборантів

Виконання бюджету за І півріччя 2022 року
Загальний обсяг бюджету Хмільниць-

кої міської територіальної громади ста-
ном на січень - червень 2022 року склав 
207541551,38 грн. З них міжбюджетні 
трансферти - 80383894,57 грн, податки та 
інші платежі - 127157656,81 грн. 

Доходи загального фонду бюджету, 
станом на 01.07.2022 року, складають 
205468847,90 грн. З них міжбюджетні транс-
ферти - 80383894,57 грн, податки та інші 
платежі - 125084953,33 грн, або 104,3% 
уточненого   плану за звітний період. Рівень  
виконання річного плану - 50,1%.  

Доходи спеціального фонду бюдже-
ту, станом на 01.07.2022 року, складають 
2072703,48 грн або 12,2%.

Видатки міського бюджету за півріччя  
проведені в сумі 178291514,58 грн. Це на 
17932302,03 грн, або на 11,2% більше ана-
логічного показника 2021 року. Рівень вико-
нання  річного плану (зі змінами) - 43,4 %.

Видатки загального фонду бюджету - 
172325695,10 грн. У порівнянні з таким пері-
одом 2021 року вони зросли на 18210894,58 
грн, або на 11,8%. Рівень виконання  річного 
плану (зі змінами) - 45,8%.

Видатки спеціального фонду міського 
бюджету - 5965819,48 грн.  У порівнянні з 
таким періодом 2021 року вони зменшилися 
на 278592,55 грн. 

Виконання річного плану (зі змінами) - 
16,8%.
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Море наших щоденних турбот 
нині покриває велика частка до-
помоги від добрих друзів, наших 
відданих міст-партнерів та їхніх 
добрих серцем жителів громади.

8 липня до міста Хмільник прибув 
черговий гуманітарний вантаж від 
гміни Бєрава (Республіка Польща). 

Ми отримали такі потрібні функ-
ціональні спеціалізовані меблі для 
облаштування приміщень для КНП 
«Хмільницька центральна лікарня» 
міської ради.

Хмільницька міська рада на чолі з 
міським головою Миколою Юрчиши-
ним та жителями громади сердечно 
дякують вуйту міста та гміни Бєрава 
пану Кшиштофу Фіцонь, його профе-

сійній команді та всій чуйній громаді 
за велику турботу про наших грома-
дян. Щира вдячність нашій постійній 
координаторці - Хмільницькій міській 
Спілці поляків імені Владислава Рей-

монта (голова Спілки - пані Євгенія             
Брилянт) та всім, хто віддано допо-
магає Україні перемогти і стати мир-
ною державою.    

Маєш – допоможи! І будеш мати 
все, що треба! – кажуть у народі.

У потрібний час ви нам дуже допо-
могли і ми надзвичайно цінуємо таку 
родинну турботу! 

Тож нехай Бог дасть вам всього, 
що потребуєте для повноти щастя і 
достойного земного життя!

Ще раз від серця дякуємо!

Управління житлово-ко-
мунального господарства та 
комунальної власності міської 
ради звертається до керівни-
ків підприємств та організацій, 
власників приватних домоволо-
дінь із проханням забезпечити 
своєчасне скошування трави та 
бур’янів на прилеглих та закрі-
плених територіях.

Ріст трави і бур’янів на газонах, 
уздовж доріг, попід приватними са-
дибами, поряд із установами та 
підприємствами міста, на зелених 
зонах потребує постійного догляду.

Особливу увагу звертаємо на 
скошування трави вздовж бордюру 
проїжджої частини.

Досвід минулих років показує, 
що при скошуванні трави рештки 
падають на прибордюрну поло-
су проїжджої частини дороги і при 
першому ж дощі водою зносяться 
в ливневу каналізацію, що призво-
дить до її засмічення та утворення 
скупчення води на проїжджій час-
тині. Тому наполегливо вимагаємо 

при засміченні прибордюрної по-
лоси терміново прибирати рештки 
трави.

Згідно з Правилами благоустрою 
власники садиб зобов’язані ско-
сити бур’яни на відстані 15 метрів 
від огорожі по периметру будинку. 
Якщо перед будинком є бордюр – 
то до бордюрного каменю.

Категорично заборонено спалю-
вати рештки сухої трави та бур’янів.

За несвоєчасне скошування тра-
ви та бур’янів на прилеглих та за-
кріплених територіях, тобто коли 
трава вище 10 сантиметрів, винні 
особи будуть притягуватися до ад-
міністративної відповідальності із 
накладенням штрафу на юридич-
них осіб від 850 до 1700 гривень, 
на фізичних осіб від 340 до 1360           
гривень.

Шановні керівники підприємств 
та організацій, власники приватних 
домоволодінь!

Літо - час косити і прибирати! 
Будьмо господарями! 
І в громаді буде затишно! 

КНП «Хмільницький центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги» Хмільницької місь-
кої ради повідомляє про те, що 
внутрішньо переміщені особи 
(ВПО), які мешкають у нашій гро-
маді, можуть отримати потрібні 
ліки.

Для цього необхідно звернути-
ся в реєстратуру Центру первинної 
медико-санітарної допомоги та за-
писатися на прийом до сімейного 
лікаря. З собою обов’язково по-
трібно мати довідку ВПО, видану 
Управлінням праці та соціального 
захисту населення міської ради.

У призначений час переселен-
ця/переселенку прийме сімейний 
лікар, надасть всі можливі кон-
сультації та рекомендації щодо 
лікування. Лікар зробить по-

трібні медичні призначення. 
Після цього медсестра супро-

водить ВПО до головної медичної 
сестри.

Головна медична сестра ви-
дасть потрібні ліки (якщо вони є в 
наявності).

Пацієнт/пацієнтка з числа ВПО 
ставить свій підпис в медичній карт-
ці про отримання медпрепаратів.

Нагадаємо, що пункт видачі лі-
ків першої потреби знаходиться по 
вул. Пушкіна,64. Тут можна отрима-
ти знеболюючі, жарознижуючі пре-
парати, перев’язувальні засоби.

Необхідно звертатися з понеділ-
ка по п’ятницю, з 8.00 по 16.00, тел.: 
(04338) 2-33-33.

Здорова громада – сильна         
Україна! 

Бажаємо всім здоров’я!

Господь від народження дає 
кожному свій вік, свою долю. І 
щасливим є той шлях, який лю-
дина пройде достойно, прямо, з 
добром до людей, зі щирістю до 
світу. 15 липня Хмільницька гро-
мада мала чудову нагоду разом 
із родиною ювіляра розділити 
радість 100-річчя Шушкевича           
Йосипа Івановича, учасника бойо-
вих дій Другої світової війни.

Вітань було чимало. Добрі слова 
вдячності пролунали від рідних, від 
всіх, хто знає іменинника. До оселі 
ювіляра в цей день також завітали за-
ступник міського голови Миколи Юр-
чишина Сергій Редчик, помічник-кон-
сультант народного депутата України 
Петра Юрчишина Андрій Барабан та 
голова ради Хмільницької міської ор-
ганізації ветеранів Василь Косенко. 
Гості вручили ювіляру вітальні лис-
тівки, квіти та грошову допомогу.

Йосип Іванович народився на Тер-
нопільщині в сільській родині. Він був 
найстаршим із сімох дітей.

У 1943 році пішов захищати Бать-

ківщину, воював на ІІІ-му Білорусько-
му фронті в 27-й стрілецькій гвардій-
ській дивізії, був кулеметником. У  боях 
за Кенігсберг був поранений і тоді ж 
за мужність та героїзм отримав свою 
першу нагороду - Орден Слави ІІІ ст.

День Перемоги зустрів у Кеніг-
сберзі у званні сержанта. Після війни 
ще півроку служив на Далекому Схо-
ді.

Згодом закінчив Львівський дер-
жавний університет, повернувся на 
рідну Тернопільщину і все своє тру-
дове життя пропрацював вчителем 
географії. У 2013 році переїхав жити 
до дітей у місто Хмільник.

Зі своєю дружиною Василиною 
Олексіївною прожили в любові понад 
70 років, виховали двох синів, шесте-
ро онуків і шестеро правнуків.

Родина Шушкевичів щиро дякує 
керівництву міської ради, парламен-
тарю та організації ветеранів за увагу 
і турботу до іменинника.

А ми всією громадою пишаємося 
таким «золотим» ювіляром. 

Многая літа всім добрим людям!

Всією громадою вітаємо!
 • ЗОЛОТИЙ ЮВІЛЕЙ  •   ТАК ТРИМАТИ!

Хмільник зазвучав по-новому!       
І в цьому  є чудовий внесок на-
ших юних громадян. 

Троє вихованців спортивного 
клубу «Боєць» (тренер - Сергій 
Городівський) наполегливо тре-
нувалися і потрапили до націо-
нальної збірної України з ММА.

Це - Анастасія Городівська, Мак-
сим Олійник та Дмитро Коломійчук 
і вони будуть представляти Україну 
на молодіжному Чемпіонаті Світу з 
ММА серед дівчат та юнаків від 12 
до 17 років.

Змагання зі змішаних єдино-
борств відбудуться з 17 по 20 
серпня 2022 року в м.Абу-Дабі 
(Об’єднані Арабські Емірати).

Юні друзі! Як і нашій Україні, ми 
вам бажаємо  тільки перемоги! І 
міцно вболіватимемо за ваш успіш-
ний поєдинок!

Змішані бойові мистецтва 
(англ. Mixed martial arts, MMA) — 
вид спорту і категорія бойових 
мистецтв, що включає в себе різ-
номанітні засоби і способи ведення 
оборони й нападу в рукопашному 
бою.

Це - класичні види боротьби 
(греко-римська і вільна боротьба, 
дзюдо, джиу-джитсу тощо) і кла-
сична ударна техніка (бокс, муай 
тай та кікбоксинг). 

Сильні - переможуть! 
Ви - сильні! 

Наші борці представлять 
Україну на чемпіонаті світу

 • СЕРДЕЧНО ДЯКУЄМО!

Гміна Бєрава допомагає

 •   ЗДОРОВ’Я  КОЖНОГО

Ліки - для переселенців 

Літо – час косити і прибирати
 •   БЛАГОУСТРІЙ У  ГРОМАДІ
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Виконавчий комітет міської ради 
22000 м. Хмільник Вінницької області 
вул. Столярчука,10, тел./факс 2-25-16
rada.ekhmilnyk.gov.ua  rada@ekhmilnyk.gov.ua

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

Відповідальна за випуск: Наталія Мазур
начальник відділу інформаційної діяльності та 
комунікацій із громадськістю 
Хмільницької міської ради 
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Віддруковано: ТОВ "Прес Корпорейшн Лімітед",
21034, м. Вінниця, вул. Чехова, 12а,
тел.: (0432) 55-63-97, 55-63-98.
Замовлення: №221807 від 29.07.2022р. 

Захисні споруди: що є насправді
Система захисних споруд в українських міс-

тах, як і в нашому місті зокрема, була спроекто-
вана ще за часів СРСР та відповідала вимогам 
того часу – «Холодної війни». Тоді військові 
теоретики вважали можливими ядерну, біоло-
гічну або хімічну атаку.   

Такі фактори основним чином продиктували 
типи та розташування захисних споруд, які залиши-
лися в містах пострадянського простору.

Після розпаду Радянського Союзу багато підпри-
ємств стали приватними, окремі змінили напрямок 
роботи.  Більшість державних стратегічних об’єктів, 
таких як залізниця, пошта, банки, заводи, зберегли 
ці споруди у прийнятному вигляді та намагалися 
утримувати їх у належному стані. Чимала кількість 
їх за умов неналежного утримання з часом стали 
просто непридатними.

 Саме ця система була «нашарована» на доку-
менти незалежної України. Разом із іншими містами 
України і ми йшли таким кроком.  

За чинним законодавством України не існує тер-
міну «бомбосховище», його замінено на «укриття».

Відповідно до ст. 2 пункту 14 Кодексу цивільного 
захисту України (далі – Кодекс) існує термін   – «за-
хисні споруди цивільного захисту».

Захисні споруди цивільного захисту -  інже-
нерні споруди, призначені для захисту населення 
від впливу небезпечних факторів, що виникають 
внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або 
терористичних актів.   

До захисних споруд цивільного захисту нале-
жать сховища та протирадіаційні укриття.

Сховище - герметична споруда для захисту 
людей, в якій протягом певного часу створюються 
умови, що виключають вплив на них небезпечних 
факторів, які виникають внаслідок надзвичайної 
ситуації, воєнних (бойових) дій та терористичних 
актів.

Протирадіаційне укриття - негерметична спо-
руда для захисту людей, в якій створюються умови, 
що виключають вплив на них іонізуючого опромінен-
ня у разі радіоактивного забруднення місцевості.

Для захисту людей від деяких факторів небез-
пеки, що виникають внаслідок надзвичайних ситу-
ацій у мирний час, та дії засобів ураження в осо-
бливий період також використовуються споруди 
подвійного призначення та найпростіші укриття.

Споруда подвійного призначення - наземна 
або підземна споруда, що може бути використана 
як за основним функціональним призначенням так і 
для захисту населення.

Найпростіше укриття - фортифікаційна спору-
да, цокольне або підвальне приміщення, що знижує 
комбіноване ураження людей від небезпечних на-
слідків надзвичайних ситуацій, а також від дії засо-
бів ураження в особливий період.

Захисні споруди цивільного захисту (сховища та 
протирадіаційні укриття), споруди подвійного при-
значення та найпростіші укриття складають фонд 
захисних споруд цивільного захисту і належать до 
засобів колективного захисту.

Укриттю у захисних спорудах підлягають:  
У сховищах:
- працівники найбільшої працюючої зміни суб’єктів 

господарювання, віднесених до відповідних кате-
горій цивільного захисту та розташованих у зонах 
можливих значних руйнувань населених пунктів, які 
продовжують свою діяльність в особливий період;

- персонал атомних електростанцій, інших ядер-
них установок і працівники суб’єктів господарюван-
ня, які забезпечують функціонування таких станцій 
(установок);

- працівники найбільшої працюючої зміни 
суб’єктів господарювання, віднесених до катего-
рії особливої важливості цивільного захисту та 
розташованих за межами зон можливих значних 
руйнувань населених пунктів, а також працівники 
чергового персоналу суб’єктів господарювання, які 
забезпечують життєдіяльність міст, віднесених до 
відповідних груп цивільного захисту;

- хворі, медичний та обслуговуючий персонал за-
кладів охорони здоров’я, які не підлягають евакуації 
або не можуть бути евакуйовані у безпечне місце.

   У протирадіаційних укриттях:
- працівники суб’єктів господарювання, віднесе-

них до першої та другої категорій цивільного захис-
ту та розташованих за межами зон можливих зна-
чних руйнувань населених пунктів, які продовжують 
свою діяльність у воєнний час;

- працівники суб’єктів господарювання, розта-
шованих у зонах можливих руйнувань, небезпечно-
го і значного радіоактивного забруднення навколо 
атомних електростанцій;

- населення міст, не віднесених до груп цивільно-
го захисту, та інших населених пунктів, а також на-
селення, евакуйоване з міст, віднесених до груп ци-

вільного захисту і зон можливих значних руйнувань;
- хворі, медичний та обслуговуючий персонал за-

кладів охорони здоров’я, розташованих за межами 
зон можливих значних руйнувань міст, віднесених 
до груп цивільного захисту, і суб’єктів господарю-
вання, віднесених до категорій цивільного захисту, 
а також закладів охорони здоров’я, які продовжують 
свою діяльність у воєнний час.

У найпростіших укриттях та спорудах подвій-
ного призначення:

- населення міст, віднесених до груп цивільного 
захисту, яке не підлягає евакуації у безпечне місце, 
а також інших населених пунктів.

Хто відповідальний або до кого звертатися з 
питання неготовності  захисних споруд

Згідно зі ст.32 Кодексу  утримання захисних 
споруд цивільного захисту у готовності до ви-
користання за призначенням здійснюється 
суб’єктами господарювання, на балансі яких 
вони перебувають (у тому числі споруд, що не 
увійшли до їх статутних капіталів у процесі при-
ватизації (корпоратизації) за рахунок власних 
коштів.

У межах Хмільницької міської територіальної 
громади розташовано 24 захисні споруди категорії 
ПРУ (протирадіаційне укриття), 8 із яких передано 
на облік   внаслідок проведення адміністративної 
реформи у зв’язку з утворенням Хмільницької місь-
кої територіальної громади. І знаходяться вони в 
сільській місцевості.

Такий вид укриттів як сховища на території 
Хмільницької міської  територіальної громади  від-
сутні. 

У якому стані захисні споруди, що там є, хто 
може сховатися, де шукати укриття населенню у 

випадку надзвичайної ситуації
На жаль,  не всі споруди  готові для укриття людей.  
Станом на 28  липня 2022 року:  готові - 5; об-

межено готові - 12; не готові - 2.
У нашому місті капітальне будівництво не пла-

нувалося і не проводилося вже тривалий час, адже 
саме за таких умов можна було проектувати та бу-
дувати споруди для захисту населення. Отже, ти-
пових герметичних захисних споруд, тобто тих, які 
мають герметичні двері, систему фільтровентиляції, 
подачі повітря, система водопостачання, каналізу-
вання, запасні виходи, дизель-генератори тощо на 
території громади немає. 

Маємо те, що маємо!

Аналізуючи реальний стан справ, слід відзначити 
що на території нашого міста для укриття населення 
в особливий період основним і загальнодоступним 
способом є підвальні приміщення багатоквартир-
них і приватних житлових будинків, адміністратив-
них, виробничих і господарських будівель і споруд 
(надалі – підвальні приміщення), інших приміщень 
підземного простору (підземні майданчики, погреба  
тощо).

Голови ОСББ,  голови будинкових комітетів є від-
повідальними за підготовку підвальних приміщень у 
багатоквартирному будинку.  Для цього необхідно 
прибрати приміщення від сміття, зайвих речей, ура-
зі потреби виконати роботи та  демонтувати тим-
часові перегородки, звільнити загальні проходи в 
підвальному приміщенні, укріпити вхідні двері, укрі-
пити наявні віконні отвори та закласти їх мішками з 
піском, перевірити електропроводку, освітлення та 
вимикачі, створити запас електролампочок, свічок, 
ліхтариків, облаштувати вентиляційні отвори, вста-
новити лавки, тапчани (лежаки), підготувати ємності 
для створення запасів питної та технічної води.

Такі ж рекомендації  стосуються і власників при-
ватних житлових будинків, де наявні підвальні при-
міщення.

Ми маємо зрозуміти, що в умовах війни стояти 
осторонь і чекати що за нас хтось має щось зробити 
- безвідповідально!  

Відпрацювати схему захисту життя та здоров’я  
має кожен і кожна!    

Виконавчий комітет Хмільницької міської ради 
в черговий раз звертається до керівників підпри-
ємств, установ, господарюючих суб’єктів усіх форм 
власності  у спорудах яких є підземні простори з 
проханням, надати можливість жителям та гостям 
міста укриватися в таких просторах. Мова йде про 
найпростіші укриття та споруди подвійного призна-
чення.

Рекомендації з цього питання, практичну та ме-
тодичну допомогу  надасть  відділ цивільного захис-
ту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронни-
ми органами міської ради.

На території Хмільницької міської територі-
альної громади за обліком знаходиться  - 24 за-
хисні споруди цивільного захисту (протирадіа-
ційні укриття).

У таблиці, що наведена нижче,  -  перелік за-
хисних споруд. 

Адреса Власник, балансоутримувач захисної споруди
м.Хмільник, вул.Станційна,18 Хмільницьке районне управління ГУ ДСНС України у 

Вінницькій області
м.Хмільник, вул.Літописна,11 УДКС України у Хмільницькому районі та м.Хмільнику, 

ГУ Державної казначейської служби України у Вінницькій 
області

м.Хмільник, вул.Небесної Сотні,47 Хмільницький РВП ГУНП України у Вінницькій області
м.Хмільник, вул.Північна,65 ДПТНЗ «Хмільницький аграрний центр ПТО»
м.Хмільник, вул.Шевченка,25 Медичний реабілітаційний центр “Південний Буг” МВС 

України
м.Хмільник, вул.1-го Травня,39 ЦВКС «Хмільник»
м.Хмільник, вул.Некрасова,3 Ліцей №3 м. Хмільника
м.Хмільник, вул.1-го Травня,13 КП «Хмільникомунсервіс»
м.Хмільник, вул.Столярчука,10 Виконавчий комітет Хмільницької міської ради
м.Хмільник, вул.Столярчука,1 Хмільницька районна рада
м.Хмільник, вул.Монастирська,71 КНП «Хмільницька ЦЛ» Хмільницької міської ради 
м.Хмільник, площа Перемоги,2 Дільниця мережі доступу №322/8 м. Калинівка Вінницька 

філії ПАТ «Укртелеком»
м.Хмільник вул.Небесної Сотні,74 ВАТ АТП – 10573
м.Хмільник, вул.Пушкіна, 78/1 ПрАТ “ Швейна фабрика «Лілея”
м.Хмільник, вул.Столярчука,19 СО «Хмільницькі ЕМ» ПАТ «Вінницяобленерго»
м.Хмільник, вул.Небесної Сотні,26 ПАТ “Хмільниксільмаш”
Хмільницька міська територіальна громада 
с. Кожухів, вул.Шляхова,23

Відділ культури і туризму, Управління освіти, молоді та 
спорту Хмільницької міської ради

Хмільницька міська територіальна громада 
с.Журавне, вул.Центральна, 29

Журавенський ліцей, Управління освіти, молоді та спорту  
Хмільницької міської ради

Хмільницька міська територіальна громада 
с.Сьомаки, площа Миру,1

Відділ культури і туризму, Управління освіти, молоді та 
спорту Хмільницької міської ради

Хмільницька міська територіальна громада 
с.Березна, вул.Івана Богуна,1а

Відділ культури і туризму, Управління освіти, молоді та 
спорту Хмільницької міської ради

Хмільницька міська територіальна громада 
с.Кушелівка, вул.Зарічанська,1

Кушелівський ліцей Хмільницької міської ради, 
Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської 
ради

м. Хмільник, вул.Курортна,1 ДП «Хмільницьке лісове господарство»
Хмільницька міська територіальна громада 
с.Широка Гребля, вул.Центральна,73А

Широкогребельський ліцей, Управління освіти, молоді та 
спорту Хмільницької міської ради

Хмільницька міська територіальна громада 
с.Лозова, вул.Дачна,5

Лозівський ліцей, Управління освіти, молоді та спорту   
Хмільницької міської ради


