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Для людей з інвалідністю

З хлібом та врожаєм!

З нагоди професійного свята фахівців аграрної галузі вдячно привітали у Хміль-
ницькій міській раді.

Міський голова Микола Юрчишин разом із управлінням агроекономічного розвитку 
та євроінтеграції міської ради подякував умілим господарникам за працю на Землі в 
умовах воєнного часу.

«Українці – хлібороби! Їхні руки пахнуть хлібом. На жаль, війна у багатьох 
забрала можливість сіяти, доглядати, збирати врожай. Ми стали на захист 
України і відвойовуємо кожен її населений пункт, щоб ми змогли займатися 
улюбленою справою, вирощувати врожай, пекти запашний коровай під лагід-
ним сонцем мирної України. Низький уклін усім господарям своєї країни та слава 
воїнам, які захищають кожного з нас», - сказав міський голова, вітаючи працівників 
сільського господарства громади.

На знак пошани за віддану працю аграрії шанобливо прийняли від міського голови 
святкові короваї, подяку та квіти.

У важкі часи рятує праця. Праця на Землі, що дає врожай на майбутнє.        
В умовах війни працівники сільського господарства тримають 
свій фронт, працюють із людьми та для людей. Попри всі виклики 
часу. Самовіддано, наполегливо і для народного добробуту.

ВПО допомагають

Водоканал із генераторами

Запитуєте - відповідаємо

До міської ради продовжують надходити звернення громадян, які 
зводяться до одного питання: "Чому в мене вимкнули світло на три-
валий період, а на інших вулицях (мікрорайонах) освітлення є або ж ви-
микають світло не так довго?!". Пояснюємо:

1. Міська рада НЕ ВИМИКАЄ СВІТЛО!!! Тим більше не визначає, де і на 
скільки вимикати електрику. - Ми на це не маємо повноважень. Електроенергію 
вимикає “Вінницяобленерго” за вказівкою “Укренерго”. Усі графіки відключень 
(планові, аварійні) також складають енергетики, які з нами не погоджують.

2. Якщо в сусідньому будинку/підприємстві може бути світло, а у вас ні, це 
означає, що ваші будинки під’єднані до різних ліній живлення або ж організації 
забезпечені генератором.

3.Треба розуміти, що зараз є планові графіки вимкнення світла, а є і аварійні. 
Вони можуть йти один за одним, тому світло може зникати на довший час, ніж 
це було передбачено раніше.

І наостанок. Знаймо одне - такі реалії воєнного часу!
Подякуймо нашим захисникам і захисницям за те, що такі тимчасові незруч-

ності перечікуємо вдома, а нашим енергетикам - що вони цілодобово, мужньо і 
самовіддано тримають свій важливий фронт!

Про світло та його відключення
Жителі громади цікавляться, де найближчий пункт незламності та 

чому він облаштований у закладі освіти?! Відповідаємо: 

Найближчий пункт незламності розташований у місцевому ліцеї №3. Це спе-
ціальне приміщення, яке відкриє свої двері у період тривалого відключення 
електроенергії (більше 24 годин).

Пункт незламності у ліцеї оснащений генератором. Тут є світло, тепло, вода 
та можливість зарядити мобільні пристрої. У разі потреби буде забезпечено га-
ряче харчування та прихисток до 800 громадян.

Важливо:
1.Комунальні підприємства громади забезпечені потужними генераторами.
2.У період аварійного вимкнення світла будемо мати воду та працюватимуть 

каналізаційні насосні станції.
3.У разі потреби на базі комунальних установ готуємося розгорнути додаткові 

пункти незламності та пункти обігрівання.
Тримаймося разом! Зберігаймо спокій! Будьмо відповідальними!
Більше про місцеві пункти незламності консультує Центр надання адмі-

ністративних послуг міської ради за тел.: (04338) 2-20-85. 

Чому пункт незламності у ліцеї №3

Кажуть, що війна 
робить серця людей 
черствими, байдужи-
ми, бо «вмикається» 
інстинкт самозахис-
ту. Але українці руйну-
ють такі стереотипи. 
Ми – відкриті людям, 
добрі душею, мужньо 
стоїмо разом у труд-
нощах та ділимося 
радістю. Хмільницька 
громада, на щастя, 
теж така. 

СТОР.
3

Воєнний побут осо-
бливо тривожний для 
людей з інвалідністю, 
які разом із усіма муж-
ньо долають виклики 
нинішнього часу.

Зусиллями влади і 
волонтерів вдалося 
реалізувати ще одну 
важливу соціальну іні-
ціативу.

Хмільницька гро-
мада отримала гума-
нітарну допомогу з 
міста Лейпциг (Німеч-
чина).

СТОР.
3

СТОР.
3

Ми робимо все мож-
ливе, щоб в умовах 
аварійних, погодинних 
і планових відключень 
електроенергії (які ре-
гулюють енергетики 
країни) хмільничани 
мали безперебійне во-
допостачання і водо-
відведення.

Для КП «Хмільник-
водоканал» придбано 
генератор ENDRES 
потужністю 132 кВт 
та два дизель-генера-
тори FOGO потужніс-
тю 99 кВт.
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33 сесія розпочалася 
хвилиною мовчання на знак 
пам’яті земляка, військо-
вослужбовця Збройних Сил 
України Костянтина Бондаря, 
який загинув 28 жовтня 2022 
року, захищаючи Україну. 

У ході пленарного засідання 
депутатський корпус підтримав 
проєкти рішень, що стосува-
лися внесення змін та допо-
внень до Комплексної оборон-
но-правоохоронної Програми 
«Безпечна Хмільницька міська 
територіальна громада – вза-
ємна відповідальність влади та 
громади» та Порядків викорис-
тання коштів до неї.

Надано згоду на забудову 
орендованих земельних діля-
нок окремим громадянам та 
погоджено закладання бага-
торічних насаджень на орен-
дованих земельних ділянках 
фермерському господарству 
«Ранчо друзів» с.Лозова.

Внесено зміни до статут-
ного капіталу та затвердже-
но Статут Комунального 
підприємства «Хмільникво-
доканал», а також до режиму 
роботи Великомитницького 
закладу дошкільної освіти.

Ухвалено рішення про за-
несення прізвищ - хмільни-

На 33 та 34 сесіях міської ради
3 та 24 листопада під головуванням міського голови Миколи 

Юрчишина відбулися позачергові 33 і 34 сесії міської ради 8 
скликання. У роботі 33 сесії взяли участь 24 депутати міської 
ради, які розглянули  41 питання. У ході 34 сесії місцеві обранці 
розглянули 26 питань порядку денного із запланованих 28-ми.

На виконання заходів Програми розроблення містобудівної документації населених пунктів Хмільницької 
міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Хмільницької міської ради №34 
від 18.12.2020 року (зі змінами), з метою оновлення Генерального плану м. Хмільник Вінницької облас-
ті (Проект внесення змін до Генерального плану м. Хмільник Вінницької області затверджений рішенням 
Хмільницької міської ради №195 від 24.03.2016 року), Плану зонування території міста Хмільник, затвер-
дженого рішенням Хмільницької міської ради №779 від 10.03.2017 року, Історико-архітектурного опорного 
плану та проект зон охорони з визначенням історичного ареалу м. Хмільника Вінницької області, затвер-
дженого наказом МКТ України від 26.02.2010 року №90/0/16-10, з урахуванням результатів містобудівного 
моніторингу, проведеного управлінням містобудування та архітектури Хмільницької міської ради в 2021 році, 
з урахуванням реалізації детальних планів територій, розроблених та затверджених у встановленому по-
рядку, відповідно до "Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної доку-
ментації", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 року №926, Закону України 
«Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про основи містобудування», керуючись ст. 
26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА:
1. Розробити містобудівну документацію: Проект внесення змін в генеральний план міста Хмільник Ві-

нницької області з виконанням розділів «Стратегічна екологічна оцінка», «План зонування території», «Іс-
торико-архітектурний опорний план м.Хмільник з визначенням зон охорони пам’яток культурної спадщини 
та меж і режимів використання історичних ареалів».

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань земельних 
відносин, агропромислового комплексу, містобудування, екології та природокористування. 

Міський голова                                              Микола ЮРЧИШИН

Рішення ради

Про внесення змін в генеральний план 
міста Хмільник Вінницької області

 

УКРАЇНА
ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ  №1348

від “16"  вересня  2022 року 32 сесія міської ради  
8 скликання   

Виконавчий комітет Хмільницької міської ради, керуючись 
ст.10 ЗУ “Про стратегічну екологічну оцінку”, з метою одер-
жання і врахування зауважень та пропозицій громадськості, 
повідомляє про оприлюднення у розділі «Відкрита громада/
Архітектурна діяльність/Генеральний план міста» на офіцій-
ному вебсайті Хмільницької міської ради. 

Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної 
оцінки документу державного планування – проєкту внесен-
ня змін в генеральний план міста Хмільник Вінницької об-
ласті з виконанням розділів «Стратегічна екологічна оцінка», 
«План зонування території», «Історико-архітектурний опо-
рний план м.Хмільник з визначенням зон охорони пам’яток 
культурної спадщини та меж і режимів використання історич-
них ареалів».

Строк громадського обговорення заяви про визна-
чення обсягу стратегічної екологічної оцінки становить 
не менше 15 днів з дня її оприлюднення шляхом роз-
міщення на офіційному вебсайті Хмільницької міської 
ради до 30 грудня 2022 року.

Зауваження і пропозиції до зазначеного документу 
просимо надавати до 30.12.2022 в письмовому вигляді 
до виконавчого комітету Хмільницької міської ради, по-
штова адреса: 22000, м. Хмільник Вінницька обл., вул. 
Столярчука, 10, електрона адреса: miskrada_hm@ukr.net

Контактний тел.: (04338) 2-70-12.

Повідомлення 
про оприлюднення Заяви 

про визначення обсягів 
стратегічної екологічної 

оцінки

Громадське обговорення● ●

чанина Владислава Укра-
їнця, лейтенанта Збройних 
Сил України, Героя України 
з удостоєнням ордена «Зо-
лота Зірка» (посмертно), 
та Михайла Метя, ветера-
на сільськогосподарського 
виробництва, у минулому 
очільника Хмільницької ра-
йонної державної адміні-
страції, голову Хмільницької 
районної ради - до Книги 
Пошани та пам’яті «Гордість 
Хмільника» (посмертно).

Окремими рішеннями 
внесено зміни до місцевого 
бюджету на 2022 рік, затвер-
джено звіт про виконання бю-
джету громади за 9 місяців 
2022 року та Договір про пе-
редачу видатків у 2022 році.

Значна частина питань 
стосувалася врегулювання 
земельних відносин. Усі про-
єкти рішень цього блоку із 
врахуванням доповнень та 
пропозицій постійної комісії 
міської ради підтримані де-
путатським корпусом. 

На 34 сесії місцеві об-
ранці підтримали внесення 
змін та доповнень до місь-
ких програм, зокрема: комп-
лексної програми «Добро» 
на 2021-2023 рр., програми 

поліпшення техногенної та 
пожежної безпеки об’єктів 
усіх форм власності на тери-
торії громади на 2022-2026 
роки, програми захисту на-
селення і територій громади 
у разі загрози та виникнення 
надзвичайних ситуацій на 
2022-2026 роки, комплек-
сної оборонно-правоохорон-
ної програми на 2021-2025 
роки «Безпечна Хмільниць-
ка міська територіальна 
громада – взаємна відпо-
відальність влади та грома-
ди», програми розвитку та 
підтримки комунальних за-
кладів охорони здоров’я для 

покращення умов медичного 
обслуговування населення 
територіальної громади. 

Ухвалено рішення про змі-
ни до порядків використання 
коштів міського бюджету до 
окремих програм.

Внесено зміни та допо-
внення до порядків надання 
фінансової підтримки з бю-
джету громади інститутам 
громадянського суспільства 
соціального спрямування, 
які здійснюють свою діяль-
ність на території громади.

Ухвалено рішення про 
втрату чинності рішення 12 
сесії міської ради 8 скликан-
ня від 28.05.2021р. №453 
«Про затвердження Поло-
ження про Хмільницьку місь-
ку ланку Вінницької терито-
ріальної підсистеми єдиної 

державної системи цивіль-
ного захисту».

Внесено зміни до структу-
ри Управління освіти, молоді 
та спорту Хмільницької місь-
кої ради, а також до штатної 
чисельності Центру дитячої 
та юнацької творчості. 

Затверджено Положення 
про Службу у справах ді-
тей міської ради зі статусом 
юридичної особи, Структу-
ру служби у справах дітей 
Хмільницької міської ради; 
план діяльності міської ради 

з підготовки проєктів регу-
ляторних актів на 2023 рік; 
тарифи на платні соціальні 
послуги, що надаються Те-
риторіальним центром со-
ціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) 
Хмільницької міської ради на 
2023 рік; умови оплати пра-
ці працівників виконавчих 
органів Хмільницької міської 
ради у 2023 році.

Сформовано новий склад 
присяжних Хмільницько-
го міськрайонного суду Ві-
нницької області, який буде 
діяти наступні три роки.

Надано дозвіл на створен-
ня будинкового комітету по 
вул.Монастирська,81. 

Списано безнадійну за-
боргованість ліквідовано-
го банку «Україна» в сумі 
1552,75 грн. 

До комунальної власності 
міської територіальної гро-
мади прийнято відумерлу 
спадщину, що складається з 
11/50 часток житлового бу-
динку, що розташований по 
вул.Лугова, 67 у м.Хмільник.

Затверджено технічну до-
кументацію з нормативної 
грошової оцінки земельної 
ділянки, що перебуває в по-
стійному користуванні Голов-
ного сервісного центру МВС.

Внесено зміни до бюджету 
міської громади на поточний 
рік, затверджено договори 
про передачу коштів між міс-
цевими бюджетами та дого-
вори про передачу видатків у 
2022 році.
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У місті Хмільник по вул. Сто-
лярчука,10 встановлено станцію 
моніторингу стану повітря. Усі 
дані фіксує безкоштовний еко-
логічний чат-бот SaveEcoBot на 
платформі SaveDnipro.

Це дозволяє відстежувати рі-
вень забруднення атмосферного 
повітря, температуру, вологість 
атмосферного тиску, радіаційний 

фон на території громади.
Посилання на чат-бот роз-

міщено на офіційному вебсайті 
Хмільницької міської ради rada.
ekhmilnyk.gov.ua (розділ «Корис-
на інформація» банер «Еколо-
гічний чат-бот SaveEcoBot»).

Хмільницька міська рада  є 
учасницею європейської ініціа-
тиви Угода мерів-Схід. Завдя-

ки участі у Проєкті ми провели 
енергоаудити та виготовили 
енергетичні сертифікати восьми 
бюджетних будівель.

У 2022 році Хмільник став 
переможцем конкурсу технічної 
підтримки Угоди мерів-Схід. Ми 
маємо шанс зробити крок назу-
стріч якісним змінам у своїй гро-
маді. 

Чат-бот SaveEcoBot 
розкаже чи безпечне довкілля у Хмільнику

Ми прийняли у себе понад 7 
тисяч громадян, які рятувалися 
від ворожих обстрілів, і всіма си-
лами, у межах своїх можливос-
тей та ресурсів благодійних ор-
ганізацій, допомагаємо людям у 
потребі.

«Немає на що скаржитися», 
— найчастіше чути від ВПО. 
«Є їжа, вода, дах над головою. 
Єдине, що дуже хочемо, - по-
вернутися додому. Але, на жаль, 
немає куди», – так здебільшого 
діляться своїми емоціями пере-
селенці і переселенки та почува-
ються вдячними за допомогу, що 
отримують.

Разом із тим частина людей 

є вразливою, відчуваючи себе 
залежною від допомоги, а також 
волонтерів чи організацій, які її 
надають.

Під час особистого прийому 
міського голови Миколи Юрчи-
шина внутрішньо переміщені 
особи запропонували свою до-
помогу в фасуванні продуктових 
наборів.

Таку пропозицію міський голо-

ва підтримав та посприяв у до-
ставці продуктів (сезонні овочі 
та фрукти, крупи, олія, м’ясні 
тушонки та вироби) та в орга-
нізації цієї роботи (загалом 150 
продуктових наборів).

Переселенки власноруч роз-
поділили продуктові набори та 
долучилися до їх видачі. Дякує-
мо за допомогу. У єдності зроби-
мо більше.

Переселенці допомагають

Хмільницька громада отримала гуманітарну 
допомогу з м.Лейпциг (Німеччина). Це - інвалідні 
візки (8 шт.), ходунки (4 шт.) та шийні бандажі (5 
шт.).

Медтехніку для реабілітації доставили троє міс-
цевих волонтерів (двоє з яких знайшли прихисток 
у нашій громаді і мають статус ВПО).

Міський голова Микола Юрчишин подякував 
доброчинцям за допомогу і доручив, щоб засоби 
були передані для потреб медичних закладів та 
слугували людям у потребі.

Для людей 
з інвалідністю

11 листопада, 
коли дружня 

Польща урочисто 
святкувала свою 

незалежність, 
Хмільник і гміна 

Бєрава підписали 
Угоду про 

партнерство і 
співпрацю. На 

знак солідарності з 
Україною польські 

вогнеборці пере-
дали Хмільницькі-
ій громаді пожеж-

ний автомобіль. 
Хмільницька громада 

буде розвивати співро-
бітництво з гміною  Бє-
рава та впроваджувати 
спільні проєкти в галузі 
освіти, культури, охо-
рони здоров’я, соціаль-
ного захисту, підприєм-
ництва, антикризового 
менеджменту, комуні-
кацій із громадськістю 
та обміну кращим до-

свідом у сфері муніци-
пального управління.

Хмільницьку міську 
раду на урочистому під-
писанні Угоди представ-
ляли секретар міської 
ради Павло Крепкий та 
депутат міської ради 
Олександр Кубряк.

Ще у мирний час із 
гміною Бєрава Хміль-
ник поєднувало чимало 

добрих справ та важ-
ливих ініціатив, що за 
сприяння міської ради 
були реалізовані міс-
цевою Спілкою поляків 
імені В.Реймонта.

Воєнний побут ще 
більше згуртував наші 
громади. За першої ж 
нагоди доброзичливі 
сусіди приймали укра-
їнців у себе, турбували-

ся про них та відправ-
ляли хмільничанам 
гуманітарну допомогу в 
потребі.

Від імені громади 
міський голова Микола 
Юрчишин щиро вітає 
нових друзів із поба-
жаннями разом досяга-
ти успіху та завжди йти 
пліч-о-пліч до Перемо-
ги і перемог!

У партнерстві – нове майбутнє

За Програмою за-
безпечення населення 
міської територіальної 
громади якісною пит-
ною водою на 2022 рік 
КП «Хмільникводока-
нал» придбано генера-
тор ENDRES потужніс-
тю 132 кВт (для станції 
водопідготовки) та два 
д и зел ь - ге н е р ато р и 
FOGO потужністю 99 
кВт (для каналізаційно-
насосної станції-1 та 
каналізаційно-насосної 
станції-3).

Генератори обійшли-
ся міському бюджету у 
2,9 млн. грн.

Це дозволить під-
приємству в період 
тривалих відключень 
електроенергії безпе-
ребійно надавати по-
слуги з водопостачання 
та водовідведення жи-
телям міста.

Генератори вже ви-
пробувані та готові до 
роботи.

Оперативно вирішу-
ємо питання щодо при-
дбання ще 2 генерато-
рів потужністю по 80 
кВт кожен для безпере-
бійної роботи очисних 
споруд каналізації та 
на водонасосну стан-
цію №5.

Якщо  в абонен-
тів «Хмільникводо-
каналу» виникають 
перебої з водопоста-
чанням, радимо звер-
татися до: 

- аварійно-диспетчер-
ської служби: (04338) 
2-20-44, 068 111-27-00

- Центру надання 
адміністративних по-
слуг міської ради: 
(04338) 2-20-85. 

Витримаємо! 
Переможемо!

Водоканал  
із генераторами
Коли електроенергії немає, рятівною соло-

минкою може стати генератор. Цей пристрій 
особливо потрібний комунальним підприєм-
ствам, які мають забезпечувати безперебійне 
енергоживлення та підтримувати у робочому 
стані всі життєво потрібні комунікації.

Ми робимо все можливе, щоб в умовах ава-
рійних, погодинних і планових відключень 
електроенергії (які регулюють енергетики кра-
їни) хмільничани мали безперебійне водопос-
тачання і водовідведення.

Кажуть, що війна ро-
бить серця людей чер-
ствими, байдужими, бо 
«вмикається» інстинкт 
самозахисту. Але україн-
ці руйнують такі стерео-
типи. Хмільницька гро-
мада, на щастя, теж така.

Воєнний побут особливо тривожний 
для людей з інвалідністю, які разом із 
усіма мужньо долають виклики ниніш-
нього часу.

Зусиллями влади і волонтерів вда-
лося реалізувати ще одну важливу со-
ціальну ініціативу.

35 обігрівачів  для громади
Хмільницька міська рада стала 

переможницею конкурсу соціаль-
них ініціатив та впроваджує проєкт 
«Час діяти, Україно!», що реалізу-
ється Благодійним фондом «МХП-
Громаді».

У результаті проєкту придбано 35 
обігрівачів на загальну суму 92 тис. грн. 

Частину приладів передано у цен-
три розміщення ВПО, решту буде пе-
редано малозабезпеченим та багато-
дітним родинам переселенців.

Проєкт реалізовується в партнер-
стві з ГО «Наш Виклик». 

Міць українського народу в єдності 
та підтримці! Турбота про ближнього 
– це прояв нашої внутрішньої сили, 
що веде нас до Перемоги!



 Хмільницька міська рада та її виконавчий 
комітет висловлюють глибоке співчуття за-
ступнику начальника фінансового 
управління, начальнику бюджетно-
го відділу Хмільницької міської ради 
Присяжнюк Олені Василівні з приводу 
смерті її матері Віри Андріївни. 

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 

Віддруковано: ТОВ "Прес Корпорейшн Лімітед",
21034, м. Вінниця, вул. Чехова, 12а,
тел.: (0432) 55-63-97, 55-63-98.
Замовлення: №221811 від 30.11.2022р. 
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Замовник
Виконавчий комітет Хмільницької міської  ради (договір 

№862-01-2022/103 від 23.09.2022р.).
Вид та основні цілі документа державного планування, 

його зв’язок з іншими документами державного плануван-
ня

Генеральний план міста є основним видом містобудівної до-
кументації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування 
довгострокової стратегії планування та забудови території на-
селеного пункту, що розробляється на виконання статті 17 За-
кону України “Про регулювання містобудівної діяльності”. 

Генеральний план населеного пункту розробляється та за-
тверджується в інтересах відповідної територіальної громади з 
урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Склад та зміст генерального плану визначається ДБН Б.1.1-
15:2012 “Склад та зміст генерального плану населеного пунк-
ту”. Рішення генерального плану мають відповідати вимогам 
ДБН Б.2.2-12:2019 “Планування та забудова територій”, а також 
інших державних будівельних норм та державних стандартів 
України.

Генеральний план визначає основні принципи і напрямки 
планувальної організації та функціонального призначення те-
риторії, формування системи громадського обслуговування на-
селення, організації вулично-дорожньої та транспортної мережі, 
інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, 
цивільного захисту території та населення від небезпечних при-
родних і техногенних процесів, охорони навколишнього природ-
ного середовища, охорони та збереження культурної спадщини 
та традиційного характеру середовища історичних населених 
пунктів, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі 
етапність освоєння території.

Генеральний план розробляється у розвиток рішень Гене-
ральної схеми планування території України та Схеми плану-
вання території області. У свою чергу рішення генерального 
плану є основою для розроблення плану зонування території 
населеного пункту та надалі деталізуються й уточнюються у де-
тальних планах територій.

При розроблені генерального плану враховуються також 
стратегії і програми економічного, екологічного, соціального 
розвитку; наявна чинна проектна документація; спеціалізовані 
схеми, проекти і програми, що діють в населеному пункті та ре-
гіоні, в тому числі:  

Стратегія розвитку курорту “Хмільник” на період до 2027 
року,

Регіональна програма з охорони навколишнього природно-
го середовища Вінницької області,

Регіональна програма "Питна вода”,
Регіональний план управління  відходами  Вінницької облас-

ті на період до 2030 року
Обласна  програма  досягнення  оптимальності рівня лі-

систості у Вінницькій області на 2012-2025 роки (затв. рішен-
ням облради від 23.12.2011року №232)

Регіональна цільова програма моніторингу довкілля Ві-
нницької області

Регіональна  схема  екологічної мережі Вінницької області
Як документ державного планування визначає умови 

для реалізації видів діяльності або об’єктів щодо яких за-
конодавством передбачено здійснення процедури оцінки 
впливу на довкілля 

Розроблення   комплексу містобудівних послуг з розробки 
генерального плану м. Хмільник Вінницької області передбачає 
формування проектних рішень на всю територію міста. Проек-
тні рішення охоплюють усі види діяльності, які провадяться або 
провадження яких заплановане в перспективі на території міс-
та. Окремі види діяльності відносяться до таких щодо яких зако-
нодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу 
на довкілля.

Проект  визначає існуюче та перспективне функціональне 
призначення території, обґрунтовує необхідність зміни функці-
онального призначення території, в разі встановленої потреби, 
що виникає на підставі аналізу техніко-економічних показників 
існуючого використання території, демографічного прогнозу  та 
потреб територіального розвитку населеного пункту. Проектні 
рішення архітектурно-планувальної організації та потреби те-
риторіального розвитку міста обумовлюються в тому числі за-
вданням на розроблення генерального плану, державними  ін-
тересами.

Одночасно генеральний план не змінює існуюче функціо-
нальне використання окремих земельних ділянок та їх катего-
рій, а лише створює умови для наступної такої зміни на підставі 
Плану зонування території.

Таким чином генеральний план визначає територіальні (про-
сторові) умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо 
яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки 
впливу на довкілля, в частині дотримання планувальних обме-
жень (санітарно-захисних зон, охоронних зон, природоохорон-
них зон), а також в частині дотримання режимів господарської 
діяльності в їх межах, які визначені законодавством України та 
низкою нормативно-правових актів та у сфері забезпечення 
норм санітарної гігієни та охорони навколишнього природного 
середовища на території населених пунктів.

Головними екологічними проблемами, що мають відношен-
ня до проекту генерального плану є: утворення та поводжен-
ня з господарськими та твердими побутовими відходами; за-
бруднення атмосферного повітря в зоні впливу магістральних 
вулиць та виробничих об'єктів; забрудненість поверхневих 
вод; використання природних курортно-рекреаційних ресурсів; 
ландшафтний благоустрій території та розвиток зеленого гос-
подарства міста; розвиток інженерних мереж та комунікацій, 
об’єктів комунального призначення.    

Цілями охорони довкілля,  у тому числі здоров’я населення, 
при реалізації проектних рішень генерального плану є: змен-
шення техногенного навантаження на довкілля та забруднення 
середовища; забезпечення сприятливих умов для життя, оздо-
ровлення та відпочинку населення; створення передумов більш 
ефективного та ощадливого   використання природних  ресурсів 
територій проектування та прилеглих, збереження їх   курортно-
рекреаційного потенціалу.

До сфери охоплення СЕО проекту генерального плану 
відноситься оцінка наслідків для довкілля, у тому числі для 
здоров’я населення, від реалізації проектних рішень.

Стратегічна екологічна оцінка проекту   здійснюється для те-
риторії,  що проектується  та  визначена  проектними межами 

м. Хмільник.
Для досягнення цілей СЕО збираються  та використовуються 

наступні вихідні дані:
1. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного 

середовища у Вінницькій області;  Екологічний паспорт Вінниць-
кої області.

2. Статистичний щорічник Вінницької області.
3. Законодавчі акти, які мають відношення до проекту гене-

рального плану:
Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності” 

від 17.02.2011 р. №3038-VІ із змінами;
Закон України “Про внесення змін до статті 8 Закону України 

“Про автомобільні дороги” щодо класифікації автомобільних до-
ріг загального користування” від 20.12. 2011 р. № 4203-VІ;

Закон України від 12.05.2011 №3318-VІ “Про оголошення 
природних територій міста Хмільника Вінницької області ку-
рортом державного значення”; Постанова КМ України №63 від 
08.02.2012 року «Про затвердження режиму округу і зон санітар-
ної охорони курорту Хмільник»;

Закон України «Про питну воду та питне водопостачання»;
Закон України “Про туризм” від 15.09.1995 р. №325/95-ВР (із 

змінами);
Закон України “Про Концепцію сталого розвитку населених 

пунктів” від 28.12.1998 р. №2349;
Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-ІІІ (зі змі-

нами);
Закон України "Про охорону атмосферного повітря";
Закон України "Про відходи";
Закон України "Про екологічну мережу України";
Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічно-

го благополуччя населення";
низка інших законодавчих та підзаконних актів в сфері охо-

рони довкілля, розміщення та експлуатації об’єктів та мереж ін-
женерної та транспортної інфраструктури.

4. Дані моніторингу стану довкілля, що здійснюється існуючи-
ми державними суб’єктами моніторингу довкілля на регіональ-
ному та місцевому рівні.

5. Інші доступні джерела інформації.
 Ймовірні наслідки:
1.для довкілля, у тому числі для здоров’я населення
Генеральний план населеного пункту є комплексним доку-

ментом, проектні рішення якого в різній мірі та формі можуть 
впливати на стан довкілля та здоров’я населення.

Реалізація проектних рішень генплану може мати ймовірні 
наслідки для таких складових навколишнього природного се-
редовища, як ґрунти, ландшафт,  повітря, поверхневі та підземні 
води.

Виконання стратегічної екологічної оцінки проекту Генераль-
ного плану  м. Хмільник   передбачає аналіз та оцінку ймовірних 
наслідків та ризиків реалізації проектних рішень   як на окремі 
компоненти довкілля (ґрунти, поверхневі та підземні водні ре-
сурси, атмосферне повітря, рослинний і тваринний світ), так і 
на комплексні умови території, а також на здоров’я населення.

2. для територій з природоохоронним статусом
На території  м.  Хмільник  існують території та об’єкти при-

родно-заповідного фонду.
На території міста наявні складові елементи Регіональної 

схеми формування екологічної мережі Вінницької області.
В рамках проведення стратегічної екологічної оцінки    буде 

виконано оцінку відповідності проектних рішень Генерального 
плану вимогам чинного законодавства стосовно забезпечення 
дотримання режиму господарського використання природо-
охоронних територій, визначених проектом Регіональної схеми 
формування екологічної мережі Вінницької області.

3.транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для 
здоров’я населення

Зважаючи на географічне положення  м.Хмільник,   тран-
скордонні наслідки реалізації проектних рішень Генерального 
плану міста для довкілля, у тому числі здоров’я населення, не 
очікуються.

  Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у 
тому числі якщо генеральний план не буде затверджено

Зважаючи на комплексність рішень генерального плану міс-
та, що обумовлюється необхідністю розвитку житлової, громад-
ської забудови, курортно-рекреаційних територій, промислово-
виробничих ділянок різних галузей господарського комплексу, 
транспортної мережі, головних споруд та мереж  інженерної 
інфраструктури міста, розгляд виправданих альтернатив про-
ектних рішень відбувається в процесі розробки генплану, що пе-
редбачено методологією розробки містобудівної документації.

Загальною альтернативою проекту "ДК 021:2015 71410000-5: 
"Послуги у сфері містобудування". Виконання комплексу місто-
будівних послуг з розробки генерального плану м. Хмільник Ві-
нницької області", рішення про розроблення якого прийнято, є 
його можливе незатвердження. Такий сценарій також буде роз-
глянуто в рамках стратегічної екологічної оцінки.

 Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, 
що використовуватимуться під час розроблення розділу 
Стратегічної   екологічної оцінки

Предметом стратегічної екологічної оцінки є проектні рішен-
ня генерального плану населеного пункту (проекту "ДК 021:2015 
71410000-5: "Послуги у сфері містобудування". Виконання комп-
лексу містобудівних послуг з розробки генерального плану м. 
Хмільник Вінницької області"), їх потенційний вплив на стан до-
вкілля та здоров’я населення.

З огляду на стратегічний характер такого виду документації 
як генеральний план, ключове значення у виконанні стратегіч-
ної екологічної оцінки проекту такого документу мають методи 
стратегічного аналізу. Насамперед, буде застосований аналіз 
контексту стратегічного планування, що передбачає встанов-
лення зв’язків з іншими документами державного планування 
та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень 
генерального плану.  

Застосування цільового аналізу при проведенні стратегічної 
екологічної оцінки дозволить встановити відповідність рішень 
Проекту  загальним цілям охорони довкілля та забезпечення 
безпечного для здоров’я населення середовища існування.

Оцінка кумулятивних ефектів дозволить оцінити як сукупний 
вплив кількох об’єктів, так і накладений вплив минулих, поточ-
них, а також проектних чинників.

Комплекс методів проведення стратегічної екологічної оцінки 
проекту генерального плану  м. Хмільник може бути розшире-
ний та поглиблений в залежності від методологічного досвіду 

розробників стратегічної екологічної оцінки.
Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, 

зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконан-
ня документа державного планування

У ході виконання розділу "Стратегічної екологічної оцінки" 
передбачається розглянути доцільність запровадження заходів 
із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негатив-
них наслідків реалізації проектних рішень  генерального плану 
на довкілля та стан здоров’я населення, які мають успішні при-
клади впровадження в інших містах України або світу, у першу 
чергу щодо:

- оптимізації функціонально-планувальної організації вироб-
ничо-комунальних територій та забезпечення їх санітарно-гігі-
єнічної сумісності з житловою та громадською забудовою, до-
тримання нормативних санітарно-захисних зон та відстаней від 
промислових, комунальних, транспортних та інших об’єктів, що 
є джерелами забруднення навколишнього середовища;

- вдосконалення та подальшого розвитку транспортної мере-
жі міста з урахуванням необхідності забезпечення протишумо-
вого захисту та дотримання нормативних санітарних розривів;

- розширення мережі зелених насаджень загального та об-
меженого користування з урахуванням нормативних показників; 
формування зелених насаджень спеціального призначення;

- налагодження ефективної системи санітарного очищення 
території м. Хмільник;

- проведення реконструкції головних споруд та мереж кому-
нальних систем тепло-, електропостачання, водопостачання    
шляхом впровадження новітніх енергоефективних технологій.

Окрім того, повинні бути враховані затверджені заходи, ви-
значені законодавством та нормативно-правовими актами 
щодо запобігання, зменшення та пом’якшення негативних впли-
вів на довкілля та стан здоров’я населення.

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегіч-
ну екологічну оцінку

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку визнача-
ється статтею 11 Закону України “Про стратегічну екологічну 
оцінку” і складається з наступних розділів:

1. Зміст та основні цілі генерального плану міста Хмільник, 
його зв’язок з іншими документами державного планування.

Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі 
здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану.

Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності насе-
лення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазна-
ють впливу.

Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я 
населення, які стосуються виконання комплексу містобудівних 
послуг з розробки генерального плану м. Хмільник Вінницької 
області.

Зобов’язання/вимоги у сфері охорони довкілля, у тому числі 
пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я на-
селення, встановлені на державному та інших рівнях, що сто-
суються визначеного проекту, а також шляхи врахування таких 
зобов’язань/вимог під час підготовки документа державного 
планування.

Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я на-
селення.

Заходи, що передбачається вжити для запобігання, змен-
шення та пом’якшення негативних наслідків виконання Проекту.

Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що роз-
глядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна еко-
логічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення.

Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків 
виконання генерального плану м. Хмільник для довкілля, у тому 
числі для здоров’я населення.

Розраховане на широку аудиторію резюме нетехнічного ха-
рактеру звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту гене-
рального плану м. Хмільник.

Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається 
змістом та характером проектних рішень генерального плану з 
урахуванням сучасних знань і методів оцінювання.

Розділ “Охорона навколишнього природного середови-
ща” в обсязі звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту є 
невід’ємною складовою проекту генерального плану.

Обласні органи виконавчої влади, що реалізують державну 
політику у сфері охорони навколишнього природного середови-
ща та реалізують державну політику у сфері охорони здоров’я 
(відповідні підрозділи з питань охорони навколишнього природ-
ного середовища та з питань охорони здоров’я), у межах своєї 
компетенції надають у письмовій формі свої зауваження і про-
позиції до "Заяви про визначення обсягу стратегічної екологіч-
ної оцінки" у строк, що не перевищує 15 днів з дня отримання 
такої Заяви – обов’язково.

 За відсутності письмових зауважень і пропозицій протягом 
зазначеного строку замовник самостійно визначає обсяг дослі-
джень та рівень деталізації інформації, що має бути включена 
до Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та 
строки їх подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу 
стратегічної екологічної оцінки проекту Генерального плану  м  
Хмільник подаються до:

Виконавчого комітету Хмільницької міської ради.
Відповідальна особа:
Начальник управління містобудування та архітектури міської 

ради – головний архітектор -  Олійник Олександр Анатолійович.
Контактні дані: 22000 м. Хмільник, вул. Столярчука, 10,
miskrada_hm@ukr.net; тел. +38 067 305-79-42. 
Зауваження і пропозиції подаються до 30 грудня 2022 року.

Виконавчий комітет 
Хмільницької міської ради

ЗАЯВА
ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

документу державного планування –
проекту  внесення змін в генеральний план міста Хмільник Вінницької області з виконанням розділів «Стратегічна екологічна оцінка», 

«План зонування території», «Історико-архітектурний опорний план м.Хмільник з визначенням зон охорони пам’яток культурної спадщини та меж і 
режимів використання історичних ареалів» з виконанням комплексу містобудівних послуг із внесення змін до проекту генерального плану  м. Хмільник

(код – 71410000-5 Послуги у сфері містобудування за ДК: 021:2015 Єдиного закупівельного словника)

Розробка розділу "Стратегічна екологічна оцінка" до генерального плану м. Хмільник Вінницької  області щодо формування еко-
логічно безпечного середовища міста виконується відповідно Закону України   "Про стратегічну екологічну оцінку" (ст. 11, п. 3)  

та державних будівельних, санітарно-екологічних норм та правил.


