
Розповсюджується безкоштовно

 МОЄ МІСТО 
ХМІЛЬНИК

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

 №11 листопад 2019р.    Інформаційний бюлетень міської ради

 6  грудня 2019 року о 15.00 год. у залі засідань Хмільницької міської ради 
(2 поверх) відбудуться громадські слухання, на яких міський голова 

Сергій Редчик звітуватиме перед  територіальною громадою міста 
про роботу  міського  голови, міської ради та її виконавчих органів 

за період з листопада 2018 року по листопад 2019 року

10 грудня -  громадські слухання
10  грудня (вівторок) о 15.00 год. у залі засідань міської ради (2 поверх) відбудуться 

громадські слухання з розгляду наступних питань:
- Про затвердження Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів

на території населених пунктів Хмільницької міської об’єднаної територіальної гро-
мади;

- Про проєкт бюджету Хмільницької міської об’єднаної територіальної громади
на 2020 рік.

Перед громадськими слуханнями відбудеться коротке представлення інформації від КП 
«Хмільникводоканал» щодо обладнання багатоквартирних житлових будинків комерційними 
вузлами обліку води, яке буде актуальним для мешканців багатоповерхових будинків. 

13 грудня (п’ятниця) о 15.00 год. у селі Соколова Хмільницької міської об’єднаної територіальної 
громади, по вулиці Грушевського, 44 у приміщенні сільського клубу відбудуться громадські слухання з 
розгляду наступних питань:

- Про Генеральний план с. Соколова Хмільницької міської ОТГ Вінницької області;
- Звіт про стратегічну екологічну оцінку (СЕО) впливу на довкілля від проекту «Генеральний

план с. Соколова Хмільницької міської ОТГ Вінницької області»;
- Про звіт в.о. старости Соколівського старостинського округу Хмільницької міської ОТГ

Кальянової Н.В. перед територіальною громадою села Соколова про роботу за період з листопада 
2018 року по листопад 2019 року.

13 грудня -  громадські слухання 
у Соколівському старостинському окрузі

Хмільницька громада підтримала цікаву ініціативу для 
дітей та молоді з нагоди 30-ї річниці підписання Конвенції 
ООН про права дитини. 20 листопада посадовці міської 
ради «поступилися» своїми робочими місцями, щоб почу-
ти дітей та врахувати їхні побажання. У конференц-залі 
міської ради, в рамках реалізації ініціативи  ООН (ЮНІСЕФ) 
«Громада, дружня до дітей та молоді», відбулася зустріч 
активної молоді з керівниками міських структур влади.

Привітав таку ініціативу міський голова Сергій Редчик та по-
бажав дітям успішного управління громадою цього дня.

- Без вас для вас – не може бути жодних рішень. І я
поділяю цю думку, поважаю ваші права. Ваш погляд є важ-
ливим для наших управлінських рішень, – сказав міський го-
лова, звертаючись до молодих «посадовців».

Спершу діти виконували посадові завдання міських 
управлінців, потім у залі засідань міської ради відбулася «дитя-
ча сесія», що розпочалася із брифінгу за участі міського голови 
Сергія Редчика та голови молодіжної ради при міському голові 
Мар’яни Балух.

Взявши слово для виступу в сесійній залі, діти охо-
че поділилися враженнями про керівну роботу у відділах та 
управліннях міської ради:

14-річна Юлія Гордєєва стверджує: «Вважаю, що голос

молоді дуже важливий у сучасному світі. Молодь змінює світ,   
молодь формує «легке» ставлення дорослих до звичних речей. 
Молодь приймає нестандартні рішення, за якими майбутнє. 
Вірю, що майбутнє за молоддю, яка перетворює цей світ на 
краще!»  

- Сьогоднішній день, як на мене, був дуже важливий для
молоді Хмільника. Ми змогли відчути себе в ролі депутатів 
міста, начальників відділів та управлінь міської ради. Думаю, 
що такі заходи варто проводити набагато частіше у тій чи 
іншій формі. Молодь має «світитися». Чим більше молоді у 
процесах влади, тим більше влада буде зацікавлена в розробці 
комфортних рішень для росту молодого покоління, зручного 
розвитку та самореалізації в нашому місті, – каже Дмитро По-
пенко, 16 років.  

Анастасія Пересунько,16 років розповідає: «У нашо-
му місті – важливий розвиток туризму. Я дуже хочу, щоб до 
Хмільника приїздили більше людей, більше цікавилися нашим 
містом. У нас зараз реконструкція парку. Я проводжу там ра-
зом із друзями свій вільний час. До парку «потягнулися» люди. 
І те, що робиться в парку  – справді круто!!! Ми об’єдналися 
з селом Соколова. Там є такі мальовничі місця, де варто роз-
вивати «зелений туризм». Я дуже хочу, щоб моє місто було 
цікавим і пізнаваним».

Після обговорення молоді «місцеві обранці» приступили 
до розгляду основного питання порядку денного сесії «Мій го-
лос важливий!» і більшісттю від загального складу таке рішення 
підтримали.

Сесія завершилася виконанням Державного Гімну України.
На згадку про цей особливий день «шкільні самоврядці» 

зробили спільне фото.
 До слова, така акція традиційно проводиться в різних 

країнах світу. У цей день діти займають керівні пости та 
ролі у медіа, політиці та бізнесі, щоб висловити свою позицію 
та дати голос мільйонам однолітків. Для дітей це нагода 
відчути себе залученими до процесів прийняття рішень, а для 
управлінців – можливість почути дітей та врахувати їхні по-
треби.

Щорічно акцію підтримують лідери багатьох країн світу. 
Так, наприклад, у 2017 році до акції долучився Президент Франції 
Емануель Макрон та Прем’єр міністр Канади Джастін Трюдо. 
Минулого року в управління дітям віддали Європарламент 
і зал засідань Генасамблеї ООН. У різні роки акцію також 
підтримували президент Литви, прем’єр-міністри Словенії та 
Ірландії та багато інших країн світу.

Приємно, що така ініціатива започаткована і у 
Хмільницькій міській об’єднаній територіальній громаді.

Діти “захопили владу” у Хмільницькій громаді
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ДЕПУТАТСЬКА СТОРІНКА

Відбулася 67 сесія міської ради 7 
скликання, яку провів міський голова 
Сергій  Редчик. На початок пленарно-
го засідання було зареєстровано: 22 
листопада – 24  депутати, 25 листо-
пада – 22 депутати. Місцеві обранці 
розглянули 88 планових питань та 
9 питань порядку денного “Різне”.

Одним із перших питань порядку ден-
ного депутати розглянули проект рішення 
«Про надання згоди на безоплатну пере-
дачу державної власності у комунальну 
власність Хмільницької міської об’єднаної 
територіальної громади адміністративного 
будинку за адресою: м. Хмільник, вул. 
Пушкіна,17». Це рішення підтримано 
більшістю депутатського складу, оскільки наше 
місто має статус Хмільницької об’єднаної 
територіальної громади та може приєднувати 
до себе інші населені пункти, а, отже, таке 
приміщення надасть змогу в подальшому 
розміщувати необхідні структурні підрозділи.

Наступним було розглянуто питання «Про 
звіт начальника управління освіти Хмільницької 
міської ради за підсумками 2018-2019 н.р.». 
З цього питання заслухано начальника 
управління освіти міської ради Галину Коведу. 
Для підтримки керівника на сесію міської ради 
прийшли освітяни громади. У підсумку питання 
підтримано більшістю депутатського корпусу.

Депутати розглянули проект рішення 
«Про затвердження  Плану Дій Сталого 
Енергетичного Розвитку та Клімату міста 
Хмільника до 2030 року». Для представлен-
ня цього питання було запрошено на сесію 
міської ради директора «Західноукраїнського 
регіонального навчального центру», члена 
асоціації «Енергоефективні міста України» 
Віталія Лесюка. Експерт роз’яснив, що являє 
собою проект вцілому, поінформував про 
особливості та переваги його реалізації.

Також на сесії міської ради затвердже-
но проекти рішень: «Про затвердження пла-
ну діяльності Хмільницької міської ради з 
підготовки проектів регуляторних актів на 2020 
рік», «Про затвердження Статуту комуналь-
ного підприємства «Хмільниккомунсервіс» 
Хмільницької міської ради в новій редакції», 
«Про затвердження Положення про 
організаційний відділ міської ради», «Про надан-
ня дозволу на створення органу самоорганізації 
населення в м. Хмільнику», внесено зміни 
до чинних програм та затверджено програ-
ми, що діятимуть упродовж 2021-2023 років.

Внесено пропозицію щодо змін до Про-
грами утримання дорожнього господарства 
Хмільницької міської об’єднаної територіальної 
громади на 2018-2020 рр. у частині перене-
сення заходів, передбачених програмою на 
виконання в 2019 році, на 2020 рік. Зокрема, 
змін зазнав такий захід: «Капітальний ре-
монт дорожнього покриття по провулку Ли-
сенка та вул.1-го Травня» у зв’язку з неспри-
ятливими погодними умовами. Пропозиція 
знайшла підтримку депутатського корпусу.

Понад п’ять десятків питань порядку ден-
ного стосувалися врегулювання земельних 
відносин. Значна кількість проектів рішень 
цього блоку були підтримані депутатами,   про-
те шість питань у сфері землекористування 
були відхилені. Зокрема: «Про розгляд заяви 
Паризького І.В. щодо зміни цільового при-
значення приватної земельної ділянки по вул. 
Староміська, 1 у м. Хмільнику», «Про внесення 
змін до рішення 49 сесії Хмільницької міської 
ради 7 скликання №1574 від 08.06.2018 р.», 
«Про передачу в постійне користування Го-
ловному управлінню Національної Поліції у 
Вінницької області земельної ділянки по вул. 
Виноградна», «Про розгляд заяв Нікітенко 
Н.П. та ПАТ ПТК «ВИРІЙ» щодо земельної 
ділянки у місті Хмільнику по вул. Сиротю-
ка, 13», «Про надання виконавчому комітету 
Хмільницької міської ради дозволу на виго-
товлення проекту із землеустрою на земель-
ну ділянку у м. Хмільнику біля будинку №5 
по вул. Кутузова», «Про включення в перелік 
земельних ділянок,  які підлягають продажу в 
2019-2020 роках земельної ділянки, що розта-
шована у м. Хмільнику по вул. Курортна, 35А».

Депутатом міської ради Юрієм Кондра-
товцем разом із колегою Тетяною Кулак вне-
сено питання до розгляду порядку денного 
«Різне»: «Про роз’яснення ситуації щодо укла-
дання договорів на технічне обслуговування 
внутрішньобудинкових мереж газопостачання 
в багатоквартирних будинках міста». Це пи-
тання викликало досить тривалу дискусію у 
колі депутатського складу. До обговорення до-
лучився голова будинкового комітету будинку 
№54 по вулиці 1-го Травня Віктор Миронен-
ко. Ним були поставлені запитання, які гостро 
хвилюють жителів багатоквартирних будинків. 
На поставлені запитання надав роз’яснення 
Ігор Квік - депутат міської ради та директор 
Хмільницького відділення АТ «Вінницягаз».
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Повідомлення про початок процедури
 розгляду та врахування пропозицій 

громадськості у проекті містобудівної документації 
– генеральний план с. Соколова Хмільницької

міської об’єднаної територіальної громади 
Хмільницького району Вінницької області

Хмільницька міська рада повідомляє 
про завершення розроблення 
містобудівної документації – генераль-
ний план с. Соколова Хмільницької міської 
об’єднаної територіальної громади 
Хмільницького району Вінницької області 
та про початок процедури розгляду та 
врахування пропозицій громадськості у 
проекті містобудівної документації.

Містобудівна документація - гене-
ральний план с. Соколова Хмільницької 
міської об’єднаної територіальної громади 
Хмільницького району Вінницької області роз-
роблена ТОВ «НВК «Світязь»  (м. Вінниця)  
відповідно до договору № 153 від 24.09.2019 
року.

Підставою для розроблення проек-
ту є рішення 64 сесії 7 скликання №2188 
від 03.09.2019 року «Про розроблення 
містобудівної документації – Генерального 
плану с. Соколова Хмільницького району , 
що входить до складу Хмільницької міської 
об’єднаної територіальної громади».
Мета розроблення генерального плану:

- визначити основні принципи та на-
прямки розвитку планувальної організації та 
функціонального призначення території, фор-
мування системи громадського обслуговуван-
ня населення, організації вулично-дорожньої 
та транспортної мережі,  інженерного облад-
нання, інженерної підготовки та благоустрою, 
цивільного захисту території та населення 
від небезпечних природних і техногенних 
процесів, охорони навколишнього природ-
ного середовища, охорони та збереження 
культурної спадщини;

- створення сприятливих умов 
для залучення інвестицій у сфері 
підприємницької діяльності тощо.

- покращення санітарного і екологічного
стану середовища населеного пункту, умов 
проживання  і праці мешканців.

- дотримання вимог протипожежного за-
конодавства.

Із відповідною містобудівною 
документацією можна ознайомитися за 
адресою: м. Хмільник, вул. Столярчука, 10, 
управління містобудування та архітектури 
міської ради, тел. 2-70-12. 

Генеральний план с. Соколо-
ва Хмільницької міської об’єднаної 
територіальної громади Хмільницького 
району Вінницької області оприлюднений 
шляхом розміщення у вільному доступі про-
тягом робочого часу автентичних копій в 
загальнодоступному місці – в холі другого 
поверху приміщення виконавчого комітету 
Хмільницької міської ради (вул. Столярчука, 
10).

Пропозиції до зазначеного вище про-
екту подаються на ім’я міського голови 
у письмовій формі з 22.11. 2019 року до 
23.12.2019 року за поштовою адресою: 
22000,  м. Хмільник, вул. Столярчука, 10.

Пропозиції подаються громадянами 
через центр надання адміністративних по-
слуг у письмовому вигляді із зазначенням 
прізвища, ім’я та по батькові, місця прожи-
вання, особистим підписом і повинні містити 
обґрунтування з урахуванням вимог зако-
нодавства, будівельних норм, державних 
стандартів та правил.

Відповідальний за організацію розгляду 
пропозицій громадськості до вказаного проек-
ту - начальник управління містобудування та 
архітектури міської ради, головний архітектор 
міста - М.М.Загниборода (22000, м. Хмільник, 
вул. Столярчука, 10, тел. 2-70-12).

По завершенню зазначеної процедури 
будуть проведені громадські слухання. 

Щодо дати та місця проведення гро-
мадських слухань щодо проекту містобудівної 
документації буде повідомлено окремо. 

Заява про визначення обсягу стратегічної  
екологічної оцінки генерального плану с. 
Соколова Хмільницької міської об’єднаної 
територіальної громади Хмільницького рай-
ону Вінницької області - 4 стор.  

Виконавчий комітет міської ради 
оголошує конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки комунального майна 

1. Дата, час та місце проведення конкурсу:
Конкурс відбудеться 13 грудня 2019

року о 15 год.   в  конференц-залі (4-й по-
верх) міської ради, вул. Столярчука,10,  м. 
Хмільник  Вінницької обл.

2. Об’єкт оцінки та мета проведення
незалежної оцінки
ОБ’ЄКТ1 – нежитлове приміщення загаль-
ною площею 8,23 кв.м  по вул.Столярчука,18 
в м. Хмільник,  для цілей оренди.
ОБ’ЄКТ2 – нежитлове приміщення загаль-
ною площею 60,0 кв.м по вул.Небесної 
Сотні,12 в м. Хмільник,  для цілей оренди.

3. Кінцевий термін подання конкурсної
документації: 

Конкурсна документація приймається 
до 17 год. 30 хв. 12 грудня  2019 року.

4. Перелік підтвердних документів:
- заява про участь в конкурсі за формою,

встановленою додатком 2 до Положення 
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 
діяльності для проведення незалежної 
оцінки комунального майна, затвердже-
ного рішенням 50 сесії міської ради від 
19.12.2013 р. №1458 (веб-сайт www.hmilnyk.
osp-ua.info);

- копія документа, що засвідчує
реєстрацію фізичних осіб у Державному 
реєстрі фізичних осіб - платників податків, 
або копія сторінок паспорта для осіб, які через 
свої релігійні переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера облікової 
картки платника податків та повідомили про 
це відповідний орган державної податкової 
служби і мають відмітку у паспорті (для пре-
тендента - фізичної особи - підприємця);

- копії установчого документа претен-
дента та довідки про присвоєння йому 
ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ 
(для юридичної особи);

- копії кваліфікаційних документів
оцінювачів, які працюють у штатному складі 

і яких буде залучено до проведення оцінки і 
підписання звіту про оцінку майна;

- письмові згоди оцінювачів, яких буде
додатково залучено претендентом до про-
ведення робіт з оцінки майна та підписання 
звіту про оцінку майна, завірені їхніми 
особистими підписами, а також копії 
кваліфікаційних документів оцінювачів;

- копія сертифіката суб’єкта оціночної
діяльності, виданого претенденту Фондом 
державного майна України;

- інформація про претендента (документ,
який містить відомості про претендента 
щодо його досвіду роботи, кваліфікації та 
особистого досвіду роботи оцінювачів, які 
працюють у його штатному складі та додат-
ково залучаються ним, з незалежної оцінки 
майна, у тому числі подібного майна);

- згода на обробку персональних даних;
- довідка у довільній формі про кількість

звітів про незалежну оцінку майна, що 
складені за попередні 24 місяці. 

5. Умови конкурсу:
Конкурсна документація подається на ко-

жен об’єкт окремо в запечатаному конверті, 
на якому, крім поштових реквізитів, робиться 
відмітка «На конкурс» із зазначенням об’єкта 
та дати проведення конкурсу. 

У конверті мають міститися підтвердні до-
кументи з їх описом та окремий запечатаний 
конверт з конкурсною пропозицією. Конкурс-
на пропозиція має містити: пропозицію щодо 
ціни виконання робіт та пропозицію щодо 
строку виконання робіт.

Термін виконання робіт до 30 календар-
них днів.

Претендент має право відкликати 
свою заяву до дати проведення конкурсу , 
повідомивши про це письмово голову комісії.

6. Адреса, за якою подаються документи:
вул. Столярчука,10, м.Хмільник, Вінницька 
обл., 22000 (сектор комунальної власності 
каб.202, тел.(0433823273) 

7. Відомості про місцезнаходження комісії,
контактний телефон: 22000, м.Хмільник, вул. 
Столярчука,10, тел.(04338) 2-32-73.

Виконавчий комітет міської ради оголошує 
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності 

для проведення незалежної оцінки 
комунального майна 

Щиро дякуємо 
Ми, жителі вулиці Гарнізонна в місті 

Хмільнику, щиро і сердечно дякуємо 
міському голові Сергію Борисовичу Ред-
чику за небайдужість і бажання допо-
могти у вирішенні нашого звернення про 
необхідність поточного ремонту тротуа-
ру. 

Через засоби масової інформації 
ми дізналися про оголошення конкурсу 
«Хмільник – наш дім» і всіма своїми зусилля-
ми намагалися підтримувати благоустрій 
своєї довколишньої території. Інша справа 
– наш тротуар, на ньому тривалий час не
проводилися ремонтні роботи, тож він по-
требував асфальтування.  І ми об’єднали
наші спільні наміри та звернулися до
міського голови з проханням допомогти з
поточним ремонтом пішохідної зони.

Міський голова запевнив, що посприяє і 
допоможе. І ми в цьому впевнилися. На разі, 
працівниками комунального підприємства 
«Хмільниккомунсервіс» тротуар заасфаль-
тований. І нам усім приємно споглядати 
на результат нашої ініціативи, що була 
підтримана владою міста. 

Ми просимо висловити подяку на-
чальнику комунального підприємства 
«Хмільниккомунсервіс» Сергію Борисо-
вичу Полонському та бригаді працівників 
підприємства під керівництвом майстра 
з ремонту та утримання доріг Поліщука 
Віктора Григоровича, які відповідально про-
вели увесь комплекс доручених робіт.

Також ми висловлюємо вдячність і ко-
лективу КП «Хмільницька ЖЕК» в особі його 
керівника Прокоповича Юрія Івановича, який 
своєчасно та доброзичливо реагує на наші 
звернення.   

Ще раз дякуємо Вам, міський голо-
во, та колективам місцевих комунальних 
підприємств за увагу до наших проблем у 
нелегкий час сьогодення. 

Нехай Господь додасть Вам насна-
ги й підтримки у щоденних справах, а 
самовіддана праця на користь громади буде 
гідно оцінена  жителями міста. 

Ми любимо свій Хмільник і віримо, 
що разом зробимо наше місто кращим! 
Хмільник – наш дім!  

З повагою 
Жителі вулиці Гарнізонна 

16 листопада Хмільник 
вдруге зустрічав учасників 
регіонального фестивалю-
конкурсу дитячо-юнаць-
ких духових оркестрів 
«Хмільницькі сурми» імені Ро-
стислава Івановича Панченка 
– видатного капельмейстера,
педагога, хормейстера і му-
зиканта, громадського діяча,
лауреата обласної премії ім.
Миколи Трублаїні, відмінника
освіти, Почесного грома-
дянина міста Хмільника,
незмінного керівника зразко-
вого дитячого духового орке-
стру НВК:ЗШ  І-ІІІ ст.-гімназії
№1 м. Хмільника.

Розпочався захід на площі 
перед КЗ «Районний будинок 
культури» із презентації фе-
стивалю-конкурсу та музичної  
візитівки колективів наживо. 
Далі дійство перемістилося 
до великої зали, де відбулося  
його урочисте відкриття.

У ІІ-му фестивалі-конкурсі 
дитячо-юнацьких духових 
оркестрів «Хмільницькі сур-
ми» взяли участь 8 колективів 
із Хмільника, Гнівані, То-
машполя, Крижополя, села 
Павлівка Калинівського району.

Близько двох годин шану-
вальники духової музики насо-
лоджувалися мистецтвом юних 
оркестрантів. Репертуар  програ-
ми був цікавим і різноманітним 
– від ретро до сучасних ритмів.

У перерві  на шанувальників
духової музики чекав виступ 
гостей фестивалю-конкурсу: 
Естрадного оркестру Тульчинсь-
кого коледжу культури (керівник 
Козак Радіслав Віталійович). 
Концертна програма сту-
дентського колективу стала 
справжньою родзинкою свята.

Церемонію нагородження  
учасників фестивалю-конкур-
су провів міський голова Сергій 
Редчик. Сергій Борисович вручив 

Подяки і пам’ятні сувеніри чле-
нам журі, керівникам колективів 
та виконавцям мистецького про-
екту, а представники дитячо-
юнацьких колективів отримали 
Дипломи, кубки, Сертифікати 
на грошову винагороду і, зви-
чайно ж, солодкі подарунки.

Отже, Дипломами за 
участь було нагороджено:

– дитячий оркестр «Юність»
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Павлівки 
Калинівського району (керівник 
Заслужений працівник куль-
тури України Іван Стаднік) –
Сертифікат на 1500 грн;

– духовий оркестр КЗ
ЗОШ І-ІІІ ст. №4 м. Хмільника. 
(керівник Сергій Пацанівський) - 
Сертифікат на 1500 грн;

– дитячий духовий оркестр
КЗ ЗОШ І-ІІІ ст.№3 м. Хмільника 
(керівник Михайло Літинський) -  
Сертифікат на 1500 грн.

Дипломами лауреатів 
відзначено:

- зразковий дитячий ду-
ховий оркестр Томашпільської 
музичної школи (керівник 
Анатолій Холява)  І місце – 
Сертифікат на 4000 грн;

- зразковий дитячий ду-
ховий оркестр НВК:ЗШ  І-ІІІ 
ст.-гімназії №1 м. Хмільника 
(керівник В. Бойко) ІІ місце - 
Сертифікат на 3000 грн;

- зразковий дитячий духовий
оркестр Крижопільської школи 
естетичного виховання(керівник 
Юрій Ошовський) ІІІ місце- 
Сертифікат на 2000 грн;

– дитячий духовий оркестр
КЗ «Гніванська дитяча музична 
школа»(керівники Олександр 
Крисько та Анатолій Волосяний) 
IV місце- Сертифікат на 1500 грн.

Найвищу сходинку музич-
ного конкурсу  посів духовий 
оркестр КПНЗ Хмільницька 
школа мистецтв (керівник 
Михайло Долін), який став во-
лодарем Гран-прі. 

Саме цей  колектив приймав 
вітання від Любові Ярославівни 
– дружини народного депутата
України П.Юрчишина, яка вручи-
ла дітям Сертифікат на грошову
винагороду у розмірі 5000 грн.

Мистецький захід відбувся 
за сприяння Хмільницької міської 
ради  в особі міського голо-
ви Сергія Редчика,Управління 
освіти міської ради, КПНЗ 
Хмільницька школа ми-
стецтв та вихованців – 
оркестрантів минулих років.

Ф е с т и в а л ь - к о н к у р с 
«Хмільницькі сурми»  прове-
дений за фінансової підтримки 
народного  депутата України 
Петра Юрчишина та депутата 
Вінницької обласної ради Мико-
ли Юрчишина.

Свято духової музи-
ки подарувало незабутні 
враження,естетичне задоволен-
ня  хмільничанам та гостям ку-
рорту, вписало ще одну  цікаву 
мистецьку сторінку в життя міста 
і творчих  колективів.

“Хмільницькі сурми” єднають юнацькі оркестри



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.№ 27872 від  28.11.2019р.

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

Заява про визначення обсягу стратегічної 
екологічної оцінки Генерального плану с.  Соколова  
Хмільницької міської об‘єднаної територіальної грома-
ди Хмільницького району Вінницької області

1. Інформація  про замовника: Хмільницька міська
об‘єднана територіальна громада.

Юридична адреса:  22000 м. Хмільник Вінницької 
області вул. Столярчука, 10, тел./факс: 04338  2-25-16,  
e-mail: miskrada_hm@ukr.net

2. Вид та основні цілі документа державного планування,
його зв’язок з іншими документами державного планування.

Документація державного планування ‒ Гене-
ральний план с.  Соколова  Хмільницької міської 
об‘єднаної територіальної громади є документацією 
з просторового планування на місцевому рівні.

Генеральний план населеного пункту є містобудівною 
документацією місцевого рівня, яка призначена для 
обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудо-
ви та іншого використання території, на якій реалізуються по-
вноваження Хмільницької міської об‘єднаної територіальної 
громади. Генеральний план визначає основні принципи 
і напрямки планувальної організації та функціонального 
призначення території, формування системи громадсь-
кого обслуговування населення, організації інженерно-
транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і бла-
гоустрою, захисту території від небезпечних природних і 
техногенних процесів, охорони навколишнього природного 
середовища, охорони та збереження культурної спадщини.

Завданнями проекту генерального плану населеного 
пункту є:
- обґрунтування майбутніх потреб і визначення переважних
напрямів використання територій;
- урахування державних, громадських і приватних інтересів
під час планування, забудови та іншого використання 
територій з дотриманням вимог містобудівного, санітарного, 
екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого 
законодавства;
- обґрунтування та визначення територій для містобудівних
потреб;
- забезпечення раціонального розселення та визначення
напрямів сталого розвитку населеного пункту;
- визначення територій, що мають особливу екологічну,
рекреаційно-оздоровчу, наукову, естетичну, історико-
культурну цінність, встановлення передбачених законодав-
ством обмежень на їх планування, забудову та інше викори-
стання;
- розроблення містобудівних заходів щодо охорони довкілля
та раціонального використання природних ресурсів;
- розроблення заходів щодо пожежної та техногенної безпе-
ки.

Під час проектування генерального плану враховано 
містобудівну документацію вищого рівня:

Схеми планування території Вінницької області, 
затвердженої рішенням 18 сесії Вінницької обласної ради 6 
скликання № 58 від 08.11.2013 р.

3. Те, якою мірою документ державного планування
визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, 
щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури 
оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місця 
знаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Генеральним планом с. Соколова в проектних межах на-
селеного пункту передбачається збереження діяльності ви-
робничих і сільськогосподарських підприємств, інженерних 
об’єктів, об’єктів обслуговування транспорту та об’єктів ко-
мунального господарства, розміщення нових виробничих і 
сільськогосподарських підприємств:

Кладовище традиційного поховання існ.

Кладовище традиційного поховання проект

Очисні споруди дощових та талих вод проект

Артезіанська свердловина існ.

АНВП “Візит” існ.

Зерносклад існ.

Територія виробничого призначення підприємств ІV 
класу шкідливості

проект

Територія виробничого призначення підприємств ІV 
класу шкідливості

проект

Об’єкти планованої діяльності щодо видів діяльності 
та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і 
підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до ст. 3 За-
кону України “Про оцінку впливу на довкілля” – відсутні.

Село Соколова Хмільницької міської об‘єднаної 
територіальної громади Хмільницького району Вінницької 
області розташоване в південно-західній частині 
Хмільницького району  на північний захід від обласного цен-
тру м. Вінниці. За проектом генерального плану населено-
го пункту площа території в проектних межах складатиме 
299,1876  га.

Генеральним планом передбачається:
- розвиток садибної житлової забудови;
- розвиток вулично-дорожньої мережі із приведення
параметрів поперечного профілю до нормативних показників,
благоустроєм;
- розвиток озеленених територій загального користування
та озеленених територій спеціального призначення в СЗЗ
об’єктів, що її створюють;
- розвиток інженерної інфраструктури із будівництвом
інженерних мереж, КНС, об’єктів очистки поверхневих вод;
- розвиток об’єктів виробничо-складського призначення;
- забезпечення санітарного очищення території населеного
пункту створенням місць видалення відходів;
- забезпечення протипожежної безпеки із створенням пірсів біля
водних об’єктів для забору води для протипожежних потреб;
- забезпечення інженерного захисту території із прове-
дення протиерозійних заходів, рекультивації ґрунтів, та із 
інженерної підготовки щодо забезпечення нормативних 
ухилів на вулично-дорожній мережі;
- забезпечення дотримання вимог щодо забудови та іншого
використання територій із встановленням параметрів обме-
жень, визначених санітарними нормами, екологічним законо-

давством, нормативно-правовими актами щодо  створення 
зон охорони інженерних мереж і об’єктів.

4. Ймовірні наслідки.
а) Для довкілля, у тому числі для населення
1. Пропозицій проекту генерального плану населеного

пункту щодо розміщення об’єктів планованої діяльності, що 
підлягають оцінці впливу на довкілля.

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені 
ймовірні наслідки реалізації документа державно-
го планування – генерального плану населеного пун-
кту щодо розміщення об’єктів планованої діяльності:
- ґрунти;
- атмосферне повітря;
- водні ресурси;
- стан флори, фауни, біорізноманіття;
- кліматичні фактори;
- стан здоров’я населення.

2. Пропозицій проекту генерального пла-
ну населеного пункту щодо розвитку території 
та розміщення об’єктів планованої діяльності:

Пропозиції генерального плану Наслідки

Забудова та інше використан-
ня території у відповідності до 
пропозицій генерального плану 
населеного пункту щодо встанов-
лення містобудівних та інших об-
межень

забезпечення санітарного бла-
гополуччя населення населе-
ного пункту, охорона водних 
об’єктів та об’єктів водозабору

Нормативне взаєморозміщення 
різних видів забудови

дотримання норматив-
них акустичного режиму, 
мікрокліматичних умов 
(інсоляція, тепловий режим

Приведення параметрів червоних 
ліній вулично-дорожньої мережі 
до нормативних показників

дотримання об’єктів житлової 
і громадської забудови норма-
тивного акустичного режиму

Благоустрій вулично-дорожньої 
мережі

забезпечення  санітарного бла-
гополуччя населення, знижен-
ня рівня забруднення повітря

Будівництво каналізаційної 
мережі

зниження рівня забруднення 
ґрунтів та водних об’єктів

Будівництво централізованого во-
допостачання

забезпечення санітарного  бла-
гополуччя населення

Збереження існуючих та створен-
ня нових озеленених територій 
загального користування

–                    забезпечен-
ня санітарного благополуч-
чя населення, збереження 
ландшафтів, природного сере-
довища;

Озеленення території в СЗЗ у 
відповідності до показників нор-
мативних актів

– забезпечення
санітарного благополуччя на-
селення;

Забезпечення інженерного за-
хисту та інженерної підготовки 
території

забезпечення санітарного 
благополуччя населення, збе-
реження ґрунтового покриву, 
ландшафтів, охорона повітря 
(у тому числі при дотриманні 
нормативних показників ухилів 
вулично-дорожньої мережі)

Створення місць видалення 
відходів у тому числі небезпечних, 
забезпечення їх утилізації

звільнення села від 
н е с а н к ц і о н о в а н и х  
сміттєзвалищ, санітарне благо-
получчя населення села

Збереження діяльності існуючих 
виробничого-складського призна-
чення

створення робочих місць

 б)  Для територій з природоохоронним статусом
На території населеного пункту відсутні території з при-

родоохоронним статусом.
Населений пункт частково входить в Південнобузький 

національний екокоридор: вплив опосередкований.
в) Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для 
здоров’я населення: транскордонний плив відсутній.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у
тому числі якщо документ державного планування не буде 
затверджено: не передбачається.

6. Дослідження, які необхідно прове-
сти, методи і критерії, що використовувати-
муться під час стратегічної екологічної оцінки
Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції 
навколишнього природного середовища на прямий 
чи опосередкований вплив людини, вирішення задач 
раціонального природокористування у відповідності 
з очікуваним станом природного середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть 
використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозу-
вання.

Для підготовки звіту СЕО передбачається:
а) здійснити дослідження даних стану довкілля з врахуван-
ням результатів діяльності існуючих об’єктів виробничого, 
виробничо-складського призначення, сільськогосподарських 
підприємств, об’єктів інженерної інфраструктури та обслу-
говування транспорту, які пропонуються до розташування 
в межах проектної території населеного пункту; дослідити 
та проаналізувати сучасний (поточний) стан довкілля та 
динаміку трансформації довкілля з метою оцінювання 
майбутніх наслідків реалізації генерального плану населено-
го пункту)
б)використовувати: інформацію про стан довкілля органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; ста-
тистичну інформацію; дані моніторингу стану довкілля; іншу 
доступну інформацію.

Основним критерієм під час здійснення стратегічної 
екологічної оцінки проекту містобудівної документації є 
відповідність державним будівельним нормам, санітарним 
нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони 
навколишнього природного середовища.

Звітом стратегічної екологічної оцінки визначи-
ти доцільність і прийнятність планованої діяльності і 
обґрунтування економічних, технічних, організаційних, 
санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забез-
печення безпеки навколишнього середовища.

В ході СЕО провести оцінку факторів ризику і 
потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні 
завдання місцевого рівня в інтересах ефективного і 
стабільного соціально – економічного розвитку району та 

підвищення якості  життя населення.
7. Заходи, які передбачається розглянути для

запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків 
виконання документа державного планування:
- дотримання містобудівних рішень проекту генерального
плану населеного пункту щодо раціонального використання
територій населеного пункту;
- дотримання параметрів планувальних обмежень, визначе-
них санітарними нормами та екологічним законодавством для
забезпечення діяльності існуючих та щодо будівництва нових
виробничих, виробничо-складських, сільськогосподарських
підприємств, об’єктів інженерної інфраструктури та обслуго-
вування транспорту;
- упорядкування територій в межах 1-го поясу зон санітарної
охорони підземних джерел водопостачання;
- визначення і упорядкування територій прибережних за-
хисних смуг водних об’єктів, розроблення, затвердження та
винесення натуру меж земель водного фонду, встановлен-
ням заборони щодо провадження господарської діяльності в
межах ПЗС;
- будівництво централізованої системи водопостачання;
- будівництво сучасної системи централізованого
водовідведення  та підключення всього існуючого і проект-
ного житлового фонду та інших об’єктів водоспоживання до
централізованої системи водовідведення;
- виконання комплексу заходів з інженерної підготовки та
інженерного захисту при освоєнні територій, що зазнають
впливу несприятливих природних процесів: регулювання по-
верхневого стоку, протиерозійні заходи, благоустрій водойм;
- дотримання вимог щодо санітарного очищення території,
забезпечення 100% охопленням селищної території
планово-подвірною санітарною очисткою, розвиток системи
роздільного збору сміття, ліквідація несанкціонованих зва-
лищ побутових відходів;
- захист від шуму, вібрації та загазованості житлових
територій за рахунок створення зелених насаджень вздовж 
доріг, вулиць, посадка зелених насаджень спеціального при-
значення в санітарно-захисних зонах виробничих та кому-
нальних об’єктів;
- забезпечення санітарно-гігієнічного стану прилеглих
територій до вуличної мережі дотриманням санітарно-
гігієнічної відстані до об’єктів житлової забудови та дотри-
мання параметрів поперечних профілів в межах червоних 
ліній;
- забезпечення на сельбищній території акустичного ре-
жиму шляхом застосування містобудівних та будівельно-
акустичних засобів захисту від шуму: будівництво шумо-
захисних екранів; забезпечення необхідної звукоізоляції
зовнішніх огороджувальних конструкцій будинків;
- захист від електромагнітного забруднення шляхом перене-
сення опор ЛЕП із зміною траєкторії охоронної зони дротів;
- забезпечення протирадіаційного стану із здійсненням
моніторингу та оформленням дозиметричного паспорта;
- поліпшення стану і збереження існуючих, а також створення
нових зелених насаджень у межах села (сквери, парки інші
озеленені території загального використання та спеціальні
озеленені території в СЗЗ);
- організація екологічної мережі за рахунок зелених насад-
жень загального користування,  гідрографічних систем, їх
прибережних захисних смуг тощо, як джерел відновлення і
збереження екологічного балансу.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про
стратегічну екологічну оцінку:
1) зміст та основні цілі документа державного планування,
його зв’язок з іншими документами державного планування;
2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі
здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо
документ державного планування не буде затверджено (за
адміністративними даними, статистичною інформацією та
результатами досліджень);
3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності на-
селення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно
зазнають впливу (за адміністративними даними, статистич-
ною інформацією та результатами досліджень);
4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на
здоров’я населення, які стосуються документа державного 
планування (за адміністративними даними, статистичною 
інформацією та результатами досліджень);
5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі
пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я на-
селення, встановлені на міжнародному, державному та інших 
рівнях, що стосуються документа державного планування, а 
також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки 
документа державного планування;
6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я на-
селення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, 
коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років 
відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тим-
часових, позитивних і негативних наслідків;
7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, змен-
шення та пом’якшення негативних наслідків виконання доку-
мента державного планування;
8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що роз-
глядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна 
екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення 
(недостатність інформації та технічних засобів під час 
здійснення такої оцінки);
9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків
виконання документа державного планування для довкілля,
у тому числі для здоров’я населення;
10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у
тому числі для здоров’я населення (за наявності);
11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої
пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку
аудиторію.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та
строки їх подання.
Хмільницька міська об‘єднана територіальна громада.

Юридична адреса:  22000 м. Хмільник Вінницької 
області вул. Столярчука, 10, тел./факс: 04338  2-25-16,  
e-mail: miskrada_hm@ukr.net, контактна особа – Загниборода
Михайло Миколайович.

Зауваження  та пропозиції до заяви  про визначення 
обсягу стратегічної екологічної оцінки надаються  про-
тягом 15 днів з дня її оприлюднення.

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Генерального плану с.Соколова 
Хмільницької міської об‘єднаної територіальної громади Хмільницького району Вінницької області


