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- Сергію Борисови-
чу, 2017 рік виявився 
доволі насиченим у 
питаннях ремонтів, 
р е к о н с т р у к ц і й 
та облаштуван-
ня міських об’єктів. 
Поінформуйте, будь 
ласка, про те, що вда-
лося реалізувати? 

- Маю сказати, що у 
співпраці з громадою, 
завдяки відповідальній 
діяльності виконавців 
робіт нам таки вдалося 
досягти чимало. Якщо 
характеризувати кому-
нальну галузь міста, то, 
окрім поточного ремонту 
доріг і тротуарів шляхом 
укладення асфальтної 
та щебенево-відсівкової 
суміші, впродовж звітного 
періоду проведено:  
реконструкцію дороги з 

тротуаром вул. І.Богуна,  
дороги по вул. Пирого-
ва, частини дороги із 
двостороннім тротуаром 
по вул. Меморіальна, ча-
стини тротуару з велоси-
педною доріжкою по вул. 
1-го Травня, будівництво 
тротуару по вул. Комаро-
ва, огорожі довкола кла-
довища по вул. Пушкіна. 
Вздовж центральної 
вулиці міста встановлені 
сучасні енергозберігаючі 
світильники. 

Бюджетним коштом 
ми подбали і про ос-
нащення комунальних 
підприємств міста сучас-
ною технікою - придбали 
автогрейдер, човен для 
рятувального посту та 
причеп. Значну увагу у 
звітному періоді було зо-
середжено   на проведенні 

заходів із реконструкції 
та поліпшення 
екологічного стану став-
ка (№1) із відновленням 
прибережної території 
в міському пар-
ку ім.Т.Г.Шевченка, 
адже це наша головна 
територія відпочинку і 
ми маємо спрацювати 
досить відповідально. 

  - Сьогодні, у 
період реформуван-
ня освіти питан-
ням надзвичайної 
значимості є ство-
рення умов для роз-
витку інноваційних 
процесів, формування 
і підтримки інтелекту 
нашої нації. Які захо-
ди були спрямовані 
на підтримку 
м а т е р і а л ь н о -
технічної бази шкіл, 
дошкільних навчаль-
них та позашкільних 
навчальних закладів 
у звітному періоді. 

- Найперше варто 
повідомити, що коштом 
субвенції з державного 
бюджету місцевим бюд-
жетам на здійснення 
заходів щодо соціально-
економічного розвит-
ку окремих територій 
зміцнено матеріально-
технічну базу ДНЗ, 
шкіл та позашкільних 
навчальних закладів 
міста на 2,8 млн.грн.

Крім того, проведе-
но капітальний ремонт 
коридорів ЗОШ І-ІІІ 
ст. №4, фасаду КПНЗ 
Хмільницька школа ми-
стецтв, утеплення будівлі 
ДНЗ №5, актового залу  в 
НВК: ЗШ І-ІІІ ст.-гімназії  

№ 1 , р е к о н с т р у к ц і ю 
внутрішніх вбиралень 
у ЗОШ І-ІІІ ст. №3. Для 
оздоровчого дозвілля 
хмільничан придбано 
та встановлено дитячі 
ігрові майданчики на 
прибудинковій території 
будинку №21 по вул. 
Лисенка та біля будин-
ку №50 по вул. Столяр-
чука, а також дитячий 
ігровий майданчик із 
проведенням благо-
устрою його території по 
вул. Вузькоколійна. Про-
ведено реконструкцію 
спортивного майданчи-
ка Хмільницької ДЮСШ 
для ігрових видів спор-
ту та міні-футболу із 
заміною асфальтно-
го покриття на штучне 
та капітальний ремонт 
каналізаційної системи 
Хмільницької ДЮСШ.

- Чи є, із-поміж вико-
наного, такі об’єкти, 
на яких роботи ще 
не завершені і цим 
часом проводять-
ся. Прокоментуйте. 

- Так. Нині прово-
дяться роботи щодо 
реконструкції дороги по 
вул. Виноградна (від вул. 
1 Травня до ДНЗ №5); тро-
туару по вул. Столярчука 
(від вул.Котляревського 
до вул. С.Муравського), 
будівництва доро-
ги по вул. Нагірна, 
капітального ремонту 
підпірної стінки вздовж 
тротуару по вул. Столяр-
чука, будівництва части-
ни другої лінії напірного 
колектора каналізації від 
каналізаційної станції по 
вул. 1  Травня до очис-

них споруд каналізації, 
водогону по вул. Шевчен-
ка. У цьому році ми ще 
маємо намір заверши-
ти роботи з поліпшення 
екологічного стану став-
ка (№2) з відновленням 
прибережної території 
в міському пар-
ку ім.Т.Г.Шевченка, 
благоустрій та 
п о л і п ш е н н я 
екологічного стану 
ставка з відновленням 
прибережної території 
по вул. Вугринівська. У 
місті проводяться ро-
боти з реконструкції 
будівлі реабілітаційного 
центру для учасників 
АТО по вул. Літописна 
та придбання облад-
нання коштом субвенції 
з державного бюджету 
місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо 
соціально-економічного 
розвитку окремих 
територій; роботи щодо 
реконструкції будівлі 
ДНЗ №7 із використан-
ням енергозберігаючих 
технологій із уте-
плення фасаду та го-
рищного перекриття 
(співфінансування з 
бюджету міста та кош-
том Державного фон-
ду   регіонального роз-
витку), реконструкції  
внутрішньої вбиральні 
КПНЗ Хмільницька 
школа мистецтв. 

Важливим є і облашту-
вання полігону твердих 
побутових відходів із за-
лученням коштів облас-
ного екологічного фонду 

продовження на стор.2

 ДОБРІ СПРАВИ 
 НА КОРИСТЬ ГРОМАДИ
    Міський голова Сергій Редчик про підсумки року

Завершується другий рік діяльності Хмільницького міського голови, виконавчих 
органів міської ради, підприємств, установ та організацій міста. Тож на часі підбивати 
підсумки, проаналізувати виконане та будувати плани на прийдешню перспективу. 
Про це та решту пріоритетних питань розвитку міста у звітному році, що минає, 
розповідає міський голова Сергій Редчик.  

РОЗМОВА ПРО ХМІЛЬНИК
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продовження, початок на 
стор.1 
(придбання та встанов-
лення  сортувальної лінії, 
підключення комунікацій, 
пересипка твердих по-
бутових відходів). Маю 
надію, що погодні умови 
дозволять усім нам до-
вершити розпочате.  

- Відомо, що у нашо-
му місті розташовані 
заклади охорони 
здоров’я. Видатки на 
їхні потреби обрахову-
ються Міністерством 
фінансів України та 
передаються на місця 
обласному і районному 
бюджетам. Чи перед-
бачалася підтримка 
медичного обслугову-
вання жителів міста 
у цьому бюджетному 
році?

- Законодавчо так 
обумовлено, що по-
при фінансування 
місцевих  закладів охо-
рони здоров’я з район-
ного бюджету, бюджет 
міста перераховує ме-
дичну субвенцію, річний 
обсяг якої визначений 
державним бюджетом. 
На виконання Міської 
комплексної програми 
покращення умов ме-
дичного обслуговування 
жителів міста та району 
на 2016-2019 роки для 
покращення умов ме-
дичного обслуговування 
жителів міста додатково 
виділено субвенцію рай-
онному бюджету в сумі 1,5 
млн. грн. Ці кошти були 
спрямовані на  придбан-
ня медичних препаратів, 
медикаментів для 
хмільничан пільгової 
категорії, придбання 

інсулінів тощо. 
- Очевидно, що 

за умови передачі 
субвенцій коштом 
міста утримують-
ся і такі заклади як 
районна бібліотека 
та районний Будинок 
культури - вони ж бо 
за місцем розташу-
вання у Хмільнику. Ці 
просвітницькі об’єкти 
також фінансувалися 
коштом бюджету? 

- Так. Із бюджету міста 
передано субвенцію 
районному бюджету в 
сумі 2,2 млн. грн. для 
фінансування районної 
бібліотеки та районно-
го Будинку культури, що 
надають суспільні по-
слуги жителям міста. Та-
кож  передано субвенцію 
з місцевого бюджету 
державному бюджету 
на виконання програм 
соціально-економічного 
та культурного розвитку 
регіонів – 76,5 тис. грн. 
для ДПРЧ-9                   м. 
Хмільник та 145 тис. 
грн. для Козятинського 
міськрайонного відділу 
УСБУ у Вінницькій 
області. 

- Враховуючи такі 
фінансові стимулю-
вання бюджетним 
коштом, чи є збалан-
сованими видатки і 
доходи міського бюд-
жету?

- Попри ці складові, 
бюджет міста 
виконується. Завдячую-
чи сумлінним платникам 
податків, рівень виконан-
ня планових показників 
загального фонду бюд-
жету в частині податко-

вих та неподаткових 
платежів  становить 
116,0 %  або 84 млн., 
що на 23,5 млн. більше 
відповідного періоду ми-
нулого року. Видатки бюд-
жету міста Хмільника за 
десять місяців 2017 року 
проведені в сумі 170,6 
млн. грн., що на 18,6 
млн. грн. більше 2016 
року. Тобто темп росту - 
112,2 %. Видатки спожи-
вання міського бюджету 
за звітний період - понад 
154 млн. грн. Капітальні 
видатки проведені в сумі 
15,8 млн. грн.

- У наші дні надзви-
чайно потрібною є 
підтримка хмільничан 
соціально незахи-
щених категорій. 
Наскільки відчували ці 
люди турботу влади в 
цьому звітному році? 

- У розгалуженій 
системі соціального за-
хисту на державному 
рівні передбачені і про-
водяться компенсації, 
пільги, субсидії для 
категорій громадян, які 
цього потребують. Ска-
жу, що таких допомог 
хмільничанам вкрай не-
достатньо. Це щораз 
підтверджують ті звер-
нення і клопотання, з 
якими я ознайомлюю-
ся. У місті діє програма 
«Добро», що є найпер-
шою підтримкою і до-
помогою хмільничанам 
у складних життєвих 
обставинах. У звітному 
періоді в повному обсязі 
профінансовані міські 
програми соціальної 
підтримки більш як 9 тис. 
осіб різних категорій гро-

мадян та учасників АТО 
на суму 2,5 млн. грн.

- Які основні завдан-
ня, як керівник міста, 
Ви плануєте на пер-
спективу ? 

Передусім – варто 
покращити благоустрій 
центральної площі міста 
та міського парку ім. 
Т.Г.Шевченка шляхом їх 
відновлення як територій 
відпочинку для різних 
вікових категорій. Також 
необхідно придбати та 
встановити пам’ятні зна-
ки жертвам голодоморів  
і політичних репресій та 
Героям Небесної Сотні із 
проведенням заходів бла-
гоустрою їхніх територій. 
Є потреба у проведенні 
капітального ремонту 
частини дороги по вул. 
1 Травня (від пам’ятника 
Б.Хмельницькому до 
кінцевої зупинки марш-
руту №5), частини до-
рожнього покриття по 
вул. Тургенєва та пров. 
Слобідському,  доро-
ги і тротуару по вул. 
Декабристів; частини 
тротуару по вул. 1 Трав-
ня (від зупинки «Радон» 
до будинку по вул. Мо-
настирська), частини 
тротуару по Проспекту 
Свободи біля пам’ятника 
Т.Г.Шевченка, лінії ву-
личного освітлення по 
вулицях Виноградна, 
І.Франка, Абрикосо-
ва та Вугринівська. Та-
кож необхідно провести 
реконструкцію частини 
тротуару по Проспек-
ту Свободи біля Будин-
ку культури, колишньої 
будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№4 під інклюзивний ре-

сурсний центр і Центр 
дитячої та юнацької 
творчості, будівлі ДНЗ 
№1 із використан-
ням енергозберігаючих 
технологій із утеплен-
ня фасаду; ремонт 
харчоблоків у НВК: ЗШ 
І-ІІІ ст.-гімназії  №1, 
ЗОШ І-ІІІ ст. №3,№4; 
реконструкцію внутрішніх 
вбиралень ДНЗ №5 та 
№7 тощо. 

- Про що б Ви за-
значили, підсумовуючи 
нашу розмову?           
    Підсумовуючи, вислов-
люю вдячність усім, хто 
відповідально працю-
вав і працює на розви-
ток міста — народному 
депутату України Петру 
Юрчишину та депутату 
обласної Ради Миколі 
Юрчишину, депутатам 
міської ради, членам ви-
конавчого комітету, ко-
лективу міської ради та 
її виконавчих органів, 
колективам комунальних 
підприємств і навчальних 
закладів, громадським та 
політичним об’єднанням, 
релігійним організаціям, 
керівникам та колекти-
вам підприємств, уста-
нов, організацій міста, 
підприємцям, активним 
представникам громади. 

Переконаний, що 
лише разом, у співпраці 
на розвиток міста, ми 
зможемо досягти знач-
но  перспективніших 
результатів, і до-
брих справ на користь 
Хмільницької громади 
буде ще більше. 

Спілкувалася 
Наталія МАЗУР 

3 листопада в залі 
засідань Хмільницької 
міської ради зібралися 
представники соціальної 
галузі міста. 

«Ви завжди відкриті 
до спілкування із 
усіма, хто прагне 
вирішення соціальних 

питань, із усією 
к о м п е т е н т н і с т ю , 
людяністю та пова-
гою консультуєте, 
д о п о м а г а є т е , 
вирішуєте запити 
нашої громади. Ваші 
серця турботливо ре-
агують на соціальні 

проблеми хмільничан 
у складних життєвих 
обставинах, дба-
ючи про соціальну 
захищеність міського 
населення. Я бажаю 
Вам і надалі твори-
ти добро і бути на 
сторожі людяності!», 
– зазначив міський го-
лова Сергій Редчик у 
своєму привітанні.

Міський голо-
ва із приємністю 
відзначив подяка-
ми найсумлінніших із 
сумлінних працівників 
соціальної галузі.

До вітальних поздо-
ровлень міського голови 
приєдналися в.о. началь-
ника управління праці 
та соціального захисту 
населення міської ради 

Ірина Тимошенко, ди-
ректор територіального 
центру соціального об-
слуговування (надан-
ня соціальних послуг) 
м. Хмільника Наталія 
Вепрінцова, началь-
ник Хмільницького  
об’єднаного управління 
Пенсійного фонду України 
Вінницької області Люд-
мила Майструк, на-
чальник Хмільницького 
відділення  управління 
виконавчої дирекції 
Фонду соціального 
страхування України у 
Вінницькій області Сергій 
Стройний.

Також працівники 
соціальної галузі міста  
приймали вітання від 
народного депутата 
України Петра Юрчиши-

на. Від імені парламен-
таря до представництва 
звернувся його помічник-
консультант Андрій Ба-
рабан, який вручив 
подяки і грошові ви-
нагороди соціальним 
працівникам.

Голова профспілкової 
організації управління 
праці та соціального за-
хисту населення міської 
ради Галина Пачаєва 
вручила подяку обласної 
організації профспілки 
головному спеціалісту 
управління праці та 
соціального захисту на-
селення міської ради  
Михайлу Лисенкову.

Святковий настрій 
соціальним працівникам 
створили вихованці 
міської школи мистецтв.

ВІТАННЯ ВАМ, ПРАЦІВНИКИ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ МІСТА!



                                                                     МОЄ МІСТО
                   ХМІЛЬНИК3№8 листопад 2017р.

2 листопада міський 
голова Сергій Редчик 
провів оперативну нара-
ду за участі заступників 
міського голови з пи-
тань діяльності виконав-
чих органів міської ради 
Володимира Загіки та 
Андрія Сташка, керую-
чого справами виконко-
му міської ради Сергія 
Маташа, керівників 
профільних структур-
них підрозділів міської 
ради та комунальних 
підприємств міста.

Проблематика питан-
ня, порушеного на нараді, 
стосувалася врегулюван-
ня ситуації, що склала-
ся із теплопостачанням 
у гуртожитку по вулиці 
Муравського. Міський го-
лова повідомив про те, 
що до нього зверталися 
жителі гуртожитку за до-
помогою у врегулюванні 
проблеми.

У ході обговорення 
стало очевидним, що 
свого часу мешканці гур-
тожитку об’єдналися у 

громадську організацію, 
визначивши її статутними 
завданнями вирішення 
своїх господарських пи-
тань. Втім, за результа-
тами  обстежень будинку 
уповноваженими служ-
бами, власників квартир 
попереджено про при-
пинення теплопостачан-
ня за умови своєчасного 
врегулювання питань 
правосуб’єктності опла-
ти за комунальні послу-
ги та погашення наявної 
заборгованості.

За дискусією за-
значалося про те, що 
мешканцям гуртожит-
ку було запропонова-
но створити ОСББ, од-
нак ця пропозиція не 
знайшла однозначної 
підтримки. Установити 
ж  індивідуальне газове 
опалення – неможливо 
з технічних причин, адже 
кімнати мають малу жит-
лову площу.

Керівник КП 
«Хмільницька ЖЕК» 
Юрій Прокопович 

повідомив про те, що 
проводяться всі необхідні 
роботи для встановлен-
ня електроопалення – у  
найкоротші терміни жите-
лями гуртожитку зібрана 
необхідна документація. 
Працівниками  кому-
нального підприємства  
“ Х м і л ь н и ц ь к а 
Ж Е К ” п р о в о д и т ь с я 
заміна застарілих 
електрокабелів по 
будинку.“Перед нами 
– надскладне завдан-
ня і ми маємо докла-
сти максимум зусиль 
для  його вирішення у 
найкоротші терміни. 
Для цього прошу 
максимально опера-
тивно реагувати на 
ситуативні виклики 
щодо цього питання, 
зробити все для того, 
у межах повноважень, 
щоб жителям гурто-
житку допомогти у пи-
таннях їхнього госпо-
дарювання та оплати 
послуг», – підсумував 
нараду міський голова.

ДО ВІДПОВІДАЛЬНОГО ВИРІШЕННЯ 
ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ В 

ГУРТОЖИТКУ ПО ВУЛИЦІ МУРАВСЬКОГО
15 листопада на по-

зачерговому засіданні 
виконавчого комітету 
міської ради затверджені 
ескізи пам’ятного зна-
ку жертвам Голодомору 
та політичних репресій 
та пам’ятного знаку Ге-
роям Небесної Сотні як 
твори монументального 
мистецтва. Принагідно 
поінформуємо, що в 
серпні 2016 року відбувся 
бліц-конкурс із виз-
начення найкращого 
об’ємно-просторового 

й ідейного-художнього 
рішення пам’ятного зна-
ку жертвам Голодомору 
та політичних репресій, а 
також ідеї реконструкції 
меморіального скверу по 
вулиці Некрасова у місті 
Хмільнику.

Автором об’ємно-
просторового й ідейного-
художнього рішення 
пам’ятного знаку жертвам 
Голодомору та політичних 
репресій став скульптор, 
заслужений художник 
України Віктор Стукан, а 
автором ідеї реконструкції 
меморіального скве-
ру – архітектор КП 
«Архітектурно-проектна 

майстерня» Олександр 
Матяш. Щодо пам’ятного 
знаку Героям Небесної 
Сотні, то за результа-
тами бліц-конкурсу, 
що відбувся у вересні 
2016 року, він буде 
розміщений у сквері по 
вулиці Пушкіна. Автором 
об’ємно-просторового 
й ідейного-художнього 
рішення пам’ятного знаку 
став керівник виробничо-
гранітної майстерні 
(м. Коростишів) ФОП 
Юрій Чорний, а авто-

ром ідеї реконструкції 
меморіального скве-
ру – архітектор КП 
«Архітектурно-проектна 
майстерня» Олександр 
Матяш.

При цьому також 
повідомимо про те, що 
за сприяння виконавчого 
комітету міської ради для 
реалізації цих пам’ятних 
проектів ГО «Молодіжна 
Рада» та ГФОГП «Народ-
на самооборона» прово-
дився добровільний збір 
коштів. 

Дякуємо усім, хто 
приєднався та підтримав 
такі доброчинні ініціативи.

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ 
РАДИ ЗАТВЕРДИВ ЕСКІЗИ 

ПАМ’ЯТНИХ ЗНАКІВ

ДО ПИТАННЯ МЕДИЧНОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ ХМІЛЬНИЧАН

16 листопада міський 
голова Сергій Редчик 
провів робочу зустріч 
із головним лікарем КУ 
«Хмільницька ЦРЛ» Ва-
силем Залецьким. 

Передумовою для 
розмови були актуальні 
питання, пов’язані із 
намірами керівника 
медичної установи прове-
сти переміщення окремих 
структурних підрозділів 
лікарні, а також питання 
щодо виконання міської 
програми медичного об-
слуговування жителів 
міста.

За спілкуванням 
міський голова Сергій 
Редчик, від імені жителів 
територіальної гро-
мади міста, висло-
вив стурбованість пи-
танням переведення 

поліклінічного консуль-
тативного відділення у 
стаціонарне відділення 
ЦРЛ та протитуберкульоз-
ного кабінету в інфекційне 
відділення лікарні.
Міський голова, зокрема, 
зауважив про активні до-
писи хмільничан у соцме-
режах з цього питання, в 
яких представники грома-
ди висловлюються проти 
подібних переміщень та 
є категоричними у своїх 
міркуваннях. Представля-
ючи інтереси громади, до-
слухаючись до пропозицій 
хмільничан, Сергій Бо-
рисович звернувся до 
керівника лікарні із про-
ханням пояснити чим 
викликана  необхідність 
таких переміщень, адже 
упродовж років таке пи-
тання було не на часі.     

Головний лікар 
В.Залецький відповів, 
що дав коментар із цього 
питання, в якому виклав 
свою позицію, що полягає 
у дотриманні відповідності 
вимогам кабінетів лікарів 
у приміщенні поліклініки. 
При цьому керівник лікарні 
лиш зауважив, що пере-
ведення консультативно-
поліклінічного відділення 
буде вирішено за участі 
громади та колективу 
лікарні.

Оскільки під час роз-
мови керівник медуста-
нови не надав аргумен-
тованих мотивацій щодо 
порушеного питання, 
міський голова у підсумку 
зауважив: «Я хотів би 
почути чіткі аргументи 
та переконання від Вас, 
Василю Анатолійовичу, 
щодо необхідності про-
ведення переміщень. Це 
стратегічне рішення, за 
яким жити адміністрації 
і колективу лікарні, 
хмільничанам та місту за-
галом. У цьому процесі 
має домінувати зрозуміла 
мотивація, орієнтована 
на результат і громадсь-
ку підтримку. На разі ж, я 
бачу несприйняття таких 
рішень».



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

Назва фонду  Роки 
документів

АТ “Укрпрофздоров-ниця” багатогалузеве 
підприємство допоміжних господарств

1993-1996

АТ“Укрпрофоздоровниця” автотранспортне 
підприємство

1989-1993

АТ “Укрпрофоздоровниця” ремонтно-будівельна 
дільниця

1988-1992

АТ ”Укрпрофоздоровниця” бюро курортних послуг 
“Відпочинок”

1987-1996

СТ “Подолторг” 2005-2007
Хмільницька КРВС на воді 2004-2010
ПП “Майстер” 2003-2011
ТОВ “Хмільницька біохімлабораторія” 2001-2005
МП “Спецбудмонтаж” 1995-2001
ТОВ “ПКФ  Центр” 1998-2009
Представництво “ПП Агротехніка” 2003-2009
МКВКП «Самміт» 1992-1996
МСП «Локон» 1992-2006
МПП «Агродім» 2000-2003
МКВКП «Дім» 1993-1999
ТЗОВ «Хмільникміськбуд» 2001-2005
ТОВ СВ «Транс» 2000-2003
Районний центр соціальної служби для молоді 1994-1999
ВАТ «Хмільницьке  АТП 10511» 1977-2010
Хмільниктеплокомуненерго 1994-2010
Профспілковий комітет ПФУ у м.Хмільнику 2003-2011
КМП «Ініціатива» 2000-2004
ПП «Хмільник Консалт» 2007-2015
Хмільницький ВП ВКГ 1970-2010
ВАТ «Хмільницький завод СЗМ» 1944-2007
Відділ Держкомзему у м.Хмільнику 2003-2012

 «Фантазія» 1992-2015
ПП «Металіст» 2003-2011
 «Сигнал» 2014
Хмільницький взуттєвий філіал фірми «Гефест 
ЛТД»

1946-2001

КП «Хмільникфарм» 1945-2007
ГО «Жест любові» 2011-2016
Комбінат громадського харчування 1973-1992
КП «Хмільницька друкарня» 2003-2007
Управління ветеринарної медицини у 
Хмільницькому районі та м. Хмільнику

2003-2016

ПП «Затишок» 2003-2017
Кооператив «Проектант» 1988-2014

Список ліквідованих підприємств, документи яких
знаходяться  на зберіганні в архівному відділі Хмільницької міської ради   

станом на 20.11.2017 року

У зв’язку з проведенням  
пенсійної реформи в державі, 
особи пенсійного віку (жителі 
міста та району) звертаються до 
Пенсійного фонду  для перера-
хунку отриманих пенсій.

У свою чергу,  працівники 
Пенсійного фонду направ-
ляють людей до архівних 
відділів міста та району за 
відповідними підтверджуючими 
довідками про заробітну плату  

на підприємствах, установах 
та організаціях, що знаходили-
ся на території нашого міста та 
ліквідувалися.

Відповідно, у рази збільшилася 
кількість звернень громадян до 
архівного відділу міської ради. 
Одні приходять написати заяву, 
інші – отримати консультацію, 
де знайти потрібні архівні доку-
менти.

 Архівний відділ Хмільницької 

міської ради  нагадує про графік 
прийому громадян.

Прийомні дні:
понеділок з 9.00 год. до 13.00год.
четвер з 9.00 год.  до 13.00 год.

У визначені дні проводить-
ся прийом громадян міста та 
району, оформлюються за-
яви про надання необхідних 
архівних довідок. Решта часу 
приділяється їхньому виконан-
ню та іншій роботі архіву. Од-

нак, враховуючи обставини, 
що склалися, прийом громадян 
проводиться щоденно.

Задля зручності хмільничанам 
та жителям району, з метою 
покращення якості обслугову-
вання населення, пропонуємо 
ознайомитися зі списком  
підприємств,  установ та 
організацій, відповідно до якого  
безкоштовно надаються довідки  
архівним відділом міської ради.

АРХІВНИЙ ВІДДІЛ ІНФОРМУЄВАЖЛИВО

Назва фонду  Роки 
документів

Хмільницька міська податкова інспекція 1990-1996
Управління Пенсійного фонду України у м.Хмільнику 1994-2011
ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» 1983-2011
ВАТ «Прядильно – ткацька фабрика» 1944-2002
Міська планова комісія 1979-1988
Міський дитбудинок 1945-1958
Міське управління комунального господарства 1980-1985
Райком профспілки працівників медичних установ 1968-1988
Райком профспілки працівників держторгівлі і 
споживкооперації

1971-1988

Хмільницьке міське управління торгівлі 1945-2004
Міжгосподарський комбікормовий завод 1971-2001
ЗАТ «Осіріс» 1992-2003
Асоціація «Агроторговий дім» 1998-2000
ПП « Автомотосервіс» 1998-2000
МП «Арболіт» 1992-2000
МПП «Агроімпекс» 2000-2001
Завод продтоварів 1945-2001
ТОВ «Система» 2003-2004
Зат «Осіріс – Енерго» 1997-2000
ТНЗОВ «Паритет» 1999-2002
Квартирне бюро 1986-1992
ДП «Міжріччя – хліб» 2002-2003
ДКПРТ «Струмок» 1993-1994
ВКВ «Подолянка» 1996-1997
ДК ПРТ «Діалог» 1992-1993
Хмільницьке заводо-управління «Керамік» 1944-1991
Хмільницька нафтобаза 1944-2001
КП «Хмільницьке ККП» 1947-2005
ДК ПРТ «Першотравневе» 1992-1997
КП «Благоустрій» 1945-2005
ВАТ «Хмільницький  ремонтно – механічний завод» 1945-2006
ПП «Регіон Транс» 2005-2006
ТОВ ВТ «Юніон» 2002-2004
Хмільницьке державне підприємство «Агро продукт» 2004-2006
Тов НВП «Гамма» 1996-2008
ТОВ «Наш стиль» 2004-2008
ТОВ «Побут» 1973-2009
Хмільницький райпобуткомбінат 1961-2000
ТОВ  Агрокомплекс “Хмільникпродукт” 2006-2011
КП “ Хмільник-теплоресурс” 2009-2010
ТОВ “Хмільник-хлібопродукт” 1999-2006


