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У Сотні Небесній їх імена
24 серпня 2019 

року в місті Хмільнику 
відбулося урочисте 
відкриття пам’ятного зна-
ку Героям Небесної Сотні.

Розпочалася церемонія 
відкриття меморіального знаку 
із підняття Державного Прапора 
України та червоно-чорного пра-
пора під Державний Гімн України.

Учасників заходу об’єднала 
молитва про Героїв, які жер-
товно віддали своє жит-
тя за розквіт української 
держави, мир і свободу.

Чин освячення пам’ятного 
знаку звершив благочин-
ний Хмільницького благо-
чиння Православної Церк-
ви України протоієрей Іван 
Пукас та духовенство району.

Відбулося урочисте 
відкриття пам’ятного зна-
ка Героям Небесної Сотні.

До громади звернувся 
міський голова Сергій Редчик.

Міський голова привітав усіх із 
нагоди 28-ї річниці незалежності 
України, подякувавши за волю і 
свідомий вибір кожного грома-
дянина шанобливо пам’ятати 
Героїв, які понад усе Україну лю-
били, віддали за неї своє життя.

Від імені територіальної 
громади Сергій Борисович 
відзначив подяками міського 
голови хмільничан, котрі ак-
тивно сприяли встановленню 
пам’ятного знаку, облаштуван-
ню його довколишньої території, 
підготовці до відкриття.

Від імені народного де-
путата України Петра Юр-
чишина подяки активу 
громади вручив його помічник-
консультант Андрій Барабан.

Із вітальним словом також 
виступили: учасник Революції 
Гідності, депутат міської ради 7 
скликання Ігор Квік та керівник 
міськрайонного громадського 
формування з охорони громадсь-
кого порядку Станіслав Найчук.

Патріотичний вірш Юлії 
Бараболі «У Сотні Небесній 
їх імена», який прочитала ви-
хованка центру дитячої та 
юнацької творчості Вікторія Ма-
тяш та пісня «Мамо, не плач» 
у виконанні Вікторії Стукан до-
дали особливих, хвилюючих 
миттєвостей цьому заходу.

Учасники зібрання вша-
нували пам’ять Героїв 
Небесної Сотні хвилиною мов-
чання та поклали квіти до 
підніжжя пам’ятного знаку.

По завершенню заходу 
відбулося покладання квітів 
до стели зі світлинами воїнів-
хмільничан, які загинули під 
час воєнних дій на сході України.
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На виконання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018р. №130 
«Про затвердження Порядку інформування  споживачів про намір зміни цін/тарифів, на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності»  
КП «Хмільникводоканал» інформує споживачів про намір змінити тарифи на послуги з централізованого водопостачання та централізованого 
водовідведення в місті Хмільнику.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №869 від 01 червня 2011 року (зі змінами) «Про порядок формування тарифів  на централізоване водо-
постачання та централізоване водовідведення» КП «Хмільникводоканал» провело розрахунок тарифів на централізоване водопостачання та централізоване 
водовідведення.

Розмір планованих тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення становить:
1) по водопостачанню:

– для населення: 21,46 грн. (з ПДВ) за 1 м. куб., в т.ч. ПДВ 3,58 грн.;
– для бюджетних установ міста: 37,45 грн. (з ПДВ) за 1 м. куб., в т.ч. ПДВ 6,24 грн.;
– для інших споживачів: 37,45 грн (з ПДВ) за 1 м. куб., в т.ч. ПДВ 6,24 грн.;

2) по водовідведенню:
– для населення: 11,44 грн. (з ПДВ) за 1 м. куб., в т.ч. ПДВ 1,91 грн.;
– для бюджетних установ міста: 19,85 грн (з ПДВ) за 1 м. куб., в т.ч. ПДВ 3,31 грн.;
– для інших споживачів: 19,85 грн (з ПДВ) за 1 м. куб., в т.ч. ПДВ 3,31 грн.

У розроблених тарифах на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення прибуток не передбачено.

Плановані витрати на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

Назва витрат
Водопостачання Водовідведення

Сума витрат
(тис. грн.)

Вартість складової 
в 1м3, грн.

Сума витрат
(тис. грн.)

Вартість складової в 
1м3, грн.

1. Прямі матеріальні витрати, в тому числі: 6365,0 8,79 3370,5 3,92
Електроенергія 4196,7 5,79 2965,1 3,45
Реагенти для очистки води 1875,1 2,59 183,6 0,21
Інші прямі матеріальні витрати 293,2 0,41 221,8 0,26
2. Прямі витрати з оплати праці 3002,0 4,14 3455,9 4,02
3. Інші прямі витрати ЄСВ 22%, амортизація,
податки

1034,4 1,43 1299,8 1,51

4. Загальновиробничі витрати 3237,3 4,47 2533,3 2,96
5. Адміністративні витрати 1079,8 1,49 843,4 0,98
6. Витрати на збут 978,1 1,35 765,6 0,89
7. Всього повна собівартість 15696,6 21,67 12268,5 14,28
8. ПДВ 20% 3139,3 4,33 2453,7 2,86
Всього: 18835,9 26,00 14722,2 17,14

 Причинами перегляду тарифів є зростання цін на складові собівартості: електроенергія, реагенти для очищення води, зростання прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб, паливно-мастильні матеріали та інші. 

Тариф встановлюється виконавчим комітетом Хмільницької міської ради.

Назва Одиниця виміру В діючих  тарифах, грн., без 
ПДВ

В планованих тарифах грн., 
без ПДВ

% росту

Електроенергія 1 кВт. год. 2,36 2,804 18,8
ПММ (бензин А-92) 1 літр 22,08 22,08 –
ПММ (дизпаливо) 1 літр 20,79 22,92 10,2
ПММ (газ скраплений) 1 літр 10,58 11,00 4,0
Сіль кухонна виварна «Ек-
стра»

1 тонна – 3528

Коагулянт 1 тонна 10600 12375 16,7
Прожитковий мінімум для пра-
цездатних осіб

грн. 1921 2102 9,4

№ п/п Найменування 
споживачів

Діючі тарифи з ПДВ 
(грн.)

Собівартість 1м3 
за липень 2019 

року(грн..)

Відсоток 
відшкодування %

Плановані тарифи з 
ПДВ(грн..)

Відсоток зростання 
планованого тарифу 

до діючого, %
Водопостачання
1. Населення 15,66 22,92 56,9 21,46 37,0
2. Бюджетні організації 31,52 22,92 114,6 37,45 18,8
3. Інші споживачі 31,52 22,92 114,6 37,45 18,8
Водовідведення
1. Населення 11,44 10,09 94,4 11,44 –

2. Бюджетні організації 14,40 10,09 118,9 19,85 37,8
3. Інші споживачі 14,40 10,09 118,9 19,85 37,8

Діючі тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення, що надаються КП «Хмільникводоканал», встановлені рішенням виконавчого комітету Хмільницької 
міської ради 06.06.2017 року №215, скориговані від 26.06.2018 року №254 і введені в дію з 16.07.2018 року.

Послуги з  водопостачання та водовідведення надаються цілодобово.
Зауваження та пропозиції приймаються до 06.09.2019 року включно, за адресою: 22000, м. Хмільник, вул. Вугринівська, 130,тел.: 2-31-43; 2-30-44 - КП 

«Хмільникводоканал» Хмільницької міської ради; 22000 м. Хмільник, вул. Столярчука 10,тел.: 2-02-78; 2-32-73 – управління житлово-комунального господарства 
та комунальної власності Хмільницької міської ради.

Адміністрація КП «Хмільникводоканал» Хмільницької міської ради

КП “Хмільникводоканал” інформує про намір 
змінити тарифи на послуги централізованого 

водопостачання та водовідведення
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Проекти-переможці
Бюджету участі - 2020

За результатами голосу-
вання жителів Хмільницької 
міської об'єднаної 
територіальної громади 
визначені проекти-переможці 
Бюджету участі на 2020 рік.

У голосуванні взяли участь 
майже дві тисячі жителів грома-
ди, підтримавши проекти 3497 
голосами.

Електронною системою 
“Громадський бюджет” автома-
тично визначено п’ять проектів-
переможців на загальну суму – 
956 449 грн.

Отже, маємо такі проекти-
переможці: 

- проект №13 «Нове
будівництво скейт-парку 
у центральному парку ім. 
Т.Г.Шевченка». Автор проекту 

– Тетяна Войтенко. Бюджет про-
екту – 200 000 грн.;

- проект №3 «Будь актив-
ним». Автор проекту – Володи-
мир Плахотнюк. Бюджет проек-
ту – 196 449 грн.;

- проект №6 «Гумове по-
криття для спортивного май-
данчика Workout по Проспек-
ту Свободи, 13». Автор проекту 
– Володимир Руденко. Бюджет
проекту – 195 000 грн.;

- проект №12 «За екологію
і майбуття, за здоровий 
спосіб життя». Автор проекту 
– Валентина Шевченко. Бюджет
проекту – 200 000 грн.;

- проект №11 «Workout-
здорове майбутнє 
Хмільника». Автор проекту – 
Олександр Гриб.  Бюджет про-
екту – 165 000 грн.

Реалізація проектів буде 
здійснюватися управлінням 
житлово-комунальної господар-
ства та комунальної власності 
міської  ради у 2020 році після 
внесення змін до відповідних 
міських програм та виділення 
коштів із місцевого бюджету у 
розмірі 1 млн. грн.

Вітаємо переможців та 
бажаємо успішної реалізації 
їхніх проектів!

З жовтня 2018 року об-
сяги спожитого населенням 
Вінниччини природного 
газу приведені до стандар-
тних умов.

Населення стало остан-
ньою категорією споживачів, 
для яких використовують 
таке приведення. Решта 
споживачів, включаючи закла-
ди освіти, охорони здоров’я, 
установи бюджетної сфери, 
сплачують за спожитий газ з 
приведенням до стандартних 
умов вже майже три роки –  з 
грудня 2015 р.

Стандартними умовами 
для постачання та розподілу 
газу в Україні є температу-
ра повітря +20 градусів за 
Цельсієм та абсолютний тиск 
760 мм ртутного стовпа. Саме 
за таких умов визначається 
обсяг природного газу, як 
товарної продукції, відповідно 
до норм Кодексу ГТС, Кодексу 
ГРМ, Закону України «Про ри-
нок природного газу» та інших 
актів чинного законодавства.

Для того щоб приводи-
ти об’єми спожитого газу до 
стандартних умов існують 
лічильники з термокоректора-
ми. Але вони є досить доро-
гими, тому розповсюджені не 
всюди. Більшість лічильників, 
які встановлено у споживачів, 
рахують об’єм газу в робо-
чих умовах, які відрізняються 
від стандартних (без корекції 
температури та тиску). Тож 
для коригування об’ємів 
газу для побутових та про-
мислових споживачів з ура-
хуванням «температурної» 

різниці розроблені спеціальні 
коефіцієнти. Взимку вико-
ристовуються коефіцієнти 
більші за одиницю і рахунок 
за газ буде вищим, а влітку – 
навпаки.

Обсяг газу, що пройшов 
через побутовий лічильник, 
залежить від температу-
ри середовища, в якому 
він перебуває. Як відомо, 
при нижчих температурах 
газ стискається, а при ви-
щих – розширюється. Через 
такі фізичні властивості газу, 
спожиті обсяги, аби не допу-
скати викривлення в обліку, 
мають бути приведені до 
стандартних умов. Відповідно 
до вимог Кодексу ГРМ таке 
приведення здійснюється 
за додатками спеціальної 
Методики, яка затверджена 
наказом Міністерства пали-
ва та енергетики №116 від 
26.02.2004 р. Нею визна-
чено шість груп помісячних 
коефіцієнтів для коригуван-
ня показань лічильника в 
залежності від регіону та 
місця розташування вузла 
обліку газу. Навіть відстань 
до лічильника від входу в 
приміщення має значення. 
Тому коефіцієнти можуть 
відрізнятись у споживачів з 
ідентичним обладнанням, що 
живуть в однакових будинках.

Методика введена з груд-
ня 2015 року. Однак, органи 
влади не дозволяли газопо-
стачальним організаціям за-
стосовувати приведення до 
стандартних умов відносно 
населення. В той же час обсяг 

газу вимірюється в стандар-
тних умовах на всіх етапах від 
видобування до постачальни-
ка за допомогою промислових 
лічильників з коректорами. 
Спочатку газ вимірюється на 
свердловинах “Укргазвидобу-
вання”. Потім проходить че-
рез лічильник з коректорами 
“Укртрансгазу” і передається 
постачальникам, які переда-
ють газ кінцевим споживачам. 
Оптовий постачальник газу 
(НАК «Нафтогаз України») 
також передає об’єми блакит-
ного палива постачальникам 
газу для потреб населення 
виключно на умовах приве-
дення до стандартних умов. 
В результаті придбання енер-
горесурсу з приведенням до 
стандартних умов та його по-
дальший продаж за робочих 
умов породжує борги перед 
НАК «Нафтогаз України». 
Більше того, 83 % річного по-
стачання газу населенню при-
падають на опалювальний 
період, коли різниця в обсягах 
сягає найвищих показників.

«Для приведення до 
стандартних умов показання 
лічильника згідно методи-
ки множать на відповідний 
коефіцієнт, що коливається 
від 0,97 до 1,08 залежно від 
календарного місяця та місця 
розташування лічильника 
(зовні приміщення, в опа-
лювальному/неопалюваль-
ному приміщенні, якою є 
відстань від входу газо-
проводу в приміщення до 
лічильника тощо).» – пояснює 
комерційний директор АТ 

«Вінницягаз» Володимир Ан-
тошко.

За допомогою цих 
коефіцієнтів, будь-який по-
бутовий споживач може 
самостійно визначити своє 
споживання газу в стандар-
тних умовах за такою форму-
лою: V x K = Vc (де V – об’єм 
газу, виміряний лічильником, 
м куб.; K – коефіцієнт приве-
дення розрахунку за газ до 
стандартних умов; Vc – об’єм 
газу в стандартних умовах, м 
куб.).

Приведення до стандар-
тних умов стосується усіх по-
бутових споживачів, у яких 
встановлені лічильники без 
коректорів та створює рівні 
умови обліку газу.

Вимоги приведення спо-
житих кубометрів до стандар-
тних умов містяться в Кодексі 
газотранспортної системи, 
Кодексі газорозподільних си-
стем, типових договорах по-
стачання та розподілу при-
родного газу. Ці документи 
затверджені Національною 
комісією, що здійснює дер-
жавне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних 
послуг.

Водночас, Державний 
регулятор, всупереч своїм 
попереднім рішенням, наклав 
штрафи на ряд Операторів 
ГРМ через приведення спо-
житих населенням обсягів 
природного газу до стандар-
тних умов. На думку, НКРЕКП 
“температурна” різниця в об-
сягах газу, що постачається 
населенню вже врахована 

в тарифах, в обсязі так зва-
них виробничо-технологічних 
витрат (ВТВ). Однак це 
не так. Газорозподільні 
підприємства, в тому числі 
АТ «Вінницягаз» оскаржи-
ли такі рішення Державно-
го регулятора в судовому 
порядку. Більше того, уже 
є судова практика ска-
сування рішень НКРЕКП 
та задоволення позовів 
газорозподільних компаній. В 
тому числі 1 липня поточного 
року рішенням Вінницького 
окружного адміністративного 
суду відповідна постано-
ва НКРЕКП відносно АТ 
«Вінницягаз» визнана проти-
правною та скасована.

Тим самим підтверджена 
правомірність приведен-
ня обсягів спожитого газу 
до стандартних умов при 
здійсненні нарахувань.

Довідка. Основною 
сферою діяльності АТ 
«Вінницягаз» є розподіл при-
родного газу. На сьогодні 
рівень газифікації Вінниччини 
становить 54 %. Природний 
газ отримують 450 тис. сімей 
і майже 4,8 тис. підприємств, 
установ і організацій. Об-
сяги розподілу становлять  
781 978, 504 тис. кубометрів 
природного газу на рік. АТ 
«Вінницягаз» входить до 
реєстру великих платників по-
датку у Вінницькій області. У 
2018 році до бюджетів різних 
рівнів компанією було спла-
чено понад 73 мільйони гри-
вень.

АТ «Вінницягаз»

Як та чому приводяться до стандартних умов 
спожиті кубометри газу

Упродовж 23-24 серпня, на запрошен-
ня міської Спілки поляків імені Владис-
лава Реймонта, місто Хмільник відвідала 
делегація із гміни Бєрава (Польща).  

Із закордонними гостями зустрівся 
міський голова Сергій Редчик.

Учасники зустрічі обмінялися ознай-
омчою інформацією про їхні міста, обго-
ворили можливий формат двосторонньої 
співпраці, що розвиватиме їхні грома-

ди, та зробили спільне дружнє фото.
Про свої враження від перебуван-

ня у курортному Хмільнику вуйт гміни 
пан Кшиштоф Фіцонь залишив за-
пис у Книзі почесних гостей міста.

На запрошення Хмільницької міської 
ради делегація із закордону взяла участь 
у загальноміських урочистостях з на-
годи 28-ї річниці незалежності України. 

Про перспективи співпраці 
громади із гміною Бєрава 
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Відповідальна за випуск: Наталія Мазур
начальник відділу інформаційної діяльності та 
комунікацій із громадськістю міської ради 

АКТУАЛЬНО

ПРИВІТАЙТЕ ІМЕНИННИКІВ!
Свої дні народження святкують:

 СТАШОК Ігор Георгійович (01.09) - начальник управління   
 житлово-комунального  господарства та комунальної 
 власності міської ради  
 ТИЩЕНКО Тетяна Петрівна (02.09) - начальник фінансового  
 управління міської ради   
 МОГУЛЬСЬКИЙ Віктор Едуардович (03.09) - начальник 
 відділу державного  реєстру виборців міської ради
 ПЛОТИЦЯ Олександр Вікторович (03.09) - директор  СО 
 «Хмільницькі електромережі», член виконавчого комітету 
міської ради
 МАРЧУК Олександр Сергійович (04.09) - директор 
 Хмільницької ЗОШ І-ІІІ ступенів №2
 МУРЗАНОВСЬКА Наталія Миколаївна (06.09) - головний 
 спеціаліст управління освіти міської ради
 ШУМИГОРА Василь Михайлович (10.09) - ветеран праці 
 ПАРШИВЛЮК Майя Володимирівна (11.09) - завідувач 
 сектору контролю та виплати відділу соціальних адресних 
 допомог та компенсацій управління праці  та соціального 
 захисту населення міської ради 
 ГОРБАТЮК Анатолій Анатолійович (11.09) - ветеран праці 
 БУТКЕВИЧ Євгеній Віталійович (13.09) - голова  
 Хмільницької районної державної адміністрації
 СУХОВІЙ Володимир Володимирович (13.09) - провідний 
 спеціаліст відділу персоніфікованого  обліку пільгових 
 категорій громадян управління  праці та соціального захисту 
 населення міської ради  
 МУДРИЙ Олександр Іванович (18.09) - головний лікар 
 санаторію МРЦ «Південний Буг» МВС України, член 
 виконавчого комітету міської ради 
 ПІДБОЛЯЧНИЙ Микола Васильович (22.09) - перший 
 заступник міського голови, секретар міської ради 6 скликання
 ДЕМ’ЯНЮК Павло Ілліч (26.09) - начальник відділу у 
 справах сім’ї та молоді  міської ради
 СИВАК Володимир Петрович (28.09) - ветеран праці   
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Часто виникають ситуації, коли 

зареєстрована особа, фактично 
не проживає за місцем реєстрації 
впродовж тривалого часу, але 
самостійно не хоче “виписувати-
ся”, будь це колишній чоловік, що 
вже 6 років не живе за “пропискою“, 
а змінювати місце реєстрації не 
хоче, чи рідний брат, який виїхав 
на заробітки й повертатися на 
Батьківщину не планує, а може 
взагалі далекий знайомий, якого 
Ви чомусь вирішили зареєструвати 
у власному житлі, а оплату кому-
нальних послуг здійснюєте Ви.

Отже, за таких випадків 
важливо знати, що особу з 
місця реєстрації можна зняти:

– у добровільному порядку;
– у судовому порядку.
Найбільш швидший шлях це –

добровільна згода особи. У такому разі 
особі, необхідно подати заяву до вико-
навчого органу сільської, селищної або 
міської ради за місцезнаходженням 
житлового приміщення, або до 
центру надання адміністративних 
послуг за місцезнаходженням 
житлового приміщення, в яко-
му зареєстрована особа та спла-
тити адміністративний збір.

Орган реєстрації відмовляє в  
знятті з реєстрації місця проживан-
ня, якщо: особа не подала необхідних 
документів або інформації; у по-

даних документах містяться 
недостовірні відомості або подані 
документи є недійсними; звернула-
ся особа, яка не досягла 14 років.

Рішення про відмову в  знятті 
з реєстрації місця проживання 
приймається в день звернення особи 
або її представника шляхом зазна-
чення у заяві про  зняття з реєстрації 
місця проживання підстав відмови. 
Зазначена заява повертається 
особі або її представнику.

Якщо ж особа не може самостійно 
подати заяву, від її імені такі дії може 
здійснити законний представник за 
довіреністю. В день подання осо-
бою або її представником заяви та 
всіх необхідних документів, орган 
реєстрації приймає рішення про знят-
тя з реєстрації або про відмову у 
знятті з реєстрації місця проживання 
особи та вносить відомості про знят-
тя з реєстрації місця проживання у 
паспорт (або інший документ, який 
посвідчує особу громадянина), а та-
кож разом з заявою особи про знят-
тя з реєстрації може бути здійснена 
реєстрація нового місця проживання.

Процедура зняття особи з місця 
реєстрації в судовому порядку. 
Відповідно до чинного законодав-
ства, власник житлового приміщення 
після спливу 1 року (якщо жит-
лове приміщення знаходиться у 
приватній власності) або 6 місяців 

(якщо житлове приміщення знахо-
диться у комунальній або державній 
власності) з моменту припинення 
проживання члена його сім’ї у цьому 
житловому приміщенні, має право 
звернутись до суду з позовом про 
визнання особи такою, що втрати-
ла право на користування житловим 
приміщенням та зняття з реєстрації.

Коли Ви звертаєтеся до суду 
з відповідною позовною заявою, 
необхідно надати документальні 
підтвердження, якими слугуватимуть:

документ, що підтверджує 
право власності на житло,

довідка про склад сім’ї, рішення 
суду або свідоцтво про розірвання 
шлюбу, що підтвердить, що осо-
ба, яку хочуть зняти з реєстрації 
не являється членом вашої сім’ї,

довідка від голови вулич-
ного/будинкового комітету.

У випадку, коли такі документи 
відсутні, але особа не являється Вам 
близьким родичем, можна робити 
посилання в позовній заяві на поло-
ження статей 64 та 156 ЖК України, 
в яких зазначається, що до членів 
сім’ї власника житла належать дружи-
на (чоловік) власника житла, їх діти і 
батьки, а також інші особи, якщо вони 
постійно проживають спільно з власни-
ком житла та ведуть з ним спільне го-
сподарство. При цьому потрібно буде 
доводити вже другу підставу для знят-

тя з реєстрації – проживання протягом 
року в житлі не за місцем реєстрації, 
а також те, що з даною особою не 
ведеться спільне господарство.

Відповідно до ч.1 статті 7 Закону 
України “Про свободу пересування 
та вільний вибір місця проживання”, 
зняття з реєстрації місця проживання 
здійснюється в день звернення осо-
би, на підставі заяви особи, судового 
рішення, яке набрало законної сили, 
про позбавлення права власності на 
житлове приміщення або права ко-
ристування житловим приміщенням, 
про виселення, про визнання осо-
би безвісно відсутньою або оголо-
шення її померлою; свідоцтва про 
смерть; паспорта або паспортного 
документа, що надійшов з органу 
державної реєстрації актів цивільного 
стану, або документа про смерть, 
виданого компетентним органом 
іноземної держави, легалізованого 
в установленому порядку, а тому в 
прохальній частині потрібно вказува-
ти вимогу «позбавлення права кори-
стування житловим приміщенням».

Якщо у Вашому житлі 
зареєстрована особа, яка трива-
лий час не проживає за місцем 
реєстрації, Ви маєте право зняти 
дану особу з реєстрації. Проте існує 
багато нюансів такої процедури, на 
які необхідно звертати увагу для до-
сягнення позитивного результату.

Порядок зняття з реєстрації місця проживання

 Історичний музей 
Хмільника запрошує 

У КЗ «Історичний музей м. Хмільника» 
функціонує виставка  «З Україною в 
серці» .

Експозиція представлена творами об-
разотворчого мистецтва місцевих авторів та 
випускників КПНЗ Хмільницької школи ми-
стецтв у техніці  «Живопис», «Витинанка», 
«Скульптура», «Графіка».

Виставка працюватиме до 24 вересня 
2019 року.  

Запрошуємо жителів та гостей міста 
відвідати виставку.

Працюємо:
Вівторок – субота 9.00-18.00
Перерва: 13.00-14.00
Вихідні: Неділя – понеділок.

Центр дитячої та 
юнацької творчості 

оголошує набір дітей до 
гуртків

художньо – естетичного  напрямку: «Шко-
ла журналістики», Ляльковий театр «Рукавичка», 
«Пізнайко», «Юний ерудит»;

декоративно-ужиткового напрямку: 
«Квілінг», «Образотворче мистецтво», «Паперопла-
стика», «Текстиль-дизайн», «Моделювання іграшок- 
сувенірів»;

технічного напрямку: «Фотодизайн», «Автомо-
делювання», «Творча майстерня відеографії»; 

спортивного напрямку: «Настільний теніс»;
туристсько-краєзнавчого напрямку: 

«Краєзнавчий».
Звертатися за адресою: м. Хмільник, вул. Шев-

ченка, 3; Телефон для довідок: 2-26-11.

Громадське формування з охорони громадсько-
го порядку "Народна самооборона" у м.Хмільнику та 
Хмільницькому районі на початку 2017 року оголоси-
ло про збір благодійної допомоги для спорудження 
пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні. 

У 2017 році на рахунок громадського формування 
надійшли 42609 грн. благодійних внесків жителів громади, 
установ та організацій. 

28 липня 2017 року проведено перший авансовий 
перерахунок коштів у сумі 30000 грн. для виготовлення 
гранітної стели. 10 серпня 2018 року та 18 січня 2019 року 
проведені платежі для виготовлення букв  (11400 грн.) та 
їх монтаж (1630 грн.) відповідно. Зазначений рух коштів 
підтверджується банківською випискою за вказаний період. 

Висловлюємо щиру вдячність усім хмільничанам, які 
долучилися до збору благодійної допомоги та зробили свій 
внесок у справу вшанування Героїв Небесної Сотні. 

Громадське формування з охорони громадського 
порядку "Народна самооборона" у м.Хмільнику та 

Хмільницькому районі

Щиро дякуємо за доброчинний 
внесок хмільничан 


