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Розповсюджується безкоштовно

№4

Шановна громадо!
Складні часи ми зараз проживаємо, але велика милість 

Христової любові поміж нас.
Господь із нами. Він веде нас до миру, єднання, світла.
Всевишній Бог, який заради нашого спасіння пройшов 

свій стражденний шлях на Голгофу, благословив нас знову                   
зустріти Великдень.

І ми зустрічаємо Великдень із глибоким усвідомленням, 
що це наша чаша великої вдячності й любові, це наш шанс на        
перемогу  добра над злом, світла - над темрявою.

Підношу свої молитви до високого неба, де на престолі 
Всевишній, і прошу духовної радості для України, єдиної           
миротворчої молитви для всіх нас.

Незламна духом, рідна Україно!
Господь тебе з небес благословляє!
Христос Воскрес! Воскресне Україна!

З миром, вірою та повагою -
Міський голова                                          

Микола ЮРЧИШИН

Незламна духом, рідна Україно! Господь тебе з небес благословляє!

Внутрішньо переміщені особи (ВПО), які прожива-
ють у нашій громаді, можуть зареєструватися для отри-
мання грошової допомоги від Міжнародної організації з 
міграції (МОМ).

Для цього потрібно  надати:
- довідку про зареєстрований статус ВПО (для кожного 
члена родини);
- документи, що засвідчують особу, на кожного члена 
родини (паспорт громадянина України або свідоцтво 
про народження дитини/дітей);
- реєстраційний номер облікової картки платника 
податків.

Прийом проводиться за адресою:
м. Хмільник, вул. Столярчука, 2 з 9.00 год. до 16.00 

год. (щоденно, крім суботи та неділі, перерва на обід з 
12.00 до 12.45 год).

Про Програму можна прочитати на офіційному сайті 
Міжнародної організації з міграції iom.org.ua

Усі консультації за телефоном +38(096)726 75 59.

Як отримати допомогу від МОМ

Природа мудра: з кожним 
променем теплого сонця все 
довкола оживає з новою 
силою, все наповнюється живою 
енергією добра. Тому й навесні 
так важливо підживлювати 
землю новим урожаєм.
У нашій громаді навесні посадили 
фруктовий сад з великим 
натхненням і думкою про мир 
на рідній землі!
Нехай приживуться всі нові 
яблуньки й груші та втішатимуть 
українців та українок своїм 
соковитим врожаєм!
А буде врожай - буде  Перемога!

Садімо сад, що буде квітнути врожаєм!

В умовах війни кожен має дбати про свою 
безпеку. Ворог знищує все, до чого може до-
тягнутися: житлові будинки, магазини, лікар-
ні, школи, садочки, об’єкти інфраструктури, а 
головне – людей.

Тому, коли чуєте сигнал «Повітряна три-
вога», ховайтеся в безпечне місце.

Дотримання цього правила рятує  життя.
Попередження для жителів громади лу-

нає по системі оповіщення через гучномовці.
Повідомленння дублюється на Viber 

«Оповіщення Хмільницька громада».
Також Ви можете завантажити застосунок 

«Повітряна тривога», який сповіщає про по-
чаток та закінчення повітряної тривоги у ре-
гіонах України. 

Бережіть себе та рідних!

 Не ігноруйте сигнал  
«Повітряна тривога» Заклади загальної середньої освіти Хмільницької місь-

кої територіальної громади проводять прийом документів 
для зарахування дітей до 1-го класу на 2022-2023 на-
вчальний рік.

Діти з родин внутрішньо переміщених осіб (ВПО) ма-
ють право на першочергове зарахування до 1-го класу.

Для зарахування дитини до закладу освіти необхід-
но особисто подати заяву одного з батьків дитини (з 
пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника).

До  заяви додаються:
- копія свідоцтва про народження дитини (під час по-

дання копії пред’являється оригінал);
- оригінал або копія довідки форми № 086-1/о «Довідка 

учня загальноосвітнього навчального закладу про резуль-
тати обов’язкового медичного профілактичного огляду».

Для організації інклюзивного  освітнього  простору для 
дітей із особливими освітніми потребами до заяви до-
дається висновок про комплексну психолого-педагогічну 
оцінку розвитку дитини (висновок ІРЦ).

Прийом документів до 1 класу

Прийди ж у сад! Забудь утому,
Полагодь душу в світлий лад.

У Древньому Письмі Святому написано,
Що Рай – це сад. 
(Іван Коваленко)
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{Указ затверджено Законом №2212-IX 
від 21.04.2022}

У зв’язку з триваючою широкомасштабною 
збройною агресією Російської Федерації проти 
України, на підставі пропозиції Ради національної 
безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 
частини першої статті 106 Конституції України, За-
кону України «Про правовий режим воєнного ста-
ну» постановляю:

1. На часткову зміну статті 1 Указу Президента 
України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про 
введення воєнного стану в Україні», затвердженого 
Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX 
(зі змінами, внесеними Указом від 14 березня 2022 
року № 133/2022, затвердженим Законом України 
від 15 березня 2022 року № 2119-IX), продовжи-
ти строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 
30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб.

2. Міністерству закордонних справ України за-
безпечити інформування в установленому по-
рядку Генерального секретаря ООН та офіційних 
осіб іноземних держав про продовження строку 
дії воєнного стану в Україні, про обмеження прав 
і свобод людини і громадянина, що є відхиленням 
від зобов’язань за Міжнародним пактом про гро-
мадянські та політичні права, та про межу цих від-
хилень і причини прийняття такого рішення.

3. Цей Указ набирає чинності одночасно з 
набранням чинності Законом України «Про за-
твердження Указу Президента України «Про про-
довження строку дії воєнного стану в Україні».

Президент України
В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
18 квітня 2022 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №259/2022
Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні

  •   У МІСЬКІЙ РАДІ  •

Відповідно до пункту 13 частини першої статті 8 За-
кону України «Про правовий режим воєнного стану»

 НАКАЗУЄМО:
1. Визнати такими, що втратили чинність:
наказ Начальника обласної військової адміністрації 

та військового командування від 26 лютого 2022 року 
№ 3 «Про заборону торгівлі на території області ал-
когольними напоями та речовинами, виробленими на 
спиртовій основі»;

 наказ Начальника обласної військової адміністрації 
та командира військової  частини А 7048  від 21 бе-
резня 2022 року  № 161 «Про внесення змін до наказу 
Начальника обласної військової адміністрації та вій-
ськового командування від 26 лютого 2022 року №3»;

наказ Начальника обласної військової адміністрації 
та командира військової  частини А 7048 від 28 березня 
2022 року № 211 «Про внесення змін до наказу Началь-
ника обласної військової адміністрації та військового 
командування від 26 лютого 2022 року № 3».

2. Департаменту інформаційної діяльності та кому-
нікацій з громадськістю обласної військової адміністра-
ції негайно довести цей наказ до відома населення та 
суб’єктів господарювання.

3. Цей наказ набирає чинності з 23 квітня 2022 року.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на 

заступника Начальника обласної військової адміністра-
ції Сергія Здітовецького.

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких 
наказів Начальника обласної військової адміністрації 

та військового командування 

Начальник обласної військової  
адміністрації      
Сергій БОРЗОВ  

Командир військової частини А7048
Юрій ПАРАДЮК

Відповідно до пункту 5 частини 
першої статті 8 Закону України «Про 
правовий режим воєнного стану» та 
Порядку здійснення заходів під час за-
провадження комендантської години 
та встановлення спеціального режиму 
світломаскування в окремих місцевос-
тях, де введено воєнний стан, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 08 липня 2020 року № 573,

НАКАЗУЄМО:
1. Унести до наказу Начальника об-

ласної військової адміністрації від 24 
лютого 2022 року № 1 «Про запрова-
дження на території області комендант-
ської години» такі зміни:

У пункті 1 цифри та слова «22. 00 
год. до 07. 00 год.» замінити цифрами 
та словами «23. 00 год. до 05. 00 год.».

2. Департаменту інформаційної ді-
яльності та комунікацій з громадськістю 
обласної військової адміністрації негай-
но довести цей наказ до відома насе-
лення, підприємств, установ та органі-
зацій.

3. Контроль за виконанням цього на-
казу залишаю за собою.

Про внесення змін до наказу 
Начальника обласної військової 

адміністрації від 24 лютого 2022 року №1

Командир військової частини А7048
Юрій ПАРАДЮК

Начальник обласної військової  
адміністрації      
Сергій БОРЗОВ  

На сесії затверджено Передавальний акт 
комунального майна з балансу КНП «Хміль-
ницька стоматологічна поліклініка» Хміль-
ницької міської ради на баланс  КНП «Хміль-
ницька центральна лікарня» Хмільницької 
міської ради та Структуру КНП «Хмільниць-
кий центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Хмільницької міської ради.

Для проведення робіт із поточного ре-
монту автодоріг державного та місцевого 
значення внесено зміни до Програми утри-
мання дорожнього господарства на терито-
рії населених пунктів громади та ухвалено 
зміни до Порядку використання коштів міс-
цевого бюджету для забезпечення фінансу-
вання цих заходів. 

Депутати взяли до відома звіти про вико-
нання міських цільових програм за 2021 рік.

Окремими рішеннями затверджено 
склад Комісії з питань перегляду топоніміч-
них назв вулиць та провулків, інших об’єктів 
міського господарства, увічнення пам’яті 
видатних діячів і подій, встановлення або 

демонтажу пам’ятних знаків на території 
Хмільницької міської територіальної грома-
ди. Затверджено штатний розпис і Статут 
КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Хміль-
ницької міської ради.

Зважаючи на воєнний стан в країні, при-
йнято рішення призупинити реалізацію про-
єктів Бюджету участі у 2022 році та перене-
сти їх  виконання на наступний рік.

Затверджено звіт про виконання бюдже-
ту Хмільницької міської територіальної гро-
мади за 1 квартал 2022 року та ухвалено  
рішення з земельних питань.

ВІДБУЛАСЯ ПОЗАЧЕРГОВА 29 СЕСІЯ

29 квітня під головуванням 
міського голови Миколи 
Юрчишина відбулася 
позачергова 29 сесія міської 
ради 8 скликання. У роботі 
сесії взяли участь 
28 депутатів міської ради, які 
розглянули 27 питань. 

  •   У  ВИКОНКОМІ   •

Це консультативно-дорадчий та постійнодіючий орган, 
що створений для дієвої взаємодії влади, волонтерських 
спільнот, бізнесу і громади  в питаннях розвитку та підтрим-
ки волонтерської діяльності, допомоги внутрішньо перемі-
щеним особам і громадянам, які протистоять збройній агре-
сії російської федерації.

Волонтерську Раду очолив міський голо-
ва Микола Юрчишин. Заступниками обрано се-
кретаря міської ради Павла Крепкого, волонтерів 
Василя Чмелюка та Вадима Скрипника, секретарем дорад-
чого органу  став депутат міської ради Олександр Кубряк.

Склад Волонтерської ради налічує 37 осіб. Це представ-
ники активних місцевих громадських організацій, бізнесу, 
вище керівництво та посадові особи міської ради від про-
фільних відділів та управлінь, а також чисельне представ-
ництво місцевих волонтерів (за згодою). 

6 квітня відбулося 1-ше засідання Волонтерської ради, 
на якому влада і волонтери домовилися об’єднати свої зу-
силля та спільно працювати на засадах місцевого волонтер-
ства, що відповідають місії добра, своєчасної допомоги та 
принципам законного порядку в нашій громаді.

ПРАЦЮЄ 
ВОЛОНТЕРСЬКА РАДА

Виконавчий комітет міської ради закликає жителів нашої 
громади долучитися до акції щодо збору коштів для благоу-
строю та впорядкування міських кладовищ. Внесок має стано-
вити не менше 1 грн., можна і більше, за Вашої спроможності.

Просимо сплатити місцевий збір на рахунок:
UA878999980314181931000002858 в банку Казначейство 

України (ел.адм.подат.); код отримувача (ЄДРПОУ) 37979858; 
отримувач коштів: ГУК у Він.обл./м. Хмільник/50110000.

Призначення платежу: 50110000 Цільові фонди самоопо-
даткування на благоустрій і впорядкування кладовищ.

Можете – підтримайте, щоб і вас нащадки пам’ятали!

1 квітня на позачерговому засіданні 
виконавчого комітету міської ради 
ухвалено рішення про утворення  
Міського центру волонтерської           
допомоги  -  Волонтерська Рада.

ЩОБ НАС НАЩАДКИ 
ПАМ’ЯТАЛИ

Від роду до роду українців єднає 
чимало традицій.
Але є одна, яка зміцнює нашу 
колективну пам’ять. Це вшанування 
рідних, які вже спочили у Вічності, 
молитовне їх поминання, догляд за 
місцями їхніх поховань. 

НАКАЗ 
№317  від 22.04.2022

НАКАЗ 
№318 від 22.04.2022



 3                                                                 
№

4  квітень  2022 року
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ДЛЯ УКРАЇНИ, ЛЮДЯМ І ДОБРУ!

Працею славиться наша 
Україна! Працею на ко-
ристь людям і добру 
возвеличується вона!
І нині, коли війна, ми маємо 
ще глибше пам’ятати про 
своє земне призначення – 
бути Людьми, бути Господа-
рями, дбати про свою Землю!

А в справжнього господаря і господині 
так: навесні треба все довкола прибрати, все 
зачистити, навести лад і «у полі, і в стодолі»!

Тому й в населених пунктах нашої грома-
ди панує робочий настрій. Люди «ловлять» 
кожну погожу днину і гуртом впорядковують 
довколишні території.

Так, 8 квітня мешканці сіл Кривошиї та Ко-
либабинці (Кривошиїнський старостинський 
округ) прибрали на кладовищах.

6 та 8 квітня в селах Кожухів та Шевченка 
(Кожухівський старостинський округ) жите-

лі громади впорядкували території довкола 
кладовища, поприбирали біля медичних ам-
булаторій та школи.

А от у селі Березна (Соколівський сарос-
тинський округ) 9 квітня гурт зібрався чима-
лий - близько 70 осіб. І все – для праці на 
користь людям і добру!

«З самого ранку знову закипіла робота 
на старому кладовищі... Вирізали бензо-
пилами кущі, чагарники; все це виносили 
з території кладовища; збирали сміття, 
повалені хрести... Отже, спільними зусил-
лями опорядкували кладовище. Тепер воно 
має належний вигляд. Шановна громадо, ми 
дійсно можемо все, але, коли всі разом!», - 
з гордістю написали жителі села на сторінці 
«Моя квітуча Березна».

Нехай дбайливою працею всіх і кожно-
го оновиться наша Матінка-Земля і буде з              
миром!

Нас,  дужих,  працьовитих і завзятих, не 
здолати ніколи й нікому!

Переможемо! Все буде УКРАЇНА!

У нашій громаді тривають 
заходи з благоустрою терито-
рій. До господарського процесу 
жваво долучаються всі: влада, 
бізнес, громада, і навіть, най-
менші наші господарі – діти.

Весну треба зустрічати з чис-
тим серцем і світлими мріями!

У селі Філіопіль (Великомит-
ницький старостинський округ) 
вихідні минули досить активно. За 
організації двох мешканок села 
Вікторії Загребельної та Вален-
тини Гринчук вдалося зачистити 
довколишні території, впорядку-
вати місця масового відпочинку 
та квітники.

У загальну скарбничку громад-
ського порядку свій внесок зро-
били і діти. Юні жителі громади 
справно попрацювали: оновили 
стовбури дерев синьо-жовтими 
кольорами, а ще - долучилися до 
впорядкування місць для дозвіл-
ля, парканів та зелених зон.

Все, до чого доклали зусиль, 
засяяло світлими – мирними ко-
льорами!

Дякуємо всім, хто своєю пра-
цею дбає, щоб у нашій громаді 
було чисто, охайно, затишно.

Україна переможе і кожна гро-
мада буде в ній квітучою, мирною, 
щасливою!

ДІТИ ОНОВЛЮЮТЬ ЗЕМЛЮ
Синьо-жовті 
барви...
Які ж вони світлі, 
чисті, сонячні! 
А ще такі рідні 
серцю кожного 
українця, кожної 
українки!
Зараз той час, 
коли ми найбільше 
гуртуємося, 
найбільше 
мобілізуємо 
всі свої зусилля для 
оновлення своєї 
Землі 
синьо-жовтими 
барвами миру.

У цьому переконані жительки нашої грома-
ди (Соколівський старостинський округ), які май-
же щотижня збираються і готують смачний «ван-
таж» підтримки для захисників і захисниць України. 

«Наші чоловіки і сини нині захищають Україну. І ми 
дуже хочемо, щоб вони мали сили та мужньо боронили 
рідну землю, змогли захистити кожен її куточок, кожно-
го і кожну з нас. Все, що готуємо, ми з молитвою і вірою 
передаємо волонтерам, які доправляють такі смаколики 
на передову», - каже пані Олена.

Українці та українки! Тримаймося РАЗОМ! 
Разом і  ПЕРЕМОЖЕМО!

ВСЕ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ!
Українська кухня єднає, коли тривожно 
на серці. Вареники, деруни, гречаники, 
солодка і солона випічка… Усі ці 
страви сьогодні готують за єдиним 
«рецептом» – все для ПЕРЕМОГИ! 

Завдяки волонтерам і громадянам 
доброї волі до нас прибули  гумані-
тарні вантажі турботи з Франції (Де-
партамент регіону Нормандії), з міс-
та Лейпціг (Німеччина), з міст Краків, 
Буско-Здруй, Щавниця, Тарнов та Бє-
рава (Польща).

Допомога прибула і від села Пий-
терфолво Закарпатської області, а та-
кож Львівської області.

Мали поміч і від фермерського 
господарства «Горіховий садок» села 
Вишенька Хмільницького району за 
сприяння отця Михайла.

Надійшла цільова допомога від 
Благодійного фонду Pan Fund та фір-
ми «Яско».

Ми все відсортували і направляємо 
ЗСУ, теробороні, містам Ірпінь, Мико-
лаїв, Бахмут, Краматорськ, Покровськ, 
а також переселенцям, яких прихисти-
ли в нашій громаді.

Знову, розбираючи тонни допомоги, 
знайшли кілька дитячих листівок.

В одній з таких читаємо ось що: 
«Мене звати Робін Кевр. Мені 14 ро-
ків і я француз. Я посилаю вам ліки, 
одяг, ковдри і деякі іграшки, які нале-
жали мені.  Бажаю багато мужності...»

Ми знаємо одне:
Друзі - ті, хто підтримує нас у важку 

годину! Ви - наші друзі!
Міський голова Микола Юрчишин 

разом із громадою дякують усім вам, 
добродії!

З вами - ПЕРЕМОГА! 
Все буде УКРАЇНА!

ДРУЗІ - ТІ, ХТО ПІДТРИМУЄ!

Україна має велике 
серце, якому зараз 
так важко... Але воно 
заспокоюється великою 
турботою всіх, хто нам 
допомагає і дуже вірить 
в нашу перемогу.
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Виконавчий комітет міської ради 
22000 м. Хмільник Вінницької області 
вул. Столярчука,10, тел./факс 2-25-16
rada.ekhmilnyk.gov.ua  rada@ekhmilnyk.gov.ua

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

Відповідальна за випуск: Наталія Мазур
начальник відділу інформаційної діяльності та 
комунікацій із громадськістю 
Хмільницької міської ради 
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Віддруковано: ТОВ "Прес Корпорейшн Лімітед",
21034, м. Вінниця, вул. Чехова, 12а,
тел.: (0432) 55-63-97, 55-63-98.
Замовлення: №221804 від 30.04.2022р. 

Виконавчий комітет Хмільницької міської ради висловлює 
глибоке співчуття рідним та близьким Чемериса Івана 
Олексійовича, голови колгоспу ім.Петровського с.Куманівці 
Хмільницького району (1990-1999 рр.) та керівника ТОВ 
«Промінь» с.Куманівці Хмільницького району (2000-2002 рр.), 
депутата Калинівської районної ради народних депутатів 
16 скликання (1977-1980 рр.), депутата Хмільницької 
районної ради 1, 3, 4 скликань, з приводу його смерті.

 До уваги жителів сіл громади!
ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН

спеціалістами управління праці та соціального 
захисту населення міської ради 

на травень 2022 року

«Музика миру» - таку назву має нова мистецька                         
Акція, що проводиться в нашій громаді.  Її започаткувала 
та реалізує Школа мистецтв для піднесення національ-
них культурно-мистецьких традицій, єднання та підняття 
духу українців під час війни.

Щоденно о 15.00 год. на головній алеї міського парку 
лунає Музика миру у виконанні викладачів та учнів поза-
шкільного закладу, творчих колективів громади.

Приємно, що коло учасників та шанувальників Акції 
щораз збільшується.

Запрошуємо до парку! Усіх нас єднає Україна!

** Захід проводиться в умовах воєнного стану та за сприят-
ливих погодних умов

ФОТОмить

Міська влада постійно дбає та 
здійснює необхідні заходи для забез-
печення життєдіяльності своєї тери-
торіальної громади, насамперед, це – 
безперебійне забезпечення населення 
якісною питною водою, енергоресур-
сами, різними видами зв’язку, іншими 
комунальними послугами.

Виконавчий комітет Хмільницької місь-
кої ради надає обгрунтування щодо зміни 
тарифів на послуги з централізованого 
водопостачання та централізованого во-
довідведення, що надаються Комуналь-
ним підприємством «Хмільникводока-
нал» Хмільницької міської ради.

Відповідно до Закону України «Про 
житлово-комунальні послуги» одним із 
принципів, на яких ґрунтується державна 
політика у сфері житлово-комунальних 
послуг, є забезпечення функціонування 
підприємств, установ та організацій, що 
виробляють, виконують, надають житло-
во-комунальні послуги, на умовах самофі-
нансування, досягнення рівня економічно 
обґрунтованих витрат на виробництво та-
ких послуг.

Процедура щодо зміни тарифів на по-
слуги з централізованого водопостачан-
ня та централізованого водовідведен-
ня проведена з дотриманням положень 
«Порядку інформування споживачів про 
намір зміни цін/тарифів на комунальні 
послуги з обґрунтуванням такої необхід-
ності», затвердженого наказом Міністер-
ства регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства 
України від 05.06.2018 року №130. Інфор-
мацію про намір здійснити зміну тарифів 
КП «Хмільникводоканал» було розміще-
но в друкованому засобі масової інфор-
мації, а саме у газеті «Життєві обрії», на 
офійному сайті підприємства КП «Хміль-
никводоканал» та на сайті Хмільницької 
міської ради з встановленим терміном на 
14 днів прийому зауважень і пропозицій.

Зауважень та пропозицій щодо розра-
хунків економічно обґрунтованих тарифів 
на централізоване водопостачання та 
централізоване водовідведення від спо-
живачів послуг не надходило.

На сьогодні, діючі тарифи на послу-
ги з централізованого водопостачання 
та централізованого водовідведення 
не відшкодовують фактичні витрати КП 
«Хмільникводоканал». Це призводить до 
збитковості підприємства та збільшен-
ня кредиторської заборгованості, вкрай 
ускладнює можливість забезпечення спо-
живачів КП «Хмільникводоканал» питною 
водою та послугами з водовідведення.

Зміна тарифів на послуги з централі-
зованого водопостачання та централі-
зованого водовідведення до економічно 
обґрунтованого рівня є об’єктивним та не-
обхідним заходом для належного функці-
онування КП «Хмільникводоканал», щоб 
забезпечити споживачів питною водою 
та послугами з водовідведення. На збіль-
шення собівартості складових тарифу на 
централізоване водопостачання та цен-
тралізоване водовідведення впливають 
чинники, які не залежать від господар-
ської діяльності підприємства, а саме: 
збільшення розміру мінімальної заробіт-
ної плати, прожиткового мінімуму, подат-
ків, зборів, платежів, підвищення цін (та-
рифів) на реагенти, паливно-енергетичні 
ресурси та інших матеріальних ресурсів.

Розрахунок нових тарифів КП «Хміль-
никводоканал» здійснений відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів України від 
01.06.2011 №869 «Про забезпечення єди-
ного підходу до формування тарифів на 
житлово-комунальні послуги», які забез-
печать економічно обґрунтовані витрати 
в собівартості цих послуг.

Варто підкреслити, що специфіка гос-
подарської діяльності підприємств, що 
забезпечують послугами з централізова-
ного водопостачання та централізованого 
водовідведення споживачів різних регіо-
нів України, базується на різних чинниках, 
які об’єктивно впливають на фінансові 

результати діяльності цих підприємств та 
рівень тарифів. Різний рівень тарифів на 
підприємствах водопостачання та водо-
відведення значним чином залежить від 
місцевих особливостей виробництва та 
надання цих послуг, а саме: від джерела 
водопостачання, якості води в джерелі 
водопостачання, технології очищення, 
обсягу реалізації послуг водопостачання 
та/або водовідведення, розгалуженос-
ті комунікацій та багато інших факторів, 
які впливають на величину собівартос-
ті тарифів. Найвищий рівень тарифів у 
суб’єктів господарювання, які мають не-
високі обсяги реалізації послуг, велику 
протяжність мереж.

Зміна розміру тарифів на централізо-
ване водопостачання та водовідведення 
є об’єктивною необхідністю, яка надасть 
можливість підприємству дотримуватися 
норм законодавчих актів у сфері оплати 
праці, вчасно розраховуватися з бюдже-
том по податкових платежах і оплачувати 
за спожиту електроенергію та одночас-
но забезпечувати місто в повному обсязі 
послугами з централізованого  водопос-
тачання та централізованого  водовідве-
дення.

У нашій державі передбачені механіз-
ми захисту соціально вразливих і незахи-
щених верств населення. Перш за все це 
субсидії, які безперешкодно може офор-
мити кожна родина, витрати якої на жит-
лово-комунальні послуги перевищують 
встановлений законодавством рівень. 
Отже, підвищення вартості послуг з водо-
постачання та водовідведення не позна-
читься на платоспроможності вразливих 
верств населення.

Міська влада пішла на такі непопулярні 
кроки щодо встановлення нових тарифів 
на послуги з централізованого водопоста-
чання та централізованого водовідведен-
ня заради того, щоб була реальна можли-
вість забезпечувати населення громади 
питною водою у важкий теперішній час 
та не допустити санітарно-епідеміоло-
гічної, екологічної катастрофи в місті.

ДО УВАГИ СПОЖИВАЧІВ ПОСЛУГ
КП «ХМІЛЬНИКВОДОКАНАЛ»

Місце проведення
 прийому

Дата прийому Час прийому

с. Кожухів 04.05.2022 з    9-00  до  16-00
с. Соколова 06.05.2022 з    9-00  до  14-45
с. Великий Митник 11.05.2022 з    9-00  до  16-00
с. Кожухів 13.05.2022 з    9-00  до  14-45
с. Лозова 18.05.2022 з    9-00  до  16-00
с. Порик 20.05.2022 з    9-00  до  14-45
с. Широка Гребля 25.05.2022 з    9-00  до  16-00
с. Кривошиї 27.05.2022 з    9-00  до  14-45

ПЛАНОВА СОБІВАРТІСТЬ 
в розрахункових тарифах 1 м3 по 

централізованому водопостачанню, 
централізованому водовідведенню 

КП«Хмільникводоканал» 
Хмільницької міської ради на 2022 рік

Дані про тарифи на послуги з 
водопостачання та водовідведення 

по Вінницькій області 
на 01.04.2022 року (з ПДВ)


