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Місяць болючих втрат... 
Неймовірних людських зусиль... священної любові до України, 
яка дає сили героїчно  боротися... і перемогти.
Всім і кожному - безмежно ДЯКУЄМО! 

Щастя - жити в мирний час, 
Божий дар - нести свою творчість людям

15 березня 85 років виповнилося Дмитру 
Івановичу Власійчуку - знаному і шановано-
му митцеві, народному майстрові витинанки, 
вчителю...

Віншування з нагоди свого Дня народження ми-
тець приймав в Історичному музеї, у колі своїх дру-
зів, однодумців, щирих шанувальників його твор-
чості.

Разом із усією громадою пишаємося тим, що ма-
ємо такого досвідченого і талановитого Майстра. 
Дякуємо від серця й душі за його творчість, що на-
повнює світ яскравими барвами витинанки.

Вельмишановний Дмитре Івановичу! 
Хай із розкриллям Вашої вільної душі героїчно 

відродиться наша Україна!
Миру - їй, нашій Неньці, а Вам - у мирний час черпа-

ти натхнення для все нових і нових творчих проєктів.

З повагою -
Міський голова 
Микола ЮРЧИШИН

Наша громада – це теж наш дім! 
Тому й зараз, навесні, навіть, попри 
всі тривожні виклики нинішнього 
воєнного часу, в нас усіх є чимало 
господарської роботи!

Комунальні служби першими і 
щоденно працюють над впорядку-
ванням території: прибирають по 
всіх куточках нашої громади, про-
водять обрізку сухостійних (ава-

рійних) дерев, кронування дерев, 
оновлюють урни для сміття, про-
водять планові ремонти житлового 
фонду, - роблять все, щоб довкола 
були порядок і чистота.

Друзі! Ми ж господарі: дбайливі, 
згуртовані та працьовиті люди!

Подбаймо РАЗОМ про весняний 
благоустрій у нашій громаді! 

Разом в Україні ПЕРЕМОЖЕМО!

Душа іде до Бога… Такий закон Життя…
Та любляче серце не може змиритися з цим ніколи… Ніколи й нізащо!!!
Особливо тоді, коли у Вічність назавжди відходять молоді, сповнені 
сил та енергії – сини і доньки Українського народу…
Їм би сіяти Любов…Їм втішати своїми щасливими здобутками рідну 
Землю... Їм би ще так багато можна і треба було б зробити в цьому зем-
ному світі… Та їхнє життя вкоротила війна…
26 та 27 березня в нашій громаді стали чорними днями великої скор-
боти… Хмільницька земля поховала своїх синів – своїх Героїв, які за-
гинули від рук окупанта, російського агресора…
Ми прощалися з ними навіки… Прощалися, не стримуючи океану сліз…
Сафон Леонід Вікторович - церемонія   прощання   була в с.Соколова.
Дячук Вадим Валерійович з с.Курилівка.
Євтух Василь Іванович з с.Курилівка.
Лясовий Леонід Валерійович з с.Березна.
Жодні співчуття не зарадять цій великій втраті…
Спочивайте з миром, наші Герої!
Хай наше Світло від великої Свічі пам’яті 
проведе вас на Небо, де ви будете разом 
зі всіма полеглими Героями завжди.

Від імені громади
з болем і скорботою - 
Міський голова                                        
Микола ЮРЧИШИН

Спочивайте з миром, наші Герої

Такі ми – українці!                    
Зі сходом сонця 
– вже порядкуємо 
на своїй землі, 
дбаємо, щоб в 
оселі і довкола – 
все сяяло затиш-
ком, всюди було 
чисто! Бо ми  - 
господарі!
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24 лютого вночі так само, як колись вчинила Гітле-
рівська Німеччина, – Російська Федерація, порушив-
ши всі норми міжнародного права, почала військо-
ве вторгнення на територію незалежної європейської 
держави. Україна тримає оборону і відчайдушно бореться з ра-
шистськими окупантами за свою землю, за свої міста і громади.

За наказом Володимира Путіна російські окупанти безпе-
рервно обстрілюють українські міста, гатять ракетами по дитя-
чих будинках, школах, лікарнях, університетах, житлових будин-
ках. Це воєнні злочини, на які далі НЕ МОЖНА закривати очі.

Україна завжди цінувала підтримку з боку західних партнерів. 
Але зараз просто підтримка і слова співчуття – не діють. Цього 
замало. Санкції, за які ми також вдячні, не зупиняють божевіль-
ного агресора, який володарює в Кремлі. Те, що відбувається в 
Україні – це ГЕНОЦИД! Це ТЕРОР мирного населення! Це ВБИВ-
СТВА безневинних людей! Виправдання цьому немає жодного.

Окупанти щодня випускають десятки оперативно-тактичних 
ракет наземного і  морського базування типу “Іскандер” і “Калібр” 
та здійснюють артобстріли  по мирних містах і селах України. 
Це Київ, Харків, Чернігів, Суми, Житомир, Маріуполь, Волнова-
ха, Щастя, Станиця Луганська та багато інших українських міст. 
Вже зафіксовано і задокументовано використання ними касет-
них бомб у Харкові та Охтирці. Від окремих населених пунктів в 
Україні вже залишилися лише руїни.

Російські окупаційні сили захопили Чорнобильську АЕС, по-
близу якої вже зафіксоване перевищення рівня радіації. Місто 
Енергодар, де знаходиться найбільша в Європі (!) атомна елек-
тростанція, - сьогодні там теж окупанти. Світ на межі не просто 
повторення Чорнобиля. Якщо не дай Бог станеться вибух на 
енергоблоках цієї АЕС – Чорнобиль буде виглядати легкою про-
гулянкою. І наслідки відчує на собі не лише Україна – УСВІДОМ-
ТЕ ЦЕ! Європа також постраждає від цього. Світ має зупинити 
божевільного диктатора!

Україна відчайдушно бореться за свою державність, 
свою землю і свій народ. Спільна трагедія і терор від іде-
ологів «русской весны» згуртували нашу націю як ніко-
ли. Ця війна є боротьбою за існування таких понять, як по-
вага до людської гідності, свободу, демократію, рівність, 
верховенство права та права людини для всього світу.

Від вас ми вимагаємо лише єдиного: ЗАКРИТИ ПОВІТРЯ-
НИЙ ПРОСТІР над УКРАЇНОЮ! Щоб ворог не міг більше накри-
вати наші міста і села з неба, а рідна земля нам допоможе ви-
гнати окупантів назад, у їхнє лігво.

Слава Україні! Героям слава!
Депутати Хмільницької міської  ради 8 скликання

ЗВЕРНЕННЯ
 депутатів Хмільницької міської ради 8 скликання 

до Організації Об’єднаних Націй, 
усіх країн-учасниць Північноатлантичного альянсу,

 Сполучених Штатів Америки, Великобританії 
та усієї міжнародної спільноти

Міська рада затвердила 
Генеральний план с.Соколова  та План зонування 

території (зонінг) с.Соколова 
Хмільницька міська територіальна 

громада має ще два важливих місто-
будівних документи. Це - Генеральний 
план с.Соколова та План зонування 
території (зонінг) с.Соколова.

Новий Генеральний план визначає архі-
тектурно-планувальну структуру розвитку 
села до 2041 року. 

Геплан – це паспорт, що робить чин-
ною інвестиційно-містобудівну діяльність, 
коригуючи і поліпшуючи управління в су-
часних умовах. Об’єктами Генплану є: 
житлові і громадські будівлі, озеленені 
відкриті простори, території підприємств, 
комунально-складські зони. Із наявних гро-
мадських об’єктів  це – будинок культури, 
школа на 164 учні та дитсадок на 33 місця.  

Мають місце і негативні фактори міс-
тобудівного характеру: низький кількісний 
показник відтворення населення, розташу-
вання частини житлової забудови в межах 
санітарно-захисних  зон кладовища, вироб-
ничого підприємства, охоронних зон ЛЕП 
10 кв., низький рівень благоустрою вулич-
ної мережі. Але позитивні фактори дають 
можливість розвивати курортно-оздоровчу, 
виробничу, складську та транспортну інф-
раструктуру с.Соколова, внаслідок чого 
чисельність робочих місць буде збільшува-
тися,  а відтак - і кількість населення. Це в 
подальшому спонукатиме до розвитку жит-
лової та громадської забудови і вцілому за-
безпечить сталий розвиток території.

Проєктна площа території с.Соколова 

– 286,72 га. Загальний обсяг нового садиб-
ного будівництва на розрахунковий період 
передбачається на території площею 22,48 
га і складатиме 21,45 тис. кв.м, що збіль-
шиться в два рази від житлового фонду. 
Загальна протяжність вуличної мережі піс-
ля реконструкції становитиме 16,7 км (нині 
7,66 км). Загальна площа озеленених тери-
торій  -  61,8 га.

Генпланом передбачено на довгостро-
ковий період централізоване водопоста-
чання житлової та громадської забудови 
та об’єктів комунального призначення від 
водопровідної насосної станції на річці 
Південний Буг шляхом будівництва магі-
стрального водогону з переходом дюкера 
на лівобережжя. Пропонується здійснити 
відведення каналізаційних мереж на існу-
ючі очисні споруди м.Хмільника шляхом 
будівництва централізованих каналізацій-
них мереж довжиною 12 км й магістрально-
го напірного колектора довжиною 1,93 км.

План зонування території с.Соколова   
визначає умови та обмеження використан-
ня територій для містобудівних потреб на ви-
значених зонах у межах населеного пункту.

Містобудівні документи розроблені 
ТОВ «НВК «Світязь»» (м.Вінниця). Вар-
тість робіт із розробки Генерального плану 
с.Соколова – 573 тис. грн (міський бюджет 
- 193 тис. грн, субвенція обласного бюдже-
ту - 387 тис грн). План зонування території 
с.Соколова – 179,1 тис. грн  (міський бю-
джет). 

У зв'язку з триваючою широко-
масштабною збройною агресією 
Російської Федерації проти Укра-
їни, на підставі пропозиції Ради 
національної безпеки і оборони 
України, відповідно до пункту 20 
частини першої статті 106 Кон-
ституції України, Закону України 
"Про правовий режим воєнного 
стану" 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-ІХ, продовжити строк 
дії воєнного стану в Україні з 
05 години 30 хвилин 26 берез-
ня 2022 року строком на 30 діб.

2. Міністерству закордонних 
справ України забезпечити ін-
формування в установленому 
порядку Генерального секретаря 
ООН та офіційних осіб іноземних 
держав про продовження строку 
дії воєнного стану в Україні і при-
чини прийняття такого рішення.

3. Цей Указ набирає чинності 
одночасно з набранням чиннос-
ті Законом України "Про затвер-
дження Указу Президента Укра-
їни "Про продовження строку дії 
воєнного стану в Україні".

Президент України
В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
14 березня 2022 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 
№133/2022

Про продовження строку дії 
воєнного стану в Україні

З метою вшанування світлої пам'яті, 
громадянської відваги і самовідданос-
ті, сили духу, стійкості та героїчного по-
двигу воїнів, полеглих під час виконання 
бойових завдань із захисту державного 
суверенітету та територіальної ціліснос-
ті України, мирних громадян, які загину-
ли унаслідок збройної агресії Російської 
Федерації проти України, постановляю:

1. Започаткувати проведення щоден-
но о 9 годині 00 хвилин загальнонаці-
ональної хвилини мовчання за співвіт-
чизниками, загиблими внаслідок збройної 
агресії Російської Федерації проти України, 
яку оголошувати у всіх засобах масової ін-
формації незалежно від форми власності.

2. Кабінету Міністрів України, обласним, 
Київській міській державним адміністраці-
ям забезпечувати проведення загальнона-
ціональної хвилини мовчання, у тому числі 
у закладах освіти.

3. Міністерству закордонних справ Укра-
їни забезпечити проведення закордонними 
дипломатичними установами України що-
денно о 9 годині 00 хвилин за місцевим 
часом у державах перебування загально-
національної хвилини мовчання за співвіт-
чизниками, загиблими унаслідок збройної 
агресії Російської Федерації проти України.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його 
підписання.

Президент України 
В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
16 березня 2022 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 №143/2022

Про загальнонаціональну хвилину 
мовчання за загиблими внаслідок 

збройної агресії Російської Федерації 
проти України

Верховна Рада України постановляє:
I. Внести до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів 

України такі зміни:
«Стаття 114-2. Несанкціоноване поширення інформації про направ-

лення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, 
переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених 
відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах 
воєнного або надзвичайного стану

1. Поширення інформації про направлення, переміщення зброї, 
озброєння та бойових припасів в Україну, у тому числі про їх перемі-
щення територією України, якщо така інформація не розміщувалася у від-
критому доступі Генеральним штабом Збройних Сил України чи Міністер-
ством оборони України або в офіційних джерелах відповідних відомств 
країн-партнерів, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану, - 
карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

2. Поширення інформації про переміщення, рух або роз-
ташування Збройних Сил України чи інших утворених від-
повідно до законів України військових формувань, за мож-
ливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не 
розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних 
Сил України, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану, - ка-
рається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчине-
ні за попередньою змовою групою осіб або з корисливих мотивів, 
або з метою надання такої інформації державі, що здійснює зброй-
ну агресію проти України, чи незаконним збройним формуванням, або 
якщо вони спричинили тяжкі наслідки, - караються позбавленням волі 
на строк від восьми до дванадцяти років».

Президент України 
В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ 24 березня 2022 року

ЗАКОН УКРАЇНИ 
(витяг)

Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального 
кодексів України щодо забезпечення протидії несанкціонованому 

поширенню інформації про направлення, переміщення зброї, 
озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або 
розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до 

законів України військових формувань, вчиненому 
в умовах воєнного або надзвичайного стану

  •   У МІСЬКІЙ РАДІ  •

Звернення ухвалено на позачерговій 28 сесії Хмільницької 
міської  ради 5 березня 2022 року.

На період воєнного стану міський 
ЦНАП працює, але надає обмежене коло 
адмінпослуг. Доступними для отриман-
ня є послуги з земельних та комуналь-
них питань, містобудування та архітек-
тури, соціальні послуги. Це ті послуги, 
які безпосередньо надає міська рада та 
її виконавчі органи.

Враховуючи те, що державні реєстри на 
період воєнного стану не працюють тимча-
сово недоступними є такі послуги: 

- реєстрація права власності на жит-
ловий будинок; реєстрація права власнос-
ті на земельну ділянку; реєстрація дого-
ворів оренди земельних ділянок; видача 
інформаційних довідок з Державного реє-

стру речових прав на нерухоме майно; на-
дання відомостей з Державного земель-
ного кадастру у формі витягу з ДЗК про 
земельну ділянку; видача витягу з техніч-
ної документації про нормативно-грошо-
ву оцінку землі.

Це визначено постановою Кабінету Міні-
стрів України від 28 лютого 2022 року №165 
«Деякі питання реалізації прав і законних 
інтересів фізичних та юридичних осіб», про 
що ми вже інформували попередньо.

Маєте питання щодо переліку послуг 
та порядку їх отримання або ж потребує-
те консультації – ми готові Вам допомогти.
Звертайтеся за телефоном: (0432) 2-20-85 
з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 17:30.

  •   ЯК ПРАЦЮЄ ЦЕНТР АДМІНПОСЛУГ  •
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Старостинські округи на чолі зі старостами 
акумулюють значний запас продовольства і 
засобів побуту у воєнний час.

Це – овочі, фрукти, мед, олія з домашніх за-
пасів, домашня овочева консервація, м’ясні кон-
серви, крупи, мука, цукор, макаронні вироби, а 
ще – потрібні засоби гігієни, білизна та взуття.

Міська рада все ретельно обліковує та розпо-
діляє на першочергові потреби в умовах воєнного 
стану.

«Кожен із вас важкою працею заробив те, що 
маєте. Але в час війни ви без вагань готові поділи-
тися, віддати все людям, Армії, всім, хто потре-
бує допомоги. Ваше добре серце підтримує жит-
тя, щоб Україна мала щасливе майбутнє!», - із 
вдячністю каже міський голова Микола Юрчишин. 

Добрі люди! Від серця – дякуємо всім вам!
У єдності – наша СИЛА, у єдності – ПЕРЕМОГА!
Переможемо! Все буде УКРАЇНА!

НА ФРОНТІ ТУРБОТИ - СТАРОСТИНСЬКІ ОКРУГИ!

Усе нові й нові вантажі міжнародної гуманітар-
ної допомоги прибувають до нашої громади.  Це ве-
лика дружня поміч від польських  міст-партнерів: 
Буско-Здруй, Тарновського повіту, міст - Краків, 
Бєрава, села Яксманіце.

Мешканці польських громад відправляють до Укра-
їни тонни речей, серед яких – ліки, продукти, воду, за-
соби гігієни та побутової хімії, одяг, ковдри, спальні 
мішки, карімати та акумулятори для телефонів (павер-
банк).

Громада міста і гміни Буско-Здруй на чолі з бурго-
містром паном Вальдемаром Сікорою  передала лег-
ковий автомобіль підвищеної місткості (мінівен) OPEL 
ZАFIRA. Цей транспортний засіб поставлено на облік 
в головному управлінні Національної поліції у Вінниць-
кій області в якості гуманітарної допомоги. Авто слугує 
для національної безпеки і оборони. 

Міський голова Микола Юрчишин разом із грома-
дою щиро дякує містам-побратимам, головам громад, 
урядам та кожному і кожній, хто докладає зусиль, щоб 
допомогти українцям вистояти і перемогти.

Молимося про перемогу над окупантом і дуже спо-
діваємося, що скоро зможемо побачитися з вами, 
добродії, в мирній Україні! Зустрінемося, щоб тепло 
обійняти один одного і від серця подякувати за добро-
чинність!!!

ВЕЛИКІ ЗУСИЛЛЯ - ДЛЯ ВЕЛИКОЇ ПЕРЕМОГИ!

Служба у справах дітей повідомляє: від-
повідно до чинного законодавства, що ре-
гулює правовий режим воєнного стану, для 
виїзду дітей-сиріт, дітей, які позбавлені бать-
ківського піклування, за межі України необ-
хідне погодження органу опіки та піклування.

Для виїзду за межі України дітей, які не 
досягли 16-річного віку, в супроводі одно-
го з батьків, баби, діда, повнолітніх бра-
та, сестри, мачухи, вітчима або інших осіб, 
уповноважених одним із батьків необхід-

не погодження органу опіки та піклування.
Служба у справах дітей готує відповідні до-

кументи.
Також просимо жителів громади повідомля-

ти нас про дітей, які прибули у громаду із тери-
торій активних бойових дій та залишилися без 
батьківського піклування.

Наші контакти: тел. 04338 2 32 31 (понеділок- 
четвер, з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 15.45).

Все буде Україна!
І кожна дитина на своїй Землі буде щасливою!

ДЛЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ

МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ: 
ЯК ЗВЕРТАТИСЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ

Медичні послуги – доступні для хмільни-
чан і однаково доступні для вимушених пе-
реселенців.

Громадяни, які знайшли в нас територіаль-
ний прихисток, можуть звернутися за медич-
ною допомогою до: КНП “Хмільницький центр 
первинної медико-санітарної допомоги” із 
відповідними підрозділами:

- амбулаторія загальної практики сімейної 
медицини за адресою: вул. Пушкіна, 64 у робочі 
дні  з 08:00 до 18:00, у вихідні дні з 08:00 до 
12:00;

- амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини (сільські) понеділок-п’ятниця з 08:00 
до 15:00, субота з 08:00 до 13:00, неділя - ви-
хідний;

 - пункти здоров’я (колишні ФАПи): понеді-
лок-субота, неділя- вихідний.

За медичною допомогою можна звернутися 
незалежно від укладених раніше договорів з сі-
мейними лікарями.

Також щоденно з 8:00 до 18:00 год. працює 
контакт-центр за телефонами:

+38 063 690 21 08, +38 097 626 40 08.
Відповідно до призначень сімейних лікарів 

громадяни можуть отримати необхідно медичну 
допомогу вторинного рівня в КНП “Хмільницька 
центральна лікарня” в поліклінічному відділен-
ні за адресою: вул. Пушкіна,64 або стаціонарно-
му відділені за адресою: вул. Монастирська, 71.

Для отримання стоматологічних послуг є 
можливість звернутись до лікарів-стоматологів 
КНП “Хмільницька стоматологічна полікліні-
ка” за адресою: вул. Пушкіна, 66.

Будьмо здорові, щоб дочекати Перемоги! 

Світ довкола Добра повертається… 
І зараз, коли так тривожно в нашій 
країні, це особливо помітно. Нас ще 
дужче продовжують підтримувати 
держави цивілізованого 
європейського світу. І серед цих 
добродіїв – дружня Польща та її 
чуйні міста. І це дуже цінно!!!

OPEL ZАFIRA з міста Буско-Здруй

Де ще є так, щоб зі всіх околиць 
сіл, селищ, міст та містечок люди 
поспішали на допомогу, з віддачею 
слова й обов’язку гуртувалися на 
єдину мету – для вагомої підмоги 
фронту і захисникам!
У кожному населеному пункті ки-
пить робота… Це так у нас, в Україні!
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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: №221803 від 31.03.2022р. 

Виконавчий комітет Хмільницької міської 
ради висловлює співчуття Прокопович 
Ользі Дмитрівні, начальнику загального 
відділу міської ради, з приводу важкої втра-
ти – смерті батька Чернія Дмитра Ілліча, 
багаторічного керівника ВАТ «Хмільницький 
ремонтно-механічний завод», члена ви-
конавчого комітету Хмільницької міської 
ради 22 скликання (1994-1998 рр.).
--------------------------------------------------------------
Хмільницька міська рада та її виконав-
чий комітет висловлюють співчуття              
Прокоповичу Юрію Івановичу, депутату 
міської ради 8 скликання, з приводу смерті 
його тестя - Чернія Дмитра Ілліча.
--------------------------------------------------------------
Виконавчий комітет Хмільницької міської 
ради висловлює співчуття Зелінській 
Людмилі Анатоліївні, спеціалісту                                      
1 категорії відділу прогнозування і аналізу 
доходів фінансового управління міської 
ради, з приводу важкої втрати - смерті 
матері Черниш Євдокії Івовни.

МОЯ ТИ РІДНА УКРАЇНО

«Моя ти рідна Україно» - таку назву має нова чуттєва робота юної 
художниці, керівника гуртка образотворчого та декоративно-приклад-
ного мистецтва КЗ «Будинок культури» Юлії Бондар.

«У моїй уяві Україна постала в образі вільної, незалежної жінки. 
Мистецька робота виконувалася емоційно важко, адже наскрізни-
ми в серці є біль і страждання за Батьківщину, яка зараз у вогні», 
- розповідає пані Юлія.

Це перша картина місцевої художниці на військову тематику. У ній 
поєднався сучасний вимір нашого тривожного воєнного часу, який ми 
обов’язково переборемо мужністю, єдністю і своїм глибоким талантом!

Єднаймося! Переможемо!

 До уваги жителів сіл громади!
ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН
спеціалістами управління праці 

та соціального захисту населення міської ради 
на квітень 2022 року

Місце проведення
 прийому

Дата прийому Час прийому

с. Лозова 01.04.2022 з    9-00  до  15-45
с. Великий Митник 04.04.2022 з    9-00  до  16-00
с. Соколова 05.04.2022 з    9-00  до  16-00
с. Кожухів 06.04.2022 з    9-00  до  16-00
с. Кривошиї 07.04.2022 з    9-00  до  16-00
с.Порик 08.04.2022 з    9-00  до  15-45
с.Широка Гребля 11.04.2022 з    9-00  до  16-00
с.Сьомаки 12.04.2022 з    9-00  до  16-00
с.Куманівці 13.04.2022 з    9-00  до  16-00
с.Журавне 14.04.2022 з    9-00  до  16-00

Офіс Генерального прокурора в умовах воєнного стану створив єди-
ний ресурс для акумулювання та документування воєнних злочинів 
https://warcrimes.gov.ua.

Якщо Ви стали потерпілим/потерпілою або свідком воєнних злочинів 
проти цивільного населення і можете надати свої свідчення та докази - 
зателефонуйте +38 068 173 52 02.

Зібрана інформація буде використана Офісом Генерального проку-
рора в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі та в українських су-
дах, а також під час потенційних спеціальних міжнародних трибуналів.

Ці докази теж будуть використані Міністерством закордонних справ 
України у Міжнародному суді ООН, Міністерством юстиції України в Єв-
ропейському суді з прав людини.


