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Загальні відомості про ТГ 

Площа – земельні угіддя становлять  63590,24 га, з них: 

сільськогосподарських угідь –  37285,1 га, в т.ч. орної землі – 32068,6 га. 

Кордони- межує з Вінницьким районом Вінницької області. Відстань 

від центру територіальної громади – м.Хмільника до столиці України  –  

м.Києва – 246 км, до обласного центру – м.Вінниці – 63 км, до м.Львова 340 

км. 

 

Хмільницька міська територіальна громада сформована на основі 

об’єднання Хмільницької міської ради  та окремих сільськихгромад 

Хмільницького та Літинського районів Вінницької області.  

Хмільницька міська територіальна громада включає в себе місто 

Хмільник-адміністративний центр  і наступний41 сільський населений пункт: 

1. Населені пункти (села): Лозова, Педоси, Вугли, Гулі, Думенки, Лелітка, 

Вербівка, Крутнів з центром у селі Лозова. 

2. Населені пункти (села): Порик, Курилівка, Томашпіль, Журавне, 

Олександрівка з центром у селі Порик. 

3. Населені пункти (села): Кривошиї, Колибабинці, Сьомаки, Сербанівка, 

Білий Рукав з центром у селі Кривошиї. 

4. Населені пункти (села): Кожухів, Лісне, Теси, Іванівці, Лука, Осічок, 

Шевченка, Лисогірка, Медведівка, селище Красносілка з центром у селі 

Кожухів. 

5. Населені пункти (села): Широка Гребля, Голодьки, Стара Гута 

з центром у селі Широка Гребля. 

6. Населені пункти (села): Соколова, Березна, Крупин, Чудинівці, 

Куманівці з центром у селі Соколова. 

7. Населені пункти (села): Великий Митник, Філіопіль, Будків, Малий 

Митник, Кушелівка з центром у селі Великий Митник. 

Хмільницькою міською радою призначено 7 старост. 

Наявне населення – 43609 осіб, в т.ч. міського – 27158 осіб,сільського – 

16451 тис. осіб. 

 

Суспільно-громадська ситуація 

 

Активні громадські організації: 

1. Хмільницька міська організація ветеранів України. 



2. Спілка ветеранів війни в Афганістані м. Хмільника та Хмільницького 

району. 

3. Громадська організація «Спілка учасників АТО м. Хмільника та 

Хмільницького району». 

4. Хмільницька міська громадська організація «Народне віче Хмільник». 

5.Громадське формування з охорони громадського порядку «Народна 

самооборона» у м. Хмільнику та Хмільницькому районі. 

6. Громадська організація Хмільницьке об’єднання «Інваліди Чорнобиля та 

учасники ліквідації Чорнобильської катастрофи». 

7. Хмільницька районна громадська організація «ПРАВО». 

8. Хмільницька міська громадська організація «Центр аналізу місцевої 

політики». 

9. Громадська організація «Хмільницька міська Спілка поляків імені 

Владислава Реймонта». 

10. Громадська організація «Хмільницька організація захисту та допомоги 

особам з інвалідністю «Спільний шлях». 

11. Громадська організація «Знай, щоб жити». 

12. Громадська організація «Туристично-оздоровча Україна». 

13. Громадська організація «Планета добра».  

 

Найбільші релігійні конфесії: Українська Православна Церква, 

Українська Греко-католицька Церква, Римсько–Католицька церква в Україні, 

Православна церква України, Церква євангельських християн-баптистів, 

Церква християн віри євангельської, Церква християн адвентистів сьомого 

дня, Християнська церква (повного євангелія) «Ранкова зірка». 

 

Економічний розвиток 

 

У 2020 році реалізовано три проекти:  

1. Проєкт Енергоефективність у громадах II "Проведення енергетичного 

аудиту та розробка енергетичних сертифікатів для громадських 

будівель Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади". 

Проект реалізований у лютому-березні 2020 року. Загальна вартість 

реалізованого проекту 92000 грн. Кошти Хмільницької міської ради 

27600 грн., кошти грантодавця - 

DeutscheGesellschaftfurInternationaleZausammenarbeit (GIZ) GmbH 64400 

грн.  

2. Проєкт “Нове будівництво лінії зовнішнього освітлення по вул. 

Коцюбинського в м. Хмільнику Вінницької області”. Проект 

реалізований у липні - жовтні 2020 року. Загальна вартість 

реалізованого проекту 490849,68 грн. Кошти Хмільницької міської 



ради 306034,60 грн., кошти грантодавця - 17 обласного конкурсу 

184815,08 грн. 

3. Проєкт “Будівля з використанням енергозберігаючих технологій з 

утепленням фасаду та горищного перекриття дошкільного навчального 

закладу №1 по вул. Декабристів, 13 в м. Хмільник - реконструкція”. 

Проект реалізований у серпні-грудні 2020 року. Загальна вартість 

реалізованого проекту 9307834 грн. Кошти Хмільницької міської ради  

3037834 грн., кошти грантодавця - Державний фонд регіонального 

розвитку  "Велике будівництво" 6270000 грн. 

 

Житлове будівництво 

- Будівництво багатоповерхового житлового будинку з вбудовано-

прибудованими приміщеннями у м.Хмільник, вул. 1-го Травня, 41-Б – 

ТОВ «ВІННИЦЯБУД». 

- Будівництво гуртожитку у м.Хмільник, вул. Монастирська, 59а – 

ВАТ «Гніванський кар’єр». 

 

Середньооблікова кількість штатних працівниківХмільницької міської 

ради: 135 осіб. 

 

Виробнича спеціалізація громади: 
Промислові підприємства громади зосереджені на території міста 

Хмільника та представлені такими видами діяльності, як виробництво 

харчових продуктів, напоїв, виробництво одягу, виробів зі шкіри, 

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім 

машин і устаткування, машинобудування, крім ремонту і монтажу машин, 

виробництво меблів. 

На території громади  функціонують основні промислові підприємства: 
Повна назва підприємства Вид діяльності 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХМІЛЬНИЦЬКИЙ 

ЗАВОД СУХОГО ЗНЕЖИРЕНОГО 

МОЛОКА "МОЛОЧНИЙ ВІЗИТ" 

Виробництво харчових продуктів 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"АГРОКОМПЛЕКС ХМІЛЬНИКПРОДУКТ" 

Виробництво харчових продуктів 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ХМІЛЬНИКМЕБЛІ" 

Виробництво інших меблів 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХМІЛЬНИКМЕБЛІ" 

Виробництво інших меблів 

ПрАТ "ХМІЛЬНИЦЬКА ШВЕЙНА 

ФАБРИКА "ЛІЛЕЯ" 

Виробництво верхнього одягу 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ХМІЛЬНИКСІЛЬМАШ" 

Виробництво машин і устаткування для 

сільського та лісового господарства 



 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АДМ 

ХМІЛЬНИЦЬКИЙ ЕЛЕВАТОР” 

Виробництво продуктів борошномельно-

круп’яної промисловості; оптова торгівля 

зерном, насінням та кормами для тварин; 

неспеціалізована оптова торгівля харчовими 

продуктами, напоями та тютюновими 

виробами; діяльність автомобільного 

вантажного транспорту; складське 

господарство 

 

 

Сільське господарство 

Сільськогосподарські підприємства використовують 25870,0 га ріллі, 

фермерські господарства  використовують 6198,0 га. 

Земель налічується: 

-зайнятих лісом    - 7687,4  га; 

-ставками    - 313,2 га; 

-пасовищами   - 3376,4 га; 

-сіножаті    - 1841,3 га. 

Основною спеціалізацією сільськогосподарських підприємств всіх 

форм власності в рослинництві є вирощування зернових культур (озима 

пшениця,  кукурудза, гречка) і технічних культур (соняшник, соя, озимий 

ріпак, цукрові буряки), в тваринництві - виробництво м’яса, молока.  

Сільськогосподарську діяльність на території громади здійснюють 52  

підприємства, в тому числі фермерських господарств – 29.  

Тваринництвом на території громади займаються 8 господарств різних 

форм власності, із них молочним скотарством – 8, свинарством – 1.  

 

Гуманітарна сфера 

Заклади освіти: мережа закладів загальної середньої освіти в громаді 

налічує 22 загальноосвітніх навчальних заклади, де здобуває освіту 4748 

дітей шкільного віку: 

- загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступеня – 15; 

-  загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступеня – 6; 

- загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня – 1. 

Мережа дошкільних навчальних закладів налічує 20 закладів із кількістю 

вихованців 1372 осіб. Завантаженість дошкільних навчальних закладів 

складає 103 вихованці на 100 місць. Це свідчить про те, що діти дошкільного 

віку у громаді повністю охоплені дошкільною освітою. 

На території громади функціонують 2 професійно-технічні навчальні 

заклади: 

- ДНЗ «Професійнийліцейсферипослуг м. Хмільник»; 

- ДПТНЗ "Хмільницький аграрний центр професійно-технічної освіти". 



Наявні наступні заклади позашкільної освіти: Центр дитячої та юнацької 

творчості, КПНЗ «Хмільницька школа мистецтв», Хмільницька дитячо-

юнацька спортивна школа, Громадська організація «Центр розвитку дитини 

«Долоньки».  
 

Заклади охорони здоров'я та санаторно-курортні заклади:мережа закладів 

охорони здоров᾽я Хмільницької міської територіальної громади представлена 

наступними закладами: 

- КНП «Хмільницький центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Хмільницької міської ради (амбулаторне лікування); 

- КНП «Хмільницька центральна лікарня» Хмільницької міської ради 

(стаціонарне лікування); 

- КНП «Хмільницька стоматологічна поліклініка» Хмільницької міської ради 

(стоматологічні послуги); 

- 25 фельдшерсько-акушерських пунктів; 

- 5 амбулаторно-поліклінічних закладів. 

 

         Хмільник як місто-курорт представляють 8 оздоровниць: 

- Санаторій «Радон» АПНВП «Візит»; 

- ТОВ «Санаторій «Поділля»; 

- ДП «Клінічний санаторій «Хмільник» ЗАТ ЛОЗП України 

«Укрпрофоздоровниця»; 

- МРЦ «Південний Буг» МВС України; 

- КНП «Хмільницька обласна лікарня відновного лікування  Вінницької 

обласної ради»; 

- ВСП Санаторій «Медичний центр реабілітації залізничників»; 

- ТОВ «Санаторій «Березовий гай»; 

- Центральний військовий клінічний санаторій «Хмільник». 

 

Туристичні об'єкти: курортні території – 8 од.; готелі - 6 од.; об'єкти 

культурної спадщини - 19 од.;  музеї - 2 од.  

 

Ключові проблеми громади: актуальною проблемою на теперішній 

час є потреба у проведенні капітальних ремонтів та утеплення будівель 

закладів освіти, які розташовані на території сільських населених пунктів, що 

були приєднані в результаті адміністративно-територіальної реформи. Також 

проведення капітального ремонту систем опалення та водопостачання у 

зазначених закладах. Капітальні та поточні ремонти автодоріг та тротуарів у 

місті та  сільських населених пунктах. 

 

 

 


