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 ПОЕТИЧНО
Хмільник мій- 

серцем молодий!
Маленьке місто у колисці,
В долонях матінки-землі,
Зростало в травах шовковистих,
Над Бугом ніжилось в теплі.
Хатки низенькі засівались,
Барвінком вулиці плелись,
І килимами застелялись
Чагарники, болото, ліс…
Із рук прапращурів невтомних
Лягала праця на віки.
З племен нікому не відомих,
Зростали мужні козаки.
Так кожен день, і так – століття,
Горталось книгою – життя,
Мечі гострило лихоліття,
Гуділа під щитом земля.
І орачі плуги складали,
Стихав ремесел передзвін,
Коли йшли «чорними шляхами»
Ті, хто нас знищити хотів.
Татарських стріл глибокі рани
І шляхти польської мечі –
Серця шматовані вітрами,
Як пам’ять, що не спить вночі.
Здійнялись мури аж до неба,
Чатує вежа спокій дня,
Поважним велетом-ведмедем
Дрімає Замкова гора.
А Буг і далі горне хвилю,
Гойдає сонце в пелені…
Зійшлись століття, мода, стилі,
Висотки виросли нові…
Земля у Божий час вродила
Потік цілющої води,
Із джерела черпають силу
Дівчата й хлопці- козаки.
Росте Хмільник у повній силі,
Бо ж древні витоки - живі.
І хто сказав, що він вже сивий,
Коли він серцем молодий!
 
          Ю.Бичківська-Бараболя

 ВІД ГРОМАДИОФІЦІЙНО
 Із нагоди 655-річчя Хмільника юні 
журналісти - вихованці Центру дитячої 
та юнацької творчості запросили до 
діалогу жителів нашої громади. Тож 
до Вашої уваги - думки громадян, які 
поділилися своїми побажаннями рідному 
місту.

У СЛОВІ ВДЯЧНОСТІ - 
МОЯ ЛЮБОВ ДО МІСТА!

	 Дорога	Хмільницька	громадо!	
	 Шановні	гості	міста-курорту!
 Надзвичайно щасливий, що маю нагоду привітати усіх 
із нашим спільним родинним святом – 655-річчям міста.
 Це свято нашого одкровення перед рідним містом, в яко-
му ми народилися, виросли, живемо, виховуємо дітей і внуків, 
приймаємо гостей, ходимо до церкви, працюємо, кохаємо, 
мріємо… Тут проростає коріння нашого роду Хмільницького, 
міццю гартоване, героїчним чином здобуте, тут у шанобливо-
му спомині живе пам'ять про наших предків, тут доброзичливо 
співіснують минуле та сучасне – таке все для нас найдорожче! 
 Це свято нашої вдячності за Богом дану цілющу радо-
нову воду, що повертає бажання жити й радіти життю, вірити і 
сподіватися на диво зцілення.
 Це свято пам’яті, свято нашої довічної вдячності за-
сновникам, господарникам і прихильникам Хмільника, котрі 
дбайливо передали нам у спадок таку життєдайну територію, 
над усе сподіваючись у її прогресивне становлення та добро-
бут. 
 Це свято віри у краще, гідне майбутнє наших дітей, в 
яких ми найбільше бачимо продовження славних Хмільницьких 
традицій. Це свято нашого міста, в якому хочеться жити, госпо-
дарювати, повсякчас повертатися до рідного дому.  
 Це свято поваги хмільничан один до одного, до наших 
гостей, свято нашої взаємної згоди, поради, допомоги. 
 Дякую кожному за турботу про рідний Хмільник, за 
добрі справи для розвитку міста. У день народження міста зичу 
всім щонайкращих гараздів – миру, добра, злагоди, здоров'я, 
радості й наснаги творити добро, берегти Хмільник та Україну! 
 Зі святом, наш славетний Граде! 
             Щасти тобі, наш сивочолий Хмільнику!
 З повагою                  Хмільницький міський голова  
                  Сергій РЕДЧИК 

Пацанівська	
Наталія	Миколаївна	
директор	історичного	
музею	м.	Хмільника
-Пані	Наталіє,	 скажіть	
будь	 ласка,	 яким	 Ви	 ба-
чите	наше	місто?
-Перш за все чистим і 
квітучим…та, якщо го-
ворити конкретно, то за 
чистоту треба братися 
усім разом і пересічному 
жителю міста, і про-
владним структурам. 
Хотілося б, щоб сміттєбаки стояли на кожному кроці: 
і в парку, і на Замковій горі, а не лише в центрі міста, 
бо саме тут зосереджені зони відпочинку. За родом  
діяльності і просто як свідома людина дуже перейма-
юся  станом історичних архітектурних пам’яток на-
шого міста. Хочеться, щоб такі місця були не лише 
збережені для наших нащадків, а й своїм виглядом  
приваблювали краєзнавців, туристів, відпочиваючих.
	 -Щоб	 Ви	 побажали	 нашому	 місту?
- Я люблю своє місто, бо тут проживають щирі, відкриті, 
доброзичливі і працьовиті люди. Маю надію, що всі 
разом ми зробимо своє місто квітучим і привабливим
туристичним центром та відомим курортополісом.
   

продовження	на	стор.2

Купрінович	Микола	
Володимирович
керівник	 гуртка					
«Настільний	теніс»	
Центру	дитячої	та
	юнацької	творчості
-Миколо	 Володимирови-
чу,	 наближається	 чудо-
ве	 	 свято,	 наше	 місто	
знову	 буде	 відзначати	
свій	 день	 народження.	
Щоб	 Ви	 хотіли	 поба-
жати	 Хмільнику	 в	 ці	

святкові	дні	і	яким	Ви	бачите	його	завтрішній	день?
           - Дуже хочеться      бачити місто        завжди  затишним     і    гарним.
Віднедавна окрасою вулиць стали декоративні 
квітники та сучасні світильники. Нехай у на-
шому місті буде більше місць відпочинку для 
молоді, людей старшого і навіть похилого віку.
У центральному парку так хочеться бачити 
Клуб відпочинку, де можна було б грати в шахи, 
теніс, більярд, а ввечері - молодіжні дискотеки.
Бажаю рідному місту рости,  розбудовуватися, славитися   
й   надалі    гостинними   людьми   і  цілющими     курортами.
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 ВІД ГРОМАДИ       ВІДКРИЙ ДЛЯ СЕБЕ РІДНЕ МІСТО!
продовження,	початок	на	стор.1

Бабій	Марія	
Романівна,	
бібліотекар	 Хмільницької	
районної	бібліотеки	
для	дорослих	
-	 Маріє	 Романівно,	
скажіть	 будь	 ласка,	 яким	
Ви	 бачите	 майбутнє	 на-
шого	міста	і	щоб	Ви	поба-
жали		хмільничанам?
- Звичайно, хотілося 
би, щоб це було справді 
європейське місто з су-
часними дорогами, щоб 

відкривалися підприємства і з’являлися нові робочі 
місця, щоб молодь мала можливість цікаво і змістовно 
проводити свій вільний час, брала активну участь  у 
громадському житті міста. Хмільничанам бажаю лю-
бити і берегти своє місто, плекати його як квітучий 
сад і завжди пам’ятати, що тільки від нас залежить 
добробут у місті.
Гаврилюк	Оксана	
Вікторівна,	
економіст	
клінічного	санаторію	
«Хмільник»	МО	України
-Оксано	 Вікторівно,	 щоб	
Ви	побажали	місту	в	день	
його	народження?
     - Перш за все мирного 
неба, щасливих усміхнених 
людей, розквіту та розбудо-
ви нашого міста .   
Мріється, щоб у Хмільнику 
з’явився сучасний кінотеатр,були облаштовані 
пляжі для літнього відпочинку, відкрилися сучасні 
книжкові магазини… 
   Думаю, що все це значною мірою залежить  і від 
нас усіх, і звичайно, від міської влади…Маємо разом 
думати, разом планувати і разом вирішувати як по-
кращити життя і відпочинок хмільничан.

    16 вересня вихованці Центру дитячої та юнацької 
творчості взяли участь у загальноміській акції «Зро-
би добру справу!», що проводиться за ініціативи 
міськрайонної Спілки учасників АТО та підтримки 
виконавчого комітету Хмільницької міської ради.
    Діти разом із педагогами закладу суботнього ранку  
дружньо вийшли на допомогу своїм старшим това-
ришам – учасникам АТО, які вирішили пофарбува-
ти центральний міст Хмільника. Підтримавши таку 
ініціативу,  вихованці позашкільного закладу прак-
тично засвідчили своє бажання робити добрі справи 
для міста, бути активними у житті міста.
       За спільною роботою час минув швидко, і, 
найголовніше, що результат молодечої свідомої праці 
не забарився -  міст у центрі заяснів новим життям, 
набувши відтінків патріотичного жовто-блакиття. 
Тож чи не кожен, хто проходив цього вихідного дня 
курортним містом, не шкодував слів теплої вдячності 
тим, хто знайшов часу для потреб рідного міста.
    Виконавчий комітет міської ради також щиро дякує  
учасникам загальноміської акції. Ваші добрі справи - 
необхідні для міста, адже лише в об’єднанні зусиль, 
намірів і дій ми зможемо зробити наш Хмільник най-
кращим.

	 Народжується	 людина,	 а	 з	 нею	 на	 світ	 Божий	 з’являється	
усвідомлення	приналежності	до	своєї	Батьківщини,	її	рідної	сторони.	Ми	
–	хмільничани,	і	життя	нашого	міста	тисячею	ниточок	єднає	усіх	ще	від	
народження,	творячи	єдину,	міцну	громаду,	в	якій	і	влада,	і	жителі	міста	
докладають	спільних	зусиль	для	територіального	добробуту.	Тож	у	цьо-
му	ювілейному	спецвипуску	ми	підготували	для	читачів	дайджест	голов-
них	подій	вересня,	що	мають	вплив	на	розвиток	рідного	міста,	а	відтак	і	
кожного	хмільничанина.  

 Хмільничани мають ко-
рисний для здоров’я і 
змістовний відпочинок. 
Для цього в місті 
функціонує дитячо-
юнацька спортивна шко-
ла, стадіон, спортивні 
зали, майданчики, 
гімнастичні містечка, 
стрілецькі тири, про-
водяться оздоровчі та 
спортивно-масові заходи.
      У спортшколі успішно 
працює відділення фут-
болу, легкої атлетики, 
волейболу та вільної 
боротьби. Крім того, 
цьогоріч на території 
спортивної школи про-

ведена реконструкція 
спортивного майданчика 
ігрових видів спорту та 
міні-футболу зі штуч-
ним покриттям. З на-
годи відзначення Дня 
фізичної культури і спор-
ту 8 вересня на міському 
стадіоні відбулося урочи-
сте відкриття спортивно-
го майданчика зі штуч-
ним покриттям.      
  Після святкового пере-
тину символічної стрічки 
на новому спортмай-
данчику відбувся фут-
больний поєдинок серед 
вихованців спортивної 
школи. 

 7 вересня відбулося 
засідання Комісії з пи-
тань Бюджету участі, 
на якому, за резуль-
татами голосування 
хмільничан, затверджені 
проекти-переможці. За-
уважимо, що активни-
ми громадянами міста 
було підготовлено та на-
правлено на конкурс 13 
проектів. 
    До участі в голосуванні 
Комісією допущено 11 
проектів, 5  - із яких 
визнані переможця-
ми (набравши більшу 
кількість голосів). Зага-
лом у голосуванні взяли 
участь 1253 хмільничани 
(1775 голосів). Тож у рей-
тингу переможців - такі 
проекти: 
• проект №4 
«Спортивний майдан-
чик для усіх». Автор 
проекту – Наталя Шев-
ченко. Бюджет  проекту 
– 199 685 грн.;
• проект №6 «Об-
лаштування фут-
больного поля на 
прибудинковій території 
житлового будинку по 

вул. Монастирська, 1». 
Автор проекту – Надія 
Городівська. Бюджет про-
екту – 200 000 грн.
• проект №7 «Вста-
новлення WORKOUT 
комплексу та іншого 
спортивного обладнан-
ня». Автор проекту – Во-
лодимир Руденко. Бюд-
жет проекту – 190 000 
грн.;
• проект №12 
«Ресурсні кімнати – 
крок до успішного 
життя в соціумі дітей з 
інвалідністю!». Автор 
проекту – Тетяна Мазур. 
Бюджет проекту – 
198 964 грн.;
• проект №13 «Об-
лаштування ігрового 
спортивного майдан-
чика на прибудинковій 
території вул. Мона-
стирська, 56». Автор 
проекту – Леся Стадник.
Бюджет проекту – 159 
150 грн.
 Зазначимо, що проекти-
переможці будуть 
виконані у 2018 році. 
На їхню реалізацію у 
бюджеті міста -1 млн. грн. 

СПОРТ  ПО-НОВОМУ 

БЮДЖЕТОМ УЧАСТІ - 
БУДЕМО СПРОМОЖНІ

ЗУСТРІНЕМОСЯ В ПАРКУ 
 Очевидно, що попра-
цювавши, кожен прагне 
відпочити. Тоді чи не всі 
дороги ведуть до пар-
ку – нашої центральної 
відпочинкової території.    
 Міський парк імені 
Т.Г.Шевченка закладено 
вкінці 70-х років ХХ ст. 
і він охоплює територію 
близько 5 га. Влада міста 
прагне видозмінити 
паркову територію і 
вже тут проведені ро-
боти щодо заглиблення 
й розчистки одного зі 
штучних озер, облаш-
тування пішохідних 
алей із вимощенням 
тротуарною плиткою та 
встановленням лавок, 
а також місточка, що 

з’єднуватиме два береги 
цього водного об’єкта.
  11 вересня у 
пріоритетному порядку 
міський голова Сергій 
Редчик скликав нара-
ду із виїздом у місто за 
участі своїх заступників 
Володимира Загіки та 
Андрія Сташка, а також 
керівників профільних 
структурних підрозділів 
та комунальних 
підприємств міста.
   Розпочалася нарада 
на території Замкової 

гори, де очільник міста 
звернув увагу кому-
нальних підприємств на 
невідкладне проведення 
господарських заходів із 
благоустрою. 
  Далі учасники наради 
перемістилися до цен-
трального парку. Тут, 
як  вже зазначалося, до-
недавна були проведені 
роботи. 
 Оглянувши  господарські 
новації, Сергій Бо-
рисович зауважив на 
необхідності впоряд-
кування прибережних 
зон розчищеного парко-
вого озера, належному 
проведенні заходів із бла-
гоустрою довколишніх 
місць відпочинку. “Нам 

потрібно всім згурту-
ватися і навести лад 
на парковій території. 
Тож концентруємося на 
головному: скликаємо 
загальноміську толо-
ку, щоб все максималь-
но впорядкувати тут, 
щоб і гості і жителі ку-
рортного міста змогли 
комфортно відпочити, 
відзначаючи День 
міста”, – сказав міський 
голова Сергій Редчик, 
підсумовуючи нараду.

ПОКЛИКАНІ РЯТУВАТИ 
 В ієрархії професій 
одне із найпочесніших 
місць належить ряту-
вальникам, які завжди 
поспішають туди, де 
потрібна допомога.
 17 вересня Хмільницькі 
рятувальники відзначали  
своє професійне свято. 
Тож напередодні у рай-
онному  секторі Голов-
ного управління ДСНС 
України  у Вінницькій 
області відбулися 
урочисті заходи, під 
час яких міський го-
лова Сергій Редчик 

привітав колектив 
установи: «Ваше по-
кликання - цілодобово 
підтримувати постійну 
готовність до бороть-
би з незваним лихом і 
завжди якнайшвидше 
допомагати тим, хто 
потребує невідкладної 
допомоги. Нехай мир і 
злагода супроводжують 
Вас повсякчас.. 
 У День Вашого 
професійного свята зичу 
здоров’я, міцного духу, 
тепла у Ваших роди-
нах!» 

 ДЛЯ МІСТА    
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МІСЬКА РАДА ТА МІСЬКИЙ ГОЛОВА СЕРГІЙ РЕДЧИК 
ЗАПРОШУЮТЬ ВІДСВЯТКУВАТИ 

    ДЕНЬ МІСТА 
«ХМІЛЬНИКУ - 655»

23 вересня (субота)
 «СВЯТКУЄМО ЗДОРОВО»
  13.00 год. загальноміський легкоатлетичний забіг 
                          (старт: Площа Перемоги - проспект Свободи  
                               - вул.Столярчука - міська рада)
  13.30 год. -
     14.30 год. показові виступи зразкового хореографічного 
   колективу «Джерельце», а також провідних спортсменів 
   області зі складно-координаційних видів спорту - 
   акробатика, вільна та греко-римська боротьба, 
   східні єдиноборства (площа перед міською радою)  

«СВЯТКУЄМО РАЗОМ»
           (МІСЬКИЙ ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ) 

    15.00 год. - 22.00 год. урочистий концерт-вітання
                «ХМІЛЬНИКУ - 655» за участі:
 *відомих місцевих виконавців;
 *зразкового хореографічного ансамблю «ЗІРКИ АРЧІ»
 *родинного циганського ансамблю «Ягорі»
 *переможниці міжнародних пісенних фестивалів
   Олени Пантєлєєвої
 *учасника шоу-проекту Х-Фактор Олександра Павліка

«МІСТО ПРЕЗЕНТУЄ»
      з 15.00 год. виставка виробів декоративно-ужиткового 
мистецтва, майстер-класи із аква-гриму та декоративного плетення 
волосся, святкова торгівля.     

   «ГРОМАДА - ДЛЯ МІСТА»
    з 15.00 год.  доброчинна акція-ярмарка, організована на підтримку 
загальноміських громадських ініціатив зі збору коштів для споруд-
ження памя’тників жертвам Голодоморів та Героям Небесної Сотні.

«СВЯТКУЮТЬ ДІТИ» 
      16.00 год. - 18.00 год. дитяча розважальна програма із грай-
ливими конкурсами, атракціонами, різноманітними іграми та заба-
вами. 
  21.40 год.  СВЯТКОВЕ ФАЄР - ШОУ 
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	 Хмільник	 близький	 кожному,	 хто	 тут	
народився,	 виріс,	 живе	 та	 приїздить	 на	 благо-
датну	 оздоровчу	 територію	 за	 найціннішим	 у	
світі	–	здоров’ям	і	натхненням.		
 «Наше	 місто	 –	 наша	 родина!»,	 -	 	 так	
стверджує	кожен,	хто	в	серці	носить	любов	до	
своєї	малої	батьківщини,	втішається	її	успіхами,	
турбується	проблемами	 і	 вірить	 в	 успішні	пер-
спективи	розвитку.
 Такі	 ми	 –	 хмільничани!	 	 У	 нас	 небо	
всміхається	 чисто,	 гостинно	 схиляється	 до	
кожного	 в	 яснім	 промінні	 щирої	 любові.	 У	 нас	
цілющим	 джерельним	 потоком	 струмить	 ра-
донова	 вода	 із	 веселковими	 барвами	 життя.	
У	кожну	пору	 року	 –	Хмільник	 захоплює,	 чарує,		
запрошує	до	себе	знов	і	знов!

        ТАКІ МИ - ХМІЛЬНИЧАНИ!    


