
Інформаційний бюлетень міської ради

червень 2022
Розповсюджується безкоштовно

№6

ВІЙНА РУЙНУЄ МАЙБУТНЄ!

22 червня 1941 року…Чорний день… Допоки світ буде обертатися 
довкола сонця… На віки вічні…

День всенародної скорботи за всіма, хто пройшов дорогами війни…
Глибоким болем озивається сплюндрована ворогом українська 

земля… Скалічені долі… Загублене дитинство… Втрачена юність…    
Морок смерті… І сльози людські, що ніколи не виплакати… Океан 
сліз…На жаль, страшні уроки війни не засвоєно! Україна знову в огні…  
Пазурі російського окупанта нависли над її мирним небом. Міста, села 
та селища здригаються від літаків та смертельних ракет.

Глибоким болем обперезана волелюбна душа нашої країни. І в кож-
ного з нас серце тривожно стискається від того, що обсипається 
цвіт людських доль, які б у мирний час вершили світле майбутнє 
нової, щасливої, єдиної – нашої України.

Світ нарешті має зрозуміти, що війна руйнує! Руйнує майбутнє! 
Це шлях – в нікуди!!!

Цивілізований і правовий шлях прокладається миром, без насилля, 
без руйнації, у законний спосіб, де вершиною всього є повага до прав 
і свобод людини та громадянина!

Україна – житниця світу! Край мудрих, працьовитих, привітних, 
чуйних, волелюбних людей – господарів своєї Землі-годувальниці!

Ми вистоїмо! Переможемо! І буде щасливою наша Україна під мир-
ним небом! І все буде Україна!

Пам’ятаємо! Не забудемо!

Читайте у випуску:

Нові кардіографи 
в лікарських амбулаторіях

Відкрито першу 
поліцейську станцію

Медики провели 
унікальну операцію

Авто для ЗСУ купила 
гміна Буско-Здруй

Допомагає «U-LEAD з Європою» 

Не ігноруйте сигнал 
«Повітряна тривога» 

В умовах війни кожен і кожна має дбати про свою 
безпеку. Ворог знищує все, до чого може дотягнути-
ся: житлові будинки, магазини, лікарні, школи, садоч-
ки, об’єкти інфраструктури, а головне – людей.

Тому, коли чуєте сигнал «Повітряна тривога», хо-
вайтеся в безпечне місце!

Дотримання цього правила рятує життя.
Попередження для жителів громади лунає по сис-

темі оповіщення через гучномовці.
Повідомленння дублюється на Viber «Оповіщен-

ня Хмільницька громада».
Також ви можете завантажити застосунок «Пові-

тряна тривога», який сповіщає про початок та закін-
чення повітряної тривоги в регіонах України.

З повагою
Міський голова                                        

Микола ЮРЧИШИН
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ЗМІНИЛАСЯ ВАРТІСТЬ ПРОЇЗДУ НА МАРШРУТАХ

НАКАЗ 
№564/88 від 08.06.2022

Відповідно до указів Президента України 24 лютого 2022 року 
№64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», від 17 трав-
ня 2022 року №341/2022 «Про продовження строку дії воєнного 
стану в Україні», пункту 13 частини першої статті 8 Закону України 
«Про правовий режим воєнного стану», Порядку заборони торгівлі 
зброєю, сильнодіючими хімічними і отруйними речовинами, а та-
кож алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спир-
товій основі, в умовах правового режиму воєнного стану в Україні 
або окремих її місцевостях, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 29 грудня 2021 року №1457, враховуючи лист 
Вінницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній 
сфері центрального регіону від 03 червня 2022 року №2/1116,

НАКАЗУЄМО:
1. Заборонити з 10 червня 2022 року до закінчення воєнного 

стану на території області продаж суб’єктами господарювання ал-
когольних напоїв та речовин, вироблених на спиртовій основі, пра-
цівникам правоохоронних органів, військовослужбовцям Збройних 
Сил України, Національної гвардії України, територіальної оборо-
ни, інших військових формувань та особам зі зброєю.

2. Довести цей наказ до виконання органам місцевого самовря-
дування та Головному управлінню Національної поліції у Вінниць-
кий області.

3. Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з гро-
мадськістю обласної військової адміністрації забезпечити негайне 
інформування, зокрема через засоби масової інформації суб’єктів 
господарювання та населення про заходи, запроваджені цим на-
казом.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
Начальника обласної військової адміністрації Сергія Здітовецького.

Начальник обласної 
військової  адміністрації      
Сергій БОРЗОВ  

Командир сектору А
угрупування військ «Дністер»
Євген АНДРУЩЕНКО

Про заборону торгівлі на території області  
алкогольними напоями та речовинами, 

виробленими на спиртовій основі

15 червня на позачерговому 
засіданні виконкому ухвалено рі-
шення про встановлення вартос-
ті проїзду на міських маршрутах 
загального користування №1, 
№2, №3, №4, №5 в режимі марш-
рутного таксі в місті Хмільнику. 

Виконком розглянув заяви пере-
візників та їхні розрахунки тарифів 
на перевезення, врахував еконо-
мічно-обґрунтовані розрахунки, що 
опрацьовані управлінням агроеко-
номічного розвитку та євроінтеграції 
міської ради, а також критичну ситу-
ацію у зв’язку з різким підвищенням 
цін на пальне та паливно-мастильні 
матеріали в умовах воєнного стану.

Виконком ВИРІШИВ:
1. Встановити вартість проїзду 

на міських маршрутах загально-
го користування, які працюють в 
режимі маршрутного таксі, в місті 
Хмільнику в розмірі:

12,00 грн., а для дітей шкільно-
го віку до 14 років в дні шкільних 
занять -  6,00 грн..

2. Зобов’язати перевізників до-
тримуватися наступних вимог:

- забезпечення належного сані-
тарно-технічного стану усіх тран-
спортних засобів;

- дотримання графіків руху;
- посилення контролю за дотри-

манням культури поведінки водіями.
Загалом у місті Хмільнику на-

лічується 6 автобусних марш-
рутів загального користування.

На початку травня 2022 року до 

виконавчого комітету Хмільниць-
кої міської ради звернулися при-
ватні перевізники з клопотанням 
підвищити вартість проїзду через 
різке підвищення цін на пальне (а 
також його дефіцит) та палив-
но-мастильні матеріали, а також 
внаслідок підвищення мінімальної 
заробітної плати, податків, збіль-
шення вартості комплектуючих 
та запчастин до автобусів та ін-
ших складових вартості проїзду в 
умовах воєнного стану.

Перевізники пропонували під-
вищити тариф до 15-19 грн. Але 
виконком врахував необхідний у ни-
нішніх реаліях для розуміння баланс 
потреб і запитів хмільничан на ко-
ристування транспортом і спро-

можність перевізників працювати 
на маршрутах. (12,00 грн., а для ді-
тей шкільного віку до 14 років в дні 
шкільних занять - 6,00 грн.).

Упродовж 26 травня - 8 червня 
2022 року у громаді тривали елек-
тронні консультації щодо проєкту 
рішення «Про встановлення вар-
тості проїзду на міських автобус-
них маршрутах загального корис-
тування в режимі маршрутного 
таксі у м.Хмільнику».

Звертаємо увагу пасажирів, що 
проїзд пільгових категорій громадян 
залишається безоплатним на марш-
руті №1А, як і можливість пільгово-
го проїзду 1 пасажира/пасажирки 
(1 пільгове місце) в кожному авто-
бусі на інших міських маршрутах.

Відповідно до законів України «Про звернення громадян», «Про місцеві державні 
адміністрації» та «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України 
від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», з метою 
надання всебічної допомоги внутрішньо переміщеним особам, які перебувають на 
території області,

НАКАЗУЮ:
1. Начальникам районних військових адміністрацій спільно з сільськими, селищ-

ними та міськими головами, їх заступниками із залученням представників: терито-
ріальних (відокремлених) підрозділів Головного управління Національної поліції у 
Вінницькій області, районних сервісних центрів Головного управління Пенсійного 
фонду у Вінницькій області, районних філій обласного центру зайнятості, управлінь 
соціального захисту та служб у справах дітей районних військових адміністрацій, го-
ловних лікарів (їх заступників) центральних районних лікарень:

1) розробити та затвердити спільні графіки проведення особистих, виїзних при-
йомів громадян, зокрема внутрішньо переміщених осіб, у територіальних громадах 
Вінницької області;

2) затверджені графіки особистих та виїзних прийомів громадян розмістити на офі-
ційних вебсторінках районних військових адміністрацій, сільських, селищних, міських 
рад, у засобах масової інформації, дошках оголошень тощо;

3) забезпечити висвітлення особистих та виїзних прийомів громадян у засобах 
масової інформації та соціальних мережах.

2. Начальникам районних військових адміністрацій надавати щоп’ятниці Депар-
таменту соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації звіт з 
проблематикою порушених питань під час особистих та виїзних прийомів громадян, 
а також конкретні шляхи їх вирішення.

3. Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної військової адміні-
страції узагальнювати надану інформацію та повідомляти про проведену роботу і 
вжиті заходи щомісяця до 01 числа обласну військову адміністрацію.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Началь-
ника обласної військової адміністрації Наталю Заболотну.

НАКАЗ 
№618 від 13.06.2022

Про проведення особистих та виїзних прийомів громадян 
керівниками органів виконавчої влади та органів

місцевого самоврядування

Начальник обласної 
військової  адміністрації      
Сергій БОРЗОВ  

23 та  28 червня міський голова Микола  
Юрчишин провів позачергові засідання вико-
навчого комітету міської ради.

Розглянуто 22 актуальних питання в части-
ні правового врегулювання земельних відносин, 
розвитку підприємництва, управління комуналь-
ним майном та утримання об’єктів комунальної 
інфраструктури, дорожнього господарства, покра-
щення умов медичного обслуговування жителів 
громади тощо.

Упродовж засідання ЗАТВЕРДЖЕНО:
- 9 актів комісії, згідно з якими власники зем-

лі та землекористувачі (жителі міської громади) 
зобов’язані відшкодувати до міського бюджету 
збитки на суму понад 1,3 млн. грн. за використан-
ня земельних ділянок без належного оформлення 
правовстановчих документів;

- виконання фінансового плану Комунально-
го некомерційного підприємства «Хмільницький 
Центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Хмільницької міської ради за І квартал 2022 року;

- фінансовий план КП «Хмільникводоканал» 
Хмільницької міської ради на 2022 рік (зміни).

ПОГОДЖЕНО:
- місце для здійснення сезонної торгівлі ба-

штанними культурами, овочами та фруктами на 
території міста за клопотанням підприємця;

- оренду приміщення великої зали КЗ «Будинок 
культури» Хмільницької міської ради для прове-
дення циркової вистави;

- передачу в тимчасове користування майна 
для територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки.

ВНЕСЕНО ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО: 
- Програми дорожнього господарства на 2022 

рік та Порядку використання коштів цієї Програми 
в частині експлуатаційного утримання автодоро-
ги загального користування державного значення 
в межах міста, проведення аварійних, відновних 
робіт та експлуатаційного утримання автодоріг 
загального користування місцевого значення, ву-
лиць і доріг комунальної власності;

- Програми покращення умов медичного об-
слуговування жителів громади на 2022 рік та По-
рядку використання коштів міського бюджету цієї 
Програми в частині фінансування робіт із рекон-
струкції системи теплозабезпечення КНП «Хміль-
ницький Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Хмільницької міської ради, а також ви-
плати пільгових пенсій медпрацівникам, які пра-
цювали на роботах зі шкідливими умовами праці;

- Переліку закупівель товарів, робіт і послуг, що 
проводяться в умовах воєнного стану для викон-
нання аварійних, відновлювальних робіт, експлу-
атаційного утримання вулиць і доріг комунальної 
власності громади.

Традиційно засідання виконкому підсумувало 
рішення про зміни до бюджету громади на 2022 
рік, в якому фінансисти відповідально врахували 
погоджені виконкомом актуальні заходи комплек-
сних Програм та достатні фінансові ресурси на їх 
реалізацію.

ПОЗАЧЕРГОВИЙ ВИКОНКОМ ВИРІШИВ •   РІШЕННЯ

 •   ТАРИФИ
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Авто для ЗСУ від гміни Буско-Здруй

У селі Кожухів (Кожухів-
ський старостинський округ 
Хмільницької громади) відкри-
то першу поліцейську станцію. 
Приміщення капітально відре-
монтоване за сприяння міського 
голови Миколи Юрчишина. 

«Поліцейська станція обслу-
говуватиме 12 населених пунк-
тів, де проживає близько шести 
тисяч громадян. Тут цілодобово 
працюватиме дільничний офіцер 
поліції, який дбатиме про порядок 
і безпеку в селах громади» - роз-
повідає староста Кожухівського 
старостинського округу Світлана 
Остапчук.

«Нова станція – це результат 
командної роботи міської влади, 
територіальної громади та по-
ліції для безпеки і правопорядку у 
громаді», - наголосив під час офі-
ційного відкриття Андрій Сташ-
ко, заступник міського голови.

Поліцейська станція створена 
у рамках проєкту «Поліцейський 
офіцер громади», що реалізується 
Головним управлінням Національ-
ної поліції у Вінницькій області у 
партнерстві з Хмільницькою місь-
кою радою.

Ще одну таку станцію плануєть-
ся відкрити у с.Порик (Порицький 
старостинський округ Хмільницької 
міської територіальної громади).

  Перша поліцейська станція 

Провели унікальну операцію

У КНП «Хмільницька Цен-
тральна лікарня» Хмільницької 
міської ради вперше проведено 
лапароскопічну та гістероскопіч-
ну гінекологічні операції.

В операційній працювали міс-
цеві лікарі: Микола Тюрін, Уляна 
Мудь, Тетяна Левчук (гінекологи), 
Олег Котик (хірург), Юрій Чеснік 
(анестезіолог).

Лапараскопія - це сучасний ме-
тод малотравматичної ендос-
копічної хірургії. Операції на вну-
трішніх органах проводять через 

невеликі, діаметром 0,5 -1 см (2 - 3 
отвори) за допомогою лапароскопа 
та лапароскопічних інструментів.

Гістероскопія  -  це малоінва-
зивна, малотравматичная опера-
ція, яка проводиться за допомо-
гою ендоскопічного інструменту 
(гістероскопа) і відрізняється 
максимальною ефективністю та 
безпекою.

У лікарні й надалі будуть про-
водитися операції такого профілю.

Здорова громада – щаслива 
громада! Бажаємо всім здоров’я!

Ми відчуваємо як серця дружніх 
країн Європи солідарно  б’ються 
разом із Україною.

Хмільник багато років товаришує з 
польськими громадами, серед яких - 
місто і гміна Буско-Здруй.

Так от за ініціативи пані Наталії Те-
лятник, яка вже понад 11 років меш-
кає в Польщі, за підтримки Бургомі-
стра Буско-Здруй пана Вальдемара 
Сікори, зорганізувано ряд доброчин-
них заходів на допомогу Україні.

Щедрим коштом гміни придбано 
авто Opel Vivaro (вантажний мікроав-
тобус пасажирського типу) і Пані На-

таля приїхала до нашого міста, щоб 
особисто передати цей транспортний 
засіб.

Під час особистої зустрічі міський 
голова Микола Юрчишин подякував 
в особі пані Наталії усьому польсько-
му народу та громаді дружньої гміни 
Буско-Здруй за єдність, молитви і ве-
лику допомогу.

Очільник громади скерував, щоб 
через Спілку учасників АТО  мікро-
автобус отримала одна з військо-
вих частин і автомобіль вже виконує 
спецзавдання на фронті.

Ми сильні разом!

Ми знайшли можливість і впроваджуємо ще один проєкт для людей, 
для життя та активного довголіття. 

У рамках грантової гуманітарної програми «Гуманітарна солідарність», що 
реалізується Міжнародним фондом «Відродження» в партнерстві та за фінан-
сової підтримки CARE Deutschland e.V., придбано 7 нових кардіографів ЮКАРД 
10 6/12-канальних.

Нове медобладнання доставлено в лікарські амбулаторії сіл громади: Вели-
кий Митник, Порик, Кожухів, Журавне,  Широка Гребля, Березна та Соколова.

В амбулаторіях нові кардіографи

Генератори, намети, 
каремати, спальники, вовняні 
ковдри, гігієнічні набори, 
баки для води, ланцюгові 
пили в комплекті з запасним 
спорядженням і ще чимало 
потрібного з набору найперших 
потреб в умовах воєнного 
часу... - Такий транш важливої 
допомоги в нашу громаду 
надійшов за Програмою 
«U-LEAD з Європою».

Міжнародна допомога  буде 
спрямована для реалізації ново-
го проєкту   в  с.Чудинівці (Соко-
лівський старостинський округ) 
для інтеграції внутрішньо пере-
міщених осіб у міській громаді.

У партнерстві з Програмою 
«U-LEAD з Європою» ми вже 
реалізували чимало проєктів, 
серед яких – модернізація Цен-
тру адмінпослуг у м.Хмільнику 
(ЦНАП оснащено комп’ютерною 
технікою, меблями із відповід-
ним офісним устаткуванням, 
меблями для дитячого куточка 
та зони комфортного очікування 
громадян), оснащення ЦНАПу 
наборами маркування для орга-
нізації безпечного громадського 
простору, а також експертна до-
помога в розробці проєкту Стра-
тегії розвитку громади до 2027 
року. 

Сердечно дякуємо усій ко-
манді Програми «U-LEAD з Єв-
ропою» за європейську спів-
дружність, єдність і солідарність 
з Україною та її громадами.

Допомагає «U-LEAD з Європою» 
Допоможи чим можеш, як вмієш 

і, навіть, більше! – Таким покликом 
нині ще міцніші всі українці, які до-
помагають громадянам, що через 
війну змінили свій побут і потре-
бують підтримки в пошуку роботи.

З 1 березня по 21 червня 2022 року 
до Хмільницької міськрайонної філії 
Вінницького обласного центру зайня-
тості з питань працевлаштування 
звернулася 161 внутрішньо перемі-
щена особа (ВПО). 92 особам надано 
статус «безробітний/безробітна». У 
числі зареєстрованих безробітних - 
73 мешканців Хмільницької громади.

«І це, між іншим, третій за кіль-
кістю показник серед громад об-
ласті!», - стверджує директор місь-
крайонної філії Сергій Каленіченко.

При цьому Сергій Віталійович роз-
повідає, що за сприяння міськрайон-
ної філії 18 внутрішньо переміщених 
осіб (з них - 7 зареєстрованих без-
робітних) вже працевлаштовані в 
нашій громаді на такі вакансії як: лі-
кар-епідеміолог, головний бухгалтер, 
продавець продовольчих товарів, во-

дій автотранспортних засобів, швачка, 
електрогазозварник, дорожній робітник, 
прибиральник службових приміщень.

До прикладу: переселенка з Харків-
ської області підвищила кваліфікацію 
шляхом стажування безпосередньо у 
роботодавця і працевлаштована ку-
харем. Також переселенець з м.Харків 
працевлаштований на підприємство 
слюсарем із ремонту колісних тран-
спортних засобів, - зазначає Олена 
Титула, заступник директора – началь-
ник відділу надання соціальних послуг.

Важливо, що і держава фінансово 
мотивує роботодавців, в яких працю-
ють переселенці. Зокрема, роботодав-
ці можуть отримати компенсацію за 
працевлаштування ВПО в розмірі 6500 
грн. упродовж перших двох місяців від 
початку працевлаштування ВПО.

За рішенням обласного центру за-
йнятості 5 роботодавців Хмільницької 
громади вже оформили таку державну 
допомогу за працевлаштування 7 вну-
трішньо переміщених осіб.

Допомога - поруч! 
Перемога – буде!

18 переселенців знайшли 
роботу в громаді
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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: №221806 від 30.06.2022р. 

Колектив управління праці та соціального захисту населення Хмільницької 
міської ради висловлює найщиріші співчуття колезі - Федорову Ігорю 
Олександровичу з приводу передчасної смерті дружини, колишньої 
працівниці управління - Гентош Олени Вікторівни. Щиро поділяємо 
Ваше горе, сумуємо разом із Вами та підтримуємо в годину скорботи. До-
бра пам’ять про Олену Вікторівну завжди буде жити в наших серцях.

 До уваги жителів сіл громади!
ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН

спеціалістами управління праці та соціального захисту населення 
міської ради на липень 2022 року

Місце проведення прийому Дата прийому Час прийому
с.Лозова 01.07.2022 з    9-00  до  14-45
с.Кривошиї 06.07.2022 з    9-00  до  16-00
с.Соколова 08.07.2022 з    9-00  до  14-45
с.Кожухів 13.07.2022 з    9-00  до  16-00
с.Великий Митник 15.07.2022 з    9-00  до  14-45
с.Порик 20.07.2022 з    9-00  до  16-00
с.Широка Гребля 22.07.2022 з    9-00  до  14-45
с.Журавне 27.07.2022 з    9-00  до  16-00
с.Сьомаки 29.07.2022 з    9-00  до  14-45

ФОТОмить

Школа… Дитинство… Юність… Майбутнє…
Новий шлях відкрився перед 223 випусниками нашої громади. 
Цього року святкові заходи в ліцеях були не такими, як за-

вжди.  Через війну хтось змушений був виїхати з України в без-
печні міста Європи. Але ми щиро віримо, що матимемо наго-
ду зустрічі в мирний час. Ще скажемо один одному добрі слова 
вдячності, поділимося чудовими новинами про нові життєві 
перемоги.

Щасти вам, юнаки та дівчата! Нехай кордони ваших мрій бу-
дуть безмежними, обрії успіхів – досяжними, а доля – мирною!

Ще будуть свята… І все буде Україна!

Хмільницька міська рада та її виконавчий комітет висловлюють співчуття Іваниці 
Василю Івановичу, депутату Хмільницької міської ради 8 скликання, директору 
ліцею №4 м.Хмільника Вінницької області, з приводу важкої втрати - передчасної 
смерті дружини Іваниці Галини Афанасіївни, проректора з науково-педагогічної 
та навчально-методичної роботи КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти», 
кандидата педагогічних наук, доцента.

Новий день розпочинає світанок, а серце завжди відкриває Добре слово 
вдячності.

Нас приємно здивував допис, що «народився» в душі однієї з тих, для 
кого наше місто і його привітні жителі вже стали рідними.

З дозволу авторки Тетяни Мішиної, вимушеної переселенки, ми публі-
куємо цей допис.

«Доброго ранку, Хмільник!
Сьогодні я їду від тебе, але якби ти тільки знав, як мені не хочеться 

Тебе залишати. Я була з Тобою два місяці. За цей час Ти встиг мені по-
казати які чудові люди живуть в Тобі. Я зустрілася з Добром обличчям до 
обличчя. Я дуже дякую Тобі за те, що Ти оберігав мою родину від жаху, 
який зараз коїться на сході нашої країни.За ці два місяці я встигла звикну-
ти до Тебе. Я милувалася щодня Твоїм спокоєм, доброзичливістю, Твоїми 
краєвидами. Низько вклоняюся всім людям, яких я встигла взнати, з яки-
ми довелося поспілкуватися, або ж просто привітатися. Вони всі дуже 
щирі, привітні, усміхнені та дружелюбні. Я хочу, аби Ти знав, що такими 
людьми Ти можеш пишатися.

Я розкажу Тобі про одну з них.
Звуть цю чарівну жінку Леоніда Сікорська. Ти дуже добре її знаєш, бо 

вона твій заслужений фармацевт. В очах цієї чудової жінки можна про-
читати багато страждань за все своє сиротське життя, але також в 
них можна побачити мудрість, величезну щирість, співчуття до людей, 
здатність розуміти глибини душі.Ми познайомилися. завдяки поезії. Я 
дуже дякую, що Господь дозволив зустріти мені таку людину, яка прихис-
тила мою сім’ю під час страшної війни, чим врятувала наші життя. Для 
мене вона стала рідною людиною. За добро треба вміти дякувати. Тож 
я низько вклоняюся і дякую за Вашу доброту.

Дуже хочеться вірити, що я повернуся і хоча б ще разочок вдихну Твоє 
свіже повітря, пройдуся вздовж берегів Твоєї річки, помилуюся красотою 
Твоєї незрівнянної природи...

Прощавай, Хмільник! Ти маєш місце в моєму серці назавжди! Миру та 
процвітання бажаю Тобі! Тетяна Мішина».

Людина починається з Добра

Шановні жителі громади!
Під час загрози обстрілу або інших загроз 

техногенного чи воєнного характеру дотри-
муйтеся цих правил безпечної поведінки! 

• У разі загрози ураження стрілецькою 
зброєю:

– закрити штори або жалюзі (заклеїти вікна 
паперовими стрічками) для зниження ураження 
фрагментами скла;

– вимкнути світло, закрити вікна та двері;
– зайняти місце на підлозі у приміщенні, що не 

має вікон на вулицю (ванна кімната, передпокій);
– інформувати різними засобами про небезпе-

ку близьких чи знайомих.
• У разі загрози чи ведення бойових дій:

- закрити штори або жалюзі (заклеїти вікна па-
перовими стрічками) для зменшення ураження 
фрагментами скла. Вимкнути живлення, закрити 
воду і газ, пристрої для опалення;

– взяти документи, гроші і продукти, предмети 
першої необхідності, медичну аптечку;

– відразу залишити житловий будинок, схова-
тися в підвалі або в найближчому сховищі;

– попередити сусідів про небезпеку, допомогти 
людям похилого віку і дітям;

– без крайньої потреби не залишати безпечне 
місце перебування;

- проявляти обережність; не панікувати.
• Якщо стався вибух:

– уважно озирнутися навколо, щоб з’ясувати 
вірогідність небезпеки подальших обвалів і вибу-
хів, чи не висить з руїн розбите скло, чи не потріб-
на комусь допомога;

– якщо є можливість – спокійно вийти з місця 
пригоди. Опинившись під завалами, подавати зву-
кові сигнали. Пам’ятайте, що за низької активності 
людина може вижити без води упродовж п’яти днів;

– виконати всі інструкції рятувальників.
• Під час повітряної небезпеки:

– вимкнути живлення, пристрої для опалення, 
закрити воду і газ;

– взяти документи, гроші і продукти, предмети 
першої необхідності, аптечку;

– попередити про небезпеку сусідів і, у разі не-
обхідності, надати допомогу людям похилого віку, 
людям з інвалідністю та хворим;

– дізнатися, де знаходиться найближче до 
укриття. Переконатися, що шлях до нього вільний 
і укриття знаходиться у придатному стані;

– щонайшвидше дійти до захисних споруд або 
сховатися на місцевості. Дотримуватися спокою і 
порядку. Без крайньої необхідності не залишати 
безпечного місця перебування. Слідкувати за офі-
ційними повідомленнями.

• Під час масових заворушень:
– зберігати спокій і розсудливість;
– залишити місце масового скупчення людей, 

уникати агресивно налаштованих людей;
– не піддаватися на провокації;
– надійно зачиняти двері. Не підходити до ві-

кон і не виходити на балкон. Без крайньої необхід-
ності не залишати приміщення.

• Якщо вас захопили у заручники і вашому 
життю є загроза:

– постаратися запам’ятати вік, зріст, голос, ма-
неру говорити, звички тощо злочинців, що може 
допомогти їх пошуку;

– за першої нагоди постаратися сповістити про 
своє місцезнаходження рідним або поліції;

– намагатися бути розсудливим, спокійним, 
миролюбним, не піддавати себе ризику;

– якщо злочинці знаходяться під впливом ал-
коголю або наркотиків, намагатися уникати спіл-
кування з ними, оскільки їхні дії можуть бути не-
передбачуваними;

– не підсилювати агресивність злочинців сво-
єю непокорою, сваркою або опором;

– виконувати вимоги терористів, не створюю-

чи конфліктних ситуацій, звертатися за дозволом 
для переміщення, відвідування вбиральні тощо;

– уникати будь-яких обговорень, зокрема полі-
тичних тем, зі злочинцями;

– нічого не просити, їсти все, що дають;
– уважно слідкувати за поведінкою злочинців 

та їхніми намірами, бути готовими до втечі, пере-
свідчившись у високих шансах на успіх;

– спробувати знайти найбільш безпечне місце 
у приміщенні, де перебуваєте і де можна було б 
захищати себе під час штурму терористів (кімна-
та, стіни і вікна якої виходять не на вулицю – ван-
на кімната або шафа). У разі відсутності такого 
місця – падати на підлогу за будь-якого шуму або 
в разі стрільби;

– при застосуванні силами спеціального при-
значення сльозогінного газу, дихати через мокру 
тканину, швидко і часто блимаючи, викликаючи 
сльози;

– під час штурму не брати до рук зброю теро-
ристів, щоб не постраждати від штурмуючих, які 
стріляють по озброєних людях;

– під час звільнення виходити швидко, речі за-
лишати там, де вони знаходяться, через ймовір-
ність вибуху або пожежі, беззаперечно виконува-
ти команди групи захоплення.

• Під час проведення тимчасової евакуації 
цивільного населення з небезпечної зони:

– взяти документи, гроші та продукти, необхід-
ні речі, лікарські засоби;

– за можливості, надати допомогу пенсіоне-
рам, людям з інвалідністю;

– дітям дошкільного віку вкласти до кишені 
або прикріпити до одягу записку, де зазначається 
ім’я, прізвище, домашня адреса, а також прізвище 
батьків;

– переміщатися за вказаною адресою. У разі 
необхідності – звернутися за допомогою до поліції 
та медичних працівників.

В інформаційному бюлетені «Хмільницька громада» (№5, травень 2022) на 
сторінці 2 надруковано статтю «Виконавчий комітет вирішив».
Абзац 1  пункт 2  статті, що починається зі слів «сім’ям військовослужбовців…»  
слід читати: «сім’ям військовослужбовців, які загинули чи померли, захищаючи 
Україну (виплати отримають 2 родини – по 30 тис. грн.)».

ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ


