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24  лютого ворожі російські війська напали на Україну 
і відтоді  ми тривожно живемо в умовах воєнного стану. 
Збройні Сили України героїчно завдають нищівного удару 
ворогу, своїм крилом захисту оберігають наш з вами сон, 
наші життя та життя наших рідних і близьких.

Жителі громади показують достойний приклад згурто-
ваності, всенародної єдності, моралі. Перебуваючи під 
постійним гнітом стресу, хмільничани не сіють паніку, 
не породжують агресію, а всіма своїми гідними вчинка-
ми сповідують найкращі людські цінності. Я вірю, що так 
буде й надалі!

Знаємо: у темні часи завжди є люди, які гуртують до-
вкола себе, вміють і можуть допомогти, розрадити, при-
хистити. Щодня я бачу десятки таких прикладів свідомої 
відданості, відповідальності, турботи  - серед моїх земля-
ків, своїх колег, молоді, людей старшого, вже поважного 
віку. Це ще більше додає віри і впевненості, що з таким 
людським «фронтом», з таким тотальним спротивом і не-
примиренністю до війни  – Україна переможе, буде квіту-
чою, мирною, щасливою!

Хмільницька міська рада та усі її структурні підрозділи, 
військові, лікарі, поліцейські … всі працюють 24/7, забу-
ваючи про сон та їжу, аби в нашій громаді було  безпечно 
в ці складні часи. 

Я бажаю всім нам, не втрапити в тенета зневіри, бути 
ще більш міцними, бути згуртованими, вірити своє-
му Президенту, Збройним Силам України, владі на міс-
цях, бо всі ми йдемо одним шляхом і маємо одну-єдину 
мету – перемогти в цій безглуздій і кровопролитній війні.

Ми – сильна, нескорена і волелюбна нація. Допомагай-
мо один одному кожного дня і кожну хвилину, злагоджено 
робімо все, що можемо на місцях, аби прискорити таку 
очікувану мить народної перемоги.

Хай Бог всемогутній в цьому стане нам неосяжним щи-
том захисту і порятунку!

Слава Україні! Героям Слава!
З вірою у перемогу 

Міський голова 
Микола ЮРЧИШИН

У зв’язку з військовою агресією Росій-
ської Федерації проти України, на підста-
ві пропозиції Ради національної безпеки 
і оборони України, відповідно до пункту 
20 частини першої статті 106 Конституції 
України, Закону України «Про правовий 
режим воєнного стану» постановляю:

1. Ввести в Україні воєнний стан із 05 
години 30 хвилин 24 лютого 2022 року 
строком на 30 діб.

2. Військовому командуванню (Гене-
ральному штабу Збройних Сил України, 
Командуванню об’єднаних сил Зброй-
них Сил України, командуванням видів, 
окремих родів військ (сил) Збройних Сил 
України, управлінням оперативних коман-
дувань, командирам військових з’єднань, 
частин Збройних Сил України, Державної 
прикордонної служби України, Державної 
спеціальної служби транспорту, Держав-
ної служби спеціального зв’язку та за-
хисту інформації України, Національної 
гвардії України, Служби безпеки Украї-
ни, Служби зовнішньої розвідки України, 
Управління державної охорони України) 
разом із Міністерством внутрішніх справ 
України, іншими органами виконавчої вла-
ди, органами місцевого самоврядування 
запроваджувати та здійснювати перед-
бачені Законом України «Про правовий 
режим воєнного стану» заходи і повнова-
ження, необхідні для забезпечення обо-
рони України, захисту безпеки населення 
та інтересів держави.

3. У зв’язку із введенням в Україні во-
єнного стану тимчасово, на період дії 
правового режиму воєнного стану, мо-
жуть обмежуватися конституційні права 
і свободи людини і громадянина, перед-
бачені статтями 30 – 34, 38, 39, 41 – 44, 
53 Конституції України, а також вводити-
ся тимчасові обмеження прав і законних 
інтересів юридичних осіб в межах та об-
сязі, що необхідні для забезпечення мож-
ливості запровадження та здійснення за-
ходів правового режиму воєнного стану, 
які передбачені частиною першою статті 
8 Закону України «Про правовий режим 

воєнного стану».
4. Кабінету Міністрів України невід-

кладно:
1) ввести в дію план запровадження та 

забезпечення заходів правового режиму 
воєнного стану в Україні;

2) забезпечити фінансування та вжи-
ти в межах повноважень інших заходів, 
пов’язаних із запровадженням правового 
режиму воєнного стану на території Укра-
їни.

5. Державній службі України з надзви-
чайних ситуацій невідкладно разом з об-
ласними, Київською міською державними 
адміністраціями, іншими державними ор-
ганами, установами, підприємствами, ор-
ганізаціями всіх форм власності привести 
єдину державну систему цивільного за-
хисту, її функціональні та територіальні 
підсистеми у готовність до виконання за-
вдань за призначенням в особливий пе-
ріод.

6. Обласним, Київській міській держав-
ним адміністраціям, органам місцевого 
самоврядування утворити ради оборо-
ни та забезпечити сприяння військовому 
командуванню у запровадженні та здій-
сненні заходів правового режиму воєнно-
го стану.

7. Міністерству закордонних справ 
України забезпечити інформування в 
установленому порядку Генерального 
секретаря ООН та офіційних осіб іно-
земних держав про введення в Україні 
воєнного стану, про обмеження прав і 
свобод людини і громадянина, що є від-
хиленням від зобов’язань за Міжнарод-
ним пактом про громадянські та полі-
тичні права, та про межу цих відхилень 
і причини прийняття такого рішення.

8. Цей Указ набирає чинності одночас-
но з набранням чинності Законом Украї-
ни «Про затвердження Указу Президента 
України «Про введення воєнного стану в 
Україні».

Президент України 
В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
24 лютого 2022 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №64/2022 
«Про введення воєнного стану в Україні»

М И  Р О Б И М О  В С Е  Д Л Я  В И Р І Ш Е Н Н Я  П И Т А Н Ь  В О Є Н Н О Г О  Ч А С У !
Б У Д Ь М О  Т О Л Е Р А Н Т Н И М И ,  З Г У Р Т О В А Н И М И ,  Є Д И Н И М И !

Шановна громадо!

Штаб цивільної оборони повідомляє:
У воєнний період навчальних тривог не буває! 

Сирени включаються централізовано на території всієї Вінницької області
Під час сигналу триво-

ги негайно вирушайте до 
укриття!!!

Попередження лунає 
по системі оповіщення че-
рез гучномовці. 

Повідомлення дублю-
ється на Viber Оповіщення 
Хмільницька громада.

Також сигнал тривоги 
Ви можете отримати за-
вантаживши застосунок 
«Повітряна тривога».

В укритті треба пере-
бувати, поки не пролунає 
сигнал «Відбій повітряної 
тривоги!»

Зберігаймо спокій!

КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ ЕКСТРЕНИХ СЛУЖБ
Пожежно-рятувальна служба – 101, (04338) 2 25 01                        

Поліція – 102, (04338) 2 20 02 

Відділ СБУ – 097 89 63 999

Хмільницький районний територіальний центр 
комплектування та соціальної підтримки 
(м.Хмільник) – (04338) 2 26 82 (оперативний черговий)

Міська рада – (04338) 2 25 16, 2 22 86 

Приймальний пункт евакуації (ЦНАП, 1-й поверх 

міської ради) – (04338) 2 20 85, 097 111 50 33

МИКОЛА ЮРЧИШИН: У ВАЖКИЙ ЧАС 
ПАМ’ЯТАЙМО ПРО ЛЮДЯНІСТЬ!
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25 лютого під головуванням міського го-
лови Миколи Юрчишина відбулася чергова 
27 сесія міської ради 8 скликання.

У роботі сесії взяли участь 29 депутатів місь-
кої ради, які розглянули 152 планових питань і 
17 питань порядку денного «Різне».

Чергове пленарне засідання ради було пла-
новим, проте відбувалося в умовах воєнного 
стану.

На початку засідання міської ради було 
перервано сигналом повітряної тривоги. При-
нагідно варто зазначити, що сирени, які стосу-
ються актуальних сьогодні сигналів повітряної 
тривоги і її відбою, включаються централізова-
но на території всієї Вінницької області. Важ-
ливо, щоб жителі Хмільника і міської громади 
відповідально поставилися до своєї безпеки: 
прислухалися і виконували вказівки щодо пе-
реміщення в укриття, коли спрацьовує система 
оповіщення.

Після того, як загроза минула, депутатський 
корпус продовжив роботу. Враховуючи склад-
ний час і велику кількість питань, а також те, 
що усі вони були ретельно обговорені на засі-
даннях постійних комісій міської ради, проєкти 
розглядалися швидко, без зайвих відступів.

Депутати ухвалили план роботи Хмільниць-
кої міської ради на 2022 рік, внесли зміни та 
доповнення до штатних розписів працівників 
виконавчих органів Хмільницької міської ради, 

Комунального підприємства «Центральна 
Хмільницька аптека № 265», Комунальної уста-
нови «Хмільницький трудовий архів» та погоди-
ли штатний розпис Комунального підприємства 
«Хмільниккомунсервіс».

Депутатським корпусом були взяті до відо-
ма звіти про виконану роботу за минулий рік, а 
саме: КП «Хмільниккомунсервіс» та КП «Хміль-
никводоканал» про роботу підприємств; щодо 
здійснення державної регуляторної політики 
виконавчими органами Хмільницької міської 
ради; про виконання міських програм.

Місцеві обранці підтримали внесення змін 
та доповнень до окремих міських програм, зо-
крема у сфері комунального господарства, ме-
дицини, культури, спорту, освіти, цивільного 
захисту, земельних відносин, місцевого само-
врядування.

Книгу Пошани та пам’яті «Гордість Хміль-
ника» поповнено прізвищем Шлапака Василя 
Павловича – неординарної особистості, ак-
тивного члена територіальної громади, митця 
високого ґатунку, легенди для цілого поколін-
ня працівників культури, який своєю творчою 
працею зробив вагомий внесок в історію міста 
Хмільника та Хмільницького краю.

Ухвалено рішення, що стосувалися фінан-
сової складової, внесення змін до бюджету гро-
мади на поточний рік.

Значна частина питань порядку денного сто-
сувалася врегулювання земельних відносин.

У зв'язку з військовою агресією Ро-
сійської Федерації проти України та з 
метою забезпечення оборони держави, 
підтримання бойової і мобілізаційної 
готовності Збройних Сил України та ін-
ших військових формувань, на підставі 
пропозиції Ради національної безпеки і 
оборони України, відповідно до частини 
другої статті 102, пунктів 1, 17, 20 части-
ни першої статті 106 Конституції України 
постановляю:

1. Оголосити та провести загальну 
мобілізацію (далі - мобілізація).

2. Мобілізацію провести на території 
Вінницької, Волинської, Дніпропетров-
ської, Донецької, Житомирської, Закар-
патської, Запорізької, Івано-Франківської, 
Київської, Кіровоградської. Луганської, 
Львівської, Миколаївської, Одеської, 
Полтавської, Рівненської, Сумської, Тер-
нопільської, Харківської, Херсонської, 
Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, 
Чернігівської областей, міста Києва.

3. Мобілізація проводиться протягом 
90 діб із дня набрання чинності цим Указом.

4. Призов військовозобов'язаних, ре-
зервістів та залучення транспортних за-
собів для забезпечення потреб Збройних 
Сил України, Національної гвардії Украї-
ни. Служби безпеки України, Державної 
прикордонної служби України, Держав-
ної спеціальної служби транспорту, Дер-
жавної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, інших вій-
ськових формувань України здійснити в 
обсягах, визначених згідно з мобілізацій-
ними планами.

5. Генеральному штабу Збройних 
Сил України визначити черговість та 
обсяги призову військовозобов’язаних, 
резервістів та транспортних засобів на-
ціональної економіки в межах загального 
строку мобілізації.

6. Кабінету Міністрів України забез-
печити фінансування та вжити в межах 
повноважень інших заходів, пов'язаних з 
оголошенням та проведенням загальної 

мобілізації.
7. Службі безпеки України здійснити за-

ходи контррозвідувального забезпечення 
під час виконання загальної мобілізації.

8. Місцевим органам виконавчої вла-
ди у взаємодії з територіальними цен-
трами комплектування та соціальної 
підтримки, за участю органів місцевого 
самоврядування та із залученням під-
приємств, установ та організацій усіх 
форм власності, фізичних осіб – під-
приємців організувати та забезпечити в 
установленому порядку:

1) своєчасне оповіщення і прибуггя 
громадян, які призиваються на військову 
службу, прибуття техніки на збірні пункти 
та у військові частини;

2) здійснення призову 
військовозобов'язаних, резервістів на 
військову службу, їх доставки до військо-
вих частин та установ Збройних Сил 
України, Національної гвардії України, 
Служби безпеки України. Державної при-
кордонної служби України, Державної 
спеціальної служби транспорту. Держав-
ної служби спеціального зв'язку та за-
хисту інформації України, інших військо-
вих формувань України;

3) виділення тимчасово будівель, спо-
руд, земельних ділянок, транспортних та 
інших матеріально-технічних засобів, 
надання послуг Збройним Силам Украї-
ни, Національній гвардії України, Службі 
безпеки України, Державній прикордон-
ній службі України, Державній спеціаль-
ній службі транспорту, Державній службі 
спеціального зв'язку та захисту інформа-
ції України та іншим військовим форму-
ванням України відповідно до мобіліза-
ційних планів.

9. Головам обласних державних ад-
міністрацій забезпечити створення та 
роботу обласних, районних та міських 
медичних комісій.

Президент України 
В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
24 лютого 2022 року

На виконання Закону України 
"Про правовий режим воєнного 
стану" для здійснення керівни-
цтва у сфері забезпечення обо-
рони, громадської безпеки і по-
рядку постановляю:

Утворити:
Вінницьку обласну військову 

адміністрацію; Волинську об-
ласну військову адміністрацію; 
Донецьку обласну військову 
адміністрацію; Дніпропетров-
ську обласну військову адміні-
страцію; Житомирську обласну 
військову адміністрацію; За-
карпатську обласну військову 
адміністрацію; Запорізьку об-
ласну військову адміністрацію; 
Івано-Франківську обласну вій-
ськову адміністрацію; Київську 
міську військову адміністрацію; 
Київську обласну військову ад-
міністрацію; Кіровоградську об-
ласну військову адміністрацію; 
Луганську обласну військову 
адміністрацію; Львівську об-
ласну військову адміністрацію; 
Миколаївську обласну військо-
ву адміністрацію; Одеську об-
ласну військову адміністрацію; 
Полтавську обласну військову 
адміністрацію; Рівненську об-
ласну військову адміністрацію; 
Сумську обласну військову ад-
міністрацію; Тернопільську об-
ласну військову адміністрацію; 
Харківську обласну військову 
адміністрацію; Херсонську об-
ласну військову адміністрацію; 
Хмельницьку обласну військову 
адміністрацію; Черкаську об-
ласну військову адміністрацію; 
Чернівецьку обласну військову 
адміністрацію; Чернігівську об-
ласну військову адміністрацію.

У зв'язку з утворенням вій-

ськових адміністрацій, зазна-
чених у цій статті, обласні, 
Київська міська державні адміні-
страції та голови цих адміністра-
цій набувають статусу відповід-
них військових адміністрацій та 
начальників цих військових ад-
міністрацій.

Утворити на базі існуючих ра-
йонних державних адміністра-
цій відповідні районні військові 
адміністрації.

У зв'язку з утворенням ра-
йонних військових адміністрацій 
відповідні районні державні ад-
міністрації та голови таких адмі-
ністрацій набувають статусу від-
повідних районних військових 
адміністрацій та начальників 
таких військових адміністрацій.

Генеральному штабу Зброй-
них Сил України, головам об-
ласних, Київської міської, 
районних державних адміні-
страцій здійснити відповідно до 
Закону України "Про правовий 
режим воєнного стану" заходи, 
пов'язані з утворенням військо-
вих адміністрацій, зазначених у 
статтях 1 і 2 цього Указу, та по-
інформувати про результати.

Генеральному штабу Зброй-
них Сил України, Кабінету Мі-
ністрів України, обласним, 
Київській міській військовим ад-
міністраціям відповідно до ком-
петенції здійснювати спряму-
вання, координацію та контроль 
за діяльністю обласних, Київ-
ської міської, районних військо-
вих адміністрацій.

Цей Указ набирає чинності з 
дня його підписання.

Президент України 
В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
24 лютого 2022 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №68/2022 
"Про утворення військових адміністрацій"

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №69/2022
"Про загальну мобілізацію"

Відбулася чергова 27 сесія міської ради

У 2021 році до бюджету Хмільницької міської  
територіальної громади надійшло 412835175,88 
грн, з них міжбюджетних трансфертів 174592539,31 
грн, податків та інші платежів - 238242636,57 грн. 

Доходи загального фонду - 377593308,28 грн, з 
них міжбюджетні трансферти 152207858,69 грн, по-
датки та інші платежі - 225385449,59 грн. Рівень вико-
нання до уточненого річного плану (без трансфертів) 
- 102,1%.

Доходи спеціального фонду - 35241867,60 грн, з 
них міжбюджетні трансферти 22384680,62 грн, податки 
та інші платежі - 12857186,98 грн. Рівень виконання до 
уточненого річного плану (без трансфертів) - 181,9%.

Видатки проведені в сумі 404888313,19 грн. Рівень 
виконання річного плану (зі змінами) становить 91,9 %.

Видатки загального фонду - 322269591,36  грн. 
Рівень виконання річного плану (зі змінами) - 93,6 %.

Видатки спеціального фонду - 82618721,83 грн. 
Рівень виконання річного плану (зі змінами) - 85,8 %.

Виконання бюджету  за 2021 рік

Ми стали єдиним фронтом турботи, єдності, на-
родної допомоги!

За те, що РАЗОМ, дуже і від серця – ДЯКУЄМО!
Наголошуємо: за воєнним часом все має акумулю-

вати влада на місцях.
Міська рада в курсі, хто, що і чого найбільше потребує!
У громаді діють ПУНКТИ ДОПОМОГИ за такими на-

прямками:
- гуманітарна група (одяг, взуття, білизна, речі 

побуту) - контактна особа – Наталія Вепрінцева       
04338 2 30 30 (з 8.30 – 17.30).

- продовольча група (продукти і засоби довготри-
валого зберігання, медикаменти) Юрій Підвальнюк 
тел. 098 600 90 14.

- продуктова група (продукти харчування для обі-
дів військовим, теробороні, вимушеним переселен-
цям) – Андрій Сташко, тел. 097 869 98 80.

НАПОЛЕГЛИВЕ ПРОХАННЯ до громадських орга-
нізацій, волонтерів, всіх людей, хто зараз допомагає, 
чим може:

Для законного порядку, безпеки, злагодженості та 
дієвості просимо САМОЧИННО НІЧОГО НЕ ВИРІШУ-
ВАТИ, все УЗГОДЖУВАТИ, ПОВІДОМЛЯТИ ВЛАДУ!!!

Ми працюємо РАЗОМ! РАЗОМ - і до ПЕРЕМОГИ!

До уваги громадських організацій, 
волонтерів, всіх, хто допомагає!
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- Як зараз працює Хмільницька міська 
рада чим займається?

- Хмільницька міська рада працює 24/7 аби 
вирішити питання життєдіяльності міста, аби у 
Хмільнику було безпечно та комфортно для всіх. 
Усі служби та відділи працюють в посиленому ре-
жимі з моменту початку війни.

- Городяни жаліються, що вони не чу-
ють звуки сирен, а дізнаються з різних ча-
тів та спільнот. Ви знаєте про це?

- Так, знаю. Система оповіщення подається 
централізовано. Не всі гучномовці працювали, 
проте за максимально короткий час ми відремон-
тували їх. Плюс – зробили систему оповіщення 
онлайн через вайбер-спільноту, аби люди мали 
можливість отримати необхідну інформацію та 
важливі повідомлення.

- Чи відомі Вам випадки, коли приватні 
підприємці продають продукти харчуван-
ня по суттєво завищеній ціні, деякі таксис-
ти ставлять тариф, помножений на 3 та про 
взагалі кричущий випадок, коли в одному з 
магазинів міста продавали рукавички ЗСУ, 
які аж ніяк не мали опинитися на прилавку?

- Так, відомі, ми вже з’ясовуємо правдивість 
кожного повідомлення і реагуємо на них. Про кож-
ний такий випадок закликаю містян повідомляти 
особисто мені. Мій мобільний номер телефону – 
067-430-17-78.

- Хмільничани масово обговорюють 
питання, чому у приватному секторі, бага-
токвартирних будинках міська рада закли-
кає вимикати світло і тим часом вуличне 
освітлення продовжує горіти стабільно і 
яскраво?

- У деяких людей такі повідомлення дійсно ви-
кликають нерозуміння, а звідти непорозуміння та 
конфлікти. Якщо говорити про сучасну військову 

техніку – то вона працює не по світлу, а по за-
даному маршруту GPS, тому абсолютно не має 
значення, ввімкнене чи вимкнене у Вас вуличне 
освітлення. Ми радились з військовими спеціаліс-
тами – і відповідь була чітка, лаконічна. Вуличне 
освітлення потрібно для безпеки самих містян, 
якісної роботи територіальної оборони, поперед-
ження мародерства та роботи диверсантів.

- Куди можуть звернутись хмільнича-
ни, які мають можливість і бажання допо-
могти зараз ЗСУ, теробороні Хмільника чи 
волонтерам? Є величезне бажання допо-
могти – і повне нерозуміння як це можна 
зробити. Будемо вдячні також за пояснен-
ня для хмільничан, чому саме усі ці місця 
в Хмільнику не афішуються.

- Коротко: Хмільницька міська рада – при-
ймальний пункт евакуації (ЦНАП, 1-й поверх 
міської ради) – цілодобово та оперативний штаб. 
Номери телефонів – 097 111 50 33,  2-20-85 або 
2-25-16. Наші спеціалісти допоможуть і скоорди-
нують усіх городян, які мають бажання допомогти. 
Чому не називаємо місця і не оприлюднюємо їх: 
все дуже просто – аби ці люди не стали жертвами 
дій диверсійних груп. Таким чином ми дбаємо про 
самих жителів Хмільника та громади загалом.

- Ваше звернення до хмільничан.
- Дорогі земляки, ми зараз усі переживаємо не-

прості часи, часи війни. Я звертаюсь до усіх під-
тримувати одне одного, допомагати один одному, 
чути одне одного – бути Людьми. Ми, українці, і 
хмільничани зокрема, нація з високими мораль-
ними цінностями і тисячолітніми традиціями. 
Закликаю зараз кожного бути толерантним, не 
сіяти агресію, сповідувати і показувати власним 
прикладом, що ми можемо та вміємо бути згур-
тованими та єдиними. А Хмільницька міська рада 
показує приклад злагоджених дій, задля вашої 
безпеки та безпеки ваших дітей. Слава Україні!

Ми переживаємо тривожний 
період і особливо гостро за-
раз реагуємо на події. Чимало 
питань ставлять жителі нашої 
громади в ці дні, спілкуючись 
між собою в соціальних медіа. 
Ми узагальнили найбільш 
запитувані теми і звернулися 
до міського голови за комента-
рем. Ось як очільник громади 
відповів на питання хмільничан 
у бліц-інтерв’ю.

У деяких навчальних закладах та закладах культу-
ри громади люди плетуть сітки, стоматологи приват-
них клінік готуються до надання безкоштовної хірур-
гічної допомоги постраждалим при ураженнях, голови, 
шиї та поверхневих ран тіла,  облаштовані блок-пости, 
централізовано збираються продукти харчування, за-
готовлюються медикаменти, надається безкоштовна 
психологічна допомога людям, які цього потребують.

Хмільник прийняв до себе усіх бажаючих із міст на-
шої держави, які перебувають під обстрілами, та на-
дав житло і продукти харчування.

  З питань безпеки ми не публікуємо жодного прізви-

ща чи назви установи, які так активно працю-
ють на користь своїх співвітчизників та зара-
ди миру в країні. Дивно, - скажете Ви. Аж ніяк!

Бо ворог, як і його прибічники, можуть  
скористатися оприлюдненою інформацією і 
підло завдати удару саме в ті місця супроти-
ву, а відповідно – великого скупчення людей. 

  Наше основне завдання – подбати про 
безпеку кожного хмільничанина і людини, 
яка приїхала в наше місто. Обіцяємо: увесь 
фотоархів наших мужніх, безстрашних і до-
брих земляків ми збережемо та розкажемо 
про добрі справи та громадянську позицію 
кожного.

Відтепер кожного ранку усі ми прокида-
ємося зі словами вдячності до Бога, воїнів 
ЗСУ та усіх людей з добрими та щирими сер-
цями, які роблять все можливе і неможливе, 
аби допомогти своїй Батьківщині.  

Хай не плачуть наші діти від вибухів ра-
кет, хай настане мир та спокій в Україні, а єд-
ність, яка згуртувала усіх хмільничан в одне 
ціле – залишиться назавжди.

Все буде Україна! 

  •   БЛІЦ-ІНТЕРВ’Ю
МИКОЛА ЮРЧИШИН:  ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ, ЩО ЦІКАВЛЯТЬ ХМІЛЬНИЧАН

НАША СИЛА - У ЄДНОСТІ: ХМІЛЬНИЧАНИ, ВИ - НЕЙМОВІРНІ

Війна нас всіх згуртувала. Хмільниць-
ка громада  приймає та всіляко допома-
гає вимушеним переселенцям. І в цьому 
хочемо подякувати всім, хто протягнув 
руку допомоги українцям у цей вирішаль-
ний час. 

Всі, хто в нас поселилися, мають бути 
обліковані. Для цього у ЦНАПі цілодобово 
працює приймальний пункт евакуації (ППЕ). 

Знаємо, що багато хто напряму домов-
ляється з власниками помешкань або рієл-
торами. Ми маємо знати про такі випадки!!!

Просимо кожного переселенця чи пере-
селенку прийти і повідомити про своє пере-
бування в нас для реєстрації. Деталі можете 
дізнатися за номером: 2  20  85. 

Хмільничани, які допомагають пересе-
ленцям також можуть телефонувати, щоб 
повідомити інформацію або допомогти лю-
дям зорієнтуватися в місті.

На фронті турботи працюємо разом!

Просимо переселенців 
стати на облік

Звертаємося до голів будинкових і ву-
личних комітетів, усіх небайдужих жителів 
громади: БУДЬТЕ ПИЛЬНИМИ! 

Обійдіть і огляньте прибудинкову територію, 
дороги, тротуари,  майданчики, будинки з усіх 
сторін, підніміться на дахи багатоповерхівок. 
Ворог підступний і, можливо, він уже був поряд 
та залишився непоміченим. Адже подібні знаки 
мешканці вже помічали на дорогах і тротуарах 
близько двох тижнів тому.

Якщо ви помітите такі мітки, ЗАФАРБУЙТЕ, 
ЗАСИПТЕ або іншим способом знищіть позна-
чку або повідомте поліцію за номером 102. Це 
може бути система сигналів, які використовує 
ворог для координації вторгнення.

Виявляти такі факти – означає допомагати 
не лише нашій державі, але, в першу чергу, за-
безпечити безпеку собі, своїм рідним, близь-
ким, знайомим, сусідам і просто землякам.

Дякуємо усім небайдужим українцям, які 
повідомляють правоохоронців про підозрілих 
осіб!

Уважність та пильність – 
також наша зброя!

Розпач та безпорадність перших хви-
лин війни змінилися на рішучі дії наших 
земляків боронити рідну землю або ж до-
помагати усім, хто це робить.
Зараз Хмільницька громада – єдина як 
ніколи: волонтери, приватні підприємці, 
посадовці та освітяни, медики, чоловіки, 
жінки, люди похилого віку і молодь згур-
тувалися та роблять усе від них залежне, 
аби допомогти своїй країні.

Чоловікам-переселенцям 
стати на військовий облік!

Хмільницький районний центр комплектування 
та соціальної підтримки та Хмільницька районна 
військова адміністрація НАГОЛОШУЮТЬ:

Усім вимушено переселеним особам, які тимчасо-
во проживають на території Хмільницького району Ві-
нницької області, чоловічої статті віком від 18 до 60 ро-
ків ТЕРМІНОВО прибути до Хмільницького районного 
територіального центру комплектування та соціальної 
підтримки для постановки на військовий облік!

За невиконання вимоги передбачена відповідаль-
ність згідно з чинним законодавством України.
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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: №221802 від 10.03.2022р. 

Компанія Ajax Systems за ініціативи ІТ-компанії stfalcon.com та за підтрим-
ки Міністерства цифрової трансформації України випустила застосунок «По-
вітряна тривога». Застосунок доступний у Google Play Market та AppStore.

Щоб отримувати 
сповіщення:

1. Встановіть застосунок 
через Google Play Market 
або AppStore.

2. Надайте йому дозвіл 
надсилати сповіщення та 
важливі попередження.

3. Виберіть область, у 
межах якої хочете отриму-
вати сповіщення.

4. Відстежуйте початок 
та кінець повітряних тривог.

Увага! Застосунок «Повітряна тривога»

Шановні хмільничани! Ми робимо все можливе для того, щоб у цей непро-
стий час забезпечити життєдіяльність нашої громади.

Нам дуже потрібно розуміти, що ми маємо оперативний зв’язок з кожним та кож-
ною з вас. Для цього ми запустили чат-бот СВОЇ, до якого наша громада підключе-
на за підтримки Програми EGAP.

Для того, аби Ви були завжди в курсі актуальних нових - просто наведіть камеру 
смартфона на QR-код нижче і натисніть кнопку “Старт”.

Після цього Ви потрапите в головне меню чатбота, і це означатиме, що всі по-
відомлення, які ми будемо надсилати мешканцям, отримаєте і Ви.

ЧАТ-БОТ

Хмільницька міська рада та її виконавчий комітет висловлюють 
щире і глибоке співчуття депутату міської ради 8 скликання  
Томашуку Олегу Володимировичу з приводу смерті його матері.

22 лютого 2022 року минули роковини по смерті громадського 
діяча, депутата міської ради 4-х скликань, видатного освітянина 
та митця Гальчевського Василя Володимировича.
Співчуваємо. Сумуємо. Пам’ятаємо.

Viber Telegram

2 лютого 2022 року минули роковини по смерті Заслуженого 
журналіста України, редактора міськрайонної газети «Життєві 
обрії» Околодька Павла Андрійовича.
Співчуваємо. Сумуємо. Пам’ятаємо.

Малюнок Анастасії ДЗЯРИК


