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10. Медичні заклади
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12. Соціальна сфера
13. Житлово-комунальне господарство
14. Адміністративний центр м. Дунаївці
15. Старостинські округи
16. Контакти округів

 ЗМІСТ

Інтереси громадян, які мешкають 
на території об’єднаної громади, від-
тепер представляють обраний місь-
кий голова Заяць Веліна Владисла-
вівна, депутатський корпус у складі 
34 депутатів та виконавчий комітет 
ради громади, які забезпечують ре-
алізацію наданих законом повнова-
жень в інтересах громади. У населе-
них пунктах, що увійшли до складу 
об’єднаної громади, право жителів 
на місцеве самоврядування та надан-
ня послуг громадянам забезпечують  
27 старост, повноваження яких за-
тверджено рішенням дванадцятої се-
сії від 08 вересня 2016 р. №5-12/2016р.

До складу виконавчого комітету 
входять за посадою міський голова, 

В рамках проведення реформи де-
централізації в Україні, відповідно до 
рішення Хмельницької обласної ради 
від 13 серпня 2015 року № 9-33/2015,  
утворено Дунаєвецьку міську об’єд-
нану територіальну громаду з адмі-
ністративним центром у м. Дунаївці 
Хмельницької області.

До складу ОТГ увійшов 51 населе-
ний пункт. Населення ОТГ –  39083 осіб. 
Територія ОТГ – 661,18 км2. У жовтні 
2015 р. відбулись перші місцеві вибо-
ри депутатів Дунаєвецької міської ради 
об’єднаної територіальної громади та 
Дунаєвецького міського голови.

КОРОТКИЙ ОГЛЯД ДУНАЄВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ   
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
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секретар міської ради, 2 заступники 
міського голови, керуюча справа-
ми, 3 керівники відділів, 27 старост, 
15 представників громадськості.

Функціонують 3 виконавчих ор-
гани Дунаєвецької міської ради:

• фінансове управління;
• управління освіти, молоді та 

спорту;
• відділ з питань праці та соці-

ального захисту населення.
Утворено дорадчі органи Дунає-

вецької міської ради:
• раду підприємців; 
• молодіжну раду.

АДМІНІСТРАТИВНО – 
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ

Кількість  адміністративно-територі-
альних одиниць на 1 січня 2018 року

міст районного значення 1
сільських населених пунктів 50
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Територія Дунаєвецької міської ради ОТГ розміщена у лісостеповій зоні.  
Достатнє зволоження, сприятливий помірний температурний режим та родю-
чі ґрунти створюють сприятливі умови для ведення сільського господарства, 
вирощування пшениці, ячменю, жита, вівса, ріпаку, сої, соняшнику, цукрових 
буряків, картоплі, овочевих та кормових культур; у південних сільських насе-
лених пунктах – плодових та ягідних культур.

За біопродуктивним потенціалом земельного фонду Дунаєвецька міська 
ОТГ – одна з провідних громад України. Станом на 1 січня 2018 року з 66118 га 
земельного фонду близько 71,0% займають сільськогосподарські угіддя, що 
свідчить про високий рівень сільськогосподарського освоєння земель.

Річки є справжньою окрасою краєвидів. Усі вони належать до басейну Дністра, 
є його лівими притоками і живляться за рахунок снігу, дощу та підземних вод.

Вражають своєю красою водоспади на невеликих річках, цілющі джерела.
У м. Дунаївці є Бобова криниця – потужне джерело, яке забезпечує місто 

водою.
Природні ділянки займають ліси, луки, кам’янисті ділянки, болота. Загальна 

площа лiсiв становить 9659 га, або 14,6% території ОТГ. 

ПРИРОДНО-ГЕОГРАФІЧНІ ТА КЛІМАТИЧНІ ДАНІ3 
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ДЕМОГРАФІЧНІ ДАНІ

№
 з

/п

Найменування 
старостинських 
округів

Чисельність 
населення 
станом на 

01.01.2015р., 
чол.

Чисельність 
населення 
станом на         

01.01.2016р., 
чол.

Чисельність 
населення 
станом на         

01.01.2017р., 
чол.

Чисельність 
населення 
станом на         

01.01.2018р., 
чол.

Дунаєвецька міська рада 
1 м. Дунаївці 16260 16265 16686 16836

Мушкутинецький старостинський округ

2 с. Мушкутинці 849 857 836 835

Гірчичнянський старостинський округ

3 с. Гірчична 626 610 605 602

Дем’янковецький старостинський округ

4 с. Дем’янківці 524 480 466 457

Вихрівський старостинський округ

5 с. Вихрівка 468 443 453 438
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6 с. Пільний 
Мукарів 378 351 340 344

Ганнівський старостинський округ
7 с. Ганнівка 650 660 640 650

Нестеровецький старостинський округ
8 с. Нестерівці 1208 1264 1173 1150

Зеленченський старостинський округ

9 с. Зеленче 1163 1128 1090 1031

10 с. Степок 121 120 125 106

Залісцівський старостинський округ
10 с. Залісці 1253 1275 1236 1190

Чаньківський старостинський округ

12 с. Чаньків 1152 1158 1125 1125

Заставський старостинський округ

13 с. Заставля 739 723 733 716
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Воробіївський старостинський округ

14 с. Воробіївка 819 792 789 789

Січинецький старостинський округ

15 с. Січинці 970 878 908 883

16 с. Панасівка 380 322 329 145

Голозубинецький старостинський округ

17 с. Голозубинці 920 906 903 902

Великожванчицький старостинський округ

18 с. Великий
Жванчик 1216 1405 1272 1232

19 с. Малий
Жванчик 102 95 91 81

20 с. Чимбарівка 108 116 105 104

21 с. Ліпіни 64 61 59 57

22 с. Трибухівка 30 32 29 29
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Рачинецький старостинський округ

23 с. Рачинці 600 604 570 553

Лисецький старостинський округ

24 с. Лисець 850 840 838 825

Сокілецький старостинський округ

25 с. Сокілець 515 506 491 495

Миньковецький старостинський округ

26 с. Миньківці 905 905 998 1016

27 с. Катеринівка 155 155 158 131

28 с. Городиська 120 120 135 128

Великокужелівський старостинський округ

29 с. Велика 
Кужелева 606 607 585 585

Малокужелівська сільська рада

30 с. Мала 
Кужелівка 390 390 390 388
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31 с. Синяківці 219 219 219 216

32 с. Руда
Гірчичнянська 110 110 110 144

33 с. Ярова 
Слобідка 28 28 28 24

Сиворогівський старостинський округ

34 с. Сивороги 312 332 325 250

35 с. Соснівка 164 160 152 152

Іванковецький старостинський округ

36 с. Іванківці 623 620 628 626

37 с. Слобідка
Гірчичнянська 127 122 119 114

Держанівський старостинський округ

38 с. Держанівка 329 322 324 312

39 с. Антонівка 119 123 120 118
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Великопобіянський старостинський округ

40 с. Велика
Побійна 1031 1035 1035 1011

Малопобіянський старостинський округ

41 с. Мала
Побіянка 387 388 382 374

42 с. Притулівка 113 114 104 99

43 с. Заглосна 28 26 22 21

Гуто-Яцьковецький старостинський округ

44 с. Гута-
Яцьковецька 297 297 282 282

45 с. Яцьківці 147 147 128 128

46 с. Гута-
Блищанівська 5 5 5 5

47 с. Ксаверівка 101 101 112 112
48 с. Млаки 68 68 60 60
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Рахнівський старостинський округ

49 с. Рахнівка 726 722 738 710

50 с. Кривчик 412 340 235 381
51 с. Дубинка 124 119 117 121

Разом: 39620 39466 39403 39083
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Надходження до загального фонду, тис.грн.
БЮДЖЕТ

207 614,90

3 955,20

1 040,20

237,60

422,60

4 653,90

11 144,80

13 485,50

35 948,00

53 276,10

83 451,00

174624,7

3171,9

1668,7

876,6

20630

8574,7

27088,5

54707,3

57907

0,00 50 000,00 100 000,00 150 000,00 200 000,00 250 000,00

Разом

Інша субвенція

Субв.за рахунок залишку освіт.субв.

Субв.на відшкодування вартості лік..

Стабілізаційна дотація

Субв.на соц-екон.розвиток

Субв.на розвиток інфраструктури

Базова дотація

Додаткова дотація

Медична субвенція

Освітня субвенція

Власні доходи

2017 2016

5
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Структура власних доходів, тис.грн.

 

83 451

3 063,30

819,10

6 404,10

15 053,30

11 894,80

46 216,4

57 907

1 421,30

657,80

6 161,40

10 140,00

10 774,70

28 751,8

0,00 20 000,00 40 000,00 60 000,00 80 000,00

Разом

інше

податок на нерух. майно,вім.від зем. …

акцизний податок

єдиний податок

плата за землю

податок на доходи фізичних осіб

2017 2016
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Аналіз видатків
загального фонду міського бюджету по галузях

194 202,60

24 909,30

3 426,40

8 073,50

3 485,00

11 724,90

7 516,70

20 518,50

102 876,40

11 671,90

130 140,40

17 066,30

1 810,10

5 353,10

2 619,70

8 477,40

5 215,30

14 992,30

67 296,90

7 309,30

0,00 50 000,00 100 000,00 150 000,00 200 000,00 250 000,00

Усього

Інші видатки(вт.ч.трансфери рай. бюдж.

Транспорт, дорожнє господарство

Житлово-комунальне господарство

Фізична культура і спорт

Культура і мистецтво

Соціальний захист та соціальне …

Охорона здоров'я

Освіта

Управління

2017 2016
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Назва 
ОТГ

2016 рік 2017 рік 2018 рік 
перед-
бачено

2018 р.  
у % до 
2016 р.

перед-
бачено

вико-
ристано

повер-
нуто

передба-
чено

вико-
ристано

повер-
нуто

Дунаєве-
цька 

міська 
рада

21 020,3 20 629,971 390,329 13 978,3 13 969,002 9,298 9 624,2 45,8

Використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  
на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад  

у 2016 – 2018 роках (тис. грн.)
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Показники стану промислового сектору за січень – червень 2018 року

№
з/п Найменування показника Січень - червень Темп росту,

%2017 рік 2018 рік
Дунаєвецька міська ОТГ

1. Обсяг виробленої промислової продукції
в діючих цінах, тис. грн. 107119,1 122184,4 114,1

2. Обсяг реалізованої промислової продукції
в діючих цінах, тис. грн. 87381,2 107832,1 123,4

3. Створення нових виробництв

ТОВ «Екотехнік – Дунаївці»
с. Дем’янківці,

ТОВ «Екотехнік – Миньківці»,
ТОВ «ТАММІ»,

ТОВ «Дімідов» м. Дунаївці

СТРУКТУРА ЕКОНОМІКИ
В громаді функціонує 57 сільськогосподарських підприємств. Основні галузі 

рослинництва: вирощування зернових (пшениця, ячмінь, кукурудза), вирощуван-
ня олійних культур (соняшник, ріпак, соя), овочівництво, садівництво, ягідництво.

Найбільш поширеними напрямами спеціалізації тваринницьких госпо-
дарств на території ОТГ в даний час залишаються: молочне скотарство, сви-
нарство, птахівництво. Основним пріоритетом розвитку галузі тваринництва є 
збільшення виробництва продукції (молока, м’яса).
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Основні підприємства на території громади
Назва Вид діяльності Адреса

Сільське господарство
ТОВ 
«Подільський
Бройлер»

Вирощування зернових та 
технічних культур, птахівниц-
тво (кури-бройлери)

Хмельницька обл., 
Дунаєвецький район, 
с. Воробіївка

ТОВ «Козацька 
Долина 2006» 

Вирощування зернових та 
технічних культур, розведен-
ня ВРХ, змішане сільське гос-
подарство.

Хмельницька обл., 
Дунаєвецький район, 
с. Вихрівка

ТОВ «Енселко 
Агро»

Вирощування зернових та 
технічних культур

Хмельницька обл., 
м. Дунаївці
вул. Шевченка, 59

ФГ «Подільська 
марка» 

Вирощування зернових куль-
тур, тваринництво, птахів-
ництво (кури-бройлери), ВРХ, 
молоко

Хмельницька обл. 
Дунаєвецький район,  
с. Дем’янківці

ТОВ 
ім. Б Хмельниць-
кого 

Вирощування зернових та 
технічних культур, розведен-
ня ВРХ, змішане сільське гос-
подарство

Хмельницька обл. 
Дунаєвецький район, 
с. Залісці
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ТОВ 
«Відродження»

Вирощування зернових та 
технічних культур, змішане 
сільське господарство

Хмельницька обл., 
м. Дунаївці
вул. Червона, 20

ТОВ 
«Голозубине- 
цьке» 

Вирощування зернових та 
технічних культур, розведен-
ня ВРХ, змішане сільське гос-
подарство

Хмельницька обл., 
Дунаєвецький район
с. Голозубинці

СФГ «Айстра 1» 
Вирощування зернових та 
технічних культур, садівниц-
тво,  ягідництво

Хмельницька обл., 
Дунаєвецький район
с. Січинці

Промисловість
ТДВ 
«Дунаєвецький 
маслозавод»

Переробка молока, виробни-
цтво молочних продуктів

Хмельницька обл., 
м. Дунаївці, 
вул. Франца Лендера, 2

ТОВ «Дунаєвець-
кий ливарно-ме-
ханічний завод»

Литво, зерносушарки, зерно 
комплекси, елеваторне об-
ладнання

Хмельницька обл., 
м. Дунаївці, 
вул. Красінських, 13

ТОВ «Верест» Виробництво м’яса, м’ясних 
та ковбасних виробів

Хмельницька обл., Дунає-
вецький р-н, с. Гірчична, 
вул. Центральна, 16

18

ТМ «Ласлава»
ПП «Дунаєвець-
кий хлібозавод»

Хлібобулочні, кондитерські 
вироби

Хмельницька область 
м. Дунаївці, 
вул. Жовтнева, 28

ЗАТ 
«Дунаєвецький 
ремонтно-меха-
нічний завод»

Вироби з металу. Нестандарт-
не обладнання

Хмельницька обл., 
м. Дунаївці, 
вул.Могилівська, 24

ТОВ 
«Техно-Верест»

Виробництво машин та устат-
кування для перероблення 
сільгосппродуктів  

Хмельницька обл.,  
м. Дунаївці,
вул. Терешкової, 1

ТОВ «Центр ін-
новаційно-буді-
вельних техно-
логій»

Виробництво теплоізоляцій-
них плит з екструдованого пі-
нополістиролу

Хмельницька обл., 
м. Дунаївці, 
вул. Шевченка, 115
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З метою якісного рівня проведення робіт з благоустрою 
та надання послуг населенню придбано техніку: 
1. Навантажувач фронтальний одноковшовий АМКОДОР 342 В – 1 шт.
2. Трактор МТЗ 82.1 з устаткуванням – 1 шт.
3. Трактор «Беларус» 321.4М – 1 шт.
4. Автовишка – 1 шт.
5. Екскаватор для КП «Міськводоканал» – 1 шт.
6. Мотоблоки для потреб мешканців населених пунктів – 7 шт.
7. Бочка для перевезення води – 1 шт.
8. Газонокосарка Husqvarna– 1 шт.
9. Автомобіль «МАЗ» – 2 шт.
10. Вилочний навантажувач – 1 шт.
11. Автомобіль Peugeot partner для перевезення ремонтної  бригади – 1 шт.
12. Трактор «Беларус» 82.1 з устаткуванням для вивезення сміття до сорту-

вального цеху –  2 шт.
13. Сміттєвоз «Renault» – 1 шт.
14. Грейдер «Shantui» для підприємства «Благоустрій Дунаєвеччини» – 1 шт.
15. Екскаватор-навантажувач «JCB-3СХ» – 1 шт.
16. Пересувний флюорограф – 1 шт.

ПРИДБАННЯ ТЕХНІКИ7
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17. Шкільні автобуси – 2 шт.
18. Спеціалізований автомобіль для обслуговування вуличного освітлення 

на базі FIAT DOBLO CARGO Maxi – 1 шт.
19. Відвали для снігу 5-ти позиційні –  2 шт.
20. Стрічкові конвеєри – 2 шт.
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Для зростання економічного 
потенціалу та розвитку громади 
планується отримати приріст обся-
гу реалізації промислової та сіль-
ськогосподарської продукції (то-
варів послуг) за рахунок модерні-
зації та реконструкції підприємств, 
збільшення кількості інновацій-
но-активних підприємств та запро-

вадження нових технологічних процесів 
та технологій.

Основні інвестиційні пріоритети – 
енергозбереження, розвиток підприєм-
ництва, промисловості, сільського госпо-
дарства, розвиток туризму.

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЇ8 
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Співпраця з фондами та міжнародними організаціями

Джерела фінансування Проект

2016 рік

Грант від Федеральної 
компанії 
Deutsche Gesellschaft 
für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH

В  рамках проекту «Реформа управління на схо-
ді України», у 2016 р. відремонтовано приміщен-
ня Центру надання адміністративних послуг 
(м. Дунаївці, вул. Красінських,12).

2017 рік

Грант від Ради Європи  
для підтримки міжмуні-
ципального співробітни-
цтва в рамках Програми  
«Децентралізація і тери-
торіальна консолідація в 
Україні»

Проект «Формування ефективних добровільних 
пожежних дружин та створення розвинутої ме-
режі місцевої пожежної охорони в населених 
пунктах на умовах міжмуніципального співро-
бітництва».
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Громадська організація 
«Наше Поділля»

Школа майстерності «Мистецька скарбничка» 
для осіб з інвалідністю та жінок віком 40+.

Державний фонд регіо-
нального розвитку

Реконструкція очисних споруд та напірного ко-
лектора м. Дунаївці Хмельницької області 
(ІІ черга – напірний колектор, піскоуловлювачі, 
каналізаційна насосна станція). 

Швейцарсько-україн-
ський проект з питань 
децентралізації DESPRO

Розробка Стратегії  розвитку ОТГ Дунаєвецької 
міської ради на період до 2020 року.
14 представників взяли участь у навчанні у Рес-
публіці Польща та 5 представників у м. Київ. 
Міський голова навчалася  в Академії лідерства 
для голів  ОТГ.
Працівники міської ради брали участь у першій 
очній сесії Школи місцевого самоврядування 
DESPRO.

24

Швейцарсько-україн-
ський проект з питань 
децентралізації DESPRO

Впродовж квітня-травня 2017 року БФ «ПроО-
світа» за підтримки Швейцарсько-українського 
проекту «Підтримка децентралізації в Україні» 
DESPRO реалізовувала просвітницький проект 
про реформу органів місцевого самоврядуван-
ня і територіальної організації влади в Украї-
ні «Молоде покоління громади». Тренінговий 
інтенсив був зорієнтований на учнів старших 
класів Дунаєвецької міської об’єднаної терито-
ріальної громади. В об’єктив проекту потрапили 
учні 10-11 класів трьох шкіл м. Дунаївці. 

Шведсько-український 
проект з питань децен-
тралізації 
SKL International

Створення веб-платформи «Центр зі збору, 
систематизації і поширення кращих практик з 
управління освітою в громадах», семінар-тре-
нінг на тему: «Ефективне управління освітою в 
ОТГ».

Програма ПУЛЬС

У 2017 році Комунальна установа Дунаєвецької 
міської ради «Дунаєвецька міська бібліотека» 
прийняла участь у конкурсі Програми та стала 
фіналістом.
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2018 рік
Міністерство регіональ-
ного розвитку, будів-
ництва та житлово-кому-
нального господарства 
України у співпраці з 
Програмою Ради Європи 
«Децентралізація і ре-
форма місцевого само-
врядування в Україні»

Візит до Республіки Польща для представників 
органів місцевого самоврядування – перемож-
ців конкурсу «Кращі практики місцевого само-
врядування» у 2017 році.

Швейцарсько-україн-
ський проект з питань 
децентралізації DESPRO

Навчальний візит до Республіки Польща для 
представників органів місцевого самоврядуван-
ня України, які успішно пройшли навчання 
у Школі місцевого самоврядування 
DESPRO–2017.

Німецьке товариство 
міжнародного співробіт-
ництва (GIZ)

В рамках Програми «U-LEAD з Європою» для 
представників Вінницької, Хмельницької, Іва-
но-Франківської областей відбувся міжнарод-
ний навчальний візит до Австрії, щодо вивчення 
кращих практик поводження з побутовими від-
ходами.
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Управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради

Загальноосвітні навчальні заклади – 24, з них:
• загальноосвітні навчальні заклади І-ІІІ ступенів – 13  (3107 учнів);
• загальноосвітні навчальні заклади І-ІІ ступенів – 12 (185 учнів);
• навчально-виховні комплекси – 8 (НВК І ступеня – 2, НВК І-ІІ ступенів – 5, 

НВК І-ІІІступенів – 1(378)учнів);
• дошкільні навчальні заклади – 23 (1133дітей);
• дошкільні навчальні заклади у складі НВК – 8 (138 дітей).

Заклади позашкільної освіти:
• комунальний заклад Дунаєвецької міської ради «Будинок творчості шко-

ляра» (96 груп, навчаються 1300 учнів);
• комунальний заклад Дунаєвецької міської ради «Станція юних натураліс-

тів» (36 груп, навчаються 620 учнів);
• комунальний заклад Дунаєвецької міської ради «Станція юних туристів» 

(29 груп, навчаються 435 учнів).

ЗАКЛАДИ ОСВІТИ ТА СПОРТУ9
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Установи спорту:
• Комунальна установа Дунаєвецької міської ради «Дунаєвецька дитячо-ю-

нацька спортивна школа» (5 груп, навчаються 387 учнів);
• Комунальна установа Дунаєвецької міської ради «Дунаєвецький міський 

центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» (групи з 15 видів 
спорту, 2100 учнів). В складі установи: спорткомплекс – «Колос», 8 стаді-
онів, 9 футбольних полів, 32 спортмайданчики, 22 фізкультурно-спортив-
них клуби, з них 20 – у сільських населених пунктах).

Аналіз діяльності закладів освіти у 2018 р.

Назва ОТГ
Кіль-
кість 
ЗНЗ

Кіль-
кість 
учнів

Витрачені 
коштів на 
ремонти, 
тис. грн.

Середня 
вартість 

утримання 
1 учня, 

грн.

Результати ЗНО

Медалі отримані

Дунаєвецька 
міська ОТГ 25 3654 476,5 19150 золотих - 0

срібних - 3
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Комунальне некомерційне підприємство «Дунаєвецький центр первинної 
медико-санітарної допомоги» Дунаєвецької міської ради, у складі якого 5 ам-
булаторійзагальної практики сімейної медицини, 21 фельдшерсько-акушер-
ський пункт,  14 фельдшерських пунктів.

Кількість виїздів пересувного флюорографа та зроблених 
флюорографічних обстежень лікарями комунального некомерційного 
підприємства «Дунаєвецький центр ПМСД» Дунаєвецької міської ради

за 7 місяців 2018 року

 МЕДИЧНІ ЗАКЛАДИ10

Наймену-
вання ОТГ

Чисель-
ність 

населен-
ня, чол.

Кількість 
виїздів 

пернесув-
ного 

флюоро-
графа

Кількість 
зроблених 
флюоро-

графій

В серед-
ньому на 
1 виїзд, 

чол.

У % до 
загальної 
кількості 

населення

Дунаєвецька 
міська ОТГ 39083 36 2525 70 6,6
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Комунальна установа Дунаєвецької міської ради «Дунаєвецька міська бі-
бліотека», до складу якої входить 18 бібліотек-філій. 

Комунальна установа Дунаєвецької міської ради «Міський культурно-мис-
тецький, просвітницький центр», 13 будинків культури, 18 сільських клубів.

Комунальний заклад 
Дунаєвецької міської ради 
«Дунаєвецька дитяча шко-
ла мистецтв» (навчаються 
517 учнів).

Комунальний заклад 
Дунаєвецької міської ради 
«Історико-краєзнавчий му-
зей».

КУЛЬТУРА11 
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СОЦІАЛЬНА СФЕРА
Рішенням 13 (позачергової) сесії Дунаєвецької міської ради 12.10.2016 р. 

створено Центр надання адміністративних послуг Дунаєвецької міської ради – 
постійно діючий робочий орган, утворений у складі апарату виконавчого комі-
тету Дунаєвецької  міської ради, який надає послуги з реєстрації речових прав 
на нерухоме майно, юридичних та фізичних осіб підприємців, місця проживан-
ня мешканців та в сфері земельних питань.  Приміщення Центру відремонтова-
но та облаштовано  за підтримки проекту «GIZ» «Реформа управління на сході 
України» у 2016 р.

Відкриття ЦНАПу відбулося 27 червня 2017 року. Місце розташування: 
Хмельницька область, м. Дунаївці, вул. Красінських, 12. 

Комунальна установа Дунаєвецької міської ради «Територіальний центр 
соціального обслуговування» (охоплено 452 чол. похилого віку, 412 інвалідів, 
соціальним супроводом 17 сімей, 99 сімей, які перебувають в складних сімей-
них обставинах, у яких 167 дітей).

Комунальна установа Дунаєвецької міської ради «Міський центр соціаль-
ної реабілітації дітей-інвалідів «Ластівка» (3 групи, надаються реабілітаційні 
послуги 32 дітям з інвалідністю). 

Відділ з питань праці та соціального захисту населення Дунаєвецької місь-
кої ради (протягом першого півріччя 2018 року за результатами проведеної 

12
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роботи щодо легалізації «тіньової» зайнятості зареєстровано 243 найманих 
осіб – працівників та 138 ФОП, надано допомогу 619 особам на загальну суму 
576800 грн.).
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ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
На території громади функціонують 4 комунальні підприємства:
• Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне об’єднання» Ду-

наєвецької міської ради» (утримуються та обслуговуються 97 будинків 
загальною площею 125,9 тис.м2, 99,02 км доріг, 35 тис. м2 тротуарів, 
161,71 км вуличного освітлення, 2260 світлоточок);

• Комунальне підприємство «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради 
(протяжність водопровідної мережі – 126,6 км, каналізаційної мережі – 
48 км, обслуговуються близько 19 тисяч жителів громади);

• Комунальне підприємство те-
плових мереж Дунаєвецької 
міської ради (утримує 4 котельні, 
які забезпечують тепловою енер-
гією 36527 м2 бюджетних установ, 
51786 м2  житлових будинків);

• Комунальне підприємство Дунає-
вецької міської ради «Благоустрій 
Дунаєвеччини» (надаються послу-
ги із благоустрою в сільських насе-
лених пунктах).

13
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АДМІНІСТРАТИВНИЙ ЦЕНТР м. ДУНАЇВЦІ14 

Озера сині тут були, лелеки поселились,
і понад шість століть назад Дунаівці тут народились.
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Дунаївці – місто районного підпорядкування, розташоване на річці Тернавка, лівій 
притоці Дністра, за 68 км від обласного центру і 22 км від залізничної станції Дунаїв-
ці. Його територія становить 12,84 км2, населення – 16,4 тис. чоловік, площа забудова-
них земель – 215 га, загальна площа всіх зелених масивів і насаджень у межах міста –  
48,3 га, протяжність вулиць, проїздів, – 93,8 км.

Територія сучасного міста була заселена ще в ІІІ тисячолітті до н.е., про 
що свідчать виявлені в його околицях залишки поселення трипільської куль-
тури. Вперше Дунаївці згадуються в історичних документах в реєстрі димів за  
1403 рік. Вони були досить великим селом, яке складалось з трьох частин і мало  
72 дими. Населення переважно займалось землеробством. З XVI ст. набуло розвитку 
й ремісниче виробництво. У 1592 році тодішня власниця Дунаєвець Єлизавета Лянцко-
рунська звернулась до польського короля Сигізмунда ІІІ з проханням надати Дунаївцям 
статус міста і назвати його Дунайгородом. Король Сигізмунд ІІІ Ваза надав Дунаївцям 
магдебурзьке право.

На рубежі XVI-XVII ст. Дунайгород був зруйнований татарами, тому 1605 року Сигізмунд 
ІІІ знову видав привілей, яким підтверджується магдебурзьке право для міста. Тоді ж була 
затверджена печатка магістрату – журавель, що тримає в нозі камінь. Журавель, що вважав-
ся дуже обережним птахом, став символом пильності, особливої уваги та обережності. Він 
мовби стоїть на варті, оберігає всю зграю від ворога. Сучасний герб міста Дунаївці повторює 
геральдику печатки магістрату. 

З 1923 року Дунаївці – районний центр, з 1958 року – місто районного підпорядкування.
Постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року місто Дунаївці внесе-

но до списку історичних населених місць України.
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Площа території: 
670,87 га

Кількість дворів:
888

Населення: 
1503 чол

Село Великий Жванчик розташоване в межиріччі річок Сту-
дениця та Ушиця. Ця територія заселена ще в роки енеоліту (ІV-ІІІ 
тис. до н.р.). Усі пам’ятки Трипілля, розташовані в околиці села, 
відносяться до середнього або розвинутого Трипілля. Археоло-
гічні розвідки підтверджують наявність старожитностей раннього 
залізного віку скіфського періоду (VІІІ-ІІ ст. до н.р.) та старожит-
ності Черняхівської культури. На південь та південний захід роз-
ташовані дві групи курганів.

Перша писемна згадка про село Великий Жванчик датується 
1681 роком. За однією версією, назва села походить від імені 
першого поселенця, а за іншою – від втікачів із Жванця, який в 
ХVІІ зазнавав частих нападів з боку турків, волохів.

З історії села XVIII ст. достеменно відомо, що на протязі сто-
ліття Жванчик належав різним знатним польським родам.

Великий Жванчик колись був центром волосним,
А нині пишається дитячим санаторієм обласним.

СТАРОСТИНСЬКІ ОКРУГИ
ВЕЛИКОЖВАНЧИЦЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ
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Площа території: 
3457 га

Кількість дворів: 
367

Населення: 
585 чол

Історія села Велика Кужелева сягає сивої давнини. На його 
місці колись було море. Про це свідчать нагромадження вапня-
кових коралів. Також тут знайдено кам’яні знаряддя праці епохи 
неоліту, залишки гончарного посуду трипільської культури і доби 
бронзи, срібні римські монети.

За легендою, назва села походить від містечка Кружіль, яке 
знаходилося на горбі в центрі села. Зараз місце, де було містеч-
ко, називається Містиско, а місце, де було озеро – Стависко.

У Кужеловій Великій так гарно співають,
Фольклорний ансамбль «Кужіль» у громаді знають.

ВЕЛИКОПОБІЯНСЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ

Площа території: 
2137 га
Кількість дворів:
507
Населення:
1011 чол

Назву село Велика Побійна отримало від того, що у 1532 році 
на місцевість, де сьогодні розташоване село, напали татари, спу-
стошили багато сіл, відбулось велике побоїще між татарами і міс-
цевими ополченцями.

Село Велика Побійна з 1786 року належало польсько-
му шляхтичу Мархоцькому, а у 1831 р. було конфісковано  
державою.

У Побійні всі живуть дружною сім’єю,
Понад вечір у селі пахне сушенею.

ВЕЛИКОКУЖЕЛІВСЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ
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ВИХРІВСЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ

Площа території: 
3528 га
Кількість дворів:
383
Населення: 
782 чол

Село Вихрівка засноване у другій половині ХVII століття. 
Походження назви села пов’язують з надгробним кам’яним 
хрестом, на якому викарбувано: «Анна Вихровская – 1830 год».  
Є припущення, що частина землі належала родині Вихрівських, які 
переселились на Поділля у ХVІІ – поч. ХVІІІ ст. разом з багатьма 
польськими переселенцями за часів Речі Посполитої, тому вважа-
ють, що Ганна Вихрівська і є засновницею села Вихрівка.

У письменних джерелах найдавніші хронологічні згадки про 
Вихрівку пов’язані з 1740 роком, коли ревізувались уніатські цер-
кви Поділля.

У Вихрівці – господарство «Козацька долина», 
Тут працюють так завзято слава по окрузі лине!

40

ВОРОБІЇВСЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ

Площа території: 
2522 га
Кількість дворів:
274
Населення: 
789 чол

Перші спогади про населений пункт датовані 1576 роком. У 
податковому списку значиться, що село Воробіївка раніше на-
зивалось Нижні Дунаївці (воно розташоване нижче по річці Тер-
навка – притоки річки Дністер, яка протікає з півночі на південь 
через село) та відносилось до Барського староства. Легенда 
стверджує, що колись тут жив пан Воробейков і поступово Нижні 
Дунаївці почали називатись Воробіївкою за прізвищем власника.

Над Тернавкою на південь – Воробейкове село.
З архіву відомо: Нижніми Дунаївцями звалося воно.

ГАННІВСЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ
Площа території: 
1260,9 га
Кількість дворів:  
272
Населення: 
650 чол

Ганнівка – стародавнє село, якому понад 500 років.
За легендою, Ганнівка бере свій початок ще з XV ст. Село 

мало дві назви: Ганнівка і Стасівка. Існує версія, що на початку 
XVI ст. Чаньківський пан мав двох непокірних кріпачок: Ганну і 
Станіславу, яких виселив у долину за межі села. За іншою версі-
єю – у Нестеровецького пана було дві дочки – Ганна та Станісла-
ва, і при одруженні цей маєток було розділено між ними. 

Побачити чудові вишиванки і почути пісню дзвінку
Вам пощастить, якщо потрапите в Ганнівку.
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ГІРЧИЧНЯНСЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ

Площа території: 
277 га
Кількість дворів:  
340
Населення: 
602 чол

Першим письмовим історичним документом, в якому  зга-
дується село Гірчична, є «Труды Подольского историко-статис-
тического комитета». У ньому «село Горчична» зазначається як 
королівське майно, дане в довготривале використання поміщи-
ку Станіславу Ярмолінському в 1518 році. Пізніше Гірчична була 
володінням поміщиків Сутковських. Було утворено Горчичан-
ське староство, яке після приєднання Поділля до Росії передане  
в 1795 році імператрицею Катериною майору Кочеріну.

Гірчичнянці вже змирились з своєю «бідою»
Пахне з «Вереста» у них домашньою ковбасою.

ГОЛОЗУБИНЕЦЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ

Площа території: 
322,2 га
Кількість дворів:  
383
Населення:  
902 чол

Уперше село згадується у 30-х роках XVI ст. За легендою, наз-
ва села походить від місцевості – пагорба, де зупинились перші 
поселенці. Вкритий густим лісом вперемішку з галявинами, він 
здавався схожим на зуби.

Кам’янець-Подільський бискуп Красинський викупив два 
села – Голозубинці та Рачинці, приєднавши їх до Дунаєвецького 
ключа володінь Красинських.

Здивує всіх у Голозубинцях природний ландшафт,
А окрасою села є стародавній величний парк.
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ГУТО-ЯЦЬКОВЕЦЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ

Площа території: 
3337,5 га
Кількість дворів:  
522
Населення: 
587 чол

У давнину прилісок на шляху від с. Яцьківці до с. Кривчик сво-
го часу називався Слобідкою Яцьковецькою. Теперішня назва 
утворилась після того, як у селі був відкритий склодувний про-
мисел. До сьогодні відоме місце, де була майстерня.

Село Яцьківці поселення давнє. Цілком можливо, що з’явило-
ся воно в ХV ст., оскільки уже у 1542-1550 рр., за історичними 
повідомленнями, воно було спустошене після нападу татар.

Гута Яцьковецька – це край ремісничий,
Випалювати вапно – це бізнес і звичай.

ДЕМ’ЯНКОВЕЦЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ

Площа території: 
162 га
Кількість дворів: 
265
Населення: 
457 чол

Перша згадка про с. Дем’янківці міститься у літописах за 1653 
рік. За переказами, поміщик, який жив на території сучасного 
села, поділив свої землі між двома братами: Іваном та Дем’яном. 
Вони побудували свої домівки на різних пагорбах, які розділяє 
річка Студениця. На правому березі річки виникло поселення 
Дем’янківці, назване в честь одного із братів.

У Дем’янківцях з’явилась традиція нова –
На долині фестиваль «Подільська підкова».
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ДЕРЖАНІВСЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ

Площа території: 
210,60 га
Кількість дворів: 
248
Населення: 
430 чол

З історичних та наукових видань, архівних документів та спо-
гадів старожилів відомо, що менш ніж сто років тому це невелике 
село в народі називали Остоя, що походить від назви шляхетного 
герба роду Мархоцьких «Ostoja».

Більшовицький режим у 1925 р. примусово і штучно присвоїв 
селу назву «Дзержинівка» – на честь першого керівника радян-
ських каральних органів Дзержинського. Пізніше літеру «и» в 
цьому топонімі замінили на «а», перейменувавши Дзержинівку 
на Дзержанівку. Після  другої світової війни малопоширений в 
українській  мові звук «дз» скоротили до «д». 

У села Держанівка історія цікава,
Розказати вона може – як Ростоя із колін вставала.
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ЗАЛІСЦІВСЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ
Площа території: 
3048 га
Кількість дворів:  
507
Населення:
1190 чол

Вперше село в історичних документах згадується у 1493 році. 
Було описано, як два приречених на смерть жителя, тікаючи із за-
раженого чумою і обнесеного огорожею села Маляви, зробили за 
густим дрімучим лісом, так званим Медоборським, перші примітив-
ні оселі. Відтоді й пішов поміж людей вираз «село за лісом», який 
згодом поклав назву теперішнім Залісцям..

Колись звалося Залісся, а тепер – Залісці,
Все тут розвивається, не стоїть на місці.

ЗАСТАВСЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ

Площа території: 
115,9 га
Кількість дворів:  
301
Населення:
716 чол

Існує декілька версій походження назви села Заставля. За 
першою версією, назва пішла від ставка, за яким розселилися 
жителі – селяни, за межами міста Дунаївці, тобто поселення за 
ставком. Інша легенда повідомляє, що за ставком жили «козаки», 
які несли варту – службу, оберігали підступи до м. Дунаївці від во-
рогів. Вони одночасно служили і займалися господарством. По-
чаткова назва поселення «козаків» була Застава, пізніше виникла 
нова назва – Заставля. Обидві версії мають підставу для існування, 
оскільки зіграли свою роль у формуванні назви села..

За ставком розкинулось сучасне село,
Миле й рідне серцю кожному воно!
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ЗЕЛЕНЧЕНСЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ

Площа території: 
3495,2 га
Кількість дворів:  
663
Населення:
1137 чол

Село Зеленче знаходиться у верхів’ї річки Мукші. Час засну-
вання села припадає приблизно на 1493 рік. Легенда стверджує, 
що Зеленче спочатку звалося Злочинці, тому що сюди польський 
уряд відсилав злочинців. Що ж стосується історичних повідо-
млень,то дуже важко встановити точну дату заснування цього 
села, бо у XV-XVIII ст. у Кам’янецькому окрузі було декілька сіл 
з такою назвою.

Село Зеленче потопає в зелені і квітах, 
Творять йому славу і дорослі й діти.
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ІВАНКОВЕЦЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ

Площа території: 
3144 га
Кількість дворів:
391
Населення:
740 чол

До цього часу зберігся переказ про походження назви села 
Іванківці. Колись давно були два брати: Іван та Дем’ян. Іван осе-
лився у рівнинній місцевості серед лісів і заснував поселення 
Іванківці, а Дем’ян – у горбистій місцевості та назвав своє село 
Дем’янківці. До цього часу збереглися ще назви, які свідчать про 
першого поселенця Івана: Йоганова долина, Йоганова криниця.

Перша письмова згадка про село припадає на 1653 рік. Вона 
міститься в праці Є. Сицинського «Приходы и церкви Подольской 
епархии»: в 1653 році під час Жванецького походу Яна Казимира, 
один з польських загонів напав на татар біля с. Іванковець і наніс 
йому значних поразок…»

На рівнині мальовничій оселивсь колись Іван,
По дорозі старі липи, що садив, можливо, пан.
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ЛИСЕЦЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ

Площа території: 
294,50 га
Кількість дворів: 
460
Населення:
825 чол

Перша згадка про с. Лисець міститься в реєстрі димів (подат-
кових одиниць) Подільського воєводства за 1493 р. Село вважа-
лося королівською посілістю.

У каньйоні річки Бобравка на площі 143 га розташований ен-
томологічний заказник «Бобровицький», який засновано у 1982 
р. У одній з ущелин каньйону річка формує п’ятиметровий во-
доспад Бурбун, що впадає в невелике озеро. Вода чиста, має 
рідкісний для подібних об’єктів бірюзовий відтінок. Температура 
води низька навіть в літній період, так як ущелина сформована з 
ракушняка та кремнієвих порід.

Село Лисець одне з небагатьох сіл, яке має власний герб.

На водопад Бурбун усіх покличе
Село Лисець – багате й мальовниче.
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МАЛОКУЖЕЛІВСЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ

Площа території: 
1892 га
Кількість дворів: 
551
Населення:
772 чол

Назва села походить від назви літописного містечка Кружіль, 
яке було зруйноване половецьким ханом Боняком (шолудивий 
Буйняк, як його прозвали у народі). Більша частина мешканців, 
що врятувалися, заховалися на пагорбах, в урочищах і заснували 
село Велика Кужелева. Менша частина мешканців Кружеля пере-
селилась за ліс і утворила село Мала Кужелівка.

Вперше Мала Кужелівка згадується у грамоті Барського ста-
роства за 1433 рік.

Якщо хочеш посватати гарну, добру дівку,
Збирай речі й вирушай в Малу Кужелівку.
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МАЛОПОБІЯНСЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ

Площа території: 
360,5 га
Кількість дворів:  
481
Населення: 
494 чол

Село Мала Побіянка, за народними переказами та єпар-
хіальними відомостями, одержало назву у зв’язку з тим, що 
у даній місцевості у 1530 році відбувся малий бій з татара-
ми. Мала Побіянка – одне з сіл, яке наприкінці ХVIII – початку  
ХІХ століття входило до так званої Миньковецької держави Ігна-
ція Сцибора Мархоцького. 

У 1769 році в Миньківцях почалася чума, і граф І. Мархоцький, 
щоб порятувати людей, відселив хворих на кордон своєї держа-
ви, у долину річки Ушиці. Там знайшли вони притулок, утворив-
ши нове поселення Притулівка. 

В Побіянку закохався турист не один,
Кожному запам’ятався старовинний млин.
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МИНЬКОВЕЦЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ

Площа території: 
2316 га
Кількість дворів: 
798
Населення: 
1275 чол

Перша писемна згадка про село Миньківці датується  
20 жовтня 1407 року.

Основною яскравою сторінкою с. Миньківці є створення та 
існування Миньковецької держави, засновником якої був Ігнацій 
Сцибор-Мархоцький. Миньковецька держава мала свої кордони, 
для внутрішнього вжитку випускались власні гроші, а відносини 
між мешканцями базувалися на законодавчих актах, які створю-
вав сам Мархоцький, добре обізнаний у римському праві, пра-
цях Платона та творах французьких і російських просвітителів. 

В стародавніх Миньківцях є Мархоцького держава,
Й вабить всіх до себе історії слава.

51



МУШКУТИНЕЦЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ

Площа території: 
2430 га
Кількість дворів:  
322
Населення: 
835 чол

У XVI-XVII ст. село звалося Машкатівці. Є декілька народних 
переказів про походження назви. Одним з перших поселенців 
на цій землі був єврей Мошко. Звідси й назва села Мошкатівці, 
Машкатівці, Мушкутинці. Інший переказ повідомляє, що дав-
ним-давно на околицях села було багато боліт, і у вечірні часи 
цілі хмари мошкари не давали спокою ні людям, ні худобі. «Мош-
кара», «Мошкарівці», «Мушкутинці» – можливо і ця версія вірна. 

«Тройка» з міста до Мушкутинець курсує,
Розвивається село і життя пульсує.

НЕСТЕРОВЕЦЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ

Площа території: 
3086 га
Кількість дворів: 
740
Населення: 
1150 чол

Перший спогад про село Нестерівці міститься в історичних 
актах кінця ХV ст. (податкові списки за 1493 рік). На початку ХVІІІ 
ст. с. Нестерівці разом з с. Ганнівка складали окреме Нестеро-
вецьке староство.

Село входило до Барського староства, що підтверджувалось 
грамотою короля Сигізмунда.

Громада Нестеровець багато має планів і ідей,
Горді тим, що із села вийшло чимало видатних людей.
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РАХНІВСЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ

Площа території: 
1424 га
Кількість дворів: 
621
Населення: 
1212 чол

Перші письмові згадки про село Рахнівка відносяться до по-
чатку XVIII ст. У документах 1702 року згадується, що дунаєвецькі 
міщани брали участь у бою під проводом повстанця Скидана біля 
Рахнівки.

Існує декілька версій походження назви села. Перша розпо-
відає, що «за півверсти від теперішнього села було колись село 
Почапинці, яке  розорили і спустошили татари. Нове поселення 
згодом заснували переселенці з с.Рахнівки, що на Вінниччині». 
Звідси й назва. Інша версія теж пов’язана з нападом татарів. Се-
ред нападників був воїн Рахни,  який під час походу вподобав 
українську дівчину Марусю, залишив військо і поселився в неї. 
Від воїна Рахни і пішла назва  «Рахнівка». 

Вірогідною також можна вважати версію про те, що дата за-
снування села припала на так званий «рахманський великдень», 
тому і виникла співзвучна назва «Рахнівка».

У Рахнівці будували палаци барони, 
Були вони меценати, будували школи.
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РАЧИНЕЦЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ

Площа території: 
220 га
Кількість дворів: 
311
Населення:
553 чол

У історичних документах перша згадка про село Рачинці да-
тується 1598 роком. Існує версія, що село названо на честь пер-
шого поселенця Рачинського. Є й інша версія, пов’язана з річкою 
Студеницею. Зокрема, коли перші жителі поселились в низовині 
річки, то вони побачили велику кількість чагарників, коріння яких 
сягало в воду, а у корінні водилось багато раків. Жителі ловили 
їх та говорили одне одному: «Місце кишить від раків», тому  і ви-
никла назва Рачинці.

В Рачинцях, в Студениці, де раки водились,
Гарні люди уздовж річки давно поселились.
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СИВОРОГІВСЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ

Площа території: 
1249 га
Кількість дворів: 
431
Населення: 
402 чол

Село Сивороги розташоване на річці Біла. Ймовірно, назва 
села пішла від назви річки, яка мала два русла, схожі на роги, а 
здалека колір річки був сивий.

Між Миньківцями та Іванківцями на Сиворогівському пере-
хресті Войцехом Мархоцьким був збудований будинок лісника, 
у якому розміщувалась пошта. Після смерті дядька Ігнатій Сци-
бор-Мархоцький  підпорядкував собі цей шматок землі і створив 
невелике село, назвавши його Сцибарами. Під час визволення 
села у роки Великої Вітчизняної війни загинув лейтенант Соснів-
ський, тому село було перейменовано в Соснівку.

Сивороги і Соснівка – невеликі села,
Тут життя завирувало цікаве й веселе!
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СІЧИНЕЦЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ

Площа території: 
771,19 га
Кількість дворів: 
477
Населення: 
1028 чол

За переказами, назва с. Січинці походить від слова «сікти». 
Кримські татари протягом ХІV-ХV ст. не раз нападали на україн-
ські села. У 1661 р. село зазнало страшного розорення, загинуло 
багато людей, яких було поховано біля церкви  на місці «січі».

Перша документальна згадка про Січинці  датується  
1521 роком – це зафіксовано в Кам’янецькій земській книзі. На 
момент заснування Січинці перебували у складі Королівства 
Польського і входили у Подільське воєводство із центром у 
м. Кам’янець-Подільський. 

На під’їзді в наше місто відстань – метри лічені,
Прилягають впритул з півдня мальовничі Січенці.

СОКІЛЕЦЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ

Площа території: 
2422 га
Кількість дворів: 
248
Населення: 
495 чол

Перші люди на території села з’явилися 30 тис. років тому. 
Це були мисливці-кочівники кам’яного віку. У межах сокілецьких 
земель розташовувались 14 неукріплених поселень давньорусь-
кого часу – 2 села та 12 хуторів.

Село Сокілець розташовано на Подільській височині. Біля 
села знаходиться державна пам’ятка природи місцевого значен-
ня – Сокілецький розріз калинівської серії верхнього докембрію, 
так званий Вендський комплекс. 

Стародавній Сокілець – це цікавий туристичний маршрут.
Діє стара церква й дотепер ще тут.
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ЧАНЬКІВСЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ

Площа території: 
275 га
Кількість дворів:  
464
Населення: 
1125 чол

У одній з легенд говориться, що на місці сучасного села було 
озеро, а на його берегах гніздились чайки. Зі зміною рельєфу 
озеро зникло, а на його місці виникло поселення, яке назвали 
Чайківці, а пізніше Чаньківці.

Село має давню історію, про що свідчать археологічні знахід-
ки. На лівому березі нового ставка, що лежить на межі з Залісець-
кими землями – черняхівське поселення, вище, над струмком, 
знайдено сліди давньоруського поселення. Північніше села, в 
районі шовковиці, знайдено черняхівське прясло.

Вперше згадка про Чаньків, за свідченнями істориків, зустрі-
чається з другої половини ХVІ ст. як село, що входить до складу 
Дунаєвецького ключа. 

Із легенди нам відомо: не було села такого, 
А було тут озеро, гніздилися чайки,
А сьогодні вас вітає працьовитий Чаньків.
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вул. Шевченка, 50
(03858) 31-2-95. dunorg@i.ua
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32473, Хмельницька обл., 
Дунаєвецький р-н., 
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(03858) 9-66-35
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e-mail: Velukokyzhellvska@ukr.net 
(03858) 9-75-48

ВЕЛИКОПОБІЯНСЬКИЙ 
СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ 

32471, Хмельницька обл., Дунаєвець-
кий р-н., 
с. Велика Побійна, вул. І.Франка, 60
e-mail: Velykopobiyanska@ukr.net
(03858) 9-88-33

КОНТАКТИ ОКРУГІВ16 
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ВИХРІВСЬКИЙ 
СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ 
(с. Вихрівка, с. Пільний Мукарів)

32436, Хмельницька обл., Дунаєвець-
кий р-н., с. Вихрівка, вул. Централь-
на, 23
e-mail: Vuhrivka@ukr.net

ВОРОБІЇВСЬКИЙ 
СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ 

32450, Хмельницька обл., Дунаєвець-
кий р-н., с. Воробіївка, вул. Стеценка, 
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e-mail: Vorobiivska@ukr.net
(03858) 9-85-40

ГАННІВСЬКИЙ 
СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ 

32425, Хмельницька обл., Дунаєвець-
кий р-н., с. Ганнівка, вул. Централь-
на, 13
e-mail: Gannivska@ukr.net

ГІРЧИЧНЯНСЬКИЙ 
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32460, Хмельницька обл., Дунаєвець-
кий р-н., с. Гірчична, вул. Централь-
на, 15
e-mail: girchuchna@ukr.net
(03858) 3-16-57
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ГОЛОЗУБИНЕЦЬКИЙ 
СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ

32466, Хмельницька обл., Дунаєвець-
кий р-н., 
с. Голозубинці, вул. Шевченка, 35
e-mail: colozubunetska@ukr.net
(03858) 2-10-45

ГУТО-ЯЦЬКОВЕЦЬКИЙ 
СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ
(с. Гута Яцьковецька, с. Яцьківці, 
с. Гута Блищанівська, с. Ксаверівка, 
с. Млаки)

32456, Хмельницька обл.,
Дунаєвецький р-н., с. Гута Яцько-
вецька, вул. Молодіжна, 44А
e-mail: guto-yatskovetska@ukr.net
(03858) 9-83-44

ДЕМ’ЯНКОВЕЦЬКИЙ 
СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ

32461, Хмельницька обл., 
Дунаєвецький р-н., с. Дем’янківці, 
вул. Гагаріна, 1
e-mail: demyankovetska@ukr.net

ДЕРЖАНІВСЬКИЙ 
СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ 
(с. Держанівка, с. Антонівка)

32462, Хмельницька обл., Дунаєвець-
кий р-н., с. Держанівка, вул. Цен-
тральна
e-mail: Derzhanivka@ukr.net
(03858) 6-22-57
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ЗАЛІСЦІВСЬКИЙ 
СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ 

32444, Хмельницька обл., Дунаєвець-
кий р-н., с. Залісці,
вул. Анатолія Романчука, 4
e-mail: zaliscivska@ukr.net
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ЗАСТАВСЬКИЙ 
СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ 

32443, Хмельницька обл., 
Дунаєвецький р-н, с. Заставля,
вул. Центральна, 33
e-mail: sereda_valia@i.ua

ЗЕЛЕНЧЕНСЬКИЙ 
СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ
(с. Зеленче, с. Степок)

32408, Хмельницька обл., Дунаєвець-
кий р-н., с. Зеленче, 
вул. Центральна, 25
e-mail: Zelenchenska@ukr.net
(03858) 9-64-18

ІВАНКОВЕЦЬКОВЕЦЬКИЙ 
СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ
(с. Іванківці, 
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e-mail: Ivankovetska@ukr.net
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