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Хмельниччина
у контексті української державності:
хроніка подій 2011-2016 років
2011
22 серпня

А. Алексанян виборов перемогу на міжнародному пісенному конкурсі «Дитяча Нова
хвиля – 2011».

24 серпня

Стартував міжнародний фестиваль мономистецтв «Відлуння».

серпень

Хмельниччина урочисто відзначила 455річчя з початку написання Пересопницької
Євангелії у с. Двірець Ізяславського району.

1 вересня

Письменницю О. Радушинську за значний
особистий
внесок
у
становлення
незалежності України нагороджено орденом
княгині Ольги 3-го ступеня.

10 вересня

Відбулася 27-ма обласна сільськогосподарська виставка.

9-11 вересня

У Хмельницькому відбувся чемпіонат
України «Вільна піраміда» з більярдного
спорту серед юніорів.

12 вересня

Відкрито собор на честь Олександра
Невського у Кам’янці-Подільському.

17 вересня

У Старокостянтинові пройшов перший
обласний
етнофестиваль
«Болохівські
гостини».
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22 вересня

У рамках святкування 74-х роковин
Хмельницької
області
на
майдані
Незалежності відбулося урочисте відкриття
монументальної скульптурної композиції
«Віра. Надія. Любов», створеної народними
художниками Миколою та Богданом
Мазурами.

24 вересня

Відбулось урочисте відкриття оновленого
музею Проскурівського підпілля.

вересень

Срібну медаль і звання майстра спорту на
чемпіонаті світу з вільної боротьби в
Угорщині виборола вихованка Хмельницького обласного центру фізичного
виховання учнівської молоді Ганна Урода.

вересень

Аграрії області завершили жнива ранніх
зернових і зернобобових культур, валовий
збір яких становить 1 млн. 620 тис. тонн, що
на 300 тис. тонн більше показників минулого
року.

вересень

Вперше у Славуті відкрито центр раннього
розвитку дитини «Дивосвіт».

вересень

У Славуті відзначили 50-річчя РЕМу.

вересень

На
майдані
Незалежності
відбулося
пікетування
обласної
Ради
та
облдержадміністрації з вимогою недопущення
продажу
землі
сільськогоподарського призначення.

вересень

Міською премією ім. Б. Хмельницького в
галузі історії, культури і мистецтва
нагороджено шестеро представників творчої
інтелігенції міста.
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вересень

Урочисто відкрито нове приміщення
Хмельницького міського архіву.

вересень

У Хмельницькому запрацював новий
навчальний корпус спеціалізованого ліцеюінтернату поглибленої підготовки в галузі
науки.

вересень

Райони Хмельниччини долучилися до участі
у 2-й фазі спільного Проекту ЄС та
Програми
розвитку
ООН
«Місцевий
розвиток, орієнтований на громаду».

вересень

У селі Пасічна Ярмолинецького району
відкрито музей «Українська вишивка».

вересень

В обласному художньому музеї відкрилася
виставка графіки видатних українських
художників О. Данченка, С. КараффиКорбут та Г. Якутовича, присвячена 20-й
річниці Незалежності України.

вересень

ОУНБ ім. М. Островського отримала грант
на впровадження нових інформаційних
технологій у роботу Хмельницького клубу
органічного землеробства.

4 жовтня

На
фасаді Хмельницького обласного
госпіталю для інвалідів війни відкрито
пам’ятну Дошку на честь першого керівника
цього закладу, заслуженого лікаря України
А. Пінчука.

14 жовтня

20-річчя
своєї
діяльності
відзначив
Народний дім товариства української мови
ім. Т. Г. Шевченка «Просвіта» у м. Хмельницькому.
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14-15 жовтня

Хмельниччину з архіпастирським візитом
відвідав Святійший Патріарх Київський і
всієї Руси-України Філарет.

31 жовтня

Обласна організація партії «Свобода» біля
приміщення ОДА провела пікет з вимогами
відставки голови Хмельницької облдержадміністрації.

жовтень

У м. Хмельницькому відбувся чемпіонат
області з легкоатлетичного кросу. Перше
місце посіла учениця Славутської дитячоюнацької спортивної школи Юлія Звєрєва.

жовтень

Відбулися установчі збори територіального
відділення асоціації платників податків
України.

жовтень

Хмельницький та Старокостянтинівський
гарнізонні будинки офіцерів потрапили до
трійки кращих з-поміж 25-ти військових
культурних установ ЗСУ.

жовтень

Напередодні 580-річчя першої писемної
згадки про Плоскирів в обласному центрі
відбулася ІІІ наукового-краєзнавча конференція «Місто Хмельницький у контексті
історії України».

жовтень

Хмельницькому
центру
підвищення
кваліфікації управлінських кадрів області
виповнилося 20 років.

листопад

У Хмельницькому стартував проект по
створенню Центру надання адміністративних послуг.
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листопад

Державний академічний ансамбль пісні і
танцю «Козаки Поділля» посів перше місце
у ІІІ Всеукраїнському конкурсі народних
хореографічних колективів ім. П.Вірського.

15 – 16 грудня

В зоні спостереження Хмельницької АЕС
проходила науково-практична конференція
«Екологія Малополіського Погориння в
умовах
зростаючого
антропогенного
впливу».

16 грудня

Голова
Хмельницької
обласної
Ради
М. Дерикот вручив премії та дипломи
науковцям
–
переможцям
обласного
конкурсу науково-дослідних робіт.

грудень

5-річний ювілей з часу офіційної реєстрації
відмітила найпотужніша аграрна корпорація
Хмельниччини «Сварог Вест Груп».

грудень

Кам’янець-Подільська фортеця посіла перше
місце у Всеукраїнській акції «Сім чудес
України».

грудень

Представники Кам’янець-Подільських ВНЗ
Ірина Канан та Володимир Черняк стали
переможцями конкурсу «Кращий студент
України».

грудень

Андрій Бондаренко, випускник Кам’янецьПодільської дитячої хорової школи, отримав
перемогу у конкурсі «Співак світу» в
м. Кардіф (Англія).

грудень

Кам’янець-Подільська міська поліклініка
№ 1 увійшла до сотні кращих лікувальнопрофілактичних закладів України.
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2012
10 січня

Подільському
письменнику
Миколі
Мачківському виповнилося 70 років.

18 січня

У Кам’янці-Подільському відбулась перша
урочиста
церемонія
нагородження
«Відзнакою року – 2011» тих, хто зробив
політичний внесок у розвиток міста.

22 січня

Хмельничани провели акцію «Ланцюг
єдності» до Дня Соборності України.

січень

У Кам’янці-Подільському відбулась V
Всеукраїнська конфесійна християнська
науково-практична конференція «Формування основ християнської моралі в процесі
духовного відродження нації», присвячена
130-й річниці з дня народження І. Огієнка.

січень

Надзвичайний
і
Повноважний
посол
Фінляндії пані Ар’ю Макконен та перший
секретар посольства Крістіан Хейккінен
перебували у м. Славута з робочим візитом
по налагодженню зв’язків у сфері економіки,
освіти та культури.

січень

Хмельницький письменник і журналіст
Петро Маліш випустив свою нову книгу
«Розгул диявола триває» про сталінські
репресії на Хмельниччині.

21 лютого

У місті Славута відкрився перший в області
соціальний магазин.

16-26 лютого

У
Кам’янці-Подільському
проходив
міжнародний тренінг для екскурсоводів за
участю провідних фахівців світового рівня.
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лютий

У міській раді Хмельницького відбулася
зустріч з представниками посольства
Республіки Куба, де обговорювались
можливі напрямки співпраці.

лютий

Свій 15-річний ювілей відсвяткувала торгова
кондитерська марка «Насолода».

лютий

На
базі
Хмельницької
гуманітарнопедагогічної
академії
започатковано
волонтерський проект «Студенство –
підлітковий клуб».

лютий

Пройшло перше засідання обласної ради
старшокласників.

лютий

Медична спільнота відзначила 100-річчя з
дня народження Станіслава Кшановського –
видатного
українського
терапевта
та
фтизіатра, уродженця с. Підлісний Мукарів
Дунаєвецького району.

10-11 березня

Офіційна делегація Кам’янця-Подільського
взяла участь у відзначенні Шевченківських
днів у повіті Сучава (Румунія).

21-22 березня

На Хмельниччині відбулася Міжнародна
науково-практична конференція «Інноваційні форми міжнародного регіонального
співробітництва», в якій взяли участь
представники Румунії, Хорватії, Білорусії,
Росії, Польщі та України.

27-29 березня

У Хмельницькому пройшов відкритий
фестиваль-конкурс бандурного мистецтва
«Золоті струни».
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31 березня

Учасники танцювальних колективів «Інеш» і
«Асорті», що діють при Шепетівському
міському будинку культури вибороли Гранпрі та посіли призові місця на міжнародному
фестивалі-конкурсі
мистецтв
«Веселка
талантів – 2012», що проходив у Києві.

березень

На базі Хмельницького інституту соціальних
технологій ВМУРоЛ «Україна» відбулася VI
Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасне українське студенство:
проблеми та ціннісні орієнтації».

березень

З нагоди 198-ї річниці від дня народження
Великого Кобзаря Хмельницьке міське
товариство української мови ім. Т.Шевченка
«Просвіта»
одержало
надзвичайний
подарунок
–
унікальний
«Кобзар»,
відтворене видання 1931 р.

березень

МКП
«Хмельницьктеплокомуненерго»
визнано «Кращим підприємством комунальної теплоенергетики України».

березень

У м. Хмельницькому проходила робота
секції Асоціації міст України з питань
культури та мистецтв, участь у якій взяли
керівники галузевих управлінь та відділів
міст з різних регіонів країни та науковці.

Березень

У Кам’янець-Подільському національному
університеті ім. І. Огієнка відбулася XVII
Міжнародна наукова-практична конференція
TESOL-Ukraine
«Англійська
мова
в
глобалізованому світі».

березень

Студентському Будинку
виповнилось 20 років.
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моделей

ХНУ

березеньквітень

Міське управління культури і туризму
провело відкритий конкурс на кращий ескіз
диво-писанки Хмельниччини, яку буде
представлено на Всеукраїнському «Параді
вишиванок» 24 серпня у Києві.

4 квітня

В обласній універсальній науковій бібліотеці
ім. М. Островського посол США в Україні
Джон Теффт офіційно представив і передав у
громадське
користування
ресурсноінформаційний центр «Вікно в Америку».

6-8 квітня

У Палаці творчості дітей та юнацтва
проходив відкритий чемпіонат України з
судномодельного спорту.

11 квітня

Сесія Хмельницької міської ради затвердила
рішення про утворення Центру надання
адміністративних послуг.

24 квітня

У
приміщенні
обласного
музичнодраматичного театру ім. М. Старицького
відбулося урочисте відкриття чемпіонату
України з важкої атлетики.

28 квітня

Народна дитячо-юнацька хорова капела
«Журавлик» урочисто відзначила 30-ту
річницю заснування.

квітень

Лауреатом Всеукраїнської премії імені
Степана Олійника став подільський поет
Петро Савчук.

квітень

Палац творчості дітей та юнацтва у
м. Хмельницькому відмітив своє 75-річчя.
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квітень

За даними «Рейтингу розвитку 45-ти
найбільших міст України» Хмельницький
посів друге місце за результатами розвитку у
2011 році.

квітень

Розпочав діяльність обласний Форум лідерів
громадських організацій та активістів
територіальних
громад
«Громадська
ініціатива».

квітень

Відкрився музей «Православ’я Поділля»,
створений за ініціативою Хмельницької
єпархії УПЦ.

1-2 травня

У
м.
Шепетівка
проходив
другий
Всеукраїнський фестиваль танцю «Золоте
коло».

1 травня

У Хмельницькому відбувся перший парад
близнят.

17 травня

Славутська
дитяча
школа
відсвяткувала своє 55-річчя.

21-25 травня

У Хмельницькому пройшов ІV Міжнародний
фестиваль театрів ляльок.

25 травня

У Городку відбулись урочистості з нагоди
відкриття пам’ятника видатному біологу
Сергію Виноградському.

31 травня

О. Радушинська перемогла у міжнародному
конкурсі «Коронація слова» в номінації
«Пісенна лірика для дітей».

травень

У Хмельницькому міжшкільному навчальновиробничому комбінаті відбулось урочисте
відкриття музею ім. Героя Радянського
Союзу Володимира Вайсера.
12

мистецтв

травень

У Хмельницькому пройшло Всеукраїнське
свято народного костюму «Жива традиція».

травень

Хмельницькому економічному університету
виповнилось 20 років.

15 червня

У Хмельницькому розпочав роботу пункт
прийому візових анкет до Польщі.

20 червня

На майдані Незалежності представники
опозиційних сил провели мітинг на захист
рідної мови з вимогами до парламенту не
допустити
прийняття
антидержавного
мовного
законопроекту
КіваловаКолесниченка.

червень

У Хмельницьку в парку ім. Т. Шевченка
виставили .диво-писанку вагою в 60 кг і
розміром 3 на 4 метри, розписану
самчиківськими візерунками.

червень

Хмельницький національний університет на
базі свого українсько-польського центру
впроваджує проект «Екооперація. Польськоукраїнське партнерство для переробки
відходів у Вінницькій та Хмельницькій
областях».

6 липня

Позачергова сесія міської ради закликала
главу держави накласти вето на мовний
закон.

7 липня

Відомий
кам’янецький
кашовар
О. Вощинський встановив новий рекорд
України, зваривши найбільший казан гуляшу
(1839 літрів).

13

липень

ВПУ № 25 м. Хмельницького отримало
нагороду за активну роботу з модернізації
освіти на ІІІ Міжнародній виставці «Сучасні
заклади освіти – 2012».

22-23 серпня

На чемпіонаті світу з вільної боротьби серед
кадетів (до 20 років) шепетівчанин Богдан
Грицай посів третє місце.

24 серпня

У День Незалежності прапор Кам’янцяПодільського із зображенням сонця на
блакитному фоні побував на найвищій
вершині Українських Карпат – Говерлі.

24-26 серпня

У Меджибожі проходив восьмий фестиваль
середньовічної
культури
«Стародавній
Меджибіж».

Серпень

Місто Нетішин зайняло перше місце в
рейтингу найдоступніших для життя міст.

7 вересня

Хмельницький національний
відзначив своє 50-річчя.

13-16 вересня

На
Хмельниччині
вперше
стартував
регіональний
фестиваль
православної
культури «Подільська Покрова».

14 вересня

Відбулося
відкриття
першого
Хмельницькому велоцентру.

22 вересня

Хмельниччина урочисто відзначила 75-річчя
з часу заснування Хмельницької області.

29 вересня

У музеї історії міста Хмельницького
відкрито Дошку почесних громадян.

14

університет

у

29 вересня

У Хмельницькому урочисто відкрито Центр
надання адміністративних послуг.

вересень

Десятиріччя відзначив обласний благодійний
фонд «Карітас».

вересень

430-ту річницю від дня
відсвяткували мешканці с.
Хмельницького району.

вересень

Хмельницька область третій рік поспіль
визнана лідером аграрної галузі України.

20 жовтня

Урочисто введений в дію новий залізничний
перехід неподалік ринку «Оптовий».

23 жовтня

Обласний музично-драматичний театр імені
М. Старицького отримав статус академічного.

27 жовтня

На
базі
Хмельницької
гуманітарнопедагогічної
академії
відбувся
VІ
Міжнародний науково-практичний симпозіум «Етнопедагогіка: діалог культур».

жовтень

Кам’янець-Подільській
виповнилось 100 років.

жовтень

В обласному музеї сучасного українського
мистецтва відкрито ювілейну виставку,
присвячену 65-річчю від дня народження
видатної художниці Людмили Мазур.

жовтень

До
75-ї
річниці
області
відбулася
Всеукраїнська науково-практична конференція «Освіта, наука і культура на
Хмельниччині».
15

гімназії

заснування
Рідкодуби

№

14

2-3 листопада

У Кам’янці-Подільському пройшов пісенний
марафон Першого Всеукраїнського конкурсу
«Талант – 2012». Гран-прі у ньому здобула
дунаївчанка Поліна Рижак.

22 листопада

На Хмельниччині підписано Меморандум
між
представниками
науки,
влади,
промислових
підприємств,
енергозберігаючих і енергогенеруючих компаній
щодо створення першого в Україні
енергетичного кластеру.

29 листопада

У Хмельницькому обласному художньому
музеї відкрилася персональна виставка
заслуженого художника України Михайла
Андрійчука, присвячена його 85-літтю.

листопад

У с. Лотівка Шепетівського району
корпорація «Сварог Вест Груп» відкрила
найпотужніший
в
Західній
Україні
насіннєвий завод.

грудень

Корпорація «Сварог Вест Груп» стала
переможцем
Всеукраїнського
конкурсу
«Лідер природоохоронної діяльності» у
номінації
«Екологічно
відповідальні
підприємства агропромислового комплексу».

грудень

Делегація Хмельницької області перебувала
з робочим візитом у державі Кувейт.

грудень

75
років
виповнилося
обласній
бібліотеці
ім. Т. Шевченка.

грудень

Запрацював сервісний центр УМВС України
у Хмельницькій області.
16

Хмельницькій
для
дітей

грудень

Національна
академія
Державної
прикордонної служби ім. Б. Хмельницького
відзначила своє 20-річчя.

грудень

У Хмельницькому в приміщенні заводу
«Нева» відкрився новий екстрім-парк для
любителів вуличного спорту.

грудень

100-річчя з початку будівництва на Поділлі
водогону
відзначили
у
Кам’янці-Подільському.

грудень

Хмельницьку АЕС визнано кращою атомною
електростанцією в Україні.

2013
5 січня

Письменник-журналіст Мар’ян Красуцький
відзначив своє 70-річчя.

13 січня

Володимиру Смотрителю – заслуженому
артисту України, лауреату міжнародних
конкурсів театрального мистецтва, актору і
директору Хмельницького міського театру
«Кут» виповнилось 60.

16 січня

В римо-католицькому костелі «Серце Ісуса»
пройшов перший в історії міста Красилів
вечір органної музики.

22 січня

Жителі Хмельницької та Тернопільської
областей
урочисто
відзначили
94-ту
річницю об’єднання УНР та ЗУНР в єдину
самостійну соборну державу.

22 січня

У с. Велика Салиха Красилівського району
відбулася церемонія вшанування загибелі
польських повстанців 1863 р., в якій взяли
17

участь
представники
Генерального
консульства Польщі в Україні, редактор
газети «Слово польське» Є. Войціцький та
делегація поляків Хмельниччини.
січень

За темпами газифікації населених пунктів
Хмельниччина визнана найуспішнішою.

січень

Хмельниччину відвідала польська делегація
на чолі з віце-маршалом КуявськоПоморського
воєводства
Славоміром
Капищем.

січень

У с. Косогірка Ярмолинського району
урочисто
відкрили
пам’ятну
Дошку
відомому польському поету, представнику
«української школи» в польській літературі
Маврицію Гославському (1802-1834.)

3 лютого

Виповнилося 20 років з дня створення
Славутського районного територіального
центру соціального обслуговування.

14 лютого

Газеті «Подільські вісті» – органу
Хмельницької
облради
та
облдержадміністрації виповнилось 95 років.

21 лютого

У селищі Гриців на Шепетівщині відбулося
урочисте відкриття новозбудованої школи.

лютий

Майдану "Польський ринок" в Кам’янціПодільському виповнилось 600 років.

лютий

За результатами підсумкового оглядуконкурсу дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку, третє місце здобув позашкільний навчальний заклад «Дитячий-юнацький
оздоровчий комплекс «Чайка».
18

лютий

На базі дитячо-юнацької спортивної школи
№ 2 запрацювало відділення художньої
гімнастики.

28 березня

У
Кам’янці-Подільському
пройшов
Всеукраїнський фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Радея – Dаnsе».

березень

Хмельничанин
Павло
Олійник
став
чемпіоном Європи з вільної боротьби у
ваговій категорії до 96 кг.

березень

Голова правління корпорації «Сварог Вест
Груп» А. Гордійчук визнаний переможцем у
номінації
«Аграрій
року»
загальнонаціональної премії «Людина року – 2012».

березень

90-річчя створення відсвяткували Старосинявський, Кам’янець-Подільський, Ізяславський, Славутський райони.

5 квітня

У Хмельницькому відбулося урочисте
відкриття відділення Київського науководослідницького
інституту
судових
експертиз.

12 квітня

Виповнилося 95 років з дня народження
Г.І. Ткачука, двічі Героя Соціалістичної
праці,
голови
колгоспу
«Україна»
с. Лісоводи Городоцького району.

квітень

Славутському обласному спеціалізованому
ліцею-інтернату поглибленої підготовки
учнів у галузі науки виповнилося 20 років.

квітень

Академічний муніципальний камерний хор
м. Хмельницького відмітив своє 15-ліття.
19

10-12 травня

В Кам’янці-Подільському пройшов міжнародний фестиваль «Весільна фортеця».

24 травня

Сучасний спортивний майданчик від братів
Кличків побудували у Славуті.

травень

Обласному онкодиспансеру
тридцять років.

травень

У музеї М. Островського у м. Шепетівка
відбулось регіональне культурно-мистецьке
свято
«Європейська
феєрія».
Захід
проводився в рамках святкування днів
Європи в Україні.

травень

На день Європи у Славуті стартувала акція
«Громадо, єднайся».

травень

У Хмельницькому відкрили
перинатальний центр.

Травень

Красилівський район відзначив 90-річчя.

травень

Чемеровецькому
медичному
виповнилось 50 років.

8 червня

95-річчя від дня народження поетафронтовика
В.
Булаєнка
урочисто
відзначили в Красилівському районі.

9 червня

У м. Хмельницькому відбулася загальнонаціональна акція «Вставай, Україно».

19 червня

У Кам’янці-Подільському пройшов ІІ
Міжнародний цирковий фестиваль «Золотий
трюк Кобзова».

20

виполнилося

сучасний

коледжу

24-25 червня

Михайло Сімашкевич, мер Кам’янцяПодільського, взяв участь у конференції
мерів міст країн-учасниць «Пакту мерів міст
Заходу і Сходу».

27 червня

Переможцем
національного
конкурсу
«Волонтер року – 2012» у номінації
«Мистецтво та культура» визнано проект
голови
Подільського
молодіжного
об’єднання «У майбутнє через культуру»
Д. Монастирського.

30 червня

У м. Хмельницькому стартував перший
«Green Fest».

червень

У Славуті стартувала Всеукраїнська акція
«Велика Україна починається з маленьких
міст і сіл».

червень

Відкрито пам’ятну дошку хмельницькому
зодчому-архітектору Г.П. Чекирді.

31 липня

Делегація
міністерства
сільського
господарства Америки на чолі з аташе з
питань
сільського
господарства
при
посольстві США в Україні Ренделлом
Багером відвідала з діловим візитом
підприємства корпорації «Сварог Вест Груп»
у Хмельницькій області.

липень

До 1025-ї річниці Хрещення Київської Русі
на Шепетівщині біля с. Красносілки
відбулось освячення новозбудованої каплиці
на честь ікони Божої Матері «Живописне
джерело», яка збудована поблизу цілющого
джерела.

21

липень

Футбольний турнір пам’яті М. Чекмана
отримав всеукраїнський статус.

липень

На ВАТ «Темп» запрацювала установка
лазерної порізки металу.

липень

На Хмельниччині працювала делегація у
складі американських викладачів, котрі
читали навчальні курси «Співпраця міліції та
громади» для українських правоохоронців.

2 серпня

Указом Президента України «Про створення
національного природного парку «Мале
Полісся» розпочато створення національного
парку на території Славутського та
Ізяславського районів.

24-25 серпня

У Кам’янці-Подільському відбувся перший і
єдиний в Україні фестиваль «Остання
столиця», присвячений подіям визвольних
змагань 1919-1920-х років.

серпень

Хмельницький
потрапив
найкращих міст України.

серпень

Народний Рух України відзначив своєю
нагородою – орденом В’ячеслава Чорновола
хмельничан-учасників Норильського повстання в’язнів 1953 р.

12 вересня

Художньому
керівнику
академічного
ансамблю пісні і танцю «Козаки Поділля»
Хмельницької обласної філармонії Миколі
Балемі вручено посвідчення та знак
«Почесний громадянин Хмельниччини».

22

у

десятку

26-29 вересня

Зразковий гурт «Щедрик» Славутської
дитячої школи мистецтв став лауреатом
фестивалю «Червона рута», який проходив у
м. Київ.

вересень

На території Плужненської загальноосвітньої
санаторної
школи-інтернату
відбулося урочисте відкриття погруддя
Тарасу Шевченку. Автор монументу –
славутський художник-скульптор Василь
Шлапак.

вересень

На майдані Незалежності Хмельницького
відкрита перша вільна зона Wi-Fi.

вересень

О. Радушинська стала лауреатом премії
ім. Дмитра Луценка «Осіннє золото».

вересень

У ХНУ відбулася ХV Всеукраїнська
ономастична конференція «Український
ономастикон:
типологія,
словотвір,
функціонування».

вересень

У м. Хмельницькому відкрито музей до 100річчя локомотивного депо Гречани.

1 жовтня

Виповнилося 20 років камерному оркестру
обласної філармонії.

5 жовтня

У
Кам’янці-Подільському
відбувся
чемпіонат
України
з
велоспортумаунтенбайку.

5-6 жовтня

У Кам’янці-Подільському пройшов новий
міжнародний
реконструктивний
західфестиваль «Scholа militaria».

23

12-13 жовтня

У
Кам’янці-Подільському
відбувся
міжнародний
турнір
зі
стрільби
з
традиційного лука.

22 жовтня

Виповнилось 95 років з часу заснування
Кам’янець-Подільського державного українського університету.

жовтень

Лауреатом першої премії фестивалю
«Червона рута – 2013» в жанрі українського
автентичного
співу
став
дитячий
фольклорний
гурт
«Веретенник»
Славутської ЗОШ № 1.

жовтень

На Хмельниччині пройшов ХХ ювілейний
Міжнародний телефестиваль «Агросвіт –
2013».

жовтень

У Славуті на вулиці Ярослава Мудрого
встановлена меморіальна дошка на честь
Августа Івановича Сіртса – талановитого
лікаря-хірурга, який працював у Славутській
лікарні.

жовтень

Виповнилося 20 років з часу заснування
семи обласних премій в галузі культури і
мистецтва.

жовтень

Хмельницькому геріатричному пансіонату
для ветеранів війни та праці виповнилось 40
років з дня заснування.

жовтень

Союз
промисловців
і
підприємців
Хмельниччини відсвяткував своє 20-річчя.

жовтень

Виповнилося
50
років
Грицівському
училищу механізації сільського господарства
(Шепетівський район).
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1-3 листопада

У Кам’янці-Подільському проходив ХVIII
Всеукраїнський
шашковий
фестиваль
пам’яті П. Бодянського.

7 листопада

У Славутському міському Палаці культури
відбулася презентація книги В. Берковського
«Колективізація та Голодомор на Славутчині
1928-1933».

7 листопада

Делегація Хмельницької області з офіційним
візитом побувала у Грецькій республіці. У
місті Афіни представники краю взяли участь
в
українсько-грецькому
бізнес-форумі
«Інвестиційні та експортні можливості
Хмельниччини».

22 листопада

На майдан Незалежності м. Хмельницького
вийшла
перша
група
хмельничанприхильників євроінтеграції.

27 листопада

Група молодих громадських активістів
організувала студентів міста Хмельницького
на страйк в підтримку Євромайдану.

27 листопада

90-річний ювілей відсвяткував Понінківський професійний ліцей Полонського
району.

листопад

На Хмельниччині проведено низку заходів
по вшануванню пам’яті жертв Голодомору
1932-1933 рр.

2 грудня

Позачергова сесія Хмельницької міської
ради прийняла звернення депутатів щодо
кривавих подій, які відбулися в ніч з 29 на 30
листопада в м. Київ.
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18 грудня

На
території
центрального
ринку
м. Хмельницького
МСТ
«Кооператор»
відкрито сучасний торговельний комплекс
«Мандарин Плаза».

грудень

Тисячі жителів Славути, Нетішина, Ізяслава,
інших міст і сіл Хмельниччини взяли участь
у мирній акції протесту «День гідності» на
столичному Майдані Незалежності.

грудень

У Нетішині урочисто відкрили міський
Центр надання адміністративних послуг.

грудень

Експорт подільських виробників у грудні
склав 20 млн. гривень.

2014 рік
16 січня

Виповнилось 60 років з дня перейменування
міста Проскурів на Хмельницький.

24 січня

Сесія
обласної
Ради
під
тиском
громадськості прийняла звернення «Про
суспільно-політичну ситуацію в Україні».

січень

На майдані Незалежності м. Хмельницького
та інших містах і районах області відбулися
чергові Народні віче на підтримку
мітингуючих у столиці.

січень

Позачергова 33 сесія Хмельницької міської
ради прийняла звернення до Президента,
голови Верховної Ради та Прем’єр-міністра
України щодо подій у Києві.

3 лютого

Під управлінням МВС України у Хмельницькій області та обласної прокуратури
відбувся
мітинг
протестувальників
з
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вимогою припинити політичні репресії та не
виконувати злочинні накази.
19 лютого

Під час пікетування обласного управління
СБУ загинуло двоє осіб – Дмитро Пагор та
Людмила Шеремет та було поранено п’ятеро
протестувальників.

20 лютого

Згідно з рішенням виконавчого комітету
Славутської міської ради демонтовано 2
пам’ятники В.І. Леніну.

лютий

У
бібліотеках
Кам’янця-Подільського
відбулися поетичні читання з нагоди
відзначення 200-річчя від дня народження
Т.Г. Шевченка.

лютийберезень

Хмельниччина прихистила
вимушених переселенців.

3 березня

У м. Хмельницькому відбувся загальноміський мітинг щодо засудження військової
інтервенції Росії в Україні.

5 березня

В Ізяславі відбулося відкриття пам’ятника
Т.Г. Шевченку.

9 березня

Заходи
з
відзначення
200-річчя
Т.Г. Шевченка пройшли у м. Хмельницькому

15 березня

Хмельниччина долучилася до Всеукраїнської
акції «Ланцюг миру» проти військової
агресії в Криму.

березень

Понад 600 тисяч гривень зібрали енергетики
Хмельниччини на підтримку поранених та
загиблих подолян на Київському майдані.
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70

кримчан,

березень

У
Хмельницькому
національному
університеті почали діяти центри фізичної та
психологічної реабілітації для активістів та
учасників Майдану.

березень

Виконавчий
комітет
міської
ради
м. Хмельницького оголосив конкурс на
кращий проект меморіального комплексу на
честь Небесної сотні.

Березень

В Ізяславі висаджено Алею пам’яті Небесної
Сотні.

березень

У Хмельницькому створено осередок
всеукраїнського громадського руху «Правий
сектор».

березень

Кам’янець-Подільський увійшов до трійки
асоційованих міст-партнерів проекту USAID
«Муніципальна енергетична реформа в
Україні» (МЕР).

березень

Хмельницький національний університет
став переможцем 6-го конкурсного відбору
проектних заявок на участь у європейській
міжнародній програмі «Tempus IV».

12 квітня

Хмельничани долучилися до Всеукраїнської
акції «Ланцюг єднання».

квітень

Виконуючий обов’язки Президента України
О. Турчинов призначив нових голів РДА
Хмельницької області.

квітень

Обласний
центр
екстреної
медичної
допомоги та медицини катастроф отримав
39 автомобілів.
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квітень

Лідер партії «Батьківщина» Ю. Тимошенко
побувала на Хмельниччині.

квітеньтравень

Хмельницький благодійний фонд «Хесед
Бешт» закінчив благоустрій меморіального
комплексу пам’яті жертв Проскурівського
гетто, розстріляних восени 1942 р.

травень

Хмельницьке
музичне
училище
ім. В.Заремби відмітило своє 55-річчя.

травень

У ПАТ «Хмельницькгаз» запрацював новий
сервісний
центр
із
ремонту
та
обслуговування
газового
обладнання
імпортного виробництва.

травень

Міське
комунальне
підприємство
«Хмельницьктеплокомуненерго» отримало
грамоту
Міністерства
регіонального
розвитку,
будівництва
та
житловокомунального господарства України за
перше місце в конкурсі на звання «Краще
підприємство комунальної теплоенергетики
України» за підсумками 2013 року.

18 червня

У
Полонному
відбулося
відкриття
пам’ятника Героям Небесної сотні.

червень

Створено індустріальний парк «Славута».

25-27 липня

У
Кам’янці-Подільському
проходив
міжнародний фестиваль середньовічної
культури «Форпост».

липень

У Хмельницькому сформовано
батальйон територіальної оборони.
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перший

липеньсерпень

На Хмельниччині пройшли громадські акції,
під час яких окремі споруди та конструкції в
населених пунктах були пофарбовані в
кольори національної символіки.

13 серпня

Виповнилось 70 років Є. Сохацькій –
професору кафедри української літератури і
компаративістики Кам’янець-Подільського
національного університету ім. І.Огієнка,
голові Всеукраїнського товариства Івана
Огієнка.

23 серпня

У Хмельницькому обласному науковометодичному центрі культури і мистецтв
відкрили Центр єдності національностей
громадської спілки національних меншин
Хмельниччини.

28 серпня

У селах Стригани та Іванівці Славутського
району відкрито пам’ятник Т.Г. Шевченку.

серпень

Президент призначив Будовіцького А.М.
новим керівником управління СБУ у
Хмельницькій області.

серпень

У Хмельницькій госпітальній базі Військовомедичного департаменту Міністерства оборони України завершено етап формування
окремої автомобільної санітарної роти.

вересень

Красилів урочисто відзначив своє 570-річчя.

12-14 вересня

У
Кам’янці-Подільському
міжнародний
фестиваль
мистецтва «Республіка».
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проходив
вуличного

15 вересня

У
Кам’янці-Подільському
створено
«Кам’янець-Подільське об’єднання учасників АТО».

22 вересня

Хмельничани
долучились
до
Всеукраїнського проекту «Україна – разом»,
вишиваючи карту України.

3-5 жовтня

У
Кам’янці-Подільському
міжнародний
фестиваль
історичної
реконструкції
MILITARIA».

8 жовтня

У
Кам’янці-Подільському
відбулась
міжнародна науково-практична конференція
«Археологія і фортифікація», присвячена
180-й річниці від дня народження В. Антоновича.

жовтень

У
приміщені Хмельницької торговопромислової палати відбулося нагородження
переможців
регіонального
етапу
Всеукраїнської виставки-конкурсу якості
продукції «100 кращих товарів України –
2014». Серед найкращих в області – ДП
ПАТ «Оболонь» «Красилівське», ПрАТ
«Деражнянський молочний завод», ФОП
Рикун
А.П.,
ТОВ
«Верес»,
ПрАТ
«Хмельницька макаронна фабрика», ТОВ
«Насолода» та ін.

жовтень

На Всеукраїнському конкурсі бібліотечних
Інтернет-сайтів.у номінації «Кращий сайт
районної (міської) ЦБС та філії районної
(міської) ЦБС» здобули перемогу Хмельницька міська централізована бібліотечна
система та Старокостянтинівська центральна
районна бібліотека.
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проходив
військово«SCHOLA

Жовтень

У Городку відбулося відкриття сучасного
спортивного комплексу «Епіцентр».

14 листопада

Виповнилось 150 років з часу заснування
Антонінської
загальноосвітньої
школи
Красилівського району.

листопад

У Хмельницькому на території Храму Різдва
Пресвятої Богородиці Української грекокатолицької церкви, що на вул. Зарічанській, увіковічнили пам’ять героїв
Небесної Сотні – збудували дзвіницю.

15 грудня

У зону АТО Хмельницькі активісти
передали перший мобільний шпиталь
ім. М. Пирогова.

грудень

На випущеній Укрпоштою поштовій марці
«За честь! За славу! За народ!», присвяченій
бійцям, які захищають Україну від агресора,
зображено портрет нашого земляка-сапера за
позивним «Француз».

грудень

85
років
виповнилося
краєзнавчому музею.

грудень

150 років з часу заснування відзначила
Пасічнянська
школа
Старосинявського
району.

грудень

На адресу благодійних організацій області в
2014 р. надійшло 225 тонн гуманітарних
вантажів.

грудень

ПАТ «Темп» (м. Хмельницький) у 2014 р.
освоїв п’ять позицій нової продукції, серед
яких – комплекс очисних споруд для
гальванічних ліній.
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обласному

2015 рік
15 січня

На
околиці
м.
Славути
знайдено
тисячолітній меч вікінгів, історики датують
знахідку ІХ-Х ст.

23 січня

Делегація Хмельницької міської ради
побувала з візитом у м. Старобільськ на
Луганщині, де на спільній сесії міської та
районної рад було підписано угоду про
партнерство.

січень

У Славуті відзначили 71-у річницю
визволення міста від німецько-фашистських
загарбників.

січень-лютий

Хмельницьке міське товариство української
мови ім. Т. Шевченка «Просвіта» розпочало
збір українськомовної літератури для
бібліотек населених пунктів у зоні АТО.

січень-лютий

Розпочата розробка Плану дій
сталого
енергетичного розвитку м. Хмельницького в
рамках проекту USAID «Муніципальна
енергетична реформа в Україні».

17 лютого

На позачерговій сесії облради депутати
визнали ДНР та ЛНР терористичними
організаціями.

18 лютого

Пам’ять про хмельничан Л. Шеремет і
А. Мазура, які загинули під час Революції
гідності,
вшановано
відкриттям
меморіальних дошок.

лютий

У с. Миньківці Славутського р-ну відкрився
територіальний
комплекс
соціального
обслуговування.
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лютий

У м. Хмельницькому створено Центр для
розвитку молоді громадською організацією
«Хмельницький молодіжний клуб розвитку».

6 березня

Президент України П. Порошенко під час
робочої поїздки на Хмельниччину призначив
нового
голову
облдержадміністрації
М.В. Загородного та відвідав Національну
академію Державної прикордонної служби
України ім. Б. Хмельницького.

березень

Хмельниччина разом з іншими областями
розпочала будівництво фортифікаційних
об’єктів на сході країни.

березень

Нове офтальмологічне обладнання отримав
обласний перинатальний центр.

березень

Офіційна делегація м. Хмельницького
побувала у Грузії, де підписала угоду про
партнерство та співробітництво з мерією
м. Руставі.

21 квітня

За результатами відбору, проведеного
комітетом з соціальних питань, охорони
здоров’я і сталого розвитку Парламентської
асамблеї Ради Європи м. Хмельницькому
присвоєно
нагороду
«Європейський
диплом».

квітень

Бібліотеки області долучилися до Всеукраїнської акції "Бібліотека українського воїна"
по збору та передачі у бібліотеки військових
частин Збройних Сил України кращих
зразків вітчизняної літератури.

квітень

Дитяча музична школа № 1 м. Хмельницького відмітила своє 80-ліття.
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6 травня

У
м.
Хмельницькому
презентували
регіональний офіс з питань впровадження
реформи у сфері місцевого самоврядування
та децентралізації повноважень органів
влади.

26-27 травня

Міський голова м. Славута Василь Сидор
взяв участь у першому Міжнародному
форумі для сталого розвитку міст GREEN
CITY, який проходив у Маріуполі на базі
Приазовського
державного
технічного
університету.

травень

Славутський історичний музей відзначив
тридцятирічний ювілей.

7-13 червня

Міський голова Славути В. Сидор у складі
української делегації брав участь у проекті
«Міста у трансфері польського досвіду
децентралізації влади в Україні», який
реалізується Асоціацією міст у Польщі, а
також Сілезькою асоціацією міст та повітів.

12-28 червня

Шаблісти спортивної школи Хмельницької
АЕС А. Комащук та О. Жовнір вибороли
золоту медаль з фехтування шаблями в
перших в історії Європейських іграх, які
проходили у столиці Азербайджану – Баку.

27 червня

У м. Славута відбувся перший регіональний
молодіжний
форум
«GREATIVE
WORKSHOP – Party», метою якого є
об’єднання
прогресивної
молоді
та
спрямування її креативного потенціалу на
розвиток своїх громад.
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27 червня

Громадська організація «За конкретні
справи» провела у Красилові обласне
патріотичне дійство до дня Конституції
України.

червень

ПрАТ «Деражнянський молочний завод» за
результатами ХХVII Міжнародної виставки
«Агро – 2015» нагороджено «Золотою
медаллю».

червень

Хмельницьку АЕС відвідали представники
Посольства
та
Комісій
з
ядерного
регулювання США за участю голови
Держатомрегулювання України С. Божка та
працівників державного науково-технічного
центру з ядерної та радіаційної безпеки.

червень

Управління
Пенсійного
фонду
у
м. Хмельницькому запровадило нову організаційно-технологічну систему обслуговування громадян за принципом «єдиного
вікна».

24 липня

Виповнилось 80 років Петрові Савчуку,
подільському
письменнику,
члену
Національної спілки письменників України,
лауреату цілого ряду літературних премій.

липень

Хмельницький
торговельно-економічний
коледж Київського національного торговельно-економічного університету відмітив
своє 50-річчя.

13 серпня

Рішенням тридцять третьої позачергової
сесії обласної ради утворено Волочиську,
Дунаєвецьку,
Полонську,
Нетішинську,
Славутську міські об'єднані територіальні
громади (ОТГ), Війтовецьку, Наркевицьку,
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Сатанівську, Дунаєвецьку, Летичівську,
Меджибізьку, Понінківську, Старосинявську, Чорноострівську селищні ОТГ,
Маківську, Гуменецьку, Китайгородську,
Колибаївську, Берездівську, Ганнопільську,
Гвардійську, Лісовогринівецьку, Розсошанську сільські ОТГ та призначені перші
місцеві вибори депутатів ОТГ та голів ОТГ
20 серпня

Рішенням тридцять четвертої чергової сесії
обласної ради
утворено Новоушицьку
селищну ОТГ та призначені перші місцеві
вибори депутатів ОТГ та голови ОТГ.

21 серпня

Кам’янець-Подільський заключив договір
про співпрацю з румунським містом Сірет.

23 серпня

На центральному майдані м. Хмельницького
урочисто відкрито меморіальну Дошку
Пам’яті Героїв Небесної Сотні та учасників
АТО.

18 вересня

Хмельницький благодійний фонд «Хесед
Бешт» провів у Славуті комплекс заходів з
нагоди 16-річчя з дня свого заснування.

вересень

Хмельницькому політехнічному
виповнилось 50 років.

1 жовтня

Хмельницьку АЕС відвідали представники
Міноборони США. Мета візиту – надання
безкоштовної матеріально-технічної допомоги підрозділам Національної гвардії
України, які здійснюють охорону атомних
електростанцій.

10 жовтня

150-річний ювілей відзначив Берездівський
навчально-виховний комплекс Славутського
району.
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коледжу

13 жовтня

Хмельниччину з архіпастирським візитом
відвідав Святійший Патріарх Київський і
всієї Руси-України Філарет.

29 жовтня

Вперше у м. Хмельницькому на сцені
обласної філармонії було представлено
повноцінну класичну оперу мовою оригіналу
«Тоска» Джакомо Пучіні.

жовтень

У Хмельницькому розпочав роботу Центр
допомоги демобілізованим учасникам антитерористичної операції на Сході.

20 листопада

Хмельниччину з робочим візитом відвідав
голова Верховної Ради України В. Гройсман.

27 листопада

Головою Хмельницької
обрано Загородного М.В.

листопад

У Волочиську відбувся обласний оглядконкурс аматорських хорових колективів.

5-6 грудня

У Кам’янці-Подільському проходив ІІ
Всеукраїнський пісенний конкурс «Талант2015» для дітей та юнацтва.

грудень

150 років з часу заснування відзначила Пасічнянська школа Старосинявського району.

обласної

Ради

2016 рік
3 січня

Виповнилось
50
років
державному
підприємству «Новатор» м. Хмельницького.

січень

Побачив світ ювілейний 50-й випуск
довідково-інформаційного
видання
«Календар знаменних і пам'ятних дат
Хмельниччини 2016».
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січень

115
років
Хмельницькій
універсальній науковій бібліотеці

лютий

Президент України до другої річниці
кривавих подій на Майдані нагородив
активних учасників Революції гідності, серед
яких четверо хмельничан, орденом «За
мужність» ІІІ ступеня.

лютий

Міський голова м. Хмельницького підписав
розпорядження про перейменування 48 назв
вулиць і провулків.

лютий

У м. Хмельницькому розпочала роботу
новозбудована трансформаторна підстанція
«Прибузька».

лютий

Глава Української греко-католицької церкви,
Патріарх Святослав оголосив про утворення
Кам’янець-Подільської єпархії цієї конфесії.

березень

У м. Хмельницькому почало курсувати
соціальне
таксі
для
хмельничан
з
обмеженими можливостями.

28 квітня

У Хмельницькому представлено голову
Хмельницької
обласної
державної
адміністрації Корнійчука О.О.

30 квітня

Поет-подолянин Павло Гірник, лауреат
Національної премії ім. Т.Шевченка (2009
рік) відзначив своє 60-річчя.

квітень

Виповнилось 470 років з часу першої
писемної
згадки
про
с.
Шельвів
Білогірського району.

13-15 травня

На

Хмельниччині
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перебувала

обласній

Афонська

ікона
Святої
Рівноапостольної
Марії
Магдалини із часточкою святих мощей.
14 травня

У м. Хмельницькому відбувся перший
фестиваль рестораторів краю, організований
Подільською гільдією кулінарів.

19 травня

Лауреатом обласної премії ім. Дмитра
Прилюка став В. Горбатюк за художньодокументальний роман «Слово і меч».

20 травня

Шепетівський цукровий завод відзначив 170
років з часу заснування.

25-28 травня

У Городку відбувся чемпіонат України з
важкої атлетики.

26 травня

У Кам’янці-Подільському пройшов 24-й
національний конгрес кардіохірургії України
за участю провідних міжнародних фахівців.

27-29 травня

Хмельницькі байдарочники отримали дві
золоті, срібну та бронзову медалі на Кубку
світу у м. Рачіце (Чехія).

травень

Подільському товариству «Просвіта» імені
Т.Г. Шевченка виповнилось 110 років.

травень

Відбувся форум розвитку «Майбутнє
Хмельницького», де була сформована
Стратегія розвитку міста на 2016-2025 роки.

травень

Делегація
Представників
ЄС
та
представники
інформаційної
кампанії
«Сильніші разом» відвідали Кам’янецьПодільський та обговорили євроінтеграційні
процеси та реформи, які впроваджує
Україна.
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10-12 червня

У Хмельницькому відбувся перший міжнародний етнофестиваль «Ладовиці».

23-30 червня

Народний аматорський театральний колектив
Старокостянтинівського
РЦК
ім. В. Ножки увійшов у п’ятірку кращих
театральних
колективів
України
на
Всеукраїнському фестивалі театрального
мистецтва «Від Гіпаніса до Борисфена», що
проходив в Очакові на Миколаївщині.

25 червня

Володимиру Смотрителю, актору, директору
Хмельницького монотеатру «Кут» присвоєно
звання народного артиста України.

24-26 червня

У с. Летава Чемеровецького району пройшов
Всеукраїнський фестиваль-конкурс творчості сільської молоді «Летавчанка збирає
друзів».

липень

На
Хмельниччині урочисто відкрито
сучасний інноваційно-технічний комплекс
"Зіньків" компанії "Кернер" – перший і
єдиний в області комплекс такого масштабу.
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