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Інформація
про стан виконання Програми утримання та розвитку житлово-комунального
господарства та благоустрою м.Хмельницького на 2017-2020 р.р за 2018 рік
№
п/п

1

2

3

Заходи та роботи
Забезпечення надійного та
безперебійного функціонування
житлово-експлуатаційного
господарства (КП УМК
«Центральна», КП УМК
«Проскурівська», КП УМК
«Південно-Західна», КП УМК
«Дубове», КП УМК «Заріччя», КП
УМК «Озерна»; КП УМК
«Будівельник», МКП АТП ЖКГ,
ТзОВ «Житлово-експлуатаційне
об'єднання», Будинкоуправління № 2
КЕВ міста Хмельницького)
Капітальний ремонт об’єктів
житлового господарства, в тому
числі:
- капітальний ремонт житлового
фонду усіх форм власності
- капітальний ремонт благоустрою
прибудинкових територій
(відновлення асфальтових тротуарів
та вимощень навколо будівель,
дворових територій)
- капітальний ремонт спортивних і
дитячих майданчиків
Заходи з енергозбереження, в тому
числі:
- часткове відшкодування
відсоткових ставок за залученими
кредитами на заходи з підвищення
енергоефективності
- роботи з енергоефективності,
енергозбереження та модернізації
багатоквартирних житлових
будинків міста

Передбачено
2017 рік,
млн. грн.

Освоєно,
млн. грн.

5,8

5,4

0,3

94,1%

46,0

33,4

12,6

72,6%

13,5

9,5

4,0

70,4%

30,3

22,0

8,3

72,7%

2,2

1,8

0,3

84,6%

8,4

5,0

3,4

59,6%

0,1

0,1

0,0

86,0%

7,4

4,1

3,3

55,3%

Різниця, Відхилен
млн. грн.
ня, %
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- інші заходи з енергозбереження
Фінансова підтримка підприємств
комунальної власності
Інші заходи у сфері
електротранспорту (фінансова
підтримка ХКП «Електротранс»
Благоустрій міст, сіл, селищ, в
тому числі:
- поточний ремонт та утримання
об'єктів благоустрою
- капітальний ремонт об'єктів
благоустрою
Реалізація заходів щодо
інвестиційного розвитку території
Проведення робіт, пов’язаних з
будівництвом, реконструкцією,
поточним ремонтом та утриманням
автомобільних доріг
Утримання та розвиток
інфраструктури доріг
Внески до статутного капіталу
суб`єктів господарювання, в тому
числі:
- придбання техніки, основних
засобів та обладнання
- капітальні трансферти
комунальним підприємствам на
виконання робіт з будівництва,
реконструкції та капітального
ремонту, з них:
- на будівництво вуличних мереж
водопостачання та каналізації
житлових будинків міста, в тому числі
співфінансування

11

12

Спрямування коштів на житлове
будівництво, реконструкцію та на
ремонт житла всіх форм власності
Інші роботи (інші видатки, що
здійснюються згідно розпоряджень
міського голови, рішень міської ради
та її виконавчого комітету,
громадські ініціативи, проведення
конкурсів тощо)
Всього

0,9

0,8

0,1

92,5%

7,5

7,1

0,4

94,1%

21,6

20,0

1,6

92,4%

72,8

56,1

16,7

77,1%

46,9

37,1

9,8

79,1%

25,9

19,0

6,9

73,4%

36,5

33,5

3,0

91,8%

64,1

59,9

4,2

93,4%

104,6

84,4

20,2

80,7%

120,9

107,6

13,3

89,0%

78,7

70,6

8,1

89,7%

42,2

37,0

5,2

87,7%

26,0

22,6

3,4

87,0%

0,8

0,6

0,2

75,0%

0,6

0,5

0,1

83,3%

489,5

413,4

76,1

84,5%

За 2018 р. виконані роботи з капітального ремонту житлового фонду (без
прибудинкових територій та дитячих майданчиків) на суму – 10 711,9 тис. грн., а саме:
• укріплення стін натяжними металевими зв’язками в житлових будинках)
виготовлено 3 проекти та виконані роботи на 2 будинках на суму – 327,2 тис. грн;
• капітальний ремонт житлових будинків (співфінансування) виконано роботи в 12
будинках замінено вікна на сходових клітках, 8 покрівель – 3 727,5 тис. грн.;

• 1 проект на експертизі на відновлення пожежної сигналізації в гуртожитку – 23,3
тис. грн.;
• капітальний ремонт аварійних балконів в житлових будинках (виготовлено проекти
на 3 будинки, 2 а експертизі) – 155,2 тис. грн.;
• капітальний ремонт плит покриття 1 житлового будинку (виготовлено 1 проект, 1
технічний звіт, 1 експертиза) – 101,0 тис. грн.;
• капітальний ремонт житлового будинку на вул. Чорновола, 176/1 на суму – 298,9
тис. грн;
• реконструкція покрівлі – виконуються роботи 1 покрівлі – 1 098,0 тис. грн.
Проведено капітальний ремонт та модернізація ліфтового господарства на загальну
суму – 4 980,8 тис. грн, а саме:
• замінені 22 тягових канатів ліфтів в 21 житловому будинку – 144,0 тис. грн.;
• заміна редукторів лебідок ліфтів – 28 шт. в 24 житлових будинках – 1 360,5 тис.
грн;
• заміна 12 електродвигунів лебідок ліфтів в 11 житлових будинках – 478,4 тис. грн;
• заміна 2 лебідок ліфтів в 1 будинку на суму – 185,1 тис. грн;
• капітальний ремонт 59 ліфтів в 31 будинку на суму – 1 336,5 тис. грн;
• проведено експертну оцінку технічного стану ліфтів – 336 шт. – 1 206,3 тис. грн.;
• капітальний ремонт 69 систем диспетчеризації ліфтів в 23 житлових будинках по
КП УМК "Центральна", «Заріччя», «Озерна», "Будівельник", виготовлено робочі проекти
по 87 житлових будинках на суму – 270,0 тис. грн.
Виконано капітальний ремонт 31 прибудинкових територій (33,104 тис. м2) – 24
350,8 тис. грн.
Здійснено поточний ремонт благоустрою 43 прибудинкових територій житлових
будинків (7,438 тис. м2) – 3 979,1 тис. грн.
Виконано капітальний ремонт 44 дитячих та 10 спортивних майданчиків на суму – 3
910,3 тис. грн.
Поточний ремонт 5 дренажних систем прибудинкових територій на суму – 200,9 тис.
грн. (цільовий фонд).
Виконано поточний ремонт ліфтів на суму – 6,3 тис. грн (цільовий фонд).
Здійснено капітальний ремонт – відновлення зовнішньої штукатурки з подальшим
декоративним оздобленням фасаду будівлі № 56 на вул. Проскурівській на суму – 251,7
тис. грн. (цільовий фонд).
Виконано поточний ремонт приміщення на першому поверсі житлового будинку по
вул. Кам`янецькій, 54 на суму – 68,1 тис. грн (цільовий фонд).
Поточний ремонт житлового будинку та гуртожитку на суму – 34,3 тис. грн
(цільовий фонд).
Встановлено 22 пандуси в житлових будинках на суму – 121,3 тис. грн.
Комунальні підприємства управляючі муніципальні компанії придбали:
- 379 лічильників обліку електроенергії на суму – 397,5 тис. грн.;
- 2244 од. світлодіодних світильники для заміни в під’їздах на суму – 673,0 тис. грн.;
- 279 од. лавок та 362 од. урни на суму – 732,8 тис. грн.
На поточний ремонт та утримання об’єктів благоустрою за 2018 рік освоєно 93 316,8
тис. грн., в т.ч.:
- на озеленення, відновлення газонів та зрізування сухих дерев освоєно 16 207,4 тис.
грн., в тому числі:
– зрізування аварійних та сухостійних дерев (317 шт.) на суму – 850,6 тис. грн.;
– обрізання крони дерев та кущів, вирізування сухих гілок, знешкодження омели
(1184 шт.) на суму – 125,3 тис. грн.;

– установлення вазонів ліхтарних, садіння квіткових рослин (вертикальне озеленення
вулиць міста - 292 ваз) на суму – 374,2 тис.грн.;
– уходні роботи в сквері ім. Т.Г. Шевченка (4,7 га) на суму – 1 717,8 тис. грн.;
– уходні роботи в сквері І. Франка (2,12 га) на суму – 569,3 тис. грн.;
– уходні роботи в парку “Заріччя” (4,3 га) на суму – 193,3 тис. грн.;
– утримання скверу біля меморіалу “Вічний вогонь” (0,47га) –245,2 тис. грн.;
– утримання дендропарку “Поділля” (30,6 га) на суму – 840,1 тис. грн.;
– утримання території прилеглої до пам’ятника „Ангел Скорботи” на суму – 92,7 тис.
грн.;
– утримання парку „Подільський” на суму – 192,2 тис. грн.;
– уходні роботи на території прилеглої до пам’ятника „Жертвам Чорнобильської
катастрофи” на суму – 26,9 тис. грн.;
– утримання території прилеглої до Меморіалу Слави на суму – 89,2 тис. грн.;
– утримання парку ім. 500-річчя м. Хмельницького (М. Чекмана (55,4 га) – 3 322,7
тис. грн.;
– уходні роботи в парку Плоскирів (0,96 га) – 131,7 тис. грн.;
– утримання парку Молодіжний на суму – 128,8 тис. грн.;
– поточний ремонт малих архітектурних форм на суму – 152,4 тис. грн.;
– встановлення новорічних ялинок (монтаж, демонтаж) на суму – 93,5 тис. грн.;
– утримання зеленої зони по вул. Пушкіна на суму – 40,0 тис. грн.;
– поточний ремонт тротуарних доріжок (мощення тротуарною плиткою – 372,5 м2) в
парках і скверах міста на суму – 228,7 тис. грн;
– утримання громадської вбиральні в парку ім. І. Франка на суму – 151,1 тис. грн;
– утримання стрижка живоплоту (1495 м/п) на суму – 61,4 тис. грн.;
– утримання фонтанів по місту – 211,3 тис. грн;
– садіння квіткових рослин по місту – 1 311,4 тис. грн;
– поточний ремонт та утримання 151 криниці на суму – 405,3 тис. грн.;
– догляд за газонами (викошування) на суму – 738,6 тис. грн;
– утримання Привокзальної площі залізничного вокзалу на суму – 189,1 тис. грн.;
– утримання прибережних смуг водойм міста – 843,1 тис. грн.;
– видалено зелених насаджень (364 шт.) на суму – 978,5 тис. грн.;
– посадка нових зелених насаджень на суму – 380,0 тис. грн.;
– утримання фонтанів по місту – 446,0 тис. грн.;
– викошування Борщівника Сосновського на території міста – 261,0 тис. грн.;
– святкове оформлення міста (світлодіодні електричні гірлянди) – 585,9 тис. грн.;
– встановлення точок тимчасового підключення електромереж в парку Молодіжному
та в сквері ім. Т.Г. Шевченка на суму – 230,1 тис. грн.
Поточний ремонт та утримання об’єктів благоустрою на суму – 2 751,9 тис. грн., в
тому числі:
- поточний ремонт пішохідних доріжок в парку культури і відпочинку ім. М.
Чекмана на суму – 191,1 тис. грн.;
- поточний ремонт підпірної стінки на вул. Кам`янецькій в мікрорайоні Ружична в м.
Хмельницькому на суму – 84,6 тис. грн.;
- поточний ремонт малих архітектурних форм (скульптурних композицій автора
М.Мазура) на суму – 127,0 тис. грн.;
- поточний ремонт - встановлення годинника на вежі кінотеатру "Планета" на вул.
Подільській, 39 на суму – 195,8 тис. грн.;
- поточний ремонт дитячого майданчика на вул. Качинського та на проїзді 5
Болгарському на суму – 38,9 тис. грн.;

- охорона новорічної ялинки на майданчику біля кінотеатру ім. Т.Г. Шевченка на
суму – 57,6 тис. грн.;
- послуги з утримання дренажних насосних станцій вул. Саварчука, Вокзальній,
пров. Зенітному на суму – 85,8 тис. грн.;
- прибирання площ, не закріплених за КП та УМКами ("білі плями") – 627,0 тис.
грн.;
- влаштовано контейнерні майданчики на суму – 464,9 тис. грн.;
- поточний ремонт сходів на вул. С. Бандери (спуск на набережну) на суму – 40,4
тис. грн;
- оплата за поверхневі стічні води – 14,1 тис. грн.;
- демонтаж незаконно встановлених малих архітектурних форм, зовнішньої реклами
иа білбордів – 145,1 тис. грн.;
- розчистка водовідвідних каналів по місту на суму – 320,5 тис. грн.;
- розроблення матеріалів про надання дозволів на розробку проектів землеустрою та
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в м.
Хмельницькому на суму – 4,3 тис. грн.;
- поточний ремонт сходів біля будинку № 72 та № 74 на вул. Кам`янецькій на суму –
22,0 тис. грн.;
- поточний ремонт сходів на вул. Героїв Майдану, 17 на суму – 20,9 тис. грн.;
- поточний ремонт та обслуговування системи відеоспостереження (відеокамери) на
вуличній мережі на суму – 119,8 тис.грн;
- розчистка русла р. Плоскої в районі мосту на вул. Проскурівського Підпілля на
суму – 68,5 тис. грн.;
- послуги з постачання та транспортування природного газу для факелу «Вічний
вогонь» на суму – 4,2 тис. грн.;
- поточний ремонт об‘єктів благоустрою (малих архітектурних форм) у
м.Хмельницькому – 88,9 тис. грн (цільовий фонд);
- придбання та виготовлення табличок з назвами вулиць, інформаційної продукції на
суму – 30,5 тис. грн (цільовий фонд).
- на освітлення вулиць міста (спожита електроенергія – 3467,828 тис. кВт, реактивна
– 520,64 тис. кВар/год) освоєно – 9 640,1 тис. грн.;
- на поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього освітлення освоєно – 6 453,4
тис. грн., в тому числі замінено: лампи світлодіодні – 2 779 шт., лампи ДНАТ – 1529 шт.,
світильники Skido – 101 шт., світильники світлодіодні – 56 шт.
- на санітарну очистку і прибиранню міста освоєно – 2 140,4 тис. грн., в тому числі:
– регулювання чисельності тварин (вилов 328 шт.) на суму – 224,2 тис. грн.;
– стерилізація тварин (292 шт.) на суму – 87,1 тис. грн.;
– утримання громадського туалету по вулиці Кам`янецькій, 77-Б на суму – 43,6 тис.
грн.;
– утримання туалету загального користування по вул. Проскурівській, 40-Б на суму –
270,0 тис. грн.;
– захоронення побутових відходів, які вивезені транспортом комунальних
підприємств на суму – 59,3 тис. грн.;
– утримання безпритульних тварин на суму – 1 155,8 тис. грн.;
– поточне утримання ланки із збирання небезпечних відходів у складі побутових 278,9 тис. грн.;
– переробка(утилізація) гілля на суму – 21,5 тис. грн.
- на утримання кладовищ освоєно – 5 351,0 тис. грн., в тому числі:

– поховання невідомих громадян (35 чол.) на суму – 64,3 тис. грн.;
– утримання пам’ятників на суму – 206,0 тис. грн.;
– поточний ремонт щебеневого покриття на кладовищі в мікрорайоні Ракове на суму
– 809,7 тис. грн.;
– утримання кладовищ міста на суму – 4 271,0 тис. грн.
- на поточний ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі освоєно – 39 955,6
тис. грн., в тому числі:
– виправлення та заміна окремих бордюрних каменів, поребриків, влаштування
пандусів на суму – 12,9 тис. грн;
– заміна пошкоджених плит, люків, решіток, непридатних труб на водостічних
мережах на суму – 183,0 тис. грн.;
– виправлення, часткова заміна пошкоджених елементів транспортної та перильної
огорожі на суму – 4,5 тис. грн.;
– укріплення узбіччя дороги на суму – 28,8 тис. грн.;
– виправлення
пошкоджених
і
заміна
непридатних
труб,
водостоків
водоприймальних та оглядових колодязів на суму – 119,7 тис. грн.;
– ліквідація окремих ушкоджень щебеневого та асфальтобетонного покриття
асфальтобетонним сколом на суму – 34,9 тис. грн.;
– ремонт щебеневого покриття по вулицях міста на суму – 1 977,2 тис. грн.;
– негайна ліквідація дрібних деформацій і пошкоджень вулично-дорожньої мережі
машиною "Багела" на суму – 9 577,8 тис. грн.;
– усунення напливів і колій на проїзній частині з асфальтобетонним покриттям на
суму – 37,3 тис. грн;
– обслуговування та експлуатація очисних споруд на суму – 175,6 тис. грн.;
– очищення, часткове, повне фарбування транспортної та перильної огорожі на суму
–87,6 тис. грн.;
– планування узбіччя дороги на суму – 3,3 тис. грн.;
– очищення і промивання водостічних мереж (колодязі та колектори) на суму – 1
868,6 тис. грн.;
– систематичне та своєчасне очищення вулиць та доріг від снігу та обробка їх
фракціями та іншими матеріалами – 501 580 м2 на суму – 22 164,3 тис. грн.;
– прибирання підземного переходу - Ружична – 415 м2 та прос Миру – 440 м2, – на
суму – 151,3 тис. грн.;
– заготівля і складування протиожеледних матеріалів на суму – 3 453,0 тис. грн.;
– видалення трави та порослі дерев з обочин, кюветів; косіння трави і бур`яну на
ухилах та виїмках дороги на суму – 75,8 тис. грн.
З метою поліпшення стану безпеки дорожнього руху, зниження рівня аварійності на
вуличній мережі обласного центру для утримання технічних засобів регулювання
дорожнього руху в поточному році з міського бюджету освоєно 10 817,0 тис. грн.
З них використано: на заміну дорожніх контролерів на світлофорних об’єктах –
208,5 тис. грн., на заміну електролампових світлофорів на світлодіодні – 3 765,2 тис. грн.,
на утримання світлофорних об’єктів – 1 390,6 тис. грн., на встановлення, заміну і
утримання дорожніх знаків – 908,9088 тис. грн., пішохідної огорожі – 157,3 тис. грн., а
також на відновлення дорожньої розмітки – 4 386,5 тис. грн.
За рахунок цих коштів виконано наступні роботи:
Заміна дорожніх контролерів на світлофорних об’єктах у кількості 2 шт: вул.
Кам’янецька – зупинка «ТРЦ «Либідь-Плаза», вул. Свободи – вул. Подільська, замінено
світлофори на світлодіодні у кількості 274 шт. на 23 об’єктах.
Утримання світлофорних об'єктів:
- квартальне технічне обслуговування світлофорних об’єктів – 107 об. 4 рази;

- місячне технічне обслуговування світлофорних об'єктів – 112 об. 8 разів;
- заміна електроламп по заявці – 123 шт.;
- ремонт дорожніх контролерів – 10 шт.;
- ремонт і заміна кабелю – 5 об. (639,9 м);
- встановлення пристрою мовного супроводу сигналів світлофору – 2 шт.
Заміна та експлуатація дорожніх знаків: технічне обслуговування знаків – 221 шт.;
встановлення знаків – 612 шт.; обрізка гілля дерев, які обмежують видимість – 293 шт.
Встановлено 190 елементи примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної
техніки в 12 місцях, 6 дорожній дзеркал.
Утримання пішохідної огорожі: відремонтовано секцій огорожі – 82 шт.,
встановлення секцій огорожі – 61 шт.; встановлення стійок – 77 шт.; монтаж дорожніх
стовпчиків – 34 шт.; фарбування секцій огорожі – 407 шт., миття огорожі – 2963 м.
Нанесення дорожньої розмітки: фарбою – 29267,1 кв.м, пластиком – 925,22 кв.м.
На капітальний ремонт вулиць – установлення технічних засобів регулювання
дорожнього руху - використано 2 290,31 тис. грн., з них: проведено роботи із влаштування
5 світлофорних об’єктів: вул. Львівське шосе - в районі РЕМ, вул. Трудова - вул.
Спортивна; прс. Миру - пішохідний перехід в районі вул. Кропивницького, вул.
Чорновола – зупинка «Вул. Гальчевського», вул. Бандери - прв. Бандери; укладено договір
на влаштування світлофорного об’єкту: вул. Старокостянтинівське шосе – виїзд із
житлового масиву «Дендропарковий», частково придбано обладнання та передано на
зберігання. Проведено роботи із встановлення додаткових технічних засобів регулювання
дорожнього руху на перехрестях вулиць Пілотської і Госпітальної, а також – Львівське
шосе та Західно-Окружної. Виготовлено проектно-кошторисну документацію на
установлення світлофорного об’єкту на перехресті вул.Бандери з вул.П.Мирного,
технічних засобів регулювання дорожнього руху на перехресті вул.Козацької та
вул.Сіцінського,
капітального
ремонту
прс.Миру
від
вул.П.Мирного
до
вул.Кропивницького.
На капітальний ремонт вулиць – місцеве розширення проїзної частини для
улаштування зупинок маршрутних транспортних засобів, вуличних стоянок автомобілів, а
також – улаштування тротуарів, вулиць, проїздів - використано 2 615,26 тис. грн., з них:
проведено роботи із місцевого розширення проїзної частини для влаштування 2 зупинок
маршрутних транспортних засобів: вул. Курчатова - СКЦ «Плоскирів»; вул.
Проскурівського підпілля – «Педакадемія», частково проведені роботи із місцевого
розширення проїзної частини для улаштування зупинок маршрутних автобусів на вул.
Львівське шосе - в районі РЕМ (2 зупинки). Виготовлено робочий проект на капітальний
ремонт вул. Зарічанської – місцеве розширення проїзної частини для улаштування
зупинки маршрутних транспортних засобів «Вул. Перемоги». Проведено роботи із
влаштування тротуарів: на проїзді з вул. Інститутської вздовж корпусу № 4 ХНУ, на вул.
Вокзальній в районі вул. Західно-Окружної, на вул. Сіцінського в районі вул. Франка;
розпочато роботи із влаштування тротуару на вул. Федунця в районі вул. Озерної.
Виконано капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі – всього – 92,397 тис. м2
(в тому числі: дорожній одяг 71,24644 тис. м2, тротуари – 8,63043тис. м2) на суму – 70
203,9 тис. грн.: а саме: вул. Чайковського – 4,8417 тис м2. вул. 3-тя Нова – 1,7313 тис. м2,
під’їзної дороги від вул. Тернопільської до буд. № 36 по вул. Тернопільській – 1,4572 тис.
м2, вул. Лісової від буд. 1/1 до буд. 1/6 та від буд. 1/1 до буд. 1/5 – 1,246 м2 , вул. Нижньої
Берегової (від вул. Бандери до прв. В.Берегового) – 2,5085 м2, від вул. Вінницької до
дачних масивів «Лезневе-1», «Лезневе-2», «Лезневе-4», «Лезневе-5» - 2,269 тис. м2, вул.
Летичівської – 1,853 тис. м2, вул. Гоголя (від вул. Героїв Крут до вул. Грибоєдова) -2,5393
тис. м2, тротуару Привокзальної площі – 2,6333 тис. м2 , покриття Привокзальна площа –
6,756 тис. м2, вул. Кармелюка- 5,0552 тис. м2, вул. Степанкова (і черга) – 3,5318 тис. м2,

вул. Огієнка (від вул. Гоголя до вул. Київської) – 3,949,8 тис. м2, вул. Міцкевича – 3,6937
тис. м2, вул. Верейського – 1,076 м2, вул. Подільська (2 зупинки) – 0,7596 тис м2, вул.
Чехова (від 3/1 до 17/1) – 0,5945 тис.м2, вул. Лісова – 1,9 тис. м2, тротуар Гальчевського –
0,9815 тис. м2, проїзд від вул. Свободи, 4 до прв. Перемоги – 1,744 тис. м2, тротуар і
велодоріжки по вул. Старокостянтинівське шосе – 2,339 тис. м2, прв. Київський – 3577
тис. м2, тротуар проїзд вул. Купріна вул. Болбочана – 0,753 тис. м2.
Виконано поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста площею 144,6216 тис.
м2, освоєно – 51 954,2 тис. грн, в т.ч. улаштовано асфальтобетонне покриття суцільним
методом на вулицях: Вінницькій 6580 м2 - 2 447,9 тис. грн, Панаса Мирного 6026 м2 – -2
279,8 тис. грн, прс. Миру (на ділянці від вул. Перемоги до вул. Свободи) 14560 м2 - 5
311,8 тис. грн, Бандери (на ділянці від вул. Зарічанської в напрямку до вул. Прибузької)
1439,94 м2- 539,8 тис. грн, Кам’янецькій (на ділянці від вул. Подільської до вул.
Прибузької) 4415 м2 – 1971,49 тис. грн, Подільській (на ділянці від вул. Грушевського до
вул. Свободи) 4990 м2 – 1929,3 тис. грн, Свободи 6108 м2 – 4366,7 тис. грн, Соборній (на
ділянці від вул. Подільської до вул. Героїв Майдану) 5199 м2 – 1949,3 тис. грн, Трудовій
2640 м2 - - 972,82 тис. грн, Шевченка (від вул. Горького до будинку № 101) 5172 м2 –
1978,2 тис. грн.; відремонтовано асфальтобетонне покриття на вулицях: Вайсера 494 м2 –
196,5 тис. грн, Болбочана 313 м2 – 114,2 тис. грн, Водопровідній 385 м2 – 142,7 тис. грн,
Вокзальній т535 м2 – 187,2 тис. грн, Гайовій 316 м2 – 115,2 тис. грн, Глушенкова 1445 м2
- 506,9 тис. грн, Гречка 820 м2 – 260,2 тис. грн, Героїв Чорнобиля 323 м2 – 112,7 тис. грн,
Багалія 540 м2 – 199,9 тис. грн, Бандери 600 м2 – 218,6 тис. грн, Довженка 414 м2 – 177,2
тис. грн, Заболотного 790 м2 - 285,4 тис. грн, Західно-Окружній 930 м2 – 356,2 тис. грн,
Кам’янецькій 1000 м2 - 343,7 тис. грн, Купріна 838 м2 – 327,4 тис. грн, Курчатова 1140 м2
- 392,3 тис. грн, Львівське шосе 690м2 - 248,2 тис. грн, Молодіжній 850 м2 – 323,9 тис.
грн, Госпітальній 415,6 м2 - 143,0 тис. грн, Житній 379,6 м2 - 131,5 тис. грн, Заводській
425 м2 – 165 тис. грн, Зарічанській 574,7 м2 - 195,0 тис. грн, Зеньковького 574 м2 - 200,0
тис. грн, Матросова 279,1 м2 - 96,7 тис. грн, Молодіжній (від вул. Хотовицького) 1218 м2
– 395,4 тис. грн, Партизанській 1236,4 м2 - 130,0 тис. грн, Інститутській 403 м2 – 157 тис.
грн, Київській 403 м2 – 148 тис. грн, Парковій 555 м2 – 195 тис. грн, Пілотській 1316 м2 –
351,8тис. грн, Подільській 674 м2 – 268,8 тис. грн, Прибузькій 900 м2 – 329 тис. грн,
Проскурівського підпілля 555,6 м2 - 190,0 тис. грн, Пилипчука 483 м2 – 172 тис. грн, прв.
П’яскорського 666,4 м2 - 198,9 тис. грн, прв. Матросова 727,7 м2 - 185,0 тис. грн, Героїв
Чорнобиля 323 м2 - 112,7 тис. грн, Старицького 808 м2 – 135 тис. грн, Староміській 606
м2 - 199,5 тис. грн, Смотрицького 298 м2 – 108,6 тис. грн, Спортивній 529 м2 – 190,6 тис.
грн, Трудовій 362 м2 – 132,2 тис. грн, Холодноярців 625,6 м2 - 199,8 тис. грн, Чорновола
537 м2 – 199,3 тис. грн, Шестакова 576 м2 – 199,9 тис. грн, прв. Некрасова 156 м2 – 98,3
тис. грн, прв. Проїзного 123,8 м2 - 45,6 тис. грн, прв. Шевченка 502 м2 – 178 тис. грн, прс.
Миру 548,5 м2 - 182,5 тис. грн, дороги від вул. Гарнізонної, 4 А до вул. Народної Волі 280
м2 – 101,8 тис. грн, внутрішньоквартальній дорозі від вул. Інститутської, 17 до вул.
Тернопільської, 16 - 448 м2 - 163,8 тис. грн, внутрішньоквартальній дорозі від вул.
Інститутської до вул. Інститутської, 14/2 - 73 м2 – 31 тис. грн, внутрішньоквартальній
дорозі від вул. Козацької, 54 до вул. Гайової 150 м2 – 55 тис. грн, під’їзної дороги від вул.
Купріна, 54/1 до вул. Купріна 100 м2 – 27,2 тис. грн, тротуар на ділянці від вул.
Проскуріівського підпілля, 207 до вул. Вокзальної, 47 - 103 м2 - 71,1 тис. грн, тротуар на
вул. Сковороди - 215 м2 - 199,9 тис. грн, вул. Свободи 454 м2 - 193,1 тис. грн, пішохідної
доріжки від вул. Заводської до вул. Заводської, 57/1 – 182 м2 – 55,7 тис. грн, тротуар від
вул. Львівське шосе, 51 до вул. Тернопільської, 34/1 139 м2 – 119 тис. грн;
в т.ч. відремонтовані дороги до садівничих товариств «Кооператор», «Електронік»
2394 м2 – 177,4 тис. грн, до садівничого товариства «Дружба» 1970 м2 – 136 тис. грн;
в т.ч. відремонтовано покриття на території Храму «Всіх святих землі Української»
на вул. Тернопільській, 24 - 670,6 м2 - 147,75 тис. грн. (цільовий фонд).

На капітальний ремонт об’єктів благоустрою за 2018 рік освоєно 26 684,5 тис. грн., в
тому числі:
- капітальний ремонт зелених насаджень (омолоджено 1248 дерев по місту) - 2 601,4
тис. грн.;
- відновлення газонів – 59,8 тис. грн.;
- виконано капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиць –4 687,1 тис.
грн.;
- капітальний ремонт пішохідної зони на розі вул. Зарічанської та вул. Бандери (у
т.ч. ПКД) – 1 491,7 тис. грн;
- встановлено чотири підземних контейнера на суму – 986,3 тис. грн;
- - капітальний ремонт-розчистка русла річки Південний Буг від намулу, відкладів,
завалів в межах міста Хмельницького від вул. Трудової до вул. С.Бандери на суму – 1
059,3 тис. грн;
- капітальний ремонт площі на розі вул. Свободи та прс. Миру (в т.ч. фонтан) на
суму – 3 513,2 тис. грн;
- капітальний ремонт підпірної стінки на перехресті вул. Свободи та прс. Миру на
суму – 218,5 тис. грн.;
- капітальний ремонт-улаштування пішохідної доріжки в парку культури і
відпочинку ім. М.Чекмана (від вул.Олімпійської до містка в районі спорткомплексу
«Спартак») на суму – 1 383,8 тис. грн;
- капітальний ремонт-улаштування велосипедної доріжки в парку культури і
відпочинку ім. М.Чекмана (від вул.Олімпійської до містка в районі спорткомплексу
«Спартак») в м.Хмельницькому на суму – 98,4 тис. грн;
- капітальний ремонт містка пішохідного через водовідвідну канаву в парку
культури та відпочинку ім. М. Чекмана (в районі спорткомплексу «Спартак») в м.
Хмельницькому на суму – 291,7 тис. грн.;
- капітальний ремонт-улаштування доріжок в парку культури і відпочинку ім.
М.Чекмана (через міст в районі стадіону) в м.Хмельницькому на суму – 194,2 тис. грн;
- капітальний ремонт пішохідних доріжок на кладовищі мікрорайону Гречани у м.
Хмельницькому на суму – 274,1 тис. грн;
- капітальний ремонт дитячого майданчика в парку мікрорайону Ракове, у
мікрорайоні Дубове - 1 на пров. Авіаційному, 2, спортивного майданчика в дендропарку
"Поділля" на суму – 525,6 тис. грн;
- капітальний ремонт пішохідної зони із встановленням модульної громадської
вбиральні на вул. Проскурівській, 4/3 у м.Хмельницькому (в т.ч. ПКД, експертиза) на
суму – 864,1 тис. грн;
- капітальний ремонт громадського туалету на вул. Грибоєдова на суму – 108,2 тис.
грн;
- капітальний ремонт підпірної стіни пам`ятного знака жертвам репресій "Ангел
Скорботи" по вул. Свободи на суму – 177,1 тис. грн;
- капітальний ремонт - улаштування закритих водостоків від вул. Мазура до вул.
Підгірної, в т.ч. експертиза кошторисної частини на суму – 439,0 тис. грн.;
- капітальний ремонт встановлення щогли (флагштоку) на Майдані Незалежності у
м. Хмельницький, в т.ч. ПКД на суму – 124,8 тис. грн;
- проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт - благоустрій зеленої
зони на вул. Парковій вздовж набережної р. Плоскої у м. Хмельницькому на суму – 75,0
тис. грн;
- виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт парку
"Молодіжний" в м. Хмельницькому на суму – 49,9 тис. грн;
- капітальний ремонт огорожі на вул. Трудовій на суму – 50,0 тис. грн;

- капітальний ремонт та улаштування велосипедних доріжок по проспекту Миру (від
вул. Свободи до вул. Старокостянтинівське шосе) (1,6934 тис. м2) на суму – 1 850,9 тис.
грн;
- робочий проект на капітальний ремонт вул. Прибузької - улаштування
велосипедних доріжок від вул. Старокостянтинівське шосе до вул. Трудової, в т.ч.
експертиза на суму – 28,3 тис. грн;
- робочий проект на капітальний ремонт вул. Прибузької - улаштування
велосипедних доріжок від вул. Кам'янецької до вул. Старокостянтинівське шосе, в т.ч.
експертиза на суму – 33,6 тис. грн;
- капітальний ремонт тротуару Привокзальної площі (2,7593 тис. м2) на суму – 1
408,4 тис. грн;
- капітальний ремонт тротуару по вул. Гальчевського (від вул. Чорновола до вул.
Пілотської - права сторона), в т.ч. експертиза (0,9333 тис. м2) на суму – 889,7 тис. грн;
- капітальний ремонт – улаштування тротуару та велосипедних доріжок по вул.
Старокостянтинівське шосе (від проспекту Миру до вул. Зарічанської), в т.ч. експертиза
(3,1238 тис. м2) на суму – 2 635,4 тис. грн;
- капітальний ремонт – улаштування тротуару на вул. Франка (від буд.55 до вул.
Ранкової) (0,4895 тис. м2) на суму – 565,0 тис. грн.
На будівництво об’єктів житлово-комунального господарства за 2018 рік освоєно
620,7 тис. грн., в тому числі:
- ПКД на реконструкцію скидного колектора та розчистка р. Плоскої з метою
здійснення заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму
та санітарного стану річки в м. Хмельницькому на суму – 103,1 тис. грн.;
- будівництво центру поводження з тваринами КП “Надія” по вул. Заводській, 165 м.
Хмельницькому в т. ч. ПКД на суму – 171,8 тис. грн.;
- розробка ПКД на реконструкцію парку культури та відпочинку ім. М.Чекмана на
суму – 290,1 тис. грн.;
- будівництво внутрішньоквартального проїзду від вул. Залізняка до будинку по
вул.Лісогринівецькій (проектні роботи) на суму – 55,7 тис. грн.
Начальник управління

В.Новачок

