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Інформація
про стан виконання Програми утримання та розвитку житлово-комунального
господарства та благоустрою м. Хмельницького на 2017-2020р.р. за 1-ше півріччя
2018 року.
Житлове господарство
За І півріччя 2018 р. виконані роботи з капітального ремонту житлового фонду
(без прибудинкових територій та дитячих майданчиків) на суму – 2 893,1 тис. грн., а
саме:
 укріплення стін натяжними металевими зв’язками в житлових будинках)
виготовлено 3 проекти та розпочаті роботи на 1 будинку на суму – 121,4 тис. грн;
 капітальний ремонт житлових будинків (співфінансування) виконано 5 проектів на
роботи, в 2 будинках замінено вікна на сходових клітках, 1 покрівлю розпочато – 251,8
тис. грн.;
 замінені тягові канати ліфтів в 16 житлових будинках – 106,6 тис. грн.;
 заміна редукторів лебідок ліфтів – 12 шт. в житлових будинках – 540,0 тис. грн;
 заміна електродвигунів лебідок ліфтів в житлових будинках (проекти) – 10,0 тис.
грн;
 капітальний ремонт ліфтів: виконано 2 ліфта, виготовлено 11 проектів та
заключено 11 договорів – 30,0 тис. грн;
 проведено експертну оцінку технічного стану ліфтів – 159 шт. – 492,0 тис. грн.;
 реконструкція покрівлі – виконуються роботи 1 покрівлі – 1 098,0 тис. грн.;
 по капітальному ремонту систем диспетчеризації ліфтів: виготовлено робочі
проекти по 87 житлових будинках, виконані роботи по КП УМК "Центральна" та КП
УМК "Будівельник" на суму – 243,3 тис. грн.
Виконано капітальний ремонт 4 прибудинкових територій (5,6 тис. м 2) – 3 342,0 тис.
грн.
Здійснено поточний ремонт благоустрою 7 прибудинкових території житлових
будинків (1,9 тис. м2) – 457,2 тис. грн.
Поточний ремонт 3 дренажних систем прибудинкових територій на суму – 48,1 тис.
грн.
Встановлено 1 пандус в житловому будинку на суму – 7,5 тис. грн.
Виконано капітальний ремонт 7 дитячих та 3 спортивних майданчики на суму – 690,4
тис. грн.
На поточний ремонт та утримання об’єктів благоустрою за І півріччя 2018 року
освоєно 41 074,5 тис. грн., в т.ч.:
- на озеленення, відновлення газонів, омолодження та зрізування сухих дерев
освоєно 7 149,1 тис. грн., в тому числі:
– зрізування аварійних та сухостійних дерев (90 шт.) на суму – 331,2 тис. грн.;

– обрізання крони дерев та кущів, вирізування сухих гілок, знешкодження омели
(1034 шт.) на суму – 84,0 тис. грн.;
– установлення вазонів ліхтарних, садіння квіткових рослин (вертикальне озеленення
вулиць міста - 380 ваз) на суму - 268,0 тис.грн.;
– уходні роботи в сквері ім. Т.Г. Шевченка (4,7 га) на суму – 861,7 тис. грн.;
– уходні роботи в сквері І. Франка (2,12 га) на суму – 273,4 тис. грн.;
– уходні роботи в парку “Заріччя” (4,3 га) на суму – 85,2 тис. грн.;
– утримання скверу біля меморіалу “Вічний вогонь” (0,47га) – 124,6 тис. грн.;
– утримання дендропарку “Поділля” (30,6 га) на суму – 412,5 тис. грн.;
– утримання території прилеглої до пам’ятника „Ангел Скорботи” на суму – 46,2 тис.
грн.;
– утримання парку „Подільський” на суму – 83,0 тис. грн.;
– уходні роботи на території прилеглої до пам’ятника „Жертвам Чорнобильської
катастрофи” на суму – 13,5 тис. грн.;
– утримання території прилеглої до Меморіалу Слави на суму – 45,7 тис. грн.;
– утримання парку ім. 500-річчя м. Хмельницького (М. Чекмана (55,4 га) – 1 597,8
тис. грн.;
– уходні роботи в парку Плоскирів (0,96 га) – 66,3 тис. грн.;
– утримання парку Молодіжний на суму – 57,6 тис. грн.;
– поточний ремонт малих архітектурних форм на суму – 34,2 тис. грн.;
– встановлення новорічних ялинок (монтаж, демонтаж) на суму – 35,5 тис. грн.;
– утримання зеленої зони по вул. Пушкіна на суму – 13,9 тис. грн.;
– поточний ремонт тротуарних доріжок (мощення тротуарною плиткою – 288,5 м2) в
парках і скверах міста на суму – 197,0 тис. грн;
– утримання громадської вбиральні в парку ім. І. Франка на суму – 47,4 тис. грн;
– утримання фонтанів по місту – 46,8 тис. грн;
– садіння квіткових рослин по місту – 929,5 тис. грн;
– догляд за газонами (викошування) на суму – 340,4 тис. грн;
– утримання Привокзальної площі залізничного вокзалу на суму – 97,6 тис. грн.;
– утримання прибережних смуг водойм міста – 315,4 тис. грн.
– видалено зелених насаджень (243 шт.) на суму – 434,1 тис. грн.;
– посадка нових зелених насаджень на суму – 58,6 тис. грн.;
– утримання фонтанів по місту – 100,0 тис. грн.;
– викошування Борщівника Сосновського на території міста – 87,0 тис. грн.
Поточний ремонт та утримання об’єктів благоустрою на суму – 398,9 тис. грн., в
тому числі:
- охорона новорічної ялинки на майданчику біля кінотеатру ім. Т.Г. Шевченка на
суму – 12,2 тис. грн.;
- послуги з утримання дренажних насосних станцій вул. Саварчука, Вокзальній,
пров. Зенітному на суму – 42,9 тис. грн.;
- прибирання площ, не закріплених за КП БРЕД та УМК ("білі плями") – 152,9 тис.
грн.;
- влаштовано контейнерні майданчики на суму – 82,5 тис. грн.;
- поточний ремонт сходів на вул.. С. Бандери (спуск на набережну) на суму – 40,4
тис. грн;
- оплата за поверхневі стічні води – 5,7 тис. грн.;
- демонтаж незаконно встановлених малих архітектурних форм, зовнішньої реклами
та білбордів – 62,3 тис. грн.
- на освітлення вулиць міста (спожита електроенергія – 1 786,2 тис. кВт, реактивна
– 270,9 тис. кВар/год) освоєно – 4 915,8 тис. грн.;
- на поточний ремонт та утримання мереж зовнішнього освітлення освоєно –
3 005,7 тис. грн., в тому числі замінено: лампи світлодіодні – 378 шт., лампи ДНАТ – 781

шт. світильники Skido – 28 шт., світильники світлодіодні – 86 шт. прожектори
світлодіодні – 2 шт.;
- на санітарну очистку і прибиранню міста освоєно – 913,3 тис. грн., в тому числі:
– регулювання чисельності тварин (вилов 164 шт.) на суму – 119,1 тис. грн.;
– стерилізація тварин (131 шт.) на суму – 39,3 тис. грн.;
– утримання громадського туалету по вулиці Кам`янецькій, 77-Б на суму – 19,9 тис.
грн.;
– утримання туалету загального користування по вул. Проскурівській, 40-Б на суму
– 133,0 тис. грн.;
– захоронення побутових відходів, які вивезені транспортом комунальних
підприємств на суму – 19,5 тис. грн.;
– утримання безпритульних тварин на суму – 572,8 тис. грн.;
– переробка(утилізація) гілля на суму – 9,7 тис. грн.
- на утримання кладовищ освоєно – 2 903,3 тис. грн., в тому числі:
– поховання невідомих громадян (12 чол.) на суму – 23,6 тис. грн.;
– утримання пам’ятників на суму – 100,5 тис. грн.;
– поточний ремонт щебеневого покриття на кладовищі в мікрорайоні Ракове на суму
– 748,9 тис. грн.;
– утримання кладовищ міста на суму – 2 030,3 тис. грн.
- на поточний ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі освоєно –
18 489,1 тис. грн., в тому числі:
– заміна пошкоджених плит, люків, решіток, непридатних труб на водостічних
мережах на суму – 70,7 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 – 10,3 тис. грн.;
– ліквідація окремих ушкоджень щебеневого та асфальтобетонного покриття
асфальтобетонним сколом на суму – 24,4 тис. грн.;
– ремонт щебеневого покриття по вулицях міста на суму – 1 399,2 тис. грн.;
– негайна ліквідація дрібних деформацій і пошкоджень вулично-дорожньої мережі
машиною "Багела" на суму – 5 071,1 тис. грн.;
– обслуговування та експлуатація очисних споруд на суму – 85,7 тис. грн.;
– очищення, часткове, повне фарбування транспортної та перильної огорожі на суму
– 56,2 тис. грн.;
– планування узбіччя дороги на суму – 3,3 тис. грн.;
– очищення і промивання водостічних мереж (колодязі та колектори) на суму – 224,6
тис. грн.;
– систематичне та своєчасне очищення вулиць та доріг від снігу та обробка їх
фракціями та іншими матеріалами – 501 580 м2 на суму – 11 400,3 тис. грн.;
– прибирання підземного переходу - Ружична – 415 м2 та прс Миру – 440 м2, – на
суму – 72,0 тис. грн.;
– видалення трави та порослі дерев з обочин, кюветів; косіння трави і бур`яну на
ухилах та виїмках дороги на суму – 38,0 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 3 299,3 тис. гривень.
З них використано: на заміну дорожніх контролерів на світлофорних об’єктах – 208,5
тис. грн., на заміну електролампових світлофорів на світлодіодні – 271,0 тис. грн., на

утримання світлофорних об’єктів – 597,6 тис. грн., на встановлення, заміну і утримання
дорожніх знаків – 475,5 тис. грн., пішохідної огорожі – 101,3 тис. грн., а також на
відновлення дорожньої розмітки – 1 645,4 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 19 шт.
Утримання світлофорних об'єктів:
- квартальне технічне обслуговування світлофорних об’єктів – 107 об. 2 рази;
- місячне технічне обслуговування світлофорних об'єктів – 107 об. 4 рази;
- заміна електроламп по заявці – 73 шт.;
- ремонт дорожніх контролерів – 7 шт.;
- ремонт і заміна кабелю – 3 об. (438,5 м);
- встановлення пристрою мовного супроводу сигналів світлофору – 2 шт.
Заміна та експлуатація дорожніх знаків: технічне обслуговування знаків – 140
шт.; встановлення знаків – 308 шт.; обрізка гілля дерев, які обмежують видимість – 101
шт.
Утримання пішохідної огорожі: встановлення секцій огорожі – 61 шт.;
встановлення стійок – 77 шт.; монтаж дорожніх стовпчиків – 34 шт.; фарбування секцій
огорожі – 5 шт.
На капітальний ремонт вулиць – установлення технічних засобів регулювання
дорожнього руху - використано 298,3 тис. грн., з них: відкориговано чи виготовлено та
проведено державну експертизу робочих проектів на установлення світлофорних об’єктів
– 4 шт., практично завершено влаштування світлофорного об’єкту на перехресті
вул. Трудової з вул. Спортивною, розпочато будівництво світлофорного об’єкту на
вул. Львівське шосе в районі РЕМ.
На капітальний ремонт вулиць – місцеве розширення проїзної частини для
улаштування зупинок маршрутних транспортних засобів, вуличних стоянок
автомобілів, а також – улаштування тротуарів, вулиць, проїздів - використано 338,0
тис. грн., з них: коригування та проведення повторної державної експертизи 4 робочих
проектів: вул. Курчатова - СКЦ «Плоскирів» (зупинка); вул. Львівське шосе - в районі
РЕМ (2 зупинки), проїзд з вул. Інститутської вздовж корпусу № 4 ХНУ (тротуар);
вул. Вокзальна – в районі вул. Західно-Окружної (тротуар), проводяться роботи із
влаштування тротуару на проїзді з вул. інститутської вздовж корпусу № 4 ХНУ, фактично
проведені роботи із влаштування тротуару на вул. Сіцінського, на стадії завершення
роботи із влаштування місцевого розширення проїзної частини вул. Курчатова для
влаштування зупинки громадського транспорту в районі СКЦ «Плоскирів».
Виконано капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі – 18,619 тис. м2, в
тому числі тротуари – 2,577 тис. м2 на суму – 12 341,9 тис. грн.: а саме: вул.
Чайковського – 4,591 тис м2. вул. 3-тя Нова – 1,692 тис. м2, під’їзної дороги від вул.
Тернопільської до буд. № 36 по вул. Тернопільській – 1,4202 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) -1,0393 тис. м2, тротуару
Привокзальної площі – 2,000 тис. м2 .
Виконано поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста площею 42,358
тис. м2, освоєно – 15 020,5 тис. грн, на вулицях: Вінницькій (6580 м2) на суму 2 447,9 тис.
грн, Панаса Мирного (6026 м2) – на суму 2 279,8 тис. грн, прс. Миру на ділянці від вул.

Перемоги до вул. Свободи (14560 м2) на суму 5 311,8 тис. грн, Бандери (600 м2) на суму
218,6 тис. грн, Глушенкова (1445 м2) на суму 506,9 тис. грн, Заболотного (790 м2) на
суму 285,4 тис. грн, Кам’янецькій (1000 м2) на суму 343,7 тис. грн, Курчатова (1140 м2)
на суму 392,3 тис. грн, Львівське шосе (690м2) на суму 248,2 тис. грн, Госпітальній
(415,6 м2) на суму 143,0 тис. грн, Житній (379,6 м2) на суму 131,5 тис. грн, Зарічанській
(574,7 м2) на суму 195,0 тис. грн, Зеньковького (574 м2) на суму 200,0 тис. грн,
Матросова (279,1 м2) на суму 96,7 тис. грн, Партизанській (1236,4 м2) на суму 130,0 тис.
грн, Проскурівського підпілля (555,6 м2) на суму 190,0 тис. грн, прв. П’яскорського (666,4
м2) на суму 198,9 тис. грн, прв. Матросова (727,7 м2) на суму 185,0 тис. грн, Героїв
Чорнобиля (323 м2) на суму112,7 тис. грн, Староміській (606 м2) на суму 199,5 тис. грн,
Холодноярців (625,6 м2) на суму 199,8 тис. грн, прв. Проїзного (123,8 м2) на суму 45,6 тис.
грн, прс. Миру 548,5 м2) на суму 182,5 тис. грн, внутрішньоквартальній дорозі від вул.
Інститутської, 17 до вул. Тернопільської, 16 (448 м2) на суму 163,8 тис. грн, тротуар на
ділянці від вул. Проскурівського підпілля, 207 до вул. Вокзальної, 47 (103 м2) на суму 71,1
тис. грн, тротуар на вул. Сковороди (215 м2) на суму 199,9 тис. грн, вул. Свободи (454
м2) на суму 193,1 тис. грн;
- поточний ремонт території Храму «Всіх святих землі Української» на
вул. Тернопільській, 24 (670,6 м2) на суму 147,75 тис. грн.
На капітальний ремонт об’єктів благоустрою за І півріччя 2018 року освоєно
6 278,2 тис. грн., в тому числі:
- капітальний ремонт зелених насаджень (омолоджено 986 дерев по місту) - 1 737,7
тис. грн.;
- відновлення газонів – 59,8 тис. грн.;
- виконано капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиць – 567,3 тис.
грн.;
- капітальний ремонт пішохідної зони на розі вул. Зарічанської та вул. Бандери (в т.
ч. ПКД) – 107,5 тис. грн;
- встановлено два підземних контейнера (вул. Гагаріна,18/1 та вул. Соборна,42) на суму –
493,1 тис. грн;

- капітальний ремонт площі на розі вул. Свободи та прс. Миру (в т. ч. фонтан) на
суму – 2 174,0 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 – 425,6 тис. грн;
- капітальний ремонт пішохідних доріжок на кладовищі мікрорайону Гречани у м.
Хмельницькому на суму – 274,1 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.
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