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Руденко Володимиру

На Ваш інформаційний запит від 23.02.2019 р. (вх.№27/07-18 від 25.02.2019 р.) 
надаємо наступну інформацію.

Відповідно до Програми утримання дорожнього господарства міста Хмільника на 2016 
-2 0 1 7  роки (зі змінами) в 2016 р. освоєні бюджетні асигнування на виконання наступних 
заходів:
- 159 825,00 грн. - проведення поточного ремонту доріг та тротуарів шляхом укладення 
щебенево - відсівкової суміші;
- 812 928,66 грн. - проведення поточного ремонту доріг та тротуарів шляхом укладення 
асфальтної суміші;
- 66 597,00 грн. - проведення робіт з грейдування доріг та очистка доріг та тротуарів від 
снігу та облаштування розвороту маршрутного таксі по вул. 1 Травня (автобусна зупинка 
«Дачна»);
- 17 086,00 грн. -  встановлення та вирівнювання бортових каменів на тротуарних зонах;
- 74 660,99 грн. -  придбання, встановлення та заміна дощоприймальних решіток та люків;
- 69 991,87 грн. - утримання, технічне обслуговування світлофорів, електроенергія 
світлофорів;
- 79 961,00 грн. - виготовлення, встановлення та ремонт дорожніх знаків та покажчиків на 
вулицях міста;
- 49 918,80 грн. - виконання робіт з нанесення дорожньої розміткрі;
- 19 711,36 грн - облаштування підпірної стінки на тротуарній зоні по вул. Пушкіна;
-  1 497 825,26 грн. - реконструкція частини дороги по вул. Пушкіна;
-  514 346,40 грн. - реконструкція частини дороги по вул. Івана Богуна;
-  507 733,35 грн. - реконструкції дороги по вул. Пирогова.
- 872 975,00 грн. -  реконструкція частини тротуару по вул. 1 Травня від вул. Кутузова до 
пам'ятника Б. Хмельницького (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи);
- 255 905,68 грн. - будівництво тротуару по вул. Комарова в м. Хмільнику Вінницької області 
(з виготовленням ПКД та проведенням його експертизи);
- 55 410,00 грн. - реконструкція мережі зовнішнього освітлення пішохідних переходів на 
проспекті Свободи (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи).

Відповідно до Програми утримання дорожнього господарства міста Хмільника на 2016
-  2017 роки (зі змінами) в 2017 р. освоєні бюджетні асигьіування на виконання наступних 
заходів:
- 1 589 655,71 грн. - Проведення поточного ремонту доріг та тротуарів шляхом укладення 
асфальтної та щебенево - відсівкової суміші;
- 72 000 грн. - Проведення робіт з очистки зливових каналізацій;
- 94 029 грн. - проведення робіт з грейдування доріг та очистка доріг та тротуарів від снігу;
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- 32 892 грн - Встановлення та вирівнювання бортових каменів на тротуарних зонах міста 
Хмільника;
- 48 873 грн. - Придбання, встановлення та заміни дощоприймальних решіток та люків;
- 51 596 грн - Виготовлення, встановлення та ремонт дорожніх знаків та покажчиків на 

вулицях міста, табличок графіку руху пасажирського транспорту;
- 140 000 грн. - Виконання робіт з нанесення дорожньої розмітки;
- 90 300,91 грн. - утримання, технічне обслуговування світлофорів, електроенергія 
світлофорів.
- 1 378 658,78 грн. - будівництво дороги по вул. Нагірна в м. Хмільнику Вінницької області (з 
виготовленням ПКД та проведенням її експертизи).
- 18 428,88 грн. - Капітальний ремонт частини дороги по вул. Виноградна від вул. 1 Травня 
до ДНЗ № 6 в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її 
експертизи);
- 18 428,88 грн. - Капітальний ремонт дороги по пров. Декабристів в м. Хмільнику Вінницької 
області (з виготовленням ПКД (з врахуванням водовідведення) та проведенням її 
експертизи);
- 52 221,87 грн. - Капітальний ремонт підпірної стінки вздовж тротуару по вул. Столярчука в 
м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)
- 19 580,87 грн. - Капітальний ремонт дороги з тротуаром по вул. Декабристів в м. Хмільнику 
Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи);
- 16 274,58 грн. - Капітальний ремонт частини тротуару по проспекту Свободи біля 
пам’ятника Т.Г. Шевченка в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та 
проведенням її експертизи);
- 16 274,58 грн. - Капітальний ремонт частини тротуару по вул. 1 Травня (від зупинки 
«Радон» до будинку по вул. Монастирська,!) в м. Хмільнику Вінницької обл. (з 
виготовленням ПКД та проведенням її експертизи).
- 5 319 724,24 грн. - Реконструкція дороги по вул. Пирогова в м. Хмільнику Вінницької обл. 
(з проведенням коригування ПКД та проведенням її експертизи);
- 10 538 488,79 грн. -  Реконструкція частини дороги (ПК 0+00-ПК12+33) по вул. Івана 
Богуна в м. Хмільнику Вінницької обл. (з проведенням коригування кошторисного 
розрахунку ПКД та проведенням його експертизи);
- 7 289 грн. - Реконструкція частини тротуару по Проспекту Свободи біля будинку культури в 
м. Хмільнику Вінницької обл. (з коригуванням кошторисного розрахунку ПКД та 
проведенням його експертизи);
- 1 471 140,93 грн. - Реконструкція частини дороги по вул. Меморіальна від вул.Пушкіна до 
вул.Літописна в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її 
експертизи);
- 219 558,74 грн. - Реконструкція частини тротуару по вул. Столярчука від вул. 
Котляревського до вул. С.Муравського в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням 
ПКД та проведенням її експертизи);
- 19 965,72 грн. - Реконструкція частини дороги по вул. Виноградна від вул. 1 Травня до 
ДНЗ № 5 в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її 
експертизи);
- 9 931 грн. - Реконструкція мережі зовнішнього освітлення пішохідних переходів на вул. 1 

Травня, Пушкіна, Столярчука, Сиротюка, В. Порика, на проспекті Свободи, м. Хмільника 
Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням ЇЇ експертизи);

- 772 711,04 грн. - Реконструкція частини тротуару по вул. 1 Травня від вул. Кутузова до 
пам'ятника Б. Хмельницького в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та 
проведенням ЇЇ експертизи);

- 632 416,29 грн. - Будівництво тротуару по вул. Комарова в м. Хмільнику Вінницької 
області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи). Підрядні роботи незавершені, 
підрядник продовжує їх виконувати;



-1 316 450,59 грн. - Капітальний ремонт частини дорожнього покриття (ПКО+ОО-ПКЗ+90) по 
вул. Тургенева в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її 
експертизи;
- 834 990,03 грн. - Капітальний ремонт дорожнього покриття (ПК0+00-ПК2+76) по провул. 
Слобідському в м. Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її 
експертизи).

Враховуючи те, що поточний ремонт виконував балансоутримувач доріг КП 
«Хмільниккомунсервіс», долучається відповідна інформація з розшифровкою по вулицях від 
27.02.2019 р. №74.

Додаток на 1 арк.

Міський голова С.Б.Редчик

Павленко 20278
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Від А Ч Ы - М 1

Руденко Володимир

На Вящ запит віа 23.02.2019р.повідомляє.мо наступне

1. КП «Хмільниккомунсервіс»на ремот доріг ,було виділено коштів у 2016р.:
вул.Декабристів-8170,09грн.;вул.Соборносїі-28349,23грн,;вул.Кутззова-68692,32грн.;ву.т.1 Травни-53359,78грн. 

вул.Столярчука-6304,01гріі.;вул!о.Кошового“8589,01грн.;вул.Некрасона-8280,24грн.;Бул.Монастирська-8170,09грп.;

вул.Небесної Сотні -41 884,99 грн.-,вул.С.М уравського-65963,87грн.;вул.Ринкова-І5110,89 грн.; 

вул.Площа Перемоги -14005,26грн.;вул.В.Порика-48408,26 грн,;ву.гі.Пр.Свободи-14005,26 грн.; 

вул.Лисенка-54713,44грн.;вул.Вузькоколійна -32 215,98грн.;

вул.Чайковського-29 794,62грн.;вул.Ш евченкз-39 716,04грн,;вул.Вугршіівська-36 301,02грн.; 

вул.Північна -82923,86грн.;вул.Пр.Свободн-3197,78грн.;вул.Кутузова-2343,06грн.;вул.Соборності-2 161,04грн.; 

вул.1Травня-17 610,68грн.;вул.Пущкіна-19б9,13 грн.;вул.Ринкова-4 640,32грн,;вул.ЧайКйвського-22 059,76грн.; 

ву.з.Св-Троїиька-Зг 629,44грн,;вул.Ш.Алейзсема-28 740,36грн.;вул.Виноградна-12 978,22грн.;вул.Вузьісоколійна- 

4 440,61грн.

2, Виділеііо КОШТІВ у 2017р.:
Ву.з.Північна-75 942,44грн.;вул..С.Мурзвського-103 329,42грн,;вул.Столярчука-4833,16грн.;вул.О.К(>шов()го-8 196,25грн.; 
вул.В.Порнка-66 575,29грн.;вул,Соборносгі-б8 359,90 грн.;вул.Лека6ристів-57 829,97грн.;вул.Літописна-1 027,79грп.; 
вул.Меморіальна(від вул.Пушкінз до зул.Півііічна)-34 729,14грн.;вул,Озсрянська -14 974,57 грн.; 

вул.вузькоколійнв-116 964,71грн.;вул.Комарова-15 306,96грн.;вул,Небееної Сотні-4б 348,07грн.;вул.Ринкова-52 918,57грн,!

2-й пров.Пушкіна -16 700,77грн.;вул.18-ї АрміМ4 947,45грн.;Площа Перемогн-7 580,б9гріі.;вул.Чайк'овського-12 926,62грн.:
Вул.І Травня-53 998.68грн,;вул.Пушкіна-12 700,24 грн.;вул.Лисенка-18 578,62 грн.; 

вул,Монастирська-3 637.68 грн.;вул,Вугринівськ*а -53 463,36 грн.;Проспект Сеободи-6 200,59 грн.;

проїзд Свито-ТроїиькиГі-52 819,61 грн.;вул.Неісрасова-65 151,73 грн.;арочннГі міст в п.зрку 48 223,92 грн.;»ул.Пушкіііа (в’їзд в 
ринок)-37 170,26 гріі.;вул.1.Богуна (від АЗС-«Назарет Транс»)-9 383.54 грн.5пров.1 Травня -10 423,46 грн,;під’їзні дороги до домів 
.N̂ 46-54 по вул.Столярчука- 281 833,25 грн.

Начальник КП”Хмільниккомунсервіс”
Полонський С.Б.


