
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ

Консолідована  позиція  Хмельницької  міської  ради,  яка  направлена  на  прийняття 
виважених та обгрунтованих рішень, спрямованих на благо хмельничан, стала основою для 
ефективного управління усіма галузями міста та забезпечення його життєдіяльності.  Така 
злагоджена робота за підтримки всієї територіальної громади і вивела місто Хмельницький 
за багатьма показниками соціально-економічного розвитку на передові позиції в Україні.

Результатом  ефективної  роботи  міської  влади  стала  перемога  в  2007  році  на 
щорічному  Всеукраїнському  конкурсі  "Населений  пункт  найкращого  благоустрою  і 
підтримки громадського порядку",  на якому наше місто посіло перше місце серед міст 
обласного  значення  у  своїй  категорії.  На  початку  вересня  2008  року  в  місті  проводився 
Всеукраїнський  семінар  з  питань  благоустрою  населених  пунктів  України 
"Благоустрій-2008".

За результатами роботи у 2010 році місто Хмельницький посіло:
-  перше  місце в  основному  рейтингу  соціально-економічного  розвитку  міст 

"ТОП-100.  Кращі  міста  і  регіони  України"  серед  міст  з  населенням  до  500  тис. 
мешканців;

- друге місце у "Рейтингу розвитку 45-ти найбільших міст України" (перше місце 
– місто Київ).

Основними показниками високого рейтингу стали:
-  найнижчий  рівень  заборгованості  населення  з  оплати  житлово-комунальних 

послуг;
- частка населення, зайнятого в малому бізнесі (друге місце);
- темпи житлового будівництва;
- рівень міських витрат на транспортну галузь (п’яте місце);
- рівень народжуваності;
- рівень смертності (четверте місце серед міст із низькою смертністю).

Особливі нагороди та відзнаки за роботу в 2008 році:
-  Міський  голова  Мельник  Сергій  Іванович  за  професійні  досягнення  став 

лауреатом  загальнонаціональної  програми  "ЛЮДИНА  РОКУ  –  2010"  у  номінації 
"Міський голова року";

- МКП "Хмельницьктеплокомуненерго"  за результатами фінансово-господарської 
діяльності у 2010 році отримало перше місце  в конкурсі на звання "Краще підприємство 
комунальної  теплоенергетики України за  2010 рік" (підприємство,  маючи найнижчі  в 
Україні тарифи на теплову енергію, є одним з кращих з оплати за спожитий природний газ);

-  ХКП "Електротранс" отримало перше місце  (у групі  підприємств  з  кількістю 
тролейбусів  до  150  машин)  в  огляді-конкурсі  на  краще  підприємство  міського 
електротранспорту України за показниками роботи у четвертому кварталі 2010 року.



ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

В 2006-2010рр. на галузь житлово-комунального спрямовано 270,3 млн. грн.  У І 
півріччі 2011 році – 36,3  млн. грн.

Видатки на житлово-комунальне господарство в 2006-2010 роках, млн. грн.
2006 2007 2008 2009 2010

Видатки - всього 40,4 66,0 62,5 47,2 54,2
з них:

ремонт житлового фонду 2,9 3,8 5,9 2,0 4,3
благоустрій 10,2 17,3 20,7 13,6 16,6
будівництво, реконструкція, 
ремонт доріг 8,2 13,2 14,8 13,6 16,0

придбання основних засобів 3,8 5,5 11,5 0,06 2,5
За 2006-2010 роки  бюджетні  видатки на ремонт житлового  фонду склали 18,9 

млн. грн. (І півріччя 2011 р. – 0,59 млн. грн.).

Приорітети:
1. утримання житлового 

господарства;
2. утримання, капітальний та 

поточний ремонт доріг;
3. ремонт прибудинкових 

територій;
4. належне освітлення вулиць 

і дворових територій;
5. реконструкція та ремонт 

спортивних та дитячих 
майданчиків;

6. благоустрій міських парків.

Для  забезпечення  оперативного  усунення  аварійних  ситуацій  міське  аварійно- 
технічне підприємство переведено на бюджетне фінансування та перенесено в центр міста, 
на вул. Пересипкіна в реконструйовані та відремонтовані приміщення (щорічно виділяється 
близько 800 тис. грн.).

Зросли  видатки на  благоустрій  міста  і за  5  років  склали  78,4  млн.  грн.  На І 
півріччя 2011 рік передбачено 9,1 млн. грн. 

Побудовано та капітально відремонтовано 399,4 тис. м  2   доріг   (   35,3 млн. грн.).  

З 2007-2010рр використано 1,3 млн. грн. на капітальний ремонт  шляхопроводу 
на вул. Трудовій. В І півріччі 2011 року – 600,0 тис. грн.

Проведений поточний ремонт доріг понад 255,9 тис. м  2   на суму 18,2 млн. грн.  

Продовжена реконструкція центральної, пішохідної вул. Проскурівської на суму 
1 млн. грн., замінено більше 3,7 тис. кв. м. покриття тротуарної плитки. 

Загалом  же,  міська  влада  велику  увагу  приділяє  високій  якості  оновлення 
дорожнього  покриття  вулиць  та  поступовому  охопленню  ремонтом  доріг  в  усіх 
мікрорайонах міста.

Влаштовано водопониження та водовідведення територій в мікрорайоні Гречани 
(1,6 млн. грн.) на вулицях: Вокзальній, Ричка, Костюка, Савиної, що запобігло підтопленню 
приватних житлових будинків.



На заходи з організації  безпеки дорожнього руху за 2006-2010рр. витрачено 5,7 
млн. грн. ( в І півріччі 2011 року 395 тис. грн.)

Щорічно відновлюється 1,6 тис. п. м дорожньої розмітки.

Зекономлено електроенергії на суму 2,4 млн. грн. за рахунок заміни 1743 ртутних 
ламп на нові екологічно чисті натрієві та введення зонного обліку.

Відремонтовано  освітлення  в  парку  культури  та  відпочинку  ім.  М.  Чекмана, 
сквері ім. Т.Шевченка, Меморіалу Слави, в сквері на вул. Гагаріна біля Філармонії.

Проведено реконструкцію:

- скверу ім. Шевченка (4,1 млн. грн.) - реконструйовано близько 8 тис. м2 покриття 
алей та доріжок, влаштовані декоративні підпірні стінки з куточками відпочинку,  замінені 
лавки, встановлені декоративні скульптури тощо;

-  парку  культури  та  відпочинку  ім.  Михайла  Чекмана  (1,9  млн.  грн.)  — 
відремонтований  центральний  вхід,   відновлено  дитячі  майданчики  та  покриття  доріжок 
тощо;

-  парку  ім.  І.Франка (605,0  тис.  грн.) -  облаштовано  волейбольні,  дитячий  та 
тренажерний майданчики; викладено плиткою тротуарні доріжки;

-  дендропарку  “Поділля”  (205,0  тис.  грн.)  -  поточний  та  капітальний  ремонт, 
встановлені лавки, облаштовано дитячі майданчики тощо;

- скверу на вул. Гагаріна біля обласної філармонії (203 тис. грн.) -  влаштовано 
більше 600 кв. м тротуарної плитки. 

Закладено нові сквери в мікрорайонах Озерна та Дубове.

Придбано обладнання та технічні засоби для покращення матеріально-технічної 
бази підприємств   житлово-комунальної галузі на суму   23,3 млн. грн.   :

- 5 тролейбусів  ХКП „Хмельницькелектротранс” - 2466,6 тис. грн.;
- 12 сміттєвозів  (ХКП “Спецкомунтранс”) - 279,7 тис. грн.;
- великовантажний піскорозкидач (КП  по санітарній очистці міста - 350,0 тис. грн.;
- вакуумна машина (КП „Хмельницькводоканал) - 266,0 тис. грн.;
-  розміточна  машина   Linelazer  в  комплекті  2-х  пістолетів  та  системи  посипки 

склокульок - 96,0 тис. грн.;
-  2  екскаватори  (ХКП  “Спецкомунтранс”,  КП  “Хмельницьктеплокомуненерго”) 

-1110,0 тис. грн.;
- підмітально-прибиральна машина (КП  по санітарній очистці міста) - 938,0 тис. грн;
- фреза для ямкового ремонту (КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг) - 

172,0 тис. грн.;



-  4  автобуси  ГАЗ  (ХКП  “Спецкомунтранс”,  КП  по  будівництву,  ремонту  та 
експлуатації доріг, КП  по санітарній очистці міста, КП „Міськсвітло ) - 278,0 тис. грн;

- 10 машин універсальних, прибирально-навантажувальних на базі МТЗ-82 (для ЖЕК) 
- 1444,64 тис. грн.;

-  автомобіль  швидкого 
реагування - 293,0 тис. грн;

- 2 грейферних навантажувача 
„Карпатець”  (ХКП 
“Спецкомунтранс”, КП  по санітарній 
очистці міста) - 519,4 тис. грн.;

-  рубальна  машина  ДР-66ОЕ 
для подрібнення  гілля  дерев  -  (ХКП 
“Спецкомунтранс”) - 42,0 тис. грн.;

-  рубальна  машина  ДР-66ОТ 
для подрібнення  гілля  дерев  (КП по 
зеленому будівництву та благоустрою 
міста) - 36,0 тис. грн.;

-  2  машини  універсальні 
прибирально-навантажувальні на базі 
МТЗ-82(СКП  „Хмельницька  міська 
ритуальна служба” , КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг) - 340,0 тис. грн.;

- колісний асфальтоукладач „VOCELE ”(КП по будівництву, ремонту та експлуатації 
доріг) 2600,0 тис. грн.;

- каток ДУ-98 (КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг) - 470,0 тис. грн.;
- автопідіймач ВС-28К на шасі КАМАЗ (КП по зеленому будівництву та благоустрою 

міста) - 649,0 тис. грн.;
- 62 євроконтейнера  (ХКП “Спецкомунтранс”) - 196,38 тис. грн.;
- бульдозер Т-170 (ХКП “Спецкомунтранс”) - 750,0 тис. грн.; 
- автодрабина марки АД-60 - 4980,0 тис. грн.;
- мотопомпа на полігон ТПВ (ХКП “Спецкомунтранс”) - 14,0 тис. грн;
-  насос  для  промивки  каналізаційних  труб  Pratissotti  MS-45  КП  по  будівництву, 

ремонту та експлуатації доріг)  - 98,0 тис. грн.;
-  комплект  обладнання  для  установки  насоса  КП  по  будівництву,  ремонту  та 

експлуатації доріг) – 76,0 тис. грн.;
- мотопомпа (КП по зеленому будівництву та благоустрою міста) – 20,0 тис. грн;
-  косарка роторна КРВ-2.1А00.00.00 (КП по зеленому будівництву та  благоустрою 

міста) – 42,3 тис. грн.;
- подрібнювач пнів – F450/27 AE (КП по зеленому будівництву та благоустрою міста) 

– 91,5 тис. грн.;
- компресор COLTISUB MCH 6 /EM (КП по зеленому будівництву та благоустрою 

міста) – 35,0 тис. грн.;
- 7 причепів до тракторів (для ЖЕК) – 315,0 тис. грн.;
- 6 великих комбінованих контейнерів для сміття (ХКП “Спецкомунтранс”) – 128,0 

тис. грн.;
- піскорозкидач на шасі КрАЗа 65055 МДК-30 (КП  по санітарній очистці міста) – 

836,9 тис. грн.;
- автогідропідіймач ( КП „Міськсвітло ) – 340,0 тис. грн.;
- садовий пилосмок VD 400/15 - (КП по зеленому будівництву та благоустрою міста) – 

45,0 тис. грн;
-  асенізаційний  автомобіль  КО-505  на  базі  шасі  КамАЗ-53215  (ХКП 

“Спецкомунтранс) - 457,38 тис. грн.

Проведено  капітальний  ремонт  притулку  для  бродячих  тварин  „Добро”, 
реконструйовано лазню №1



З метою оптимізації витрат проведено реорганізацію та ліквідацію двох житлово-
експлуатаційних контор. Для забезпечення беззбиткового функціонування підприємств 
житлово-комунального господарства, при прозорій,  економічно обґрунтованій системі 
економічно-обґрунтованих  тарифів,  прийнято  рішення  виконавчого  комітету 
Хмельницької міської ради від 28.05.2009р. № 526 “Про встановлення тарифів на послуги з 
утримання  будинків  і  споруд  та  прибудинкових  територій  та  втрату  чинності  рішень 
виконавчого комітету від 25.09.08р. № 1150, від 9.11.07р. № 1195” для будинків комунальної 
власності  встановлені  тарифи  на  послуги  з  утримання  будинків  і  споруд  та 
прибудинкових  територій  окремо  по  кожному  будинку  залежно  від  показників 
фактичного надання послуг з урахуванням забезпечення належного санітарно-гігієнічного 
стану будинків і  споруд  та прибудинкових територій,  а  також Типового переліку послуг. 
Вищевказані  послуги  контролюються  шляхом  заповнення  паспортів  окремо  по  кожному 
будинку.

В 2007 році закуплено переносні 
касові  апарати  для  збору  квартирної 
плати  населення  для  зменшення 
заборгованості. 

Середній  відсоток  проплати 
населення по ЖЕКам становить:

2006р. – 91,3 %;
2007р. – 88,0 %;
2008р. – 104,5 %;
2009р. – 94,4 %;
2010р. – 103,0 %;

ТЕПЛО-, ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Хмельницький – одне з небагатьох міст України, де  практично немає проблем із 
опаленням житла та щоденною подачею гарячої води  (до листопада 2006 року гаряча 
вода подавалась лише за графіком).

Надавалась  дотація  МКП  “Хмельницькводоканал”,  МКП 
“Хмельницьктеплокомуненерго”  та  КП  “Південно-Західні  тепломережі”  на 
відшкодування різниці  між фактичними витратами та затвердженими тарифами 
для населення (за  2006-2009рр.  -  91,8  млн.  грн.,  2010 рік -  4,6  млн.  грн.),  в  тому  
числі по клірингу проведено 60,8 млн. грн.

Система  централізованого  опалення  міста  Хмельницького  працює  стабільно, 
екстремальних ситуацій в період опалювальних сезонів за останні роки не було.

Загальна протяжність теплових мереж міста – 302,4 км (у двотрубному вимірі):
- кількість котелень – 53;
- кількість центральних теплових пунктів – 76.

Впроваджуються енергозберігаючі технології для покращення якості послуг.
Замінено  17,1  км  теплових  мереж  (у  двохтрубному  вимірі)  на  загальну  суму 

13,9 млн. грн. (у 2011 році планується замінити ще близько 2 км теплових мереж).

   Отримано  економію  за  останні  три  роки  (2008-2010  роки)  від  впровадження 
енергозберігаючих заходів 4,4 млн. грн.:

- природного газу – 2353,2 тис. куб.м;
- електроенергії  -  2198,3 тис. кВт.год.



У  І  півріччі  2011  року  виконано 
ремонтних  робіт  на  суму  5,0  млн. 
грн.

Впроваджено  3  когенераційні 
установки на  підприємствах 
теплопостачання за  адресами: вул.  Гречка, 
10; вул. Кам’янецька, 48; вул. Молодіжна, 2 
(всього  працює  10  когенераційних 
установок).

Когенераційними  установками 
вироблено  94,6  млн.кВт/год.  власної 
електроенергії,  що  забезпечило  потреби 
підприємств та економію – 32,9 млн. грн. 

Собівартість власної електроенергії за 2010 рік становила 31-34 коп. за 1 кВт.год., 
що в 2,1 рази дешевше електроенергії, придбаної у ВАТ ЕК „Хмельницькобленерго”.

В  опалювальний  період  підприємства  забезпечують  себе  власною  електричною 
енергією  понад 80%  від  потреби,  влітку  -  на  100%,  а  надлишок  її  продають  іншим 
підприємствам. Було продано 16,1 млн. кВт/год на суму 7,5 млн. грн.

Вартість 1 Гкал теплової енергії у 2010 році була однією з найнижчих в Україні – 
165,10 грн.

Хмельницький  є  одним  із  міст-учасників  Проекту  “Реформа  міського 
теплозабезпечення”, що фінансуватиметься Агентством USAID (США). Мета проекту - 
покращення  теплопостачання  та  енергоефективності  через  впровадження 
енергоощадних технологій та систем обліку, розробка енергетичних планів, реалізація 
економічно  вигідних  демонстраційних  проектів,  а  також  створення  об’єднань 
співвласників багатоквартирних будинків.  

В рамках і за підтримки даного Проекту у трьох загальноосвітніх закладах міста (НВК 
№4, гімназії №1 ім. В. Красицького, ліцеї №17) впроваджується Програма "Енергоефективні 
школи", в якій беруть участь 8 міст України. 

Водопостачання та водовідведення профінансовано в сумі 26,3 млн. грн. 

Вартість 1 м куб. води одна з найнижчих в Україні у 2010 році – 3,86 грн., в т. ч.:
- водопостачання – 2,02 грн.;
- водовідведення – 1,84 грн.

Виділено  МКП 
“Хмельницькводоканал”  на  придбання 
сучасної,  енергозберігаючої  техніки  більше  4 
млн.  грн.  (насосні  агрегати  –  3,4  млн.  грн., 
екскаватор – 0,4 млн. грн., вакуумна машина – 
0,3 млн. грн.).

У  І  півріччі  2011  року  придбано 
екскаватор “Борекс”.

За  результатами  впровадження 
енергозберігаючих заходів економія електроенергії лише за 2008-2010 роки склала 1,6 
млн. кВт/год на суму 1,1 млн. грн.



Вирішена  багаторічна  проблема     цілодобового  водопостачання  жителів,  що   
проживають на вулиці     Львівського шосе, у мікрорайонах Озерна та Виставка  .

 
Проведено роботи з очистки мулових майданчиків  на очисних спорудах міста на 

суму 300,0 тис. грн. та придбано насосне обладнання на суму 259,0 тис. грн.

Виконані проектно-кошторисні роботи на водопостачання сіл Волиця та Дубище 
Красилівського  району  на  суму  45  тис.  грн.  для  покращення  водозабезпечення  сіл,  що 
входять в зону дії депресивної воронки Чернелівського водозабору.

Запроваджено  передовий  досвід  знезараження  питної  води  -  переведено 
знезараження на всіх діючих водопровідних насосних станціях міста з рідкого хлору на 
гіпохлорид  натрію,  що зняло  небезпеку  на  об’єктах  водопровідного  господарства  та 
навколишнього середовища.

ТАРИФНА ПОЛІТИКА

Для приведення тарифів у відповідність до фактичних обсягів послуг, які надаються 
мешканцям  міста,  у  2009  році  було  прийнято  побудинкові  тарифи  на  послуги  з 
утримання  будинків  і  споруд  та  прибудинкових  територій. До  складу  послуг,  які 
надаються,  включено  прибирання  прибудинковових  територій,  технічне  обслуговування 
ліфтів,  технічне обслуговування  внутрішньобудинкових систем тепло-,  водопостачання та 
водовідведення,  обслуговування  димовентиляційних  каналів,  поточний  ремонт 
конструктивних елементів, інженерних систем житлових будинків.

 
Не зважаючи на  постійне  зростання цін на 

енергоресурси (газ,  електричну енергію),  збільшення 
вартості  матеріалів,  палива,  підвищення  на 
державному  рівні  розміру  мінімальної  заробітної 
плати  тарифи на  житлово-комунальні  послуги 
(утримання  будинків  і  споруд  та  прибудинкових 
територій,  водопостачання  та  водовідведення, 
теплопостачання, вивезення та знешкодження твердих 
побутових та рідких відходів)  залишались одними з 
найнижчих серед обласних центрів України.

Станом  на  01.06.2011р.  серед  27  обласних 
центрів  України  місто  Хмельницький   займає  такі 
місця:

- тарифи  на  послуги  водопостачання  і 
водовідведення - 19 місце, 

- тарифи  на  послуги  теплопостачання  – 
27 місце; 

- тарифи  на  послуги  з  утримання 
будинків  і  споруд  та  прибудинкових 
територій – 21 місце.

З 1 грудня 2010 року збільшилась лише вартість проїзду у міському пасажирському 
транспорті.


