
Додаток 3

Перелік капітальних вкладень на 2012 рік (за рахунок коштів міського бюджету)

Назва управління, підприємства Направлення видатків

1 2 3 4
1 Всього, у т.ч.: 15360,0

960,0

12700,0

400,0

1300,0

2 Управління ЖКГ Всього, у т.ч.: 259,0
Придбання газонокосарок 49,0

210,0

3 Всього, у т.ч.: 2838,0

796,0

175,0

167,0

Реконструкція кінозалу кінотеатру ім. Т.Г.Шевченка 1500,0

150,0

50,0

4 Управління молоді та спорту Всього, у т.ч.: 5499,7

299,7

5200,0

5 Всього, у т.ч.: 4880,0
КП "Електротранс"
Придбання  тролейбусів, 3 од. 4800,0

80,0

№ 
з/п

Сума 
капвкладень на 

2012 р., тис. 
грн.

Управління капітального 
будівництва

Завершення реконструкції будівлі під Центр надання 
адміністративних послуг, вул. Соборна, 16, 
облаштування телекомунікаційних мереж, будівництво 
оптоволокна, рекострукція серверної 
Добудова приміщення на 6 груп НВО №1 по 
Старокостянтинівському шосе , 3Б
Будівництво зовнішнього ліфта до приміщення 
спеціалізованої загальноосвітньої школи №8 по вул. 
Гайдара, 34

Виконання  проектних та будівельно-монтажних робіт по 
влаштуванню котельні з 3-ма   котлами і допоміжним 
обладнанням для її роботи по вул. І.Франка, 28

Придбання трактора МТЗ-82 з плужно-щітковим 
обладнанням

Управління культури і 
туризму Капітальний ремонт приміщення міського будинку 

культури (підвали,  фасад, прибудований коридор, 
гідроізоляційна та вентиляційна система)
Виготовлення проектно-кошторисної документації на 
реконструкцію приміщення кінотеатру ім. Т.Г. Шевченка

Капітальний ремонт приміщення кінотеатру імені 
Т.Г.Шевченка (класи бальної та сучасної хореографії)

Капітальний ремонт приміщення дитячої школи 
образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва 
по вул. Проскурівськів, 67
Реконструкція експозиції та придбання мультимедійної 
техніки для музею історії міста по вул. Проскурівська, 30

Капітальний ремонт вікон спортивних залів загальною 
площею 648 кв. м. та 162 кв.м. ДЮСШ №1 по вул. 
Щорса, 17
Реконструкція легкоатлетичного ядра на СК "Поділля" 
ДЮСШ № 1, вул. Проскурівська, 81

Управління транспорту та 
зв'язку

КП по організації роботи міського пасажирського 
транспорту
Капітальний ремонт гаражного комплексу по вул. Ольги 
Кобилянської, 19



6 Всього, у т.ч.: 3517,2

290,0

900,0

Поліклініка № 1
Капітальний ремонт покрівлі 100,0
Поліклініка № 2

780,0

Поліклініка №4

780,0

Міська лікарня
Капітальний ремонт травматогічного пункту 299,0
Реконструкція шахти із заміною ліфта корпуса № 2 130,0
Міська дитяча лікарня

37,0

Міський перинатальний центр

108,7

3,0

39,5

50,0

7 Управління освіти Всього, у т.ч.: 3372,7
Проведення капітального ремонту в шкільних закладах 1000,0

1000,0

300,0

Придбання комп’ютерних класів (5 класів) 250,0
Придбання мультимедійних комплексів 5 штук) 60,0
Придбання парт (25 комплектів) 375,0
Придбання холодильників (10 штук) 140,0

19,2

15,1

9,4

7,5

НВК № 2
69,8

102,0

Управління праці, 
соціального захисту 

населення і охорони здоров'я
Капітальний ремонт даху міського територіального 
центру
Виконання робіт по забезпеченню протипожежної 
безпеки в 9 медичних закладах

Придбання нового цифрового рентгенографічного 
апарату з 4-ма робочими місцями

Придбання нового цифрового рентгенографічного 
апарату з 4-ма робочими місцями

Теплоізоляція трубопроводів та засувок системи 
теплопостачання (окупність до 1 року)

Теплоізоляція трубопроводів та засувок системи 
теплопостачання (окупність до 1 року)
Влаштування енергозберігаючої системи зовнішнього 
освітлення (окупність до 1 року)
Встановлення нових кранів та змішувачів з 
енергозберігаючими сітками (окупність до 1 року)
Комунальне підприємство "Міжлікарняна аптека 
"ЛікФарм"
Внески до статутного фонду на поповнення обігових 
активів

Проведення капітального ремонту в дошкільних 
закладах, переведення газового постачання харчоблоків 
на електроспоживання, відкриття додаткових груп

Придбання електричних плит для харчоблоків 
навчальних закладів (20 штук)

Теплоізоляція трубопроводів та засувок системи 
теплопостачання гімназії № 2 (окупність до 1 року)
Теплоізоляція трубопроводів та засувок системи 
теплопостачання ДНЗ № 26 (окупність до 1 року)
Теплоізоляція трубопроводів та засувок системи 
теплопостачання ДНЗ № 54 (окупність до 1 року)
Теплоізоляція трубопроводів та засувок системи 
теплопостачання ЗОШ № 14 (окупність до 1 року)

Балансування системи опалення за допомогою 
автоматичних клапанів "Ballorex QP" (окупність до 1 
року)
Встановлення індивідуального теплового пункту 
системи теплопостачання (окупність до 1 року)



7 Управління освіти

21,4

3,3

8 Всього, у т.ч.: 6483,0

4000,0

2483,0

9 Всього, у т.ч.: 3740,0

2500,0

1240,0

10 КП "Спецкомунтранс" Всього, у т.ч.: 2260,0

Придбання сміттєвозів, 2 од. (1 од. - під євроконтейнери) 1300,0

660,0

100,0

Виготовлення контейнерів, 200 од. 100,0

100,0

11 Всього, у т.ч.: 14150,0

2850,0

560,0

520,0

Придбання трактора 220,0

10000,0

12 Органи управління (МВК) Всього, у т.ч.: 915,0

900,0

15,0

14 Всього, у т.ч.: 2050,0

670,0

Екскаватор ЕК-14-90 1080,0

300,0

Всього: 65324,6

Секретар міської ради                                                            В. Лесков

Директор департаменту економіки                                     Л. Литовка                                                                    

Теплоізоляція трубопроводів та засувок системи 
теплопостачання (окупність до 1 року)
Заміна ламп розжарювання на еноргозберігаючі лампи 
(окупність до 1 року)

МКП 
"Хмельницьктеплокомун-

енерго"
Будівництво когенераційної установки потужністю 0,5 
МВт в котельні по вул. Зарічанській, 30
Реконструкція тепломережі по існуючій естакаді від 
котельні по Проспекту Миру 99/101 до розподільчого 
пункту

КП "Південно-Західні 
тепломережі" Внески до  статутного фонду на поповнення обігових 

активів

Реконструкція теплової мережі від ТК-165 по вул.   
Тернопільська, 34/5 до ТК ЦТП по вул.Тернопільська, 30

Придбання контейнерів євростандарту (1,1 куб.м.) для 
збирання побутових відходів, 200 од.
Придбання контейнерів великих комбінованих (13 куб.м) 
для збирання побутових відходів, 4 од.

Внески до статутного фонду на поповнення обігових 
активів (придбання автошин)

МКП 
"Хмельницькводоканал" Впровадження частотного регулювання обладнання 

другого підйому ВНС-10
Технічне переоснащення системи міського 
водозабезпечення ВНС-7 м. Хмельницький
Технічне переоснащення системи міського 
водозабезпечення ВНС-9 м. Хмельницький

Будівничтво другої черги водогону від села Чернелівка 
Красилівського району до міста Хмельницького

Придбання телекомунікаційного обладнання та іншого 
інформаційного обладнання для Центру надання 
адміністративних послуг, вул. Соборна, 16
Впровадження електронної програми ведення 
моніторингу використання енергоресурсів по 
бюджетним установам міста (окупність до 1 року)

КП по будівництву, ремонту і 
експлуатації доріг МАЗ-5337-02 МДК-10 (машина зі змінним 

обладнанням): піскорозкидач (зимовий період), 
водовозка (літній період)

Придбання МОК для очистки колодязів зливної 
каналізації
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