
Карта – схема об’єктів поточного середнього ремонту 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення  
на території Волочиського району Хмельницької області у 2018 році 

 
 

Номер об’єкту 

на карті – схемі 
 

Найменування об’єкту 
 

Дороги, 

кілометрів 
 

5 

О 230306 / Р-48/ - Курилівка               
ч/з Чухелі км 0+000-км 2+000 
 

2,0 

6 

О 230306 / Р-48/ - Курилівка              
ч/з Чухелі км 17+000-км 21+400 

(окремими ділянками) 
 

4,4 

7 
О 230302 Волочиськ - Соломна        

ч\з Федірки км 5+000-км 7+000 
2,0 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

Умовні позначення 
 
 Обласні дороги 

  
 Районні дороги 
  
 Ділянки ремонту 

 



ОБГРУНТУВАННЯ 

 

включення до Переліку об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та 
поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення у Хмельницькій області. 
 

Найменування об’єкту, 

що пропонується до 
реалізації 

Автомобільна дорога обласного значення О 230306 /Р-48/ - 

Курилівка ч/з Чухелі км 0+000-км 2+000  

Район/райони 

розташування 

Волочиський 

Вид робіт 
(будівництво, 

реконструкція, 
капітальний,  поточний 
середній ремонт) 

Поточний середній ремонт 

Опис  об’єкту 

(інформаційна довідка),  

Загальна протяжність – 22,0 км, у тому числі 1,2 км - 

асфальтобетон, 6,9 - чорне шосе, 2,5 км - біле шосе, 11,4 км – 
бруківка. Технічна категорія – IV. 

Протяжність введення 

в експлуатацію, км  
(для автомобільної 
дороги), пог. метрів 

(для мосту) 

2,0 км  

Перелік схем та фото, 
що додаються 

Фото та схема автомобільної дороги обласного значення 
О 230306 /Р-48/ - Курилівка ч/з Чухелі км 0+000-км 2+000, 

додається. 
Доцільність проведення 
робіт 

На ділянці дороги О 230306 / Р-48/ - Курилівка ч/з Чухелі км 
0+000-км 2+000 склалася загрозлива ситуація із шляхами 

сполучення між населеними пунктами, які є вкрай занедбаними. 
А погіршення погодних умов, призвело до посилення негативних 
тенденцій та зростанню рівня соціальної напруги. 

Шкільний автобус, який довозить дітей до загальноосвітньої 
школи, інколи не встигає вчасно приїхати.  

Зруйновані дороги є основною причиною поломки ходових 
частин автомобілів. Тож і місцева пожежна команда із 
запізненням прибуває на місце події, і автомобілі швидкої 

допомоги. 
Відбуваються часті зриви рейсів автобусного сполучення.  

Ступінь руйнації дорожнього покриття 80%, узбіччя зруйновані, 
що перешкоджає руху транспортних засобів. 

Обсяг фінансування, 
тис. гривень 

 

5 206,4 

Інформація про 

проведення тендерних 
процедур та укладених 

контрактах 

ПрАТ Хмельницьке ШБУ-56 

Примітки  

 



Фотоматеріали по об’єкту 

О 230306 / Р-48/ - Курилівка ч/з Чухелі км0+000-км2+000 

ДО ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТУ 

 

 
 

 
 

  



ОБГРУНТУВАННЯ 

 

включення до Переліку об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та 
поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення у Хмельницькій області. 
 

Найменування об’єкту, 

що пропонується до 
реалізації 

Автомобільна дорога обласного значення О 230306 /Р-48/ - 

Курилівка ч/з Чухелі км17+000 - км21+400 (окремими ділянками) 

Район/райони 

розташування 

Волочиський 

Вид робіт 
(будівництво, 

реконструкція, 
капітальний,  поточний 
середній ремонт) 

Поточний середній ремонт 

Опис  об’єкту 

(інформаційна довідка),  

Загальна протяжність – 22,0 км, у тому числі 1,2 км - 

асфальтобетон, 6,9 - чорне шосе, 2,5 км - біле шосе, 11,4 км – 
бруківка. Технічна категорія – IV. 

Протяжність введення 

в експлуатацію, км  
(для автомобільної 
дороги), пог. метрів 

(для мосту) 

4,4 км  

Перелік схем та фото, 
що додаються 

Фото та схема автомобільної дороги обласного значення 
О 230306 /Р-48/ - Курилівка ч/з Чухелі км17+000 - км21+400 

(окремими ділянками), додається. 
Доцільність проведення 
робіт 

На ділянці дороги О 230306 /Р-48/ - Курилівка ч/з Чухелі 
км17+000 - км21+400 (окремими ділянками) склалася загрозлива 

ситуація із шляхами сполучення між населеними пунктами, які є 
вкрай занедбаними. А погіршення погодних умов, призвело до 
посилення негативних тенденцій та зростанню рівня соціальної 

напруги. 
Шкільний автобус, який довозить дітей до загальноосвітньої 

школи, інколи не встигає вчасно приїхати.  
Зруйновані дороги є основною причиною поломки ходових 
частин автомобілів. Тож і місцева пожежна команда із 

запізненням прибуває на місце події, і автомобілі швидкої 
допомоги. 

Відбуваються часті зриви рейсів автобусного сполучення.  
Ступінь руйнації дорожнього покриття 80%, узбіччя зруйновані, 
що перешкоджає руху транспортних засобів. 

Обсяг фінансування, 

тис. гривень 

 

5 701,5 

Інформація про 
проведення тендерних 

процедур та укладених 
контрактах 

ПрАТ Хмельницьке ШБУ-56 

Примітки  
 



Фотоматеріали по об’єкту 

О 230306 / Р-48/ - Курилівка ч/з Чухелі км17+000-км21+400 (окремими ділянками) 

ДО ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТУ 

 

 
 

 
 

  



ОБГРУНТУВАННЯ 

 

включення до Переліку об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та 
поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення у Хмельницькій області. 
 

Найменування об’єкту, 

що пропонується до 
реалізації 

Автомобільна дорога обласного значення О 230302 Волочиськ -

Соломна ч\з Федірки км 5+000-км 7+000 

Район/райони 

розташування 

Волочиський 

Вид робіт 
(будівництво, 

реконструкція, 
капітальний,  поточний 
середній ремонт) 

Поточний середній ремонт 

Опис  об’єкту 

(інформаційна довідка),  

Загальна протяжність – 21,3 км, у тому числі 1,2 км - 

асфальтобетон, 3,7 км - чорне шосе, 8,6 км - біле шосе, 7,8 км - 
бруківка. Технічна категорія – IV. 

Протяжність введення 

в експлуатацію, км  
(для автомобільної 
дороги), пог. метрів 

(для мосту) 

2,0 км  

Перелік схем та фото, 
що додаються 

Фото та схема автомобільної дороги обласного значення 
О 230302 Волочиськ - Соломна ч\з Федірки км 5+000-км 7+000, 

додається. 
Доцільність проведення 
робіт 

Автомобільна дорога О 230302 Волочиськ – Соломна ч\з Федірки 
км5+000-км 7+000 забезпечує сполучення 8 населених пунктів, 

що необхідно для курсування рейсових автобусів для сполучення 
сільського населення з містом, підвезення працюючого 
населення до робочих місць, шкільних автобусів для підвезення 

дітей до шкіл, вчасної надання швидкої медичної допомоги та 
прибуття на місце події пожежної команди. 

Подальша експлуатація даної автомобільної дороги може 
привести до незворотних руйнувань та зниження рівня безпеки 
дорожнього руху на її ділянках.  

Ступінь руйнації дорожнього покриття 80%, узбіччя зруйновані, 
що перешкоджає руху транспортних засобів. 

В зв’язку з вкрай руйнівним станом даної автомобільної дороги 
необхідно проведення її капітального ремонту.  

Обсяг фінансування, 
тис. гривень 

 

5 206,4 

Інформація про 

проведення тендерних 
процедур та укладених 

контрактах 

ПрАТ Хмельницьке ШБУ-56 

Примітки  



Фотоматеріали по об’єкту 

О 230302 Волочиськ - Соломна ч\з Федірки км5+000-км7+000 

ДО ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТУ 

 

 
 

 
 

 


