
Карта – схема об’єктів поточного середнього ремонту 

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

 
 

Номер об’єкту 

на карті – схемі 
 

Найменування об’єкту 
 

Дороги, 

кілометрів 
 

8 

О 230412 Дахнівка - Остапківці            
км 7+550 - км 11+950 
 

4,4 

9 
С 230411 Кузьмин - (Чернелівка-
Городок-Смотрич) км 0+000 - км 2+100 

2,1 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
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 230412 Дахнівка - 

Остапківці км 7+550 - км 11+950  

Район/райони 

розташування 

Городоцький 

Вид робіт 
(будівництво, 

реконструкція, 
капітальний,  поточний 
середній ремонт) 

Поточний середній ремонт 

Опис  об’єкту 

(інформаційна довідка),  

Загальна протяжність – 12,6 км, у тому числі 12,6 км - біле шосе. 

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 

О230412 Дахнівка - Остапківці км 7+550 - км 11+950, додається. 
Доцільність проведення 
робіт 

Дорога за своїми експлуатаційними характеристиками не 
відповідає вимогам нормативних документів по показниках 

рівності, наявності ямковості та деформації проїжджої частини.  
Чимало людей із с. Дахнівка та с. Остапківці працюють у 

районному центрі. Через великі та глибокі вибоїни та ями на 
дорогах постійно виходять із ладу рейсові автобуси, які курсують 
по дорозі кілька разів на день. Тому мають місце зриви рейсів, що 

викликає справедливе невдоволення пасажирів.   
По даній дорозі постійно проїздить шкільний автобус, який 

підвозить учнів до школи. 
Дорога являється єдиними шляхом під’їзду до районного центру. 
Тому, у випадках надзвичайних ситуацій чи то необхідності 

надання екстреної медичної допомоги стан під’їзду до населених 
пунктів, через які проходить вказана дорога, суттєво впливає на  

швидкість під’їзду спецтранспорту та результат надання 
допомоги.  
Ступінь руйнації дорожнього покриття 60%, узбіччя зруйновані.  

Обсяг фінансування, 

тис. гривень 

 

11 454,1 

Інформація про 
проведення тендерних 

процедур та укладених 
контрактах 

ПрАТ Хмельницьке ШБУ-56 

Примітки  

  



Фотоматеріали по об’єкту 

О 230412 Дахнівка - Остапківці км7+550-км11+950 

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 районного значення С 230411 Кузьмин-

(Чернелівка-Городок-Смотрич) км0+000 - км2+100 

Район/райони 

розташування 

Городоцький 

Вид робіт 
(будівництво, 

реконструкція, 
капітальний,  поточний 
середній ремонт) 

Поточний середній ремонт 

Опис  об’єкту 

(інформаційна довідка),  

Загальна протяжність – 4,1 км, у тому числі 1,0 км - 

асфальтобетон, 3,1 км - чоре шосе. Технічна категорія – IV. 

Протяжність введення 
в експлуатацію, км  

(для автомобільної 
дороги), пог. метрів 
(для мосту) 

2,1 км  

Перелік схем та фото, 

що додаються 

Фото та схема автомобільної дороги районного значення 

С 230411 Кузьмин - (Чернелівка – Городок - Смотрич) км0+000 - 
км2+100, додається. 

Доцільність проведення 

робіт 

Дорога за своїми експлуатаційними характеристиками не 

відповідає вимогам нормативних документів по показниках 
рівності, наявності ямковості та деформації проїжджої частини.  

Чимало людей із с. Кузьмин працюють у районному центрі. Через 
великі та глибокі вибоїни та ями на дорогах постійно виходять із 
ладу  рейсові автобуси, які курсують по дорозі кілька разів на 

день.  
По даній дорозі постійно проїздить шкільний автобус, який 

підвозить учнів до школи. 
Дорога являється єдиними шляхом під’їзду до районного центру. 
Тому, у випадках надзвичайних ситуацій чи то необхідності 

надання екстреної медичної допомоги стан під’їзду до населених 
пунктів, через які проходить вказана дорога, суттєво впливає на  

швидкість під’їзду спецтранспорту та результат надання 
допомоги.  
Ступінь руйнації дорожнього покриття 60%, узбіччя зруйновані. 

Обсяг фінансування, 

тис. гривень 

 

5 467,4 

Інформація про 
проведення тендерних 

процедур та укладених 
контрактах 

ПрАТ Хмельницьке ШБУ-56 

Примітки  
 



Фотоматеріали по об’єкту 

С 230411 Кузьмин - (Чернелівка-Городок-Смотрич) км0+000-км2+100 

ДО ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТУ 

 

 

 

 
 


