
Карта – схема об’єктів поточного середнього ремонту 

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

 
 

Номер об’єкту 

на карті – схемі 
 

Найменування об’єкту 
 

Дороги, 

кілометрів 
 

28 

О 231303 Славута – Хоровець – 
В. Правутин км 8+100 - км 10+100 
 

2,0 

29 

О 231303 Славута – Хоровець – 
В. Правутин км 11+870 - км 13+870 

 

2,0 

30 

О 231305 Берездів - (Корець-Славута-
Антоніни) через Сьомаки 

км 11+600 - км 13+800 

2,2 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

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 231303 Славута – 

Хоровець -  В. Правутин км8+100 - км10+100  

Район/райони 

розташування 

Славутський 

Вид робіт 
(будівництво, 

реконструкція, 
капітальний,  поточний 
середній ремонт) 

Поточний середній ремонт 

Опис  об’єкту 

(інформаційна довідка),  

Загальна протяжність – 36,9 км, у тому числі 17,6 км - чорне 

шосе, 14,7 км - біле шосе, 4,6 км - цементобетонне. 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 
О231303 Славута – Хоровець -  В. Правутин км8+100 - км10+100, 

додається. 
Доцільність проведення 
робіт 

По вказаній автодорозі щодня виконуються рейсові автобусні 
перевезення пасажирів, підвіз дітей до шкіл, а також вказана 

автодорога є найкоротшим шляхом з районного центру до 
Обласної психіатричної лікарні у селі Яблунівка. 
Ділянка дороги  км 8+100 – км 10+100 одна з найбільш 

зруйнованих та потребує першочергового ремонту, оскільки саме 
через ці ділянки діти з сіл Вачів та Бачманівка підвозяться до 

навчальних закладів.  
Руйнація знижує швидкість руху автотранспорту по дорозі що 
призводить до недотримання рейсовими автобусами графіку 

руху та зменшує час за який швидка допомога може дістатися до 
віддалених населених пунктів.    

Ступінь руйнації дорожнього покриття 65%, узбіччя не 
укріплені. 

Обсяг фінансування, 
тис. гривень 

5 206,4 

Інформація про 

проведення тендерних 
процедур та укладених 

контрактах 

ПП "МВМ-13" 

Примітки  
 



Фотоматеріали по об’єкту 

О 231303 Славута – Хоровець - В.Правутин км8+100-км10+100 

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 231303 Славута –

Хоровець - В. Правутин км11+870 - км13+870 

Район/райони 

розташування 

Славутський 

Вид робіт 
(будівництво, 

реконструкція, 
капітальний,  поточний 
середній ремонт) 

Поточний середній ремонт 

Опис  об’єкту 

(інформаційна довідка),  

Загальна протяжність – 36,9 км, у тому числі 17,6 км - чорне 

шосе, 14,7 км - біле шосе, 4,6 км - цементобетонне. 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 
О231303 Славута – Хоровець - В. Правутин км11+870 - 

км13+870, додається. 
Доцільність проведення 
робіт 

По даній автодорозі щодня виконуються рейсові автобусні 
перевезення пасажирів, підвіз дітей до шкіл, а також вказана 

автодорога є найкоротшим шляхом з районного центру до 
Обласної психіатричної лікарні у селі Яблунівка. 
Ділянка км 11+870- км 13+870 одна з найбільш зруйнованих та 

потребує першочергового ремонту, оскільки саме через ці 
ділянки діти з сіл Вачів та Бачманівка підвозяться до навчальних 

закладів.  
Руйнація знижує швидкість руху автотранспорту по дорозі що 
призводить до недотримання рейсовими автобусами графіку 

руху та зменшує час за який швидка допомога може дістатися до 
віддалених населених пунктів.    

Ступінь руйнації дорожнього покриття 65%, узбіччя не 
укріплені. 

Обсяг фінансування, 
тис. гривень 

5 206,4 

Інформація про 

проведення тендерних 
процедур та укладених 

контрактах 

ПП "МВМ-13" 

Примітки  



Фотоматеріали по об’єкту 

О 231303 Славута – Хоровець - В.Правутин км11+870-км13+870 

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 231305 Берездів -

(Корець – Славута – Антоніни) через Сьомаки км11+600 - 
км13+800 

Район/райони 

розташування 

Славутський 

Вид робіт 
(будівництво, 

реконструкція, 
капітальний,  поточний 
середній ремонт) 

Поточний середній ремонт 

Опис  об’єкту 

(інформаційна довідка),  

Загальна протяжність – 20,2 км, у тому числі 11,3 км - чорне 

шосе, 5,4 км - біле шосе, 3,5 км - бруківка. Технічна категорія –  
IV. 

Протяжність введення 

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

(для мосту) 

2,2 км  

Перелік схем та фото, 
що додаються 

Фото та схема автомобільної дороги обласного значення 
О231305 Берездів -(Корець – Славута – Антоніни) через Сьомаки 

км11+600 - км13+800, додається. 
Доцільність проведення 
робіт 

По даній автодорозі щодня виконуються рейсові автобусні 
перевезення пасажирів, жителі сіл добираються до районного 

центру на роботу, а також багато вчителів з міста Славута 
працюють у навчальних закладах сіл Жуків та Іванівка. 
Ділянка км 11+600 – км 13+800 сполучає між собою два 

найбільших села центральної частини району Жуків та Іванівка і 
є однією з найбільш зруйнованих та потребує першочергового 

ремонту.  
Щодо ремонту зазначеної ділянки неодноразово звертався 
приватний перевізник, який виконує пасажирські перевезення по 

двох автобусних маршрутах, що проходять через дорогу Берездів 
- (Корець - Славута-Антоніни) через Сьомаки. 

Ступінь руйнації дорожнього покриття 65%, узбіччя неукріплені.  
Обсяг фінансування, 
тис. гривень 

6 001,8 

Інформація про 
проведення тендерних 

процедур та укладених 
контрактах 

ПП "МВМ-13" 

Примітки  



Фотоматеріали по об’єкту 

О 231305 Берездів -(Корець-Славута-Антоніни) через Сьомаки км 11+600- км 13+800 

ДО ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТУ 

 

 
 

 
 

 
 


