
Карта – схема об’єктів поточного середнього ремонту 

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

 
 

Номер об’єкту 

на карті – схемі 
 

Найменування об’єкту 
 

Дороги, 

кілометрів 
 

31 

О 231401 Старокостянтинів - Загірне  
км 2+300 - км 5+500 
 

3,2 

32 

О 231407 /Н-03/ - Немиринці 
ч/з Морозівку км 1+500 - км 2+500, 

км 5+900 - км 7+600, км 10+600 - км 11+600 

4,3 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
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 231401 

Старокостянтинів - Загірне км2+300 - км5+500  

Район/райони 

розташування 

Старокостянтинівський 

Вид робіт 
(будівництво, 

реконструкція, 
капітальний,  поточний 
середній ремонт) 

Поточний середній ремонт 

Опис  об’єкту 

(інформаційна довідка),  

Загальна протяжність – 20,4 км, у тому числі 13,2 км - чорне 

шосе, 6,8 км - біле шосе, 0,4 км - бруківка. Технічна категорія –  
IV. 

Протяжність введення 

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

(для мосту) 

3,2 км  

Перелік схем та фото, 
що додаються 

Фото та схема автомобільної дороги обласного значення 
О231401 Старокостянтинів – Загірне км2+300 - км5+500, 

додається. 
Доцільність проведення 
робіт 

Постійне недофінансування експлуатаційного утримання доріг і 
ремонтних робіт, зростання інтенсивності руху автомобільного 

транспорту, збільшення маси та швидкості автомобілів є 
причиною швидкого фізичного зносу автомобільної дороги і 
конструкцій штучних споруд та потреби капітального ремонту, а 

місцями й повної реконструкції чи будівництва.  
На даний час у більшості випадків здійснюється поточний 

ямковий ремонт дорожнього покриття, який не має 
довготривалого ефекту і через деякий час потребує його 
повторного здійснення.  

З метою створення безпечних умов дорожнього руху на території 
населених пунктів району, забезпечення автомобільних 

перевезень пасажирів та вантажів, зменшення збитків через 
незадовільні дорожні умови необхідно провести ремонт 
дорожнього покриття автомобільної дороги О 231401 

Старокостянтинів – Загірне ч/з Веснянку. 
Ступінь руйнації дорожнього покриття 70%, не укріплені. 

Обсяг фінансування, 

тис. гривень 

8 330,7 

Інформація про 
проведення тендерних 
процедур та укладених 

контрактах 

ТОВ "СТЛ+М" 

Примітки  



Фотоматеріали по об’єкту 

О 231401 Старокостянтинів - Загірне км2+300-км5+500 

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 231407 /Н-03/ – 

Немиринці ч/з Морозівку км1+500 – км2+500, км5+900 – 
км7+600, км10+600 – км11+600 

Район/райони 

розташування 

Старокостянтинівський 

Вид робіт 
(будівництво, 

реконструкція, 
капітальний,  поточний 
середній ремонт) 

Поточний середній ремонт 

Опис  об’єкту 

(інформаційна довідка),  

Загальна протяжність – 19,0 км, у тому числі 2,0 км - 

асфальтобетон, 15,2 км - чорне шосе, 1,8 км - біле шосе. Технічна 
категорія –  IV. 

Протяжність введення 

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

(для мосту) 

4,3 км  

Перелік схем та фото, 
що додаються 

Фото та схема автомобільної дороги обласного значення 
О231407 /Н-03/ – Немиринці ч/з Морозівку км1+500 – км2+500, 

км5+900 – км7+600, км10+600 – км11+600, додається. 
Доцільність проведення 
робіт 

Постійне недофінансування експлуатаційного утримання доріг і 
ремонтних робіт, зростання інтенсивності руху автомобільного 

транспорту, збільшення маси та швидкості автомобілів є 
причиною швидкого фізичного зносу автомобільної дороги і 
конструкцій штучних споруд та потреби капітального ремонту, а 

місцями й повної реконструкції чи будівництва.  
На даний час у більшості випадків здійснюється поточний 

ямковий ремонт дорожнього покриття, який не має 
довготривалого ефекту і через деякий час потребує його 
повторного здійснення.  

З метою створення безпечних умов дорожнього руху на території 
населених пунктів району, забезпечення автомобільних 

перевезень пасажирів та вантажів, зменшення збитків через 
незадовільні дорожні умови необхідно провести ремонт 
дорожнього покриття автомобільної дороги та О 231407 /Н-03/ – 

Немиринці ч/з Морозівку. 
Ступінь руйнації дорожнього покриття 80%, не укріплені. 

Обсяг фінансування, 

тис. гривень 

9 903,0 

Інформація про 
проведення тендерних 
процедур та укладених 

контрактах 

ТОВ "СТЛ+М" 

Примітки  
 



Фотоматеріали по об’єкту 

О 231407 /Н-03/ - Немиринці ч/з Морозівку км1+500-км2+500, км5+900-км7+600, 

км10+600-км11+600 

ДО ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТУ 

 

 

 

 

 

 


