
Карта – схема об’єктів поточного середнього ремонту 

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

 
 

Номер об’єкту 

на карті – схемі 
 

Найменування об’єкту 
 

Дороги, 

кілометрів 
 

33 

О 231504 (Старий Остропіль -Вовковинці) 
- Хмільник км 7+800 - км 9 +300 
 

1,5 

34 
О 231503 Стара Синява – Дубова 
км 1+300 - км 2+900 

1,6 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
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 231504 (Старий 

Остропіль - Вовковинці) - Хмільник км7+800 - км9+300  

Район/райони 

розташування 

Старосинявський 

Вид робіт 
(будівництво, 

реконструкція, 
капітальний,  поточний 
середній ремонт) 

Поточний середній ремонт 

Опис  об’єкту 

(інформаційна довідка),  

Загальна протяжність – 9,3 км, у тому числі 6,0 км - 

асфальтобетон, 1,4 км - чорне шосе, 1,9 км - біле шосе. Технічна 
категорія –  IV. 

Протяжність введення 

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

(для мосту) 

1,5 км  

Перелік схем та фото, 
що додаються 

Фото та схема автомобільної дороги обласного значення 
О231504 (Старий Остропіль - Вовковинці) - Хмільник км7+800 - 

км9+300, додається. 
Доцільність проведення 
робіт 

В зв’язку з обмеженим фінансуванням з державного бюджету в 
минулі роки для забезпечення мінімального рівня 

експлуатаційного утримання доріг загального користування, а 
також для покращення безпеки руху, поліпшення транспортно-
експлуатаційного стану доріг, стан автомобільної дороги 

незадовільний. 
Ділянка автомобільної дороги О 231504 (Старий Остропіль -

Вовковинці) - Хмільник (7+800 км – 9+300 км) має незадовільне 
дорожнє покриття. 
Дана дорога з’єднує Хмельницьку та Вінницьку області, а також 

є маршрутним сполученням  Стара Синява – Хмільник – 
Житомир – Київ. 

Ступінь руйнації дорожнього покриття 90%, узбіччя зруйновані. 
Обсяг фінансування, 
тис. гривень 

4 557,1 

Інформація про 
проведення тендерних 

процедур та укладених 
контрактах 

ТОВ "СТЛ+М" 

Примітки  



Фотоматеріали по об’єкту 

О 231504 (Старий Остропіль - Вовковинці) - Хмільник км7+800-км9 +300 

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 231503 Стара Синява 

- Дубова км1+300 - км2+900 

Район/райони 

розташування 

Старосинявський 

Вид робіт 
(будівництво, 

реконструкція, 
капітальний,  поточний 
середній ремонт) 

Поточний середній ремонт 

Опис  об’єкту 

(інформаційна довідка),  

Загальна протяжність – 15,5 км, у тому числі 2,3 км - 

асфальтобетон , 1,8 км - чорне шосе , 9,2 км - біле шосе , 1,4 км – 
бруківка, 0,8 - цементобетонне. Технічна категорія –  IV. 

Протяжність введення 

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

(для мосту) 

1,6 км  

Перелік схем та фото, 
що додаються 

Фото та схема автомобільної дороги обласного значення 
О231503 Стара Синява - Дубова км1+300 - км2+900, додається. 

Доцільність проведення 

робіт 
В зв’язку з обмеженим фінансуванням з державного бюджету в 

минулі роки для забезпечення мінімального рівня 
експлуатаційного утримання доріг загального користування, а 

також для покращення безпеки руху, поліпшення транспортно-
експлуатаційного стану доріг, стан автомобільної дороги 
незадовільний. 

Ділянка автомобільної дороги О231503 Стара Синява-Дубова 
(1+300 км - 2+900 км) має незадовільне дорожнє покриття. 

Першочерговість проведення ремонту ділянки даної 
автомобільної дороги полягає в забезпеченні якісного 
сполучення її із капітально-відремонтованою протягом 2016-

2017 років  районною дорогою Теліженці – (Стара Синява – 
Дубова) який здійснювався за рахунок коштів інвестора та 

місцевого бюджету. 
Ступінь руйнації дорожнього покриття 50%, узбіччя зруйновані. 

Обсяг фінансування, 
тис. гривень 

4 861,5 

Інформація про 
проведення тендерних 
процедур та укладених 

контрактах 

ДП «Хмельницький облавтодор» 

Примітки  



Фотоматеріали по об’єкту 

О 231503 Стара Синява - Дубова км1+300-км2+900 

ДО ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТУ 

 

 
 

 
 

 
 


