
Карта – схема об’єктів поточного середнього ремонту 

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

 
 

Номер об’єкту 

на карті – схемі 
 

Найменування об’єкту 
 

Дороги, 

кілометрів 
 

37 

О 231702 (М-12) – Ружична 
ч/з Жучківці км 32+495 - км 37+985 
 

5,5 

38 
О 231009 Волосівці - (/Н - 03/ - 
Меджибіж) км 11+100 - км 12+200 

1,1 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

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 231702 (М-12) - 

Ружична ч/з Жучківці км32+495 - км37+985  

Район/райони 

розташування 

Хмельницький 

Вид робіт 
(будівництво, 

реконструкція, 
капітальний,  поточний 
середній ремонт) 

Поточний середній ремонт 

Опис  об’єкту 

(інформаційна довідка),  

Загальна протяжність – 39,8 км, у тому числі 9,6 км - 

асфальтобетон, 12,9 км - чорне шосе, 1,8 км - біле шосе, 15,0 км 
– бруківка, 0,5 км - цементобетонне. Технічна категорія –  IV. 

Протяжність введення 

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

(для мосту) 

5,5 км  

Перелік схем та фото, 
що додаються 

Фото та схема автомобільної дороги обласного значення 
О231702 (М-12) - Ружична ч/з Жучківці км32+495 - км37+985, 

додається. 
Доцільність проведення 
робіт 

Автодорога не відповідає нормативним показникам. 
Дорожнє покриття є деформованим, що впливає на показник 

аварійності тому необхідно першочергово проведення ремонту 
дороги. 
Проведення ремонту дорожнього покриття поліпшить 

транспортне сполучення із сільськими населеними та зменшить 
можливість виникнення дорожньо-транспортних пригод, 

економія коштів. 
Ступінь руйнації дорожнього покриття 80%, узбіччя зруйновані. 

Обсяг фінансування, 
тис. гривень 

17 822,8 

Інформація про 

проведення тендерних 
процедур та укладених 

контрактах 

ПрАТ Хмельницьке ШБУ-56 

Примітки  



Фотоматеріали по об’єкту 

О 231702 (М-12) - Ружична ч/з Жучківці км32+495-км37+985 

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 231009 Волосівці - 

(/Н-03/ - Меджибіж) км11+100 - км12+200 

Район/райони 

розташування 

Хмельницький 

Вид робіт 
(будівництво, 

реконструкція, 
капітальний,  поточний 
середній ремонт) 

Поточний середній ремонт 

Опис  об’єкту 

(інформаційна довідка),  

Загальна протяжність – 8,2 км, у тому числі 1,3 км - 

асфальтобетон, 2,4 - чорне шосе, 2,5 км - біле шосе, 2,0 км - ґрунт. 
Технічна категорія – V. 

Протяжність введення 

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

(для мосту) 

1,1 км  

Перелік схем та фото, 
що додаються 

Фото та схема автомобільної дороги обласного значення 
О231009 Волосівці - (/Н-03/ - Меджибіж) км11+100 - км12+200, 

додається. 
Доцільність проведення 
робіт 

Автодорога не відповідає нормативним показникам. 
Дорожнє покриття є деформованим, що впливає на показник 

аварійності тому необхідно першочергово проведення ремонту 
дороги. 
Проведення ремонту дорожнього покриття поліпшить 

транспортне сполучення із сільськими населеними та зменшить 
можливість виникнення дорожньо-транспортних пригод, 

економія коштів. 
Ступінь руйнації дорожнього покриття 65%, узбіччя зруйновані. 

Обсяг фінансування, 
тис. гривень 

3 301,3 

Інформація про 

проведення тендерних 
процедур та укладених 

контрактах 

ПрАТ Хмельницьке ШБУ-56 

Примітки Завершено 

 



Фотоматеріали по об’єкту 

О 231009 Волосівці - (/Н - 03/ - Меджибіж) км11+100-км12+200 

ДО ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТУ 

 

 
 

 
 

 
  



Фотоматеріали по об’єкту 

О 231009 Волосівці - (/Н - 03/ - Меджибіж) км11+100-км12+200 

ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТУ 

 

 
 
 

 
 


