
Карта – схема об’єктів поточного середнього ремонту 

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

 
 

Номер об’єкту 

на карті – схемі 
 

Найменування об’єкту 
 

Дороги, 

кілометрів 
 

39 

О 231804 Бережанка – Пукляки 
км 0+000 - км 0+900 
 

0,9 

40 

О 231804 Бережанка – Пукляки 
км 4+350 - км 6+450 

 

2,1 

41 

О 231804 Бережанка – Пукляки 
км 22+400 - км 23+100 

 

0,7 

42 
О 231807 Гусятин-Антонівка 

км 24+800 - км 26+600 
1,8 

 
 

 

 
 

 
 

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 231804 Бережанка - 

Пукляки км0+000 - км0+900  

Район/райони 

розташування 

Чемеровецький 

Вид робіт 
(будівництво, 

реконструкція, 
капітальний,  поточний 
середній ремонт) 

Поточний середній ремонт 

Опис  об’єкту 

(інформаційна довідка),  

Загальна протяжність – 32,7 км, у тому числі 13,6 км - чорне 

шосе, 17,7 км - біле шосе, 1,4 км - бруківка. Технічна категорія – 
IV. 

Протяжність введення 

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

(для мосту) 

0,9 км  

Перелік схем та фото, 
що додаються 

Фото та схема автомобільної дороги обласного значення 
О231804 Бережанка - Пукляки км0+000 - км0+900, додається. 

Доцільність проведення 

робіт 

Автодорога з’єднує районний цент та південну точку району 

с.Пукляки, яке межує з Кам’янець - Подільським районом. На 
даній автодорозі розміщені такі населені пункти: Бережанка, 

Андріївка, Вишневе, Чагарівка, Жабинці, Мар’янівка, Гуків, 
Пукляки.  
По даному об’єкту здійснюється підвіз учнів до загальноосвітніх 

навчальних закладів, під’їзд до лікувально-профілактичних 
закладів, та інших соціально-важливих об’єктів.  

По даній ділянці дороги регулярно курсує автобус, що надає 
змогу жителям віддалених сіл доїхати до районного центру та 
інших міст.  

У 2018 році в с. Гуків запланована реалізація  проекту створення 
Центру безпеки, який буде забезпечений  пожежною, екстреною 

медичною та поліцейською службами. Для належного 
функціонування  відповідних служб  потрібне якісне дорожнє 
покриття. 

Ступінь руйнації дорожнього покриття 60%, узбіччя неукріплені.  

Обсяг фінансування, 
тис. гривень 

2 738,8 

Інформація про 

проведення тендерних 
процедур та укладених 
контрактах 

ПрАТ Хмельницьке ШБУ-56 

Примітки  



Фотоматеріали по об’єкту 

О 231804 Бережанка - Пукляки км0+000-км0+900 

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 231804 Бережанка - 

Пукляки км4+350 – км6+450 

Район/райони 

розташування 

Чемеровецький 

Вид робіт 
(будівництво, 

реконструкція, 
капітальний,  поточний 
середній ремонт) 

Поточний середній ремонт 

Опис  об’єкту 

(інформаційна довідка),  

Загальна протяжність – 32,7 км, у тому числі 13,6 км - чорне шосе  

17,7 км - біле шосе, 1,4 км - бруківка. 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 обласного значення 

О231804 Бережанка - Пукляки км4+350 – км6+450, додається. 
Доцільність проведення 
робіт 

Автодорога з’єднує районний цент та південну точку району 
с.Пукляки, яке межує з Кам’янець - Подільським р-ном. На даній 

автодорозі розміщені такі населені пункти: Бережанка, 
Андріївка, Вишневе, Чагарівка, Жабинці, Мар’янівка, Гуків, 

Пукляки.  
По даному об’єкту здійснюється підвіз учнів до загальноосвітніх 
навчальних закладів, під’їзд до лікувально-профілактичних 

закладів, та інших соціально-важливих об’єктів.  
По даній ділянці дороги регулярно курсує автобус, що надає 

змогу жителям віддалених сіл доїхати до районного центру та 
інших міст.  
У 2018 році в с. Гуків запланована реалізація  проекту створення 

Центру безпеки, який буде забезпечений  пожежною, екстреною 
медичною та поліцейською службами. Для належного 

функціонування  відповідних служб  потрібне якісне дорожнє 
покриття. 
Ступінь руйнації дорожнього покриття 80%, узбіччя неукріплені.  

Обсяг фінансування, 

тис. гривень 

4 868,5 

Інформація про 
проведення тендерних 

процедур та укладених 
контрактах 

ПрАТ Хмельницьке ШБУ-56 

Примітки  



Фотоматеріали по об’єкту 

О 231804 Бережанка - Пукляки км4+350-км6+450 

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 231804 Бережанка - 

Пукляки км22+400 - км23+100 

Район/райони 

розташування 

Чемеровецький 

Вид робіт 
(будівництво, 

реконструкція, 
капітальний,  поточний 
середній ремонт) 

Поточний середній ремонт 

Опис  об’єкту 

(інформаційна довідка),  

Загальна протяжність – 32,7 км, у тому числі 13,6 км - чорне 

шосе, 17,7 км - біле шосе, 1,4 км - бруківка. Технічна категорія – 
IV. 

Протяжність введення 

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

(для мосту) 

0,7 км  

Перелік схем та фото, 
що додаються 

Фото та схема автомобільної дороги обласного значення 
О231804 Бережанка - Пукляки км22+400 - км23+100, додається. 

Доцільність проведення 

робіт 

Автодорога з’єднує районний цент та південну точку району 

с.Пукляки, яке межує з Кам’янець - Подільським р-ном. На даній 
автодорозі розміщені такі населені пункти: Бережанка, 

Андріївка, Вишневе, Чагарівка, Жабинці, Мар’янівка, Гуків, 
Пукляки.  
По даному об’єкту здійснюється підвіз учнів до загальноосвітніх 

навчальних закладів, під’їзд до лікувально-профілактичних 
закладів, та інших соціально-важливих об’єктів.  

По даній ділянці дороги регулярно курсує автобус, що надає 
змогу жителям віддалених сіл доїхати до районного центру та 
інших міст.  

У 2018 році в с. Гуків запланована реалізація  проекту створення 
Центру безпеки, який буде забезпечений  пожежною, екстреною 

медичною та поліцейською службами. Для належного 
функціонування  відповідних служб  потрібне якісне дорожнє 
покриття. 

Ступінь руйнації дорожнього покриття 70%, узбіччя неукріплені.  

Обсяг фінансування, 
тис. гривень 

2 129,9 

Інформація про 

проведення тендерних 
процедур та укладених 
контрактах 

ПрАТ Хмельницьке ШБУ-56 

Примітки  



Фотоматеріали по об’єкту 

О 231804 Бережанка - Пукляки км22+400-км23+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 231807 Гусятин -

Антонівка км24+800 - км26+600 

Район/райони 

розташування 

Чемеровецький 

Вид робіт 
(будівництво, 

реконструкція, 
капітальний,  поточний 
середній ремонт) 

Поточний середній ремонт 

Опис  об’єкту 

(інформаційна довідка),  

Загальна протяжність – 27,5 км, у тому числі 13,3 км - чорне 

шосе, 13,2 км - біле шосе, 1,0 км - бруківка. Технічна категорія – 
IV. 

Протяжність введення 

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

(для мосту) 

1,8 км  

Перелік схем та фото, 
що додаються 

Фото та схема автомобільної дороги обласного значення 
О231807 Гусятин – Антонівка км24+800 - км26+600, додається. 

Доцільність проведення 

робіт 

По даній ділянці здійснюються рейси на маршрутах Чемерівці – 

Хмельницький ч/з Дунаївці та Чемерівці – Кам’янець - 
Подільський та на  приміських маршрутах: Чемерівці-

Вишнівчик, Чемерівці-Хропотова, Чемерівці-Слобідка-
Скіпчанська.  
По даному об’єкту здійснюється підвіз учнів до загальноосвітніх 

навчальних закладів, під’їзд до лікувально-профілактичних 
закладів та інших соціально-важливих об’єктів. 

Ступінь руйнації дорожнього покриття 80%, узбіччя неукріплені.  
Обсяг фінансування, 
тис. гривень 

4 685,7 

Інформація про 
проведення тендерних 

процедур та укладених 
контрактах 

ПрАТ Хмельницьке ШБУ-56 

Примітки  



Фотоматеріали по об’єкту 

О 231807 Гусятин - Антонівка км24+800-км26+600 

ДО ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТУ 

 

 
 

 
 

 


