
Карта – схема об’єктів поточного середнього ремонту 

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

 
 

Номер об’єкту 

на карті – схемі 
 

Найменування об’єкту 
 

Дороги, 

кілометрів 
 

43 

О 231903 Хутір - Климентовичі 
км 4+100 - км 4+600 
 

0,5 

44 

О 231903 Хутір - Климентовичі 
км 15+500 - км 16+000 

 

0,5 

45 

О 231909 Бронники - Конотоп 
км 10+000 - км 11+100 

 

1,1 

46 

О 231901 Шепетівка - Пліщин 

км 1+000 - км 2+000 
 

1,0 

47 
О 231912 /Н-25/ - Марківці ч/з Вишневе 

км 0+000 - км 1+500 
1,5 

 

 

 
 
 

 
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 231903 Хутір - 

Климентовичі км4+100 - км4+600  

Район/райони 

розташування 

Шепетівський 

Вид робіт 
(будівництво, 

реконструкція, 
капітальний,  поточний 
середній ремонт) 

Поточний середній ремонт 

Опис  об’єкту 

(інформаційна довідка),  

Загальна протяжність – 16,9 км, у тому числі 15,2 км - чорне 

шосе, 1,0 км - біле шосе, 0,7 км - бруківка. Технічна категорія – 
ІІІ , IV. 

Протяжність введення 

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

(для мосту) 

0,5 км  

Перелік схем та фото, 
що додаються 

Фото та схема автомобільної дороги обласного значення 
О231903 Хутір - Климентовичі км4+100 - км4+600, додається. 

Доцільність проведення 

робіт 

Капітальний ремонт цієї дороги не проводився.  

Асфальтобетонне покриття знаходиться в аварійному стані.  
Дана ділянка дороги з’єднує чотири населених пункти: с. Хутір,           

с. Корчик, с. Романів, с. Климентовичі. Незадовільний стан 
дорожнього покриття ускладнює доїзди машини швидкої 
допомоги до цих сіл.  

Даною дорогою рейсовий автобус сполученням Шепетівка – 
Хутір здійснює перевезення пасажирів. Водії автобусів 

скаржаться на стан дороги, що призводить до постійних поломок 
та у майбутньому відмови від обслуговування даного маршруту. 
Ступінь руйнації дорожнього покриття 80%, узбіччя неукріплені.  

Обсяг фінансування, 

тис. гривень 

1 302,1 

Інформація про 
проведення тендерних 

процедур та укладених 
контрактах 

ПП "МВМ-13" 

Примітки Завершено 



Фотоматеріали по об’єкту 

О 231903 Хутір - Климентовичі км4+100-км4+600 

ДО ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТУ 

 

 
 

 
 

 
  



Фотоматеріали по об’єкту 

О 231903 Хутір - Климентовичі км4+100-км4+600 

ПІСЛЯ 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 231903 Хутір - 

Климентовичі км15+500 – км16+000  

Район/райони 

розташування 

Шепетівський 

Вид робіт 
(будівництво, 

реконструкція, 
капітальний,  поточний 
середній ремонт) 

Поточний середній ремонт 

Опис  об’єкту 

(інформаційна довідка),  

Загальна протяжність – 16,9 км, у тому числі 15,2 км - чорне 

шосе, 1,0 км - біле шосе, 0,7 км - бруківка. Технічна категорія – 
ІІІ , IV. 

Протяжність введення 

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

(для мосту) 

0,5 км  

Перелік схем та фото, 
що додаються 

Фото та схема автомобільної дороги обласного значення 
О231903 Хутір - Климентовичі км15+500 – км16+000, додається. 

Доцільність проведення 

робіт 

Капітальний ремонт цієї дороги не проводився.  

Асфальтобетонне покриття знаходиться в аварійному стані.  
Дана ділянка дороги з’єднує чотири населених пункти: с. Хутір,           

с. Корчик, с. Романів, с. Климентовичі. Незадовільний стан 
дорожнього покриття ускладнює доїзди машини швидкої 
допомоги до цих сіл.  

Даною дорогою рейсовий автобус сполученням Шепетівка – 
Хутір здійснює перевезення пасажирів. Водії автобусів 

скаржаться на стан дороги, що призводить до постійних поломок 
та у майбутньому відмови від обслуговування даного маршруту. 
Ступінь руйнації дорожнього покриття 80%, узбіччя неукріплені.  

Обсяг фінансування, 

тис. гривень 

1 302,1 

Інформація про 
проведення тендерних 

процедур та укладених 
контрактах 

ПП "МВМ-13" 

Примітки Завершено 



Фотоматеріали по об’єкту 

О 231903 Хутір - Климентовичі км15+500-км16+000 

ДО ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТУ 

 

 
 

 
 

 
 



Фотоматеріали по об’єкту 

О 231903 Хутір - Климентовичі км15+500-км16+000 

ПІСЛЯ 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 231909 Бронники - 

Конотоп км10+000 - км11+100 

Район/райони 

розташування 

Шепетівський 

Вид робіт 
(будівництво, 

реконструкція, 
капітальний,  поточний 
середній ремонт) 

Поточний середній ремонт 

Опис  об’єкту 

(інформаційна довідка),  

Загальна протяжність – 14,1 км, у тому числі 8,8 км - чорне шосе, 

3,0 км - біле шосе, 2,3 км - бруківка. Технічна категорія – IV. 

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 

О231909 Бронники - Конотоп км10+000 - км11+100, додається. 
Доцільність проведення 
робіт 

Асфальтобетонне покриття знаходиться в аварійному стані.  
Дана ділянка дороги з’єднує три населених пункти 

Михайлюцької сільської ради (с. Цмівка, с. Конотоп та с. 
Судимонт) із центральним селом Михайлючка. Незадовільний 

стан дорожнього покриття ускладнює доїзду машини швидкої 
допомоги до цих сіл.  
Щоденно по цій дорозі здійснюється довіз учнів до школи 

шкільним автобусом та довіз дітей молодшого віку до садочка.  
Також даною дорогою рейсовий автобус сполученням Шепетівка 

– Конотоп здійснює перевезення пасажирів (2 рейси в день). 
Водії автобусів скаржаться на стан дороги, що призводить до 
постійних поломок та у майбутньому відмови від обслуговування 

даного маршруту. 
Ступінь руйнації дорожнього покриття 85%, узбіччя неукріплені.  

Обсяг фінансування, 

тис. гривень 

2 863,3 

Інформація про 
проведення тендерних 
процедур та укладених 

контрактах 

ПП "МВМ-13" 

Примітки Завершено 



Фотоматеріали по об’єкту 

О 231909 Бронники - Конотоп км10+000-км11+100 

ДО ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТУ 

 

 
 

 
 

  



Фотоматеріали по об’єкту 

О 231909 Бронники - Конотоп км10+000-км11+100 

ПІСЛЯ 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 231901 Шепетівка -  

Пліщин км 1+000 - км 2+000 

Район/райони 

розташування 

Шепетівський 

Вид робіт 
(будівництво, 

реконструкція, 
капітальний,  поточний 
середній ремонт) 

Поточний середній ремонт 

Опис  об’єкту 

(інформаційна довідка),  

Загальна протяжність – 5,0 км, у тому числі 4,0 км - чорне шосе, 

1,0 км - біле шосе. Технічна категорія – IІІ. 

Протяжність введення 
в експлуатацію, км  

(для автомобільної 
дороги), пог. метрів 
(для мосту) 

1,0 км  

Перелік схем та фото, 

що додаються 

Фото та схема автомобільної дороги обласного значення 

О231901 Шепетівка - Пліщин км 1+000 - км 2+000, додається. 
Доцільність проведення 
робіт 

З моменту здачі в експлуатацію даної автомобільної дороги  
капітальний ремонт на ній не проводився.  

Асфальтобетонне покриття знаходиться в аварійному стані.  
Дана ділянка дороги з’єднує м. Шепетівка з населеним пунктом 

с.Пліщин, незадовільний стан дорожнього покриття ускладнює 
доїзду машини швидкої допомоги до села.  
Даною дорогою рейсовий автобус сполученням Шепетівка – 

Пліщин здійснює перевезення пасажирів. Водії автобусів 
скаржаться на стан дороги, що призводить до постійних поломок 

та у майбутньому відмови від обслуговування даного маршруту. 
Ступінь руйнації дорожнього покриття 85%, узбіччя неукріплені.  

Обсяг фінансування, 
тис. гривень 

2 603,2 

Інформація про 

проведення тендерних 
процедур та укладених 

контрактах 

ПП "МВМ-13" 

Примітки Завершено 

 



Фотоматеріали по об’єкту 

О 231901 Шепетівка - Пліщин км1+000-км2+000 

ДО ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТУ 

 

 
 

 
 

 
  



Фотоматеріали по об’єкту 

О 231901 Шепетівка - Пліщин км1+000-км2+000 

ПІСЛЯ 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 231912 /Н-25/ - 

Марківці ч/з Вишневе км0+000 - км1+500 

Район/райони 

розташування 

Шепетівський 

Вид робіт 
(будівництво, 

реконструкція, 
капітальний,  поточний 
середній ремонт) 

Поточний середній ремонт 

Опис  об’єкту 

(інформаційна довідка),  

Загальна протяжність – 15,6км, у тому числі 10,4 км - чорне шосе, 

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

О231912 /Н-25/ - Марківці ч/з Вишневе км0+000 - км1+500, 
додається. 

Доцільність проведення 

робіт 

З моменту здачі в експлуатацію автомобільної дороги 

капітальний ремонт на ній не проводився.  
Асфальтобетонне покриття знаходиться в аварійному стані.  

Дана ділянка дороги з’єднує п’ять населених пунктів з м. 
Шепетівка, незадовільний стан дорожнього покриття ускладнює 
до їзду машини швидкої допомоги до сіл.  

Даною дорогою рейсовий автобус сполученням Шепетівка – 
Марківці здійснює перевезення пасажирів. Водії автобусів 

скаржаться на стан дороги, що призводить до постійних поломок 
та у майбутньому відмови від обслуговування даного маршруту. 
Ступінь руйнації дорожнього покриття 85%, узбіччя неукріплені.  

Обсяг фінансування, 

тис. гривень 

3 905,1 

Інформація про 
проведення тендерних 

процедур та укладених 
контрактах 

ПП "МВМ-13" 

Примітки Завершено 



Фотоматеріали по об’єкту 

О 231912 /Н-25/ - Марківці ч/з Вишневе км0+000-км1+500 

ДО ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТУ 

 

 
 

 
 

 
  



Фотоматеріали по об’єкту 

О 231912 /Н-25/ - Марківці ч/з Вишневе км0+000-км1+500 

ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТУ 

 

 


