
 

Карта – схема об’єктів поточного середнього ремонту 
автомобільних доріг загального користування місцевого значення  

на території Новоушицького району Хмельницької області у 2018 році 
 

 
Номер об’єкту 
на карті – схемі 

 

Найменування об’єкту 

 

Дороги, 
кілометрів 

 

23 

С 231107 Слобідка – (Струга – Рудківці 

– Дністровське водосховище) 
км 0+600 - км 1+700 
 

1,7 

24 

С 231111 Хворосна – (Гуків – Дунаївці 
– Могилів-Подільський) 

км 0+500 - км 2+800 
 

2,3 

25 
О 231108 Заборознівці – Заміхів 

км 6+000 - км 7+600 
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 районного значення С 231107 Слобідка – 

(Струга – Рудківці – Дністровське водосховище) км0+600 - 
км1+700  

Район/райони 

розташування 

Новоушицький  

Вид робіт 
(будівництво, 

реконструкція, 
капітальний,  поточний 
середній ремонт) 

Поточний середній ремонт 

Опис  об’єкту 

(інформаційна довідка),  

Загальна протяжність – 1,7 км, у тому числі 1,7 км - 

асфальтобетон. Технічна категорія –  IV. 

Протяжність введення 
в експлуатацію, км  

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

1,7 км  

Перелік схем та фото, 

що додаються 

Фото та схема автомобільної дороги районного значення 

С231107 Слобідка – (Струга – Рудківці – Дністровське 
водосховище) км0+600 - км1+700, додається. 

Доцільність проведення 

робіт 

Автодорога С231107 Слобідка – (Струга – Рудківці — 

Дністровське водосховище) служить під’їздом до села Слобідка 
(427 жителів), яке розташоване на відстані 14 км від смт. Нова 

Ушиця.  
На проїжджій частині утворилася ямковість, що значно 
ускладнює проїзд.  

Багаторічне зволікання з проведенням ремонтних робіт сприяє 
подальшому руйнуванню автодороги.  

Між проїжджою частиною і кюветом затримується вода.  
На незадовільний стан автодороги звучать часті нарікання 
жителів села та перевізників. Ці фактори унеможливлюють 

надання вчасного медичного обслуговування сільському 
населенню.  

Ступінь руйнації дорожнього покриття 60%, узбіччя не 
укріплені. 

Обсяг фінансування, 
тис. гривень 

 

2 863,3 

Інформація про 

проведення тендерних 
процедур та укладених 

контрактах 

ПП «АРАМЕ» 

Примітки Завершено 



Фотоматеріали по об’єкту 

С 231107 Слобідка – (Струга–Рудківці–Дністровське водосховище) км0+600-км1+700 

ДО ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТУ 

 

 

 

 



Фотоматеріали по об’єкту 

С 231107 Слобідка – (Струга–Рудківці–Дністровське водосховище) км0+600-км1+700 

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 районного значення С 231111 Хворосна – 

(Гуків – Дунаївці – Могилів-Подільський) км0+500 - км2+800 

Район/райони 

розташування 

Новоушицький 

Вид робіт 
(будівництво, 

реконструкція, 
капітальний,  поточний 
середній ремонт) 

Поточний середній ремонт 

Опис  об’єкту 

(інформаційна довідка),  

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

0,5 км - біле шосе. Технічна категорія –  IV. 

Протяжність введення 
в експлуатацію, км  

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

2,3 км  

Перелік схем та фото, 

що додаються 

Фото та схема автомобільної дороги районного значення 

С231111 Хворосна – (Гуків – Дунаївці – Могилів-Подільський) 
км0+500 - км2+800, додається. 

Доцільність проведення 

робіт 

Автодорога С 231111 Хворосна – (Гуків – Дунаївці – Могилів-

Подільський) км0+500 - км2+800 служить під’їздом до с. 
Комунар та с.Хворосна, які розташовані на відстані 10 та 8 км від 

смт. Нова Ушиця. 
За роки експлуатації проїжджа частина дороги значно 
зруйнувалась: ямковість, відсутність якісного водовідведення,  

унеможливлюють якісне транспортне сполучення із вказаними 
населеними пунктами. 

Багаторічне зволікання з проведенням ремонтних робіт сприяє 
подальшому руйнуванню автодороги.  
На незадовільний стан автодороги звучать часті нарікання 

жителів села та перевізників. Ці фактори унеможливлюють 
надання вчасного медичного обслуговування сільському 

населенню.  
Ступінь руйнації дорожнього покриття 50%, узбіччя не 
укріплені. 

Обсяг фінансування, 

тис. гривень 

 

5 987,8 

Інформація про 
проведення тендерних 

процедур та укладених 
контрактах 

ТОВ "СТЛ+М" 

Примітки Завершено 

 



Фотоматеріали по об’єкту 

С 231111 Хворосна – (Гуків – Дунаївці – Могилів-Подільський) км0+500-км2+800 

ДО ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТУ 

 

 
 

 
 

 
  



Фотоматеріали по об’єкту 

С 231111 Хворосна – (Гуків – Дунаївці – Могилів-Подільський) км0+500-км2+800 

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 231108 Заборознівці 

- Заміхів км6+000 - км7+600 

Район/райони 

розташування 

Новоушицький 

Вид робіт 
(будівництво, 

реконструкція, 
капітальний,  поточний 
середній ремонт) 

Поточний середній ремонт 

Опис  об’єкту 

(інформаційна довідка),  

Загальна протяжність – 13,1 км, у тому числі 9,2 км - чорне шосе, 

3,9 км - біле шосе. 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 

О231108 Заборознівці -Заміхів км6+000 - км7+600, додається. 
Доцільність проведення 
робіт 

Автодорога О 231108 Заборознівці - Заміхів км6+000 - км7+600  
служить під’їздом до сіл Заборознівці, Пилипківці та Заміхів 

(1454 жителі), які розташовані на відстані 22 - 10 км від смт. Нова 
Ушиця. 

За роки експлуатації дорожнє покриття зазнало значних 
руйнувань, ямковість часто унеможливлює рух по проїжджій 
частині. 

Віддаленість населених пунктів у поєднанні з перерахованими 
факторами часто унеможливлює сполучення районним центром 

в потрібний момент.     
На незадовільний стан автодороги звучать часті нарікання 
жителів села та перевізників. Ці фактори унеможливлюють 

надання вчасного медичного обслуговування сільському 
населенню.  

Ступінь руйнації дорожнього покриття 70%, узбіччя не 
укріплені. 

Обсяг фінансування, 
тис. гривень 

 

4 165,3 

Інформація про 

проведення тендерних 
процедур та укладених 

контрактах 

ТОВ "СТЛ+М" 

Примітки Завершено 



Фотоматеріали по об’єкту 

О 231108 Заборознівці - Заміхів км6+000-км7+600 

ДО ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТУ 

 

 
 

 
 

 
  



Фотоматеріали по об’єкту 

О 231108 Заборознівці - Заміхів км6+000-км7+600 

ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТУ 

 

 


