
Карта – схема об’єктів поточного середнього ремонту 

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

 
 

Номер об’єкту 

на карті – схемі 
 

Найменування об’єкту 
 

Дороги, 

кілометрів 
 

26 

О 231207 М.Каленичі – Коханівка 
км 3+400 - км 5+900 
 

2,5 

27 
О 231206 Сягрів – Н.Лабунь 
км 2+700 - км 4+600 

1,9 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
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 231207 М. Каленичі 

- Коханівка км3+400 - км5+900  

Район/райони 

розташування 

Полонський 

Вид робіт 
(будівництво, 

реконструкція, 
капітальний,  поточний 
середній ремонт) 

Поточний середній ремонт 

Опис  об’єкту 

(інформаційна довідка),  

Загальна протяжність – 5,9 км, у тому числі 4,9 км - чорне шосе, 

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

Протяжність введення 
в експлуатацію, км  

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

2,5 км  

Перелік схем та фото, 

що додаються 

Фото та схема автомобільної дороги обласного значення 

О231207 М. Каленичі - Коханівка км3+400 - км5+900, додається. 
Доцільність проведення 
робіт 

Відсутнє належне дорожнє покриття, що ускладнює рух 
автотранспорту та перешкоджає безпечному довозу учнів до 

навчальних закладів. 
До райдержадміністрації, районної ради неодноразово 

надходили звернення, щодо необхідності ремонту 
вищезазначеної автомобільної дороги. 
На незадовільний стан автодороги звучать часті нарікання 

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

населенню.  
Ступінь руйнації дорожнього покриття 80%, узбіччя зруйновані. 

Обсяг фінансування, 
тис. гривень 

 

6 508,2 

Інформація про 

проведення тендерних 
процедур та укладених 

контрактах 

ТОВ "Новшляхбуд" 

Примітки Завершено 



Фотоматеріали по об’єкту 

О 231207 М.Каленичі - Коханівка км3+400-км5+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 231206 Сягрів – 

Н.Лабунь км2+700 - км4+600 

Район/райони 

розташування 

Полонський 

Вид робіт 
(будівництво, 

реконструкція, 
капітальний,  поточний 
середній ремонт) 

Поточний середній ремонт 

Опис  об’єкту 

(інформаційна довідка),  

Загальна протяжність – 17,2 км, у тому числі 3,0 км - 

асфальтобетон, 8,3 км - чорне шосе, 5,9 км - біле шосе. Технічна 
категорія –  IV. 

Протяжність введення 

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

(для мосту) 

1,9 км  

Перелік схем та фото, 
що додаються 

Фото та схема автомобільної дороги обласного значення 
О231206 Сягрів – Н.Лабунь км2+700 - км4+600, додається. 

Доцільність проведення 

робіт 

Відсутнє належне дорожнє покриття, що ускладнює рух 

автотранспорту та перешкоджає безпечному довозу учнів до 
навчальних закладів. 

До райдержадміністрації, районної ради неодноразово 
надходили звернення, щодо необхідності ремонту 
вищезазначеної автомобільної дороги. 

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

надання вчасного медичного обслуговування сільському 
населенню.  
Ступінь руйнації дорожнього покриття 82%, узбіччя зруйновані. 

Обсяг фінансування, 

тис. гривень 

4 946,0 

Інформація про 
проведення тендерних 

процедур та укладених 
контрактах 

ТОВ "Новшляхбуд" 

Примітки Завершено 
 



Фотоматеріали по об’єкту 

О 231206 Сягрів - Н.Лабунь км2+700-км4+600 

ДО ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТУ 

 

 
 

 
 

 
 


