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Шановний Михайле Васильовичу!

На Ваш лист № 1041/01-15 від 30.05.2017 року по питанню «Про 
інформацію Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області та ДП 
«Хмельницький облавтодор»,щодо заходів з покращення автомобільних 
доріг та безпеки руху у Хмельницькій області» ДП «Хмельницький 
облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» надає слідуючу 
інформацію :

1 .За 2016 рік ДП «Хмельницький облавтодор виконав робіт на дорогах 
загального користування та отримав кошти на розрахунковий рахунок в 
розмірі 162401,4 тис.грн.,в т.ч. з державного бюджету 116886 тис.грн.,спів 
фінансування( з місцевого бюджету) 23912,0 тис.грн. та з інших джерел 
надходження,прямих договорів 14513,2 тис.грн.

Протягом 2015 -  2016 років та І кварталу 2017 року було сплачено 
зобов»язань з податків і зборів та відрахувань на соціальні заходи на 
загальну суму 64562,0 тис.грн. .

Чистий фінансовий результат за 2015 рік склав 551,0 
тис.грн.(нарахований податок на прибуток 51,0 тис.грн.),за 2016 рік -  1545 
тис.грн. (нарахований податок на прибуток 713,0 тис.грн.), за І квартал 2017 
року -  1948,0 тис.грн. (нарахований податок на прибуток 484,0 тис.грн.).

2.Службою автомобільних доріг у Хмельницькій області було надано 
план фінансування дорожніх робіт на 2017 р. на загальну суму 111956,1 
тис.грн..

Станом на 01.06.2017 року ДП «Хмельницький облавтодор» ВАТ 
«ДАК «Автомобільні дороги України» уклав договорів з Службою 
автомобільних доріг у Хмельницькій області на виконання робіт по 
експлуатаційному утриманню автомобільних доріг на загальну суму 111956,1 
тис.грн. ,з яких оплачено вже 68416,8 тис.грн.,крім того в 2017 році



підприємством та його філіями було укладено прямих договорів з
міськими,районними,селищними нільськими радами та іншими замовниками 
різних форм власності на загальну суму 617,2 тис.грн.,з яких станом на 
01.05.2017 р.виконано 588,8 тис.грн.,оплачено 446,5 тис.грн.Перелік об»єктів 
ремонту згідно договорів за 2017 рік додаються .(Додаток 1)

3. Станом на 01.06.2017 року заборгованість з виплати оплати праці 
працівникам підприємства відсутня, 31.05.2017 року було виплачено аванс 
за травень 2017 року в розмірі 662,4 тис.грн..Станом на 01.06.2017 року з 
нашим підприємством виконано та прийнято Службою автомобільних доріг у 
Хмельницькій області робіт з експлуатаційного утримання автомобільних 
доріг виконаних у травні на суму 12175,2 тис.грн.

Згідно колективного договору працівникам ДП «Хмельницький 
облавтодор» проводилось нарахування та виплата заробітної плати за 
відпрацьвани й час та інші соціально-заохочувальні виплати.Так за 2016 рік 
фонд оплати праці штатних працівників дочірнього підприємства 
“Хмельницький облавтодор” становив -  34938,3 тис. грн. Середньооблікова 
кількість штатних працівників становить 825 осіб.Середньомісячна заробітна 
плата штатного працівника за 2016 рік склала 3529 грн.,за І квартал 2017 
року 4732 грн.:

Ф О П  ш татних п р ац ів н и ків , тис. грн. 34938,3

Ф О П ш татних прац ів н и ків  з нарахуваннями на з/п, тис.
грн. 42624 ,7

С ер ед н ь о об л іко в а  чисел ь ність  ш татних п рац івн и ків , чол. 825

С ер ед нь о м ісячн а  з/пл ата  1 ш татного  прац івни ка, грн. 3529

С ео ел нь о м ісячн и й  в иооб іток 1 ш татного  прац івни ка, грн. 126,1

П итом а вага з /пл ати , % (З П /в и ро б іто к х 100) 28,0
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Перелік об'єктів ремонту згідно договорів по Службі автомобільних доріг у Хмельницькій області за 2017 рік

№  п/п П ер ел ік  об 'єк т ів , в и ди  р ем он ту
Н ом ер  д о го в о р у , д а т а  
у к л а д а н н я

З н а ч ен н я
д о р о ги

С ум а догов ор у О п л ата  р об іт

2017 рік

1
Експлуатаційне утримання автомобільних 
доріг державного значення Хмельницької 
області

Дог. №1 від 19.01.2016 р., дод.уг  
№1 від 21.04.16р., Дод.уг.№ 3  
від 25.08.16., Дод. угода № 5 від 
02.02.17

держ. знач. 8 795 940,000 8 795 940,00

2
Експлуатаційне утримання автомобільних 
доріг державного значення Хмельницької 
області

Дог№ 92 від 23.06.16 р., 
дод.уг№ 3 від 02.02.17 держ. знач. 3 006 240,000 3 006 240,00

3
Експлуатаційне утримання автомобільних 
доріг державного значення Хмельницької 
області

Дог.№ 1 від 21.02.17
держ. знач. 23 448 792,000 ' 23 448 791,96

6

Експлуатаційне утримання автомобільної 
дороги державного значення Р-05 
Г ородище-Рівне-Старокостянтинів км 
274+000-км 303+385 (ямковий ремонт 
покриттів струменевим методом)

Д оговір № 16 від 14.04.17

держ. знач. 1 565 244,000

7
Експлуатаційне утримання автомобільних 
доріг державного значення Хмельницької 
області

Д оговір № 17 від 10.05.2017., 
Дод.угода №  1 від держ. знач. 27 064 711,000 13 206 340,00

Д ер ж а в н о го  зн а ч ен н я 63 880 927,000 48 457 311,960

3
Експлуатаційне утримання автомобільних 
доріг місцевого значення Хмельницької 
області

Дог. № 2 від 19.01.16 Дод. угода  
№ 5 від 02.02.17 місц. знач 3 274 240,000 3 274 240,00

4
Експлуатаційне утримання автомобільних 
доріг місцевого значення Хмельницької 
області

Дог. №  93 від 23.06.16 Дод. 
угода № 3 від 02.02.17 місц. знач 2 320 930,000 2 320 930,00
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5
Експлуатаційне утримання автомобільних 
доріг місцевого значення Хмельницької 
області

Д ог № 2 від 21.02.2017

місц. знач 16 763 467,000 14 364 348,99

6

Експлуатаційне утримання автомобільних 
доріг місцевого значення Хмельницької 
області

Д оговір № 18 від 10.05.2017., 
Дод. Угода №1 від місц. знач 25 716 580,000

М ісц ев о го  зн ач ен н я 48 075 217,000 19 959 518,990
Всього за  2017 рік 111 956 144,00 68 416 830,95



Інформація щодо укладених прямих договорів філіями ДП "Хмельницький 
облавтодор" станом на 01.05.2017 р

Назва філії

На дорогах комунальної власності на замовлення  
міських, районних, селищних та сільських рад та 

інших замовників різних форм власності

Укладено,' грн. Виконано, грн. Оплачено, грн.

Білогірський рай. 44 284 17 854 42 760
Ізяславський рай. 39 673 39 673 18 093
Красилівський рай. 2 868 2 868 2 868
Новоушицький рай.
Полонський рай.
Славутський рай. 193 620 193 620 77 149
Старокостянт. Рай. 74 862 74 862 65 857
Теофіпольський рай.

Хмельницький рай. 7 734 7 734 7 734
Чемеровецький рай.

Ярмолинецький рай.

Дунаєвецька ДЕД 29 818 29 818 29 818
Кам’янець-Под. ДЕД 18 610 18610 18610
Летичівська ДЕД 3 631 3 631 3 631
Хмельницька ДЕД 52 752 50 752 50 752
Ш епетівська ДЕД 74 923 74 923 74 923
Сатанівська ДЕД 74 419 74 419 54 303

Всього: 617 194 588 764 446 498
Заборгованість 142 266



ІНФОРМАЦІЯ
СЛУЖБИ АВТОМ ОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ

ОБЛАСТІ
Служба автодоріг у Хмельницькій області є балансо- 

утримувачем та замовником виконання дорожніх робіт на мережі 
7,2 тис.км автодоріг загального користування області, з яких 
2,1 тис.км автодоріг державного значення та 5,1 тис.км автодоріг 
місцевого значення.

В минулому 2016 році Службою автодоріг було освоєно та 
профінансовано виконання робіт на загальну суму 288,3 млн.грн., 
у тому числі:

268.5 млн.грн. -  з державного бюджету;
2,0 млн.грн. -  з обласного бюджету;
17.5 млн.грн. -  з місцевих бюджетів усіх рівнів;
0,3 млн.грн. -  кредитні кошти.
Це дало змогу підготувати автомобільні дороги до зимового 

періоду експлуатації та виконати роботи з ліквідації ямковості на 
дорогах у кількості 383,3 тис.м2, влаштування 612 км дорожньої 
розмітки, виконати поточний середній ремонт 31,8 км автодоріг 
державного значення на суму 102,8 млн.грн. та поточний дрібний 
ремонт покриття 20 км автодоріг державного та місцевого значення 
на загальну суму 38,2 млн.грн., провести аварійні ремонти мостів у 
с. Котелянка Полонського району та через р. Вовк у м.Деражня, а 
також підготувати під’їзні автодороги відповідно до урядової 
програми “Опорні школи”.

У цій роботі також взяли участь органи місцевого само
врядування. В 2016 році було прийнято 33 програми розвитку 
автодоріг загального користування місцевого значення. Частка їх 
фінансування у цілому становила 6,7% від загального фінансування 
дорожнього господарства. Найкраще спрацювали в данному 
напрямку:

Красилівський район -  2,8 млн.грн.;
Ізяславський район -  2,7 млн.грн.;
Славутський район -  1,3 млн.грн.;
Розсошанська об’єднана територіальна громада -  1,5 млн. 

гривень.



Утримання мережі автомобільних доріг загального 
користування області в зимовии період є найскладнішим та 
найвідповідальнішим періодом в діяльності Служби автодоріг, ДП 
“Хмельницький облавтодор” та його філій.

Зношеність до 70 відсотків парку наявної техніки філій ДП, 
неможливість придбання нової, більш продуктивної та сучасної 
сніго-прибиральної техніки, а також недостатність коштів на 
завчасне придбання пально -  мастильних матеріалів не дало 
можливості в повній мірі філіям ДП “Хмельницький облавтодор” 
оперативно відреагувати на ускладнення погодних умов та боротьбі 
із сніговими заметами.

Завдяки допомозі наданій облдержадміністрацією, 
спільним зусиллям філій ДП “Хмельницький облавтодор”, ДСНС, 
інших організацій (сільгоппідприємств, орендарів земель, 
фермерських господарств тощо) при ускладненні погодних умов 
вдалося забезпечити проїзд до всіх населених пунктів області в 
найкоротші терміни.

Крім того, хочу повідомити про зменшення в 2016 році 
майже на 30% кількості дорожньо -  транспортних пригод на 
автодорогах загалького користування області, в порівнянні з 2015 
роком. Якщо в 2015 році було зафіксовано 543 ДТП, то в 2016 році 
кількість ДТП зменшилась до 395.

Цьогорічний зимовий період з аномальними кількостями 
снігових опадів, добовими переходами температури повітря від 
мінусових та плюсових температур і навпаки спричинило 
збільшення кількості руйнувань покриття автомобільних доріг в 
період весняного пучиноутворення.

Перед Службою автомобільних доріг та ДП 
«Хмельницький Облавтодор», як основною підрядною 
організацією, у 2017 році стоїть завдання щодо ліквідації ямковості 
та деформацій дорожнього покриття на основних автодорогах 
загального користування державного та місцевого значення:

- так до 1 червня 2017 року потрібно виконати ямковий 
ремонт на міжнародній, національній і регіональних автодорогах

- в червні-липні місяці завершити ямковий ремонт 
територіальних доріг, продовжити ремонти автодоріг місцевого 
значення.

З метою виконання ремонтних робіт на автодорогах 
загального користування Хмельницької області та їх



експлуатаційного утримання на 2017 рік за рахунок фінансування із 
Державного бюджету виділено 192,7 млн.грн, що дасть змогу:

-розпочати капітальний ремонт ділянки автодороги Н-03 в 
с.Гуменці,

-провести поточний середній ремонт ділянки автодороги 
М-12 від с.Прибузьке до Давидковецького перехрестя довжиною 
4,6 км та автодороги місцевого значення Хмельницький-Миколаїв 
довжиною 2,0км загальною сумою 55 млн.грн

- профінансувати виконання робіт з поточного дрібного 
ремонту та експлуатаційного утримання автодоріг на суму 135,5 
млн.грн.

Крім цього за рахунок коштів, залучених Укравтодором під 
державні гарантії у 2012-2013 роках при умові обов’язкового спів- 
фінансування у розмірі не менше 10 відсотків із місцевих бюджетів 
усіх рівнів для Хмельницької області заплановано фінансування в 
сумі 89,2 млн.грн, в тому числі :

- для розрахунків по заборгованості за виконані роботи у 
минулих періодах 2,96 млн.грн

- завершення капітального ремонту мосту через р.Мукша 
на автодорозі Н-03 13,3 млн.грн

- поточного середнього ремонту автодоріг державного та 
місцевого значення 72,9 млн.грн

Відповідно до пункту 33 розділу 6 «Прикінцеві положення» 
Бюджетного кодексу України на всі області розповсюджений 
експеримент із залучення коштів від перевиконання митних 
платежів.

По Хмельницькій області, відповідно до листа митниці, 
перевиконання становить 269,0 млн.грн.. Дані кошти будуть 
використані для покращення експлуатаційного стану
автомобільних доріг загального користування державного 
значення.

Так вони будуть використані:
- на будівництво обходу м.Дунаївці II черга,
- на продовження виконання робіт по влаштуванню
додаткової смуги на підйом в с.Гуменці
- на виконання робіт з поточного середнього ремонту на
основних маршрутах області.



Крім погодженого переліку об’єктів очікуємо додаткового 
поступлення коштів по даному напрямку в сумі 131,0 млн.грн., які 
також будуть направлені на виконання робіт з поточного 
середнього ремонту автомобільних доріг загального користування.

Таким чином за рахунок даних коштів буде відремонтовано 
55,1 км автомобільних доріг загального користування.

Тільки концентрація коштів із усіх джерел фінансування дасть 
можливість поліпшити стан наших доріг.

Додаток: Заходи з покращення стану та безпеки руху на 
автомобільних дорогах загального користування 
Хмельницької області в 2017 році.



ужби автомобільних

.Г нидюк 
2017 року

З А Х О Д И
з покращення стану та безпеки руху на автомобільних дорогах загального 

користування Хмельницької області в 2017 році

№
п/п Найменування заходів

одиниця
виміру

кіль
кість

джерела
фінан
сування

1
Проведення ямкового ремонту дорожнього 
покриття на мережі автомобільних доріг 
загального користування

км/м2 3056/
282475 ДБ

2
Ліквідація колійності та деформацій 
покриття на мережі автомобільних доріг 
загального користування

км 50 ДБ

3 Ремонт штучних споруд (мости та 
водопропускні труби) шт. ЗО ДБ

4 Забезпечення роботи габаритно -  вагового 
контролю (ГВК)

тис.грн. 1000 ДБ

5
Виконання робіт з поточного середнього 
ремонту покриття автодоріг (з усіх джерел 
фінансування)

км

75.6
в т.ч.
6.6 
13,9 
55,1

ДБ
Кредит

ні
Митні

6
Нанесення дорожньої розмітки :

-  вісьової
-  пішохідних переходів

км
2м

500
5000

ДБ

7 Ремонт та встановлення нових дорожніх 
знаків шт. 2000 ДБ

8 Ремонт бар’єрних огороджень км 6,0 ДБ
9 Вирубка порослі та видалення аварійних 

зелених насаджень км 20 ДБ

Заступник начальника 
Служби автодоріг


