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Н.Андрійчук

На Ваш лист №897/01-15 від 14.05.2019 року ДП «Хмельницький 
облавтодор» надає інформацію щодо виконання робіт по мережі загального 
користування державного та місцевого значення в цілому та відповідно до 
висновку постійної комісії по філії «Ізяславський райавтодор».

Загальне виконання робіт станом на 01.05.2019р. по Службі 
автомобільних доріг у Хмельницькій області становить 60635,1 тис.грн. з 
них:

- Зимове утримання 19817,6 тис.грн.;
- Дорожній одяг та покриття 36660,2 тис.грн.;
- Земляне полотно і водовідведення 1426,4 тис.грн.;
- Інші роботи 2730,9 тис.грн.

Ліквідація ямковості станом на 24.05.2019 р. по дорогах державного 
значення:
Всього: 69968 м2, з них 
Гарячим асфальтобетоном: 49558 м
Холодним асфальтобетоном: 9712 м2
Струменевим методом: 5054 м

'у
Ремонтером: 64 м
Методом просочення: 4136 м2
Інші суміші: 1444 м2

Укладені договора у 2019 році:
Договір №27 від 19.02.2019 р. (Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального 

користування державного значення Хмельницької області (зимове утримання)). С у м а  ДОГОВОру 26482,5
залишок на 27.05.2019 становить 0.

Договір №48/19 від 08.04.2019 р. (Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне 

утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Хмельницької області) сума
договору 87072,8 тис.грн., залишок договору на 27.05.2019 становить 64842,2 
тис.грн.

Загальне виконання філії «Ізяславський райавтодор» по дорогам 
державного значення становить 607,9 тис.грн. Філією виконувалися такі види



робіт -  зимове утримання на суму 251,3тис.грн., - дорожній одяг та покриття 
330,3 тис.грн.; - земляне полотно і водовідведення 22,5 тис.грн.; - інші роботи
3,8 тис.грн.

Всього: 1155 м2, з них 2
Гарячим асфальтобетоном: 350 м2Холодним асфальтобетоном: 85 м
Методом просочення: 253 м2
Інші суміші: 467 м2

Загальне виконання робіт станом на 01.05.2019р. по ДП «Служба місцевих
автодоріг» становить 37859,3 тис.грн.

- Зимове утримання
- Дорожній одяг та покриття
- Земляне полотно і водовідведення
- Інші роботи

Ліквідація ямковості станом на

! них:
11442,3 тис.грн.;
24460,2 тис.грн.;
624,7 тис.грн.;
1330,1 тис.грн.

24.05.2019 р. по дорогах місцевого
значення:
Всього: 107311 м2, з них 2
Гарячим асфальтобетоном: 38230 м
Холодним асфальтобетоном: 184 м2
Струменевим методом: 230 м2
Методом просочення: 272 м2
Інші суміші: 68395 м

Укладені договора у 2019 році:
Договір №3 від 11.01.2019 р.(Експлуатаційне утримання автомобільних доріг місцевого 

значення Хмельницької області( код ДК 021-2015-63710000-9 послуги з обслуговування наземних видів 
транспорту)) залишок договору станом на 27.05.2019 становить 0.

Договір №22 ВІД 23.05.2019 р. (Експлуатаційне утримання автомобільних доріг місцевого 

значення Хмельницької області).Дод.угода від 23.05.2019 сума договору 125000,0 
тис.грн.

Загальне виконання філії «Ізяславський райавтодор» по дорогах 
місцевого значення становить 2221,7 тис.грн. Філією виконувалися такі види 
робіт -  зимове утримання на суму 355,8тис.грн., -дорожній одяг та покриття 
1701,6 тис.грн.; - земляне полотно і водовідведення 41,1 тис.грн.- інші роботи 
123,2 тис.грн.
Всього: 5999 м2, з них

2Гарячим асфальтобетоном: 2225 м
Холодним асфальтобетоном: 42 м2
Інші суміші: 3732 м2

Директор ДП «Хмельницький облавтодор»

Кулакова О.

78- 83-20
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На № 897/01-15 від 14.05.2019 року

ХМЕЛЬНИЦЬКА 
ОБЛАСНА РАДА Першому заступнику голови 

Хмельницької обласної ради 
Андрійчуку Н.В.

На Ваш лист № 897/01-15 від 14.05.2019 року, щодо надання інформації 
про хід і перспективи будівництва, ремонту та утримання доріг загального 
користування місцевого значення, ДП «Служба місцевих автодоріг» повідомляє 
наступне.

В 2019 році, за рахунок державного бюджету місцевим бюджетам на 
фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і 
експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування 
місцевого значення передбачена субвенція, обсяг якої складає 568 314,300 
тис.грн. Субвенцію розподілено наступним чином:

- будівництво, реконструкція, капітальний ремонт автомобільних доріг 
загального користування місцевого значення -  7600,000 тис.грн.

- поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування 
місцевого значення -  360 164,617 тис.грн.

- поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних 
доріг загального користування місцевого значення -  171 040,526 тис.грн.

- будівництво, реконструкція, капітальний ремонт вулиць і доріг 
комунальної власності у населених пунктах -  15 557,100 тис.грн.

- поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у 
населених пунктах -  13 952,057 тис.грн.

Відповідно до затвердженого переліку об’єктів будівництва, 
реконструкцій, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних 
доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної 
власності у населених пунктах за рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам за бюджетною програмою 3131090 у 2019 році, 
ДП «Служба місцевих автодоріг» виготовлено проектно-кошторисну 
документацію та розпочато тендерні процедури по 44 об’єктах поточного



;ереднього ремонту, а саме: 0230102 Білогір’я - Плужне (з тротуаром) 
км 0+720 -  км 2+920, 0230108 (Білогір’я - Плужне) - Синютки з км 0+000 - 
км 2+300, 0230102 Білогір’я - Плужне км 10+700 -  км 11+250, 0230209 
Віньківці - Малий Олександрів км 3+000 - км 6+200, 0230308 /М-12/-Юхимівці 
ч/з Трительники з км 4+500 по км 7+100, 0230306 /Р-48/-  Курилівка ч/з Чухелі 
з км 6+000 по км 6+900, 0230302 Волочиськ - Соломна ч/з Копачівку з 
км 1+000 по км 1+900, 0230403 /Р-48/ - В.Карабчіїв (окремими ділянками) 
км 6+585 - км 7+785, км 15+952 - км 17+752, 0230401 Городок-Лісогірка 
км 0+000 - км 4+000, 0230503 Деражня -Колосівка ч/з Галузинці км 0+747 - 
км 1+379, 0230610 (Дунаївці - Грушка) - Сокілець км 0+000 - км 3+000, 
0230611 /Н-03/ - Яцьківці км 2+150 - км 3+650, 0230626 /Н-03/ -Воробіївка 
км 0+000-км 2+000, 0230705 Ізяслав - Білотин ч/з Михлю км 0+000 -
км 5+100, С230841 Нефедівці - Подільське км 0+000 - км 2+700, С 230842 
(Кам'янець - Подільський - Устя) - Велика Слобідка км 0+000 - км 5+400, 
0230922 Велика Медмедівка-Кременчуки км 6+900 - км 8+100, 0230901 
Красилів /Н-03/ ч/з Каламаринку км 6+072 - км 7+072, 0231610 Лютарівка- 
Чернелівка (окремими ділянками) км 12+920 - км 13+850; км 14+100- 
км 14+370, 0230915 Красилів-(Старокостянтинів-Антоніни) км 7+900 - 
км 9+900, 0230913 Об’їзна м.Красилів км 0+000 - км 1+100, 0231705 /Н-03/ - 
Меджибіж з км 20+200 - км 26+000, 0231004 Летичів - Шпиченці км 7+730 - 
км 8+230, 0231110 Цівківці - Каскада (окремими ділянками) км 4+500 - 
км 5+300, км 5+700 - км 7+500, 0231106 Куча - Хребтіїв км 0+000 - км 2+400, 
0231101 Нова - Ушиця - Куражин км 16+126 - км 16+679, 0231210 (Шепетівка- 
Чуднів-Бердичів) - Черніївка (окремими ділянками) км 1+470 - км 2+370, 
км 7+100 - км 11+850, 0231406 Миролюбне - Круглики км 1+500 - км 6+500, 
0231404 Пихтії - Костянець ч/з Бутівці, Стецьки км 6+300 - км 8+900, 0231501 
Стара Синява - Травневе км 0+000 - км 2+400, О 231602 Теофіполь - /Р-48/ ч/з 
Котюржинці (окремими ділянками) км 1+150 - км 3+090, км 3+290 - км 5+500, 
км 9+200 - км 10+150, О 231702 /М-12/ - Ружична ч/з Жучківці км 14+700 - км 
16+000, км 38+900 - км 39+800, 0231708 Терешівці - Пирогівці (окремими 
ділянками) км 6+800 - км 7+300, км 10+100 - км 10+700, км 11+100 - км 12+400, 
0231709 МІ 2 - Андрійківці ч/з Малиничі км 0+000 - км 2+100, О 231804 
Бережанка - Пукляки (окремими ділянками) км 6+450 - км 8+550, км 13+150 - 
км 14+400, 0231801 Чемерівці - Криків км 1+200 - км 2+100, С231804 Кочубіїв
- Жердя км 2+600 - км 3+100, 0231807 Гусятин - Антонівка (окремими 
ділянками) км 17+350 - км 17+800, км 22+400 - км 22+850, 0231903 Хутір - 
Климентовичі км 6+500 - км 7+500, 0232001 Ярмолинці - Коритна км 6+800 - 
км 9+100, 0232006 ст. Ярмолинці - Томашівка км 0+000 - км 0+250, км 1-800 - 
км 2+ 550, 0230504 Новосілка Охрімівці км 4+000 -  км 8+015, 0231312 
Нараївка — Рівки км 3+140 -  км 5+140. Також, виготовлена проектно- 
кошторисна документація по 5 об’єктах поточного середнього ремонту, а саме: 
О 231304 Берездів - М.Правутин км 4+900- км 6+900, 0231305 Берездів - 
(Корець-Славута-Антоніни) ч/з Сьомаки км 2+100- км 3+000, 0230915 Красилів
- (Старокоетянтинів - Антоніни) км 9+900 - км 10+400, 0230915 Красилів -



Яоводубище км 3+280 - км 3+780, 0230915 Красилів - (Старокостянтинів - 
Антоніни) - Дружне км 1+540 - км 1+692.

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України №216 від 6 березня 
2019 року, районними державними адміністраціями за погодженням районних 
рад та окремих територіальних громад було надано пропозиції щодо ремонту 
штучних споруд, на яких необхідно провести поточний середній ремонт у 2019 
році, загальною вартістю 28 415,715 тис.грн. З метою ефективного 
використання коштів виділених відповідно до бюджетної програми, 
Хмельницькій обласній державні адміністрації було надано пропозицію 
зосередити увагу на аварійних штучних спорудах, які потребують значних 
капітальних вкладень та провести поточний середній ремонт на 8 об’єктах, а 
саме:

1. Волочиський район -  автомобільна дорога загального користування 
місцевого значення 0230305 «/Р-48/-Бубнівка через Полівці» км.21+702, міст 
через р.Південний Буг, протяжністю 24м.

2. Деражнянський район -  автомобільна дорога загального користування 
місцевого значення 0230507 Згарок -  Галузинці через Корчинці км 0+949, міст 
через струмок, протяжністю 5 м.

3. Дунаєвецький район -  автомобільна дорога загального користування 
місцевого значення 0230620 Лисогірка -  (Ярмолинці -  Кам’янець- 
Подільський)» км 0+085, міст через струмок, протяжністю 12м.

4. Ізяславський район -  автомобільна дорога загального користування 
місцевого значення 0230716 Поліське - Михнів» км 10+798, міст через 
р.Горинь, протяжністю 94м.

5. Полонський район -  автомобільна дорога загального користування 
місцевого значення 0231201 Полонне - Гриців км 20+055, міст через струмок, 
протяжністю 6м.

6. Славутський район -  автомобільна дорога загального користування 
місцевого значення 0231314 Піддубці - Мухарів км 0+734, міст через 
р.Корчик, протяжністю 24м.

7. Старосинявський район -  автомобільна дорога загального 
користування місцевого значення 0231504 (Старий Остропіль -  Вовоковинці) - 
Хмільник км 7+388, міст через струмок, протяжністю 7м.

8. Хмельницькй район -  автомобільна дорога загального користування 
місцевого значення 0231707 /М-12/ - Редвинці» км 2+300, міст через р.Шилка, 
протяжністю 12м.

За рахунок лімітів фінансування на експлуатаційне утримання мережі 
доріг загального користування місцевого значення, філіями ДП «Хмельницький 
облавтодор» виконано роботи з експлуатаційного утримання на суму 41 233,724 
тис.грн. Було проведено наступні роботи з експлуатаційного утримання доріг 
загального користування місцевого значення:

- ліквідація ям та вибоїн асфальтобетонного покриття -  21590 м2;
- ліквідація ям та вибоїн щебеневого покриття -  50477 м2;
- профілювання щебеневих покриттів з додаванням
нового матеріалу -  45 км;



- профілювання щебеневих покриттів без додавання 
нового матеріалу -  579 км;
- відновлення профілю узбіч - 1729 км;
- встановлення дорожніх знаків -  129 шт.
- комплекс інших робіт, з забезпечення безпеки дорожнього руху.

Головний інженер
ДЇТ «Служба місцевих автодоріг» Вінський С.В.

Кулик Д.В. 
65- 22-34


