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Державне агентство автомобільних доріг України розглянуло Ваш 

інформаційний запит від 26.11.2020 щодо ремонту автомобільних доріг 

державного та місцевого значення у Хмельницькій області  та повідомляє. 
Статтею 10 Закону визначено, що Укравтодор здійснює державне 

управління виключно автомобільними дорогами загального користування 
державного значення. 

За інформацією Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області 
маршрут між населеними пунктами Хмельницький та Сатанів проходить через 
автомобільні дороги загального користування державного значення          
М-12 Стрий − Тернопіль − Кропивницький − Знам’янка на ділянці км 215+200 – 

252+170 та Р-48 Кам’янець-Подільський – Сатанів – Війтівці – Білогір’я на 
ділянці км 50+000 – км 80+549.  

Ремонт автомобільної дороги М-12 Стрий − Тернопіль − Кропивницький − 
Знам’янка на ділянці км 215+200 – 252+170 виконано в повному обсязі           
у 2018-2019 роках.  

На автомобільній дорозі Р-48 Кам’янець-Подільський – Сатанів –         

Війтівці – Білогір’я, км 50+000 – км 80+549 (між населеними пунктами Сатанів 
та Війтівці) у поточному році виконуються роботи з поточного середнього 
ремонту. Підрядною організацією виконано роботи з фрезерування існуючого 
покриття, підсилення основи, влаштовано вирівнюючий та верхній шари 
покриття. Роботи продовжуються. 

Транспортне сполучення між населеними пунктами Хмельницький та 
Кам’янець-Подільський здійснюється автомобільною дорогу загального 
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користування державного значення Н-03 Житомир – Чернівці, км 192+300 – 

277+500.  

Ремонт автомобільної дороги Н-03 Житомир – Чернівці на ділянках           
км 269+600 – 275+100, км 241+200 – 245+350, км 266+337 – 269+600 виконано    

у 2018-2019 роках. 
У поточному році на автомобільній дорозі Н-03 Житомир – Чернівці між 

населеними пунктами Хмельницький та Кам’янець-Подільський виконуються 
роботи з капітального та поточного середнього ремонту на 21 ділянці. 
Влаштовано 53,5 км верхнього шару покриття. Роботи продовжуються. 

Також інформуємо, що з 01.01.2018 у зв’язку з реформою децентралізації, 
згідно чинного законодавства (закони України від 17.11.2016 №№ 1762-VIII, 

1763-VIII, 1764-VIII) автомобільні дороги загального користування місцевого 
значення перейшли зі сфери управління Укравтодору до сфери управління 
обласних державних адміністрацій з відповідним фінансуванням. 

Тому, питання ремонту автомобільних доріг загального користування 
місцевого значення відноситься до компетенції Хмельницької обласної 
державної адміністрації. 

 

 

Голова         Олександр КУБРАКОВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сергій Аксьонов 

Олексій Кухоцький289 97 58 


