
Карта – схема об’єктів поточного середнього ремонту 

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

 
 

Номер об’єкту 

на карті – схемі 
 

Найменування об’єкту 
 

Дороги, 

кілометрів 
 

35 

О 231601 Теофіполь – (Ямпіль – Тихомель) 
ч/з Човгузів км 2+800 - км 5+400 
 

2,6 

36 

О231609 (Теофіполь – Красилів - /Н-03/) – 
М. Петровського ч/з Олійники 

км 0+000 - км 2+000 

2,0 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
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 231601 Теофіполь – 

(Ямпіль – Тихомель) ч/з Човгузів км2+800 - км5+400  

Район/райони 

розташування 

Теофіпольський 

Вид робіт 
(будівництво, 

реконструкція, 
капітальний,  поточний 
середній ремонт) 

Поточний середній ремонт 

Опис  об’єкту 

(інформаційна довідка),  

Загальна протяжність – 11,4 км, у тому числі 6,1 км - 

асфальтобетон, 2,8 км - чорне шосе, 2,5 км - біле шосе. Технічна 
категорія –  IV. 

Протяжність введення 

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

(для мосту) 

2,6 км  

Перелік схем та фото, 
що додаються 

Фото та схема автомобільної дороги обласного значення 
О231601 Теофіполь – (Ямпіль – Тихомель) ч/з Човгузів км2+800 

- км5+400, додається. 
Доцільність проведення 
робіт 

По вказаній автодорозі здійснюється щоденне підвезення учнів 
10-11 класів  сіл Човгузів, Вовківці, до Новоставецької ЗОШ І-ІІІ 

ст., доставка продуктів продовольства, екстрена доставка осіб до 
Центральної районної лікарні смт. Теофіполь для надання 
невідкладної медичної допомоги. 

В майбутньому (після утворення Об’єднаної територіальної 
громади (далі - ОТГ) – транспортне сполучення жителів з 

центром ОТГ; 
Дорожнє покриття даного відрізку автомобільної дороги 
перебуває у вкрай незадовільному стані, частково зруйноване 

саме полотно, місцями зруйноване узбіччя, що призводить до 
значного пониження дорожнього руху. 

Проведення ремонту дорожнього покриття поліпшить 
транспортне сполучення із сільськими населеними пунктами.  
Ступінь руйнації дорожнього покриття 70%, узбіччя неукріплені, 

частково зруйновані. 

Обсяг фінансування, 
тис. гривень 

6 768,4 

Інформація про 

проведення тендерних 
процедур та укладених 
контрактах 

Аукціон 21.06.2018 року 

Примітки  



Фотоматеріали по об’єкту 

О 231601 Теофіполь – (Ямпіль – Тихомель) ч/з Човгузів км2+800-км5+400 

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 231609 (Теофіполь – 

Красилів - /Н-03/) – М. Петровського ч/з Олійники км0+000 - 
км2+000 

Район/райони 

розташування 

Теофіпольський 

Вид робіт 
(будівництво, 

реконструкція, 
капітальний,  поточний 
середній ремонт) 

Поточний середній ремонт 

Опис  об’єкту 

(інформаційна довідка),  

Загальна протяжність – 5,6 км, у тому числі 1,5 км - чорне шосе, 

4,1  км - біле шосе. Технічна категорія –  IV. 

Протяжність введення 
в експлуатацію, км  

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

2,0 км  

Перелік схем та фото, 

що додаються 

Фото та схема автомобільної дороги обласного значення 

О231609 (Теофіполь – Красилів - /Н-03/) – М. Петровського ч/з 
Олійники км0+000 - км2+000, додається. 

Доцільність проведення 

робіт 

По даній автодорозі здійснюється щоденне підвезення учнів села 

Олійники до Волице-Полівської ЗОШ І-ІІІ ст., доставка 
продуктів продовольства, екстрена доставка осіб до Центральної 

районної лікарні смт. Теофіполь для надання невідкладної 
медичної допомоги. 
В майбутньому (після утворення Об’єднаної територіальної 

громади (далі - ОТГ) – транспортне сполучення жителів з 
центром ОТГ. 

Дорожнє покриття даного відрізку автомобільної дороги 
перебуває у вкрай незадовільному стані, частково зруйноване 
саме полотно, місцями зруйноване узбіччя, що призводить до 

значного пониження дорожнього руху, зниження ресурсу 
автотранспорту, збільшення використання палива.  

Проведення ремонту дорожнього покриття поліпшить 
транспортне сполучення із сільськими населеними пунктами. 
Ступінь руйнації дорожнього покриття 50%, узбіччя неукріплені.  

Обсяг фінансування, 

тис. гривень 

5 206,4 

Інформація про 
проведення тендерних 

процедур та укладених 
контрактах 

ПрАТ Хмельницьке ШБУ-56 

Примітки  



Фотоматеріали по об’єкту 

О 231609 (Теофіполь–Красилів-/Н-03/)–М. Петровського 

ч/з Олійники км0+000-км2+000 

ДО ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТУ 

 

 
 

 
 

 


