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ЗВІТ
по діяльності технічного комітету стандартизації
«Автомобільні дороги і транспортні споруди» № 307 за 2011 рік.
1. Позначення, назва ТК, дата створення:
- Позначення – ТК 307,
- Назва ТК – технічний комітет стандартизації «Автомобільні
дороги і транспортні споруди»,
- Дата створення – 21.07.2011 р. (наказ Міністерства регіонального
розвитку та будівництва України № 83 від 21.07.2011 р.).
2. Реквізити ТК: поштова адреса, телефон, факс, електронна пошта, WEBсайт:
- поштова адреса: 03113, м. Київ, проспект Перемоги, 57,
- телефон: 206-98-84,
- факс: 456-26-47,
- електронна пошта: tk307@dorndi.org.ua,
- WEB-сайт: у стадії розробки.
3. Сфера діяльності згідно з наказом про створення ТК (також зазначити
коди за ДК 004, яка охоплює сферу діяльності чи встановлені наказом):
Коди
згідно з ДК 004:2008
(УКНД)

93
93.020

93.040
93.080
93.080.01
93.080.10
93.080.20
93.080.30

93.080.99

91.010.20
91.010.30

Назва

(додаток до наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва
України № 83 від 21.07.2011 р.)

ЦИВІЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО в частині:
Земляні роботи. Виймання ґрунту. Будування фундаментів.
Підземні роботи (в частині влаштування земляного полотна
для автомобільних доріг і транспортних споруд)
Будування мостів (стосовно автодорожніх мостів та інших
транспортних споруд)
Технологія дорожнього будівництва в частині:
Технологія дорожнього будівництва взагалі
Будування доріг
Дорожньо-будівельні матеріали
Дорожнє устаткування та установки неавтоматизовані в
частині обмежувачів швидкості, елементів розмітки проїзної
частини автодоріг та транспортних споруд, оглядових
колодязів, огородження тощо
Інші стандарти стосовно технології дорожнього будівництва в
частині експлуатаційного
обслуговування
і ремонту
автомобільних доріг і транспортних споруд та охорони
навколишнього
середовища
від
шкідливого
впливу
автомобільних доріг і транспортних споруд
Контрактні аспекти в частині ціноутворення в дорожньому
господарстві
Технічні аспекти в частині проектування об’єктів дорожнього
господарства
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4. Юридичний статус організації, що здійснює функції секретаріату.
Організація, що здійснює функції секретаріату: Державний дорожній
науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна (ДерждорНДІ),
Юридичний статус – державне підприємство.
5. Склад та структура ТК (голова ТК, заступник голови ТК, відповідальний
секретар ТК, члени ТК із зазначенням посад, наукових ступенів та вчених звань
голови, заступника та секретаря, назви підкомітетів, робочих груп) Зазначити,
чи відбулися зміни протягом року.
Склад ТК:
голова ТК: Вирожемський Валерій Костянтинович - перший
заступник директора з наукової роботи ДерждорНДІ, к.т.н., ст. наук.
співр.,
заступник голови ТК: Гаєвська Наталя Миколаївна - учений секретар
ДерждорНДІ,
відповідальний секретар ТК: Волошина Ірина Володимирівна старший науковий співробітник відділу дорожньо-будівельних
матеріалів і конструкцій ДерждорНДІ.
Індивідуальні члени ТК:
Мозговий Олександр Володимирович – начальник відділу
стандартизації та метрології ДерждорНДІ,
Мельничук Григорій Семенович – заступник начальника відділу
стандартизації та метрології ДерждорНДІ,
Ростовська Надія Іванівна – старший науковий співробітник відділу
стандартизації та метрології ДерждорНДІ.
Назви підкомітетів (ПК):
ПК 1 ««Дорожньо-будівельні матеріали»,
ПК 2 «Технологія дорожнього будівництва»,
ПК 3 «Проектування об’єктів дорожнього господарства»,
ПК 4 «Охорони навколишнього середовища від шкідливого впливу
автомобільних доріг і транспортних споруд,
ПК 5 «Будування автодорожніх мостів та інших транспортних
споруд»,
ПК 6 «Дорожнє устаткування та установки»,
ПК 7 «Ціноутворення в дорожньому будівництві»,
ПК 8 «Будування автомобільних доріг»,
ПК 9 «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг»,
ПК 10 «Роботи із спорудження земляного полотна для автомобільних
доріг та транспортних споруд».
Протягом 2011 року змін у складі ТК 307 та ПК на було.
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6. Кількість організацій-членів ТК, індивідуальних членів.
Перелік організацій – колективних членів ТК 307:
- «ДП Державний дорожній науково-дослідний інститут імені
М.П. Шульгіна ДерждорНДІ»,
- Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ),
- ДП «Український державний інститут по проектуванню об’єктів
дорожнього господарства «Укрдіпродор»,
- Національний транспортний університет (НТУ),
- «ДП Державний науково-технічний центр інспекції якості та сертифікації
дорожньої продукції «Дор’якість»,
- ТОВ «Союзтранспроект»,
- Донбаська національна академія будівництва і архітектури,
- Український державний інститут про проектуванню будівництва мостів,
об’єктів виробничої бази мостобудування і конструювання містобудівельного
устаткування «Укрдіпробудміст»,
- ПАТ «Мостобуд»,
- ПП «Лакет»,
- ТОВ «Гідрозахист»,
-ТОВ «Інститут проектування об’єктів дорожнього господарства
Гіпродор»,
- ТОВ «Міжнародна хімічна продукція».
Кількість організацій-членів ТК: 13 (тринадцять).
7. Відомості стосовно залучення членів ТК до виконання робіт,
закріплених за ТК.
У 2011 році ТК виконало:
- державну експертизу ДСТУ Б.В.2.7-119:201Х «Суміші асфальтобетонні і
асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови».
експертизу проекту ГБН
В.2.3-218-544:201Х
«Застосування
геосинтетичних матеріалів в дорожніх конструкціях. Основні вимоги».
8. Інформація щодо проведених погоджувальних нарад та семінарів.
У 2011 році проведено 2 наради по питання ТК:
- 1 нарада 01.08.2011 р. оформлена протоколом № 1 від 01.08.2011 р.
Порядок денний засідання: ознайомлення з Наказом Міністерства
регіонального розвитку та будівництва України від 21.07.2011 р. № 83 «Про
створення технічного комітету стандартизації «Автомобільні дороги і
транспортні споруди».
Розгляд та затвердження голів підкомітетів, їх заступників та
відповідальних секретарів та індивідуальних членів ТК. Ознайомлення з
проектом Положення про технічний комітет «Автомобільні дороги і
транспортні споруди» та його структурою.
- 2 нарада 12 вересня 2011 р. оформлена протоколом № 2 від 12.09.2011 р.
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Порядок денний засідання: ознайомлення з Наказом Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України від 26.08.2011 р. № 169 «Про затвердження Положення та структури
технічного комітету стандартизації ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні
споруди». Затвердження бланку ТК.
У 2011 році семінари по питанням ТК не проводились.
9. Кількість розроблених стандартів, змін та інших нормативних
документів.
У 2011 році стандарти, зміни та інші нормативні документи за сферою
діяльності ТК не розроблялись.
10. Кількість розглянутих проектів стандартів та змін.
У 2011 році за сферою діяльності ТК проекти стандартів та зміни не
розглядались.
11.Кількість тем у програмі робіт із стандартизації.
2011 році включено до тематичного плану НДДКР Укравтодору на
2012 рік 3 теми по ТК:
- «Розробити СОУ на технічні вимоги до мікрокульок скляних
світлоповертальних для горизонтальної розмітки автомобільних доріг та
методи їх випробувань»;
- «Розробити СОУ на технічні вимоги до полімерних стрічок для
горизонтальної розмітки автомобільних доріг та методи їх випробування»;
- «Розробити СОУ на технічні вимоги до пластиків, спрей-пластиків
холодного та гарячого нанесення для горизонтальної розмітки автомобільних
доріг та методи їх випробування»;
Тендер назначено на 16 січня 2011 року.
12. Відповідність ТК технічним комітетам міжнародних, регіональних
організацій, участь у роботі міжнародних та регіональних організацій із
стандартизації із зазначенням форми участі (активні члени (Р), спостерігаючи
(О), номерів і назв ТК, організацій із стандартизації та результатів роботи).
ТК «Автомобільні дороги і транспортні споруди» зацікавлений у взаємодії
з наступними європейськими технічними комітетами CEN/TC (лист передано в
мінрегіон) :
- CEN/TC 165 «Waste water engineering» (код ICS 93.080.30-Road
equipment and installation);
- CEN/TC 178 «Paving unit and kerbs» (код ICS 93.080.20-Road construction
materials);
- CEN/TC 227 «Road materials» (код ICS 93.080.20-Road construction
materials);
- CEN/TC 229 «Precast concrete products» (код ICS 93.020-Earthworks.
Excavation. Foundation construction. Underground works; код ICS 93.040- Bridge
construction);
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- CEN/TC 250 «Structural Eurocodes» (код ICS 91.010.30 – Technical
aspects; код ICS 93.020 – Earthworks. Excavation. Foundation construction.
Underground works materials and elements; код ICS 93.040 – Bridge construction);
- CEN/TC 341 «Geotechnical Investigation and Testing» (код ICS 93.020 –
Earthworks. Excavation. Foundation construction. Underground works).
13. Співпраця та взаємодія з іншими ТК України – відсутня.
14. Аналіз чинних міжнародних та європейських стандартів (у сфері
діяльності ТК), щоб визначити їх пріоритетність для першочергового
впровадження цих стандартів в Україні.
15. Інші дані щодо діяльності.
16. Перспективні напрямки діяльності ТК.
17. Рекомендації щодо вдосконалення діяльності ТК та наявні проблеми.
30.11.11 р. листом №29.1-5/1-1070 винесено пропозицію щодо надання ТК
307 статусу відокремленого структурного підрозділу, без статусу юридичної
особи, за місцем знаходження за адресом секретаріату. Відповіді на лист не
отримано.
Голова ТК 307

В.К. Вирожемський

Відповідальний секретар

І.В. Волошина
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