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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

до першої редакції проекту 

 

ДСТУ ХХХХ:201Х «Автомобільні дороги. Рівні обслуговування при 

експлуатаційному утриманні» 

 

 

1 ПІДСТАВА РОЗРОБКИ ДСТУ 

 

Підставою для розроблення ДСТУ ХХХХ:201Х «Автомобільні дороги. Рівні 

обслуговування при експлуатаційному утриманні» є «Закон України «Про 

стандартизацію» від 05.06.2014 № 1315-VII», тема завдання № 1176.2.1.1-2018 код 

93.080.99 Програми робіт з національної стандартизації на 2018 рік, додатковий 

тематичний план науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт 

Державного агентства автомобільних доріг України на 2017 рік, схвалений 

Науковою радою Укравтодору (протокол від 05.10.2017 № 1) та затверджений 

наказом Укравтодору від 10.10.2017 № 383 (пункт плану № 143) і договір від 21 

листопада 2017 року № 92-17між Укравтодором та Національним транспортним 

університетом (НТУ). 

Проект ДСТУ «Автомобільні дороги. Рівні обслуговування при 

експлуатаційному утриманні» відповідає вимогам Технічного завдання на 

розроблення проекту національного НД ДСТУ «Автомобільні дороги. Рівні 

обслуговування при експлуатаційному утриманні», затвердженого 20 грудня 2017 

року Держаним агентством автомобільних доріг України та погодженого ТК 307 

«Автомобільні дороги і транспортні споруди». 

 

2 ТЕРМІН ВИКОНАННЯ 

 

Початок – грудень 2017 р. 

Закінчення – березень 2019 р. 

 

3 ПРИЗНАЧЕНІСТЬ І ЗАВДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО НД 

 

Результатом розроблення буде проект ДСТУ ХХХХ:20ІХ «Автомобільні 

дороги. Рівні обслуговування при експлуатаційному утриманні». 

Призначеністю проекту ДСТУ «Автомобільні дороги. Рівні обслуговування 

при експлуатаційному утриманні» є забезпечення підтримки належної 

експлуатаційної якості доріг, їх збереження від передчасного руйнування та 

підвищення рівня безпеки дорожнього руху. 

Завданнями розроблення ДСТУ є: 

– нормативне забезпечення виконання статті 6, абзацу 2 Закону України 

«Про автомобільні дороги» від 08.09.2005 № 2862-IV (редакція від 01.01.2018), 

згідно якого експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального 
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користування може здійснюватися на основі довгострокових (до семи років) 

договорів (контрактів) про утримання автомобільних доріг загального 

користування за принципом забезпечення їх експлуатаційного стану відповідно до 

нормативно-правових актів, норм та стандартів; 

– впровадження моделей і процедури обґрунтування експлуатаційних рівнів 

обслуговування елементів складових автомобільних доріг при експлуатаційному 

утриманні  вимог з усунення дефектів елементів доріг: максимально 

допустимого періоду між оглядами елементу дороги; рівня втручання - гранично 

допустимих величин параметрів дефекту, які обумовлюють необхідність його 

усунення; часу, протягом якого дефект повинен бути усунений. 

ДСТУ буде використовуватись під час укладання та при виконанні 

довгострокових контрактів, складані ціни пропозиції конкурсних торгів, 

узгодженні договірної ціни та взаєморозрахунків за виконання робіт та послуг з 

експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування. 

Пріоритетними питаннями, вирішенню яких сприятиме розроблюваний 

ДСТУ, є обґрунтування раціональних рівнів обслуговування автомобільних доріг, 

що впливатимуть на наступне: 

– підвищення безпеки дорожнього руху;  

– збереження складових автомобільних доріг;  

– забезпечення виконання вимог користувачів автомобільних доріг; 

– збереження навколишнього середовища. 

Проект ДСТУ буде мати наступні розділи:  

– 4 «Загальні положення», де роз’яснюється порядок обґрунтування рівнів 

обслуговування автомобільних доріг та наведені правила визначення рівнів 

обслуговування при експлуатаційному утриманні автомобільних доріг з різною 

інтенсивністю руху;  

– 5 «Рівні обслуговування при експлуатаційному утриманні автомобільних 

доріг загального користування», в якому приведені вимоги до рівнів 

обслуговування при експлуатаційному утриманні автомобільних доріг і визначено 

порядок та процедуру їх застосування. 

Застосування розробленого проекту ДСТУ згідно з ДК 009:2010 

«Класифікація видів економічної діяльності» впливатиме на такі сфери діяльності 

як будівництво доріг і автострад (код КВЕД H 52, 52.2. Допоміжне 

обслуговування наземного транспорту (поточний ремонт і утримання автодоріг, 

мостів, тунелів)). 

Згідно з ДК 015-97 «Класифікація видів науково-технічної діяльності» 

застосування проекту ДСТУ впливатиме на такі сфери діяльності, як будівельні 

конструкції, будівлі та споруди (код КВНТД 1.2.19.23.01), а також згідно з 

ДК 016-97 «Державний класифікатор продукції та послуг» впливатиме на такі 

сфери діяльності, як: об’єкти цивільного будівництва та будування цих об’єктів 

(код ДКПП 42.11.10 «Дороги автомобільні та автомагістралі, інші дороги, 

елементи доріг; злітно-посадкові смуги летовищ». 

Проект ДСТУ згідно з ДК 004:2008 відноситься до групи 93.080 

«Технологія дорожнього будівництва». 
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4 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТА СТАНДАРТИЗАЦІЇ 

 

Об’єктом стандартизації є національний стандарт щодо встановлення рівнів 

обслуговування при експлуатаційному утриманні автомобільних доріг. Проект 

ДСТУ встановлюватиме вимоги до рівнів обслуговування при експлуатаційному 

утриманні автомобільних доріг і регламентуватиме порядок та процедуру їх 

застосування. 

Чинні нормативні документи: ДСТУ 3587–97 «Безпека дорожнього руху. 

Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного 

стану», П-Г.1-218-113:2009 «Технічні правила ремонту та утримання 

автомобільних доріг загального користування України» та П Г.1-218-118:2005 

«Єдині правила зимового утримання автомобільних доріг» за повнотою 

охоплення дефектів елементів складових автомобільних доріг недостатні для 

належного впровадження довгострокових контрактів згідно до Закону України 

«Про автомобільні дороги» і не містять техніко-економічних обґрунтувань 

кількісних параметрів вимог з усунення дефектів. 

У зв’язку з впровадженням довгострокових контрактів про утримання 

автомобільних доріг за принципом забезпечення їх експлуатаційного стану 

відповідно до нормативно-правових актів, норм та стандартів, виникла 

необхідність у розробленні ДСТУ, який створює нормативну основу 

впровадження довгострокових контрактів і відповідає потребам національної 

економіки й суспільства, користувачів доріг, сучасному світовому рівню наукових 

досягнень та світовому досвіду експлуатації автомобільних доріг. 

У чинній сукупності нормативних документів з експлуатаційного 

утримання автомобільних доріг такий ДСТУ відсутній. 

Наведені обставини, а також потреба у конкретизації вирішення питань 

обґрунтування допустимих рівнів обслуговування автомобільних доріг при їх 

експлуатаційному утриманні, обумовили необхідність розроблення нормативного 

документа. 

 

5 ВЗАЄМОЗВЯЗОК З ІНШИМИ НОРМАТИВНИМИ 

ДОКУМЕНТАМИ 

 

Об’єкт стандартизації взаємопов’язаний з наступними об’єктами даної та 

суміжних сфер стандартизації: 

– ДСТУ 3587–97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та 

залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану»; 

– ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) Системи управління якістю. 

Вимоги; 

– ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) Системи екологічного 

управління. Вимоги та настанови щодо застосовування; 

– ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення; 

– ДСТУ-Н Б В.2.3-23:2012 Настанова з оцінювання і прогнозування 

технічного стану автодорожніх мостів. 
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6 ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

 

При розробленні проекту ДСТУ ХХХХ:201Х використовувались такі 

нормативні документи (у тому числі як довідкові): 

 

– ДБН В.2.3-4: 2015 Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина 

II. Будівництво; 

– ДСТУ 1.2:2015 Національна стандартизація. Правила проведення робіт з 

національної стандартизації; 

– ДСТУ 1.5:2015 Національна стандартизація. Правила розроблення, 

викладання та оформлення нормативних документів; 

– ДСТУ 3587–97 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та 

залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану; 

– ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) Системи управління якістю. 

Вимоги; 

– ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) Системи екологічного 

управління. Вимоги та настанови щодо застосовування; 

– ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення; 

– ДСТУ-Н Б В.2.3-23:2012 Настанова з оцінювання і прогнозування 

технічного стану автодорожніх мостів; 

– СОУ 42.1-37641918-105:2013 Класифікація робіт з експлуатаційного 

утримання автомобільних доріг загального користування; 

– П-Г.1-218-113:2009 Технічні правила ремонту та утримання 

автомобільних доріг загального користування України; 

– П Г.1-218-118:2005 Єдині правила зимового утримання автомобільних 

доріг; 

– Проект ДСТУ ХХХХ:201Х Настанова з обґрунтування рівнів 

обслуговування при експлуатаційному утриманні автомобільних доріг. 

 

7 ДОДАТКОВІ ДАНІ  

 

Відсутні 

 

8 ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ 

 

Подання остаточної редакції ДСТУ ХХХХ:201Х «Автомобільні дороги. 

Рівні обслуговування при експлуатаційному утриманні» на затвердження у 

встановленому порядку – березень 2019 року. 
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Орієнтовна дата набуття чинності документа – з 01 травня 2019 року. 

Проект ДСТУ ХХХХ:201Х потребує погодження ТК 307 «Автомобільні 

дороги і транспортні споруди». 

 

9 ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМЕНТАРІ 

 

Усі заінтересовані особи можуть надавати зауваження та пропозиції до 

проекту ДСТУ впродовж 60 календарних днів з дня оприлюднення інформації про 

розроблення першої редакції проекту ДСТУ. 

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати в 

розділі «Новини» на офіційному веб-сайті Технічного комітету ТК 307 

«Автомобільні дороги і транспортні споруди»: www.tk307.in.ua 

Коментарі будуть детально розглянуті і прийняті остаточні висновки: 

урахувати чи відхилити з зазначенням мотивів. 

 

 

 

 

 

Перший проректор – проректор з наукової роботи НТУ 

 

___________________    М. Дмитрієв 
підпис ім’я та прізвище 

 

__ ______________ 20__ р. 

 

Науковий керівник,  

професор кафедри транспортного будівництва та управління майном НТУ 

 

___________________    О. Канін 
підпис ім’я та прізвище 

 

__ ______________ 20__ р. 

 

Відповідальний виконавець,  

доцент кафедри транспортного будівництва та управління майном НТУ 

 

 

___________________    А. Шпиг 
підпис ім’я та прізвище 

 

__ ______________ 20__ р. 

 

 

 

http://www.tk307.in.ua/

