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1. Номер та назва ТК: 
– номер ТК – 307, 
– назва ТК – технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги і 

транспортні споруди». 
 
2. Номер, дата та назва наказу щодо створення ТК: 
– номер наказу – 83; 
– дата наказу – 21.07.2011 р. 
– назва наказу – наказ Міністерства регіонального розвитку та 

будівництва України «Про створення технічного комітету стандартизації 
«Автомобільні дороги і транспортні споруди». 
 

3. Голова ТК: 
– Валерій Костянтинович Вирожемський, канд. техн. наук; 
– посада – начальник Центру нормоконтролю, оцінки відповідності та 

міжнародного співробітництва ДП «ДерждорНДІ»; 
– адреса – 03113, м. Київ, проспект Перемоги, 57; 
– тел./факс – (044) 456-26-47; 
– e-mail – vv@dorndi.org.ua 
 
4. Заступник голови ТК: 
– Іван Вікторович Копинець; 
– посада – завідувач відділу бітумних в’яжучих та асфальтобетонів 

ДП «ДерждорНДІ»; 
– адреса – 03113, м. Київ, проспект Перемоги, 57 
– тел. – (044) 201-08-45; 
– e-mail – viddbm@gmail.com, tk307@dorndi.org.ua 
 
5. Відповідальний секретар ТК 307: 
– Олена Бельська; 
– посада – науковий співробітник відділу економічних досліджень та 

визначення вартості дорожніх робіт ДП «ДерждорНДІ»; 
– адреса – 03113, м. Київ, проспект Перемоги, 57 
– тел. – (044) 201-08-47; 
– e-mail – belskaya30@ukr.net, tk307@dorndi.org.ua 
 
6. Секретаріат ТК: 
– назва – Державне підприємство «Державний дорожній науково-

дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»); 
– адреса – 03113, м. Київ, проспект Перемоги, 57  
– тел. – (044) 201-08-40; 
– факс – (044) 456-34-15; 
– e-mail – dornauka@dorndi.org.ua 
– веб-сайт: www.dorndi.org.ua 

  

mailto:vv@dorndi.org.ua
mailto:viddbm@gmail.com
mailto:tk307@dorndi.org.ua
mailto:belskaya30@ukr.net
mailto:tk307@dorndi.org.ua
mailto:dornauka@dorndi.org.ua
http://www.dorndi.org.ua
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7. Структура ТК наведена в таблиці 1. 

8. Інформація щодо колективних членів ТК наведена в таблиці 2. 

9. Індивідуальні члени ТК: 
1. Тимощук Олександр Юрійович – начальник Відділу інноваційного 

розвитку Укравтодору; 
2. Гамеляк Ігор Петрович – д.т.н., професор, завідувач кафедри аеропортів 

Національного транспортного університету; 
3. Стулій Микола Миколайович – начальник відділу нормоконтролю  

ДП «ДерждорНДІ»; 
4. Ростовська Надія Іванівна – провідний інженер відділу нормоконтролю 

«ДерждорНДІ»; 
5. Степанчук Олександр Васильович – к.т.н., доцент кафедри 

«Реконструкції аеропортів і автомобільних доріг» Національного авіаційного 
університету; 

6. Ілляш Сергій Іванович – завідувач відділу нормативно-технологічного 
забезпечення дорожніх робіт ДП «ДерждорНДІ»; 

7. Нагайчук Василь Михайлович – головний науковий співробітник  
ДП «ДерждорНДІ»; 

8. Печончик Тарас Іларіонович – завідувач відділу стратегічного розвитку 
доріг та інтелектуальних транспортних систем ДП «ДерждорНДІ». 

 



Таблиця 1 - Структура технічного комітету стандартизації ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди» 
 

  Організація, яка здійснює Код та назва об'єктів 
стандартизації відповідно до 
ДК 004 

Ч.ч Номер та назва ПК функції секретаріату ПК 
назва повна та скорочена адреса, телефон, факс, e-

mail 
1 2 3 4 5 
1 ПК1 «Дорожньо-будівельні Державне підприємство «Державний 

дорожній науково-дослідний інститут 
імені М.П.Шульгіна» 
(ДП «ДерждорНДІ») 
 

03113, м. Київ, 93.080.20 Дорожньо- будівельні 
 матеріали  пр. Перемоги, 57, оф.1509, матеріали 
  тел.: (044) 201-08-48, 91.100.50 Сполучальні речови- 
  e-mail: viddbm@gmail.com   ни. Ущільнювальні матеріали (в 

частині сполучальних речовин) 
2 ПК2 «Технологія Харківський національний 

автомобільно-дорожній університет 
(ХНАДУ) 

61002, м. Харків, 93.080.01 Технологія 
 дорожнього будівництва» вул. Петровського, 25 дорожнього будівництва взагалі 
  тел.: (057) 707-37-35 

e-mail: vk.zhdanuk@gmail.com   
 

3 ПК3 «Проектування Державне підприємство 
«Український державний інститут по 
проектуванню об’єктів дорожнього 
господарства» (ДП «Укрдіпродор») 

03680, м. Київ, 91.010.30 Технічні аспекти в 
 об'єктів дорожнього пр. Повітрофлотський, 39/1, частині проектування об'єктів 
 господарства» тел./факс: (044) 249-84-68,  

e-mail: okt@diprodor.com   
дорожнього господарства 

4 ПК4 «Охорона Державне підприємство «Державний 
дорожній науково-дослідний інститут 
імені М.П.Шульгіна» 
(ДП «ДерждорНДІ») 
 

03113, м. Київ, 93.080.99 Інші стандарти 
стосовно технології дорожнього 
будівництва (в частині охорони 
навколишнього середовища від 
шкідливого впливу 
автомобільних доріг і 
транспортних споруд) 

 навколишнього середовищ» пр. Перемоги, 57, оф.1511а, 
  тел.: (044) 206-98-98, 
  e-mail: dorecology22@gmail.com  
   

5 Дорожнє устаткування та 
установки 

Державне підприємство «Державний 
дорожній науково-дослідний інститут 
імені М.П.Шульгіна»  
(ДП «ДерждорНДІ») 
 

03113, м. Київ, 
пр. Перемоги, 57, оф. 1606, 
тел.: (044) 334-72-30  
e-mail: bdrndi@ukr.net  
 

93.080.30 Дорожнє устаткува-
ння та установки (в частині 
обмежувачів швидкості, 
сигнальних установок для 
регулювання руху, указівників 
об’їздів, елементів розмітки 
проїзної частини автодоріг, 
оглядових колодязів тощо 

mailto:viddbm@gmail.com
mailto:vk.zhdanuk@gmail.com
mailto:okt@diprodor.com
mailto:dorecology22@gmail.com
mailto:bdrndi@ukr.net
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Кінець таблиці 1 

6 Будування автомобільних 
доріг 

Національний транспортний 
університет (НТУ) 
 

02000, м. Київ,  
вул. Омеляновича-Павленка, 
1, к. 206, 218, 
тел.: (044) 280-79-09, 
e-mail: SVI1310@ukr.net  

93.080.10 Будування доріг 
93.040 Будування мостів 
(стосовно автодорожніх мостів 
та інших транспортних споруд) 

7 Експлуатаційне утримання 
автомобільних доріг 

Державне підприємство «Дорожній 
контроль якості» (ДП «Дор’якість») 
 

03680, м. Київ,  
вул. Антоновича, 51,  
тел.: (044) 292-97-94, 
(044) 558-67-11 
e-mail: datzenko@gmail.com  

93.080.99 Інші стандарти 
стосовно технології дорожнього 
будівництва (в частині 
експлуатаційного 
обслуговування і ремонту 
автомобільних доріг і 
транспортних споруд) 

8 Роботи із спорудження 
земляного полотна для 
автомобільних доріг та 
транспортних споруд 

Державне підприємство «Державний 
дорожній науково-дослідний інститут 
імені М.П. Шульгіна»  
(ДП «ДерждорНДІ»)\ 
 

03113 м. Київ, оф.1512 
пр. Перемоги, 57, 
тел.: (044) 201-08-44 
e-mail: 
mykolaienko_olha@ukr.net  

93.020 Земляні роботи. 
Виймання ґрунту. Будування 
фундаментів. Підземні роботи  

 

  

mailto:SVI1310@ukr.ne
mailto:datzenko@gmail.com
mailto:mykolaienko_olha@ukr.net
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Таблиця 2 - Колективні члени ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди» 
№ Назва організації, підприємства, 

установи - колективного члена 
Адреса, телефон, факс, 

e-mail, веб-сайт 
Ім'я, прізвище, посада повноваженого 
представника колективного члена ТК 

307 

Телефон, 
факс, e-mail 

1 2 3 4 5 
1 Державне підприємство «Державний 

дорожній науково-дослідний інститут 
імені М.П. Шульгіна» 
(ДП «ДерждорНДІ») 

03113 м. Київ, 
проспект Перемоги, 57, 
http://www.dorndi.org.ua  

 

Цинка Анатолій Олександрович, 
перший заступник директора  

тел.: (044) 206-98-71 
anatoliy.tsynka@gmail.com   

2 Харківський національний 
автомобільно-дорожній університет 

(ХНАДУ) 

61002, м. Харків, вул. 
Петровського, 25, 

http://www.khadi.kharkov.ua 

Жданюк Валерій Кузьмович, Завідувач 
кафедри Будівництва та експлуатації 
автомобільних доріг, голова ПК 2 

«Технологія дорожнього будівництва 
взагалі» д.т.н., професор 

тел.: (057) 700-38-66, факс: 
(057) 700-38-6 
vk.zhdanuk@gmail.com  

3 Державне підприємство 
«Український державний інститут 

по проектуванню об’єктів 
дорожнього господарства»  

(ДП «Укрдіпродор») 

03037, м. Київ, пр. 
Повітрофлотський, 39/1 

Кошель Олег Миколайович, 
Головний інженер, голова ПК 3 

«Проектування об’єктів 
дорожнього господарства» 

тел./факс: (044) 249-84-68 
okt@diprodor.com  

4 Національний транспортний 
університет (НТУ) 

02000, м. Київ, вул. 
Омеляновича-Павленка, 1, 

http://new.ntu.edu.ua 

Каськів Володимир Іванович, 
доцент кафедри «Транспортного 
будівництва та управління 
майном», к.т.н., доцент 

тел.: (044) 280-39-42  
(044) 280-73-38 
vi_kas@ukr.net  

5 Державне підприємство «Науково-
технічний центр «Дорожній контроль 

якості» 
(ДП «Дорожній контроль якості») 

03680, м. Київ 
вул. Антоновича, 51 

 

Даценко Володимир Михайлович, 
Заступник директора, голова ПК 7 

«Експлуатаційне утримання 
автомобільних доріг» 

тел.: (044) 292-97-94 
datzenko@gmail.com 
 

6 ТОВ «Гідрозахист» 01030, м. Київ, а/с 7 Журба Ганна Володимирівна, 
директор 

Боднар Ірина Дмитрівна, головний 
спеціаліст 

тел.: (044) 230-22-33 
факс:(044) 235-68-00, 
gip65n@gmail.com  

7 ТОВ «Дорінтех» 08032, Київська обл. 
Макарівський р-н. с. Березівка 

вул. Соснова,17 

Прокопенко Валерія Михайлівна, 
виконавчий директор 

dorinteh@ukr.net  

http://www.dorndi.org.ua
mailto:anatoliy.tsynka@gmail.com
http://www.khadi.kharkov.ua
mailto:vk.zhdanuk@gmail.com
mailto:okt@diprodor.com
http://new.ntu.edu.ua
mailto:vi_kas@ukr.net
mailto:datzenko@gmail.com
mailto:gip65n@gmail.com
mailto:dorinteh@ukr.net
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Кінець таблиці 2 

1 2 3 4 5 
8 ТОВ «НТЦ «Дорновації» 46016, Тернопільська обл., 

місто Тернопіль, вул.Київська, 
7 

Петрів Віталій Любомирович, 
директор 

тел.: (035) 223-10-92 
vlpetriv@ukr.net  

9 Український державний 
університет залізничного 
транспорту (УкрДУЗТ) 

61050, м. Харків, вул. Майдан 
Файєрбраха, 7 

Плугін Андрій Аркадійович - 
завідувач кафедри будівельних 
матеріалів, конструкцій та споруд 

УкрДУЗТ 

тел.: (057) 730-10-63 
факс: (057) 533-68-85 
plugin_aa@kart.edu.ua  

10 Державне підприємство «Науково-
дослідний інститут 

нафтопереробної та нафтохімічної 
промисловості МАСМА» (ДП 

«НДІ ННП «МАСМА») 

03142, м. Київ, проспект 
Академіка Палладіна, 46 

Картавцев Олег Миколайович, 
директор 

тел.: (067) 408-33-06 
okartavtsev@gmail.com  

11 КП «Центр організації дорожнього 
руху» 

01030, м. Київ-30, а/с № 45 Черній Віктор Данилович, директор тел.: (044) 374-11-01 
kievdorservice@bigmir.net  

12 ТОВ «НТЦ Дорінжнаука» 01133, м. Київ, вул. 
Коновальця, 29 

Борецький Андрій Олександрович, 
заступник директора  

тел.: (044) 338-68-91 
office@ntcdin.org.ua  

mailto:vlpetriv@ukr.net
mailto:plugin_aa@kart.edu.ua
mailto:okartavtsev@gmail.com
mailto:kievdorservice@bigmir.net
mailto:office@ntcdin.org.ua
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10. Інформація щодо проведених засідань ТК наведено в таблиці 3. 

Ч.ч. Питання, що розглядалися Дата засідання 
1 2 3 
1 Розгляд першої редакції проекту ДСТУ EN 13108-6:201_ (EN 

13108-6:2016, IDT) «Бітумомінеральні суміші. Технічні умови. 
Частина 6. Литий асфальтобетон». 

16.01.2018 

Розгляд першої редакції проекту ДСТУ EN 13108-8:201_ (EN 
13108-8:2016, IDT) «Бітумомінеральні суміші. Технічні умови. 
Частина 8. Регенерований асфальтобетон». 

2 Розгляд другої редакції проекту ДСТУ EN 12271:201_ (EN 
12271:2006, IDT) «Поверхнева обробка. Технічні умови». 

18.01.2019 

Розгляд другої редакції проекту ДСТУ EN 12272-1:201_ (EN 
12272-1:2002, IDT) «Поверхнева обробка. Методи випробувань. 
Частина 1. Норми і точність розподілення в’яжучого та 
щебеню». 

3 Розгляд остаточної редакції проекту ДСТУ EN 12767:201_ (EN 
12767:2007, IDT) «Пасивна безпека опорних конструкцій для 
облаштування автомобільних доріг. Вимоги, класифікація і 
методи випробувань». 

04.02.2019 

Розгляд коментарів до першої редакції проекту ДСТУ EN 
14389-1:201Х (EN 14389-1:2015, IDT) «Устаткування для 
зниження шуму дорожнього руху. Процедури оцінки 
довговічності. Частина 1: Акустичні характеристики». 
Розгляд коментарів до першої редакції проекту ДСТУ EN 
14389-2:201Х (EN 14389-2:2015, IDT) «Устаткування для 
зниження шуму дорожнього руху. Процедури оцінки 
довговічності. Частина 2: Неакустичні характеристики». 

4 Розгляд остаточної редакції проекту СОУ 42.1-37641918-
087:201Х «Автомобільні дороги. Інженерно-технічний 
супровід будівництва об’єктів дорожнього господарства». 

06.02.2019 

5 Розгляд першої редакції проекту ДСТУ EN 1428:201_ (EN 
1428:2012, IDT) «Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення вмісту 
води в бітумних емульсіях. Метод азеотропної дистиляції» та 
звід коментарів до неї. 

07.02.2019 

Розгляд першої редакції проекту ДСТУ EN 12849:201_ (EN 
12849:2009, IDT) «Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення 
проникаючої здатності бітумних емульсій» та звід коментарів 
до неї. 
Розгляд першої редакції проекту ДСТУ EN 1430:201_ (EN 
1430:2009, IDT) «Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення 
полярності частинок бітумних емульсій» та звід коментарів до 
неї. 
Розгляд першої редакції проекту ДСТУ EN 12848:201_ (EN 
12848:2009, IDT) «Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення 
стійкості бітумних емульсій під час змішування з цементом» та 
звід коментарів до неї. 
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1 2 3 
5 Розгляд першої редакції проекту ДСТУ EN 12850:201_ (EN 

12850:2009, IDT) «Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення pH 
бітумних емульсій» та звід коментарів до неї. 

07.02.2019 

Розгляд першої редакції проекту ДСТУ EN 13075-1:201_ (EN 
13075-1:2016, IDT) «Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення 
характеристик розпаду. Частина 1. Визначення індексу розпаду 
катіонних бітумних емульсій методом мінерального 
наповнювача» та звід коментарів до неї. 
Розгляд першої редакції проекту ДСТУ EN 13075-2:201_ (EN 
13075-2:2016, IDT) «Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення 
характеристик розпаду. Частина 1. Визначення часу 
змішування катіонних бітумних емульсій з заповнювачем 
тонких фракцій» та звід коментарів до неї. 
Розгляд першої редакції проекту ДСТУ EN 1431:201_ (EN 
1431:2009, IDT) «Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення 
залишкового в’яжучого та нафтового дистиляту із бітумних 
емульсій методом дистиляції» та звід коментарів до неї. 
Розгляд першої редакції проекту ДСТУ EN 12847:201_ (EN 
12847:2009, IDT) «Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення 
здатності бітумних емульсій до розшарування» та звід 
коментарів до неї. 
Розгляд першої редакції проекту ДСТУ EN 1429:201_ (EN 
1429:2013, IDT) «Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення 
залишку після проціджування бітумних емульсій та стійкості 
під час зберігання шляхом проціджування» та звід коментарів 
до неї. 
Розгляд першої редакції проекту ДСТУ EN 13074-2:201_ (EN 
13074-2:2011, IDT) «Бітум та бітумні в’яжучі. Відновлення 
в’яжучого з бітумних емульсій та бітумних в’яжучих, 
розріджених летким розчинником або нелетким 
розріджувачем. Частина 2. Стабілізація після відновлення 
шляхом випаровування» та звід коментарів до неї. 
Розгляд першої редакції проекту ДСТУ EN 13614:201_ (EN 
13614:2011, IDT) «Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення 
зчеплюваності бітумних емульсій методом занурення у воду» 
та звід коментарів до неї. 
Розгляд першої редакції проекту ДСТУ EN 13179-1:201_ (EN 
13179-1:2013, IDT) «Методи випробовування мінеральних 
наповнювачів для бітумних сумішей. Частина 1. Метод дельта 
кільця і кулі» та звід коментарів до неї. 
Розгляд першої редакції проекту ДСТУ EN 13179-2:201_ (EN 
13179-2:2000, IDT) «Методи випробовування мінеральних 
наповнювачів для бітумних сумішей. Частина 2. 
Бітумоємність» та звід коментарів до неї. 

6 Розгляд першої редакції проекту ДСТУ EN 12697-25:20__  
(EN 12697-25:2016, IDT) «Бітумомінеральні суміші. Методи 
випробування. Частина 25. Випробування на циклічний стиск». 

08.02.2019 
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6  Розгляд першої редакції проекту ДСТУ EN 12697-28:20__  

(EN 12697-28:2000, IDT) «Бітумомінеральні суміші. Методи 
випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 28. 
Готування зразків для визначення вмісту в’яжучого, вологості і 
гранулометричного складу». 

08.02.2019 

Розгляд першої редакції проекту ДСТУ EN 12697-30:20__ (EN 
12697-30:2012, IDT) «Бітумомінеральні суміші. Методи 
випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 30. 
Готування зразків ударним ущільнювачем». 

7 Розгляд другої редакції проекту Зміна № 1 СОУ 42.1-37641918-
094:2017 «Дорожні машини та механізми. Норми витрат 
паливно-мастильних матеріалів». 

20.02.2019 

8 Розгляд других редакцій проектів ДСТУ ХХХХ:201Х 
«Автомобільні дороги. Рівні обслуговування при 
експлуатаційному утриманні» та ДСТУ ХХХХ:201Х 
«Настанова з обґрунтування рівнів обслуговування при 
експлуатаційному утриманні автомобільних доріг». 

22.02.2019 

Розгляд другої редакції проекту ДСТУ ХХХХ:201Х 
«Асфальтобетонні суміші та асфальтобетон дорожні на основі 
бітумів, модифікованих полімерами. Технічні умови». 

9 Розгляд першої редакції проекту СОУ 42.1-38410473-
ХХХ:201Х «Екрани шумозахисні. Технічні умови». 

25.02.2019 

10 Розгляд першої редакції проекту ДСТУ EN 12272-2:201_ (EN 
12272-2:2003, IDT) «Поверхнева обробка. Методи випробувань. 
Частина 2. Візуальна оцінка дефектів» та зводу коментарів до 
неї. 

07.03.2019 

Розгляд першої редакції проекту ДСТУ EN 12272-3:201_ (EN 
12272-3:2003, IDT) «Поверхнева обробка. Методи випробувань. 
Частина 3. Визначання зчеплюваності в’яжучого з 
заповнювачем ударним методом із застосуванням плити Vialit» 
та зводу коментарів до неї. 
Розгляд остаточної редакції проекту ДСТУ EN 12671-1:201_ 
(EN 12671-1:2012, IDT) «Бітумомінеральні суміші. Методи 
випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 1. 
Вміст розчинених в’яжучих». 
Розгляд остаточної редакції проекту ДСТУ EN 12671-2:201_ 
(EN 12671-2:2015, IDT) «Бітумомінеральні суміші. Методи 
випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 2. 
Визначення гранулометричного складу». 

11 Розгляд третьої редакції проекту ДСТУ ХХХХ:201Х 
«Асфальтобетонні суміші та асфальтобетон дорожні на основі 
бітумів, модифікованих полімерами. Технічні умови». 

12.03.2019 

12 Розгляд другої редакції проекту ДСТУ EN 12272-2:201_ (EN 
12272-2:2003, IDT) «Поверхнева обробка. Методи випробувань. 
Частина 2. Візуальна оцінка дефектів». 

20.03.2019 

13 Розгляд першої редакції проекту ДСТУ ХХХХ:201Х «Безпека 
дорожнього руху. Засоби заспокоєння руху. Загальні технічні 
вимоги» та коментарів до неї. 

25.03.2019 
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13 Розгляд першої редакції проекту ДСТУ EN 12697-34:20__  

(EN 12697-34:2012, IDT) «Бітумомінеральні суміші. Методи 
випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 34. 
Випробування за Маршаллом». 

25.03.2019 

Розгляд першої редакції проекту ДСТУ EN 12697-35:20__ 
(EN 12697-35:2016, IDT) «Бітумомінеральні суміші. Методи 
випробування. Частина 35. Лабораторне змішування». 
Розгляд першої редакції проекту ДСТУ EN 12697-39:20__ (EN 
12697-39:2012, IDT) «Бітумомінеральні суміші. Методи 
випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 39. 
Визначення вмісту в’яжучого випалюванням». 
Розгляд першої редакції проекту ДСТУ EN 12697-41:20__ (EN 
12697-41:2013, IDT) «Бітумомінеральні суміші. Методи 
випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 41. 
Визначення стійкості до протиожеледних рідин». 

14 Розгляд першої редакції проекту ДСТУ ХХХХ:20ХХ «Бітум та 
бітумні в’яжучі. Настанова з виробництва та застосування 
бітумних емульсій» та коментарів до неї. 

28.03.2019 

15 Розгляд поправки до ДСТУ 8772:2018 «Порошок мінеральний 
для асфальтобетонних сумішей. Методи випробувань». 

12.04.2019 

16 Розгляд першої редакції проекту СОУ 42.1-37641918-128:201Х 
«Настанова щодо приймання робіт з поточного ремонту 
автомобільних доріг загального користування» та коментарів 
до неї. 

22.04.2019 

17 Розгляд першої редакції проекту ДСТУ EN 1794-1:201Х (EN 
1794-1:2011, IDT) «Устаткування для зниження шуму 
дорожнього руху. Неакустичні характеристики. Частина 1: 
Вимоги до механічних характеристик та стійкості» та зводу 
коментарів до неї. 

23.04.2019 

Розгляд першої редакції проекту ДСТУ EN 1794-2:201Х (EN 
1794-2:2011, IDT) «Устаткування для зниження шуму 
дорожнього руху. Неакустичні характеристики. Частина 2: 
Загальні вимоги техніки безпеки та екологічні вимоги» та зводу 
коментарів до неї. 
Розгляд першої редакції проекту ДСТУ EN 1794-3:201Х (EN 
1794-3:2016, IDT) «Устаткування для зниження шуму 
дорожнього руху. Неакустичні характеристики. Частина 3: 
Реакція на вогонь. Поведінка шумозахисного устаткування при 
горінні та класифікація» та зводу коментарів до неї. 

18 Розгляд другої редакції ДСТУ ХХХХ:201Х «Георешітки 
полімерні жорсткі тривісноорієнтовані. Загальні технічні 
вимоги». 

20.05.2019 

Розгляд першої редакції проекту ДСТУ ХХХХ:201Х «Добавки 
на основі поверхнево активних речовин. Технічні умови» та 
коментарів до неї. 

19 Розгляд ТУ У 19.2-34924848-004-2019 «Бітуми нафтові дорожні 
компаудовані в’язкі». 

07.06.2019 
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20 Розгляд першої редакції проекту ДСТУ EN 13808:201_ (EN 

13808:2013, IDT) «Бітум та бітумні в'яжучі. Структура 
технічних вимог до катіонних бітумних емульсій» та 
коментарів до неї. 

20.06.2019 

Розгляд першої редакції проекту ДСТУ ХХХХ:20ХХ «Щебінь і 
щебенево-піщані суміші з шлаків металургійних для дорожніх 
робіт. Технічні умови» та коментарів до неї. 
Розгляд першої редакції проекту ДСТУ ХХХХ:20ХХ 
«Настанова з проектування та влаштування нежорсткого 
дорожнього одягу з використанням геосинтетичних матеріалів» 
та коментарів до неї. 
Розгляд остаточної редакції проекту ДСТУ ХХХХ:201Х 
«Автомобільні дороги. Оцінювання рівня дефектності 
дорожнього одягу». 
Розгляд зводу коментарів до першої редакції проекту ДСТУ 
ХХХХ:20ХХ «Цементобетон дорожній. Метод визначення 
морозостійкості за показником міцності на розтяг при згині». 

21 Розгляд остаточної редакції проекту ДСТУ EN 12697-34:20__ 
(EN 12697-34:2012, IDT) «Бітумомінеральні суміші. Методи 
випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 34. 
Випробування за Маршаллом». 

26.06.2019 

Розгляд остаточної редакції проекту ДСТУ EN 12697-35:20__ 
(EN 12697-35:2016, IDT) «Бітумомінеральні суміші. Методи 
випробування. Частина 35. Лабораторне змішування». 
Розгляд остаточної редакції проекту ДСТУ EN 12697-39:20__ 
(EN 12697-39:2012, IDT) «Бітумомінеральні суміші. Методи 
випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 39. 
Визначення вмісту в’яжучого випалюванням». 
Розгляд остаточної редакції проекту ДСТУ EN 12697-41:20__ 
(EN 12697-41:2013, IDT) «Бітумомінеральні суміші. Методи 
випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 41. 
Визначення стійкості до протиожеледних рідин». 

22 Розгляд другої редакції проекту ДСТУ ХХХХ:20ХХ 
«Матеріали щебеневі з шлаків металургійних для дорожнього 
будівництва. Технічні умови». 

08.07.2019 

23 Розгляд другої редакції проекту Зміна № 1 ДСТУ-Н Б В.2.3-
39:2016 «Настанова з влаштування шарів дорожнього одягу з 
кам’яних матеріалів». 

17.07.2019 

Розгляд першої редакції проекту ДСТУ EN 13285:201_ (EN 
13285:2010, IDT) «Суміші незв’язні. технічні умови» та 
коментарів до неї. 

24 Розгляд другої редакції проекту ДСТУ EN 13285:201_ (EN 
13285:2010, IDT) «Суміші незв’язні. технічні умови». 

31.07.2019 

Розгляд другої редакції проекту СОУ 42.1-37641918-022:201Х 
«Дорожні машини та механізми. Річні нормативні наробітки». 

26 Розгляд третьої редакції проекту ДСТУ «Безпека дорожнього 
руху. Засоби заспокоєння руху. Загальні технічні вимоги». 

06.09.2019 

 



13 
 

1 2 3 
 Розгляд першої редакції проекту ДСТУ 2587:201Х «Безпека 

дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги» 
та зводу коментарів до неї. 

06.09.2019 

Розгляд другої редакції проєкту ДСТУ ХХХХ:201Х 
«Цементобетон дорожній. Метод визначення морозостійкості 
за показником міцності на розтяг при згині». 

27 Розгляд другої редакції проекту ДСТУ ХХХХ:202Х «Настанова 
з проектування та влаштування споруд поверхневого 
водовідведення на автомобільних дорогах загального 
користування». 

18.09.2019 

28 Розгляд другої редакції проєкту СОУ 42.1-37641918-128:201Х 
«Настанова щодо приймання робіт з поточного ремонту 
автомобільних доріг загального користування». 

20.09.2019 

29 Розгляд другої редакції проекту ДСТУ EN 1428:201_ (EN 
1428:2012, IDT) «Бітум та бітумні в’яжучі. Визначання вмісту 
води в бітумних емульсіях. Метод азеотропної дистиляції». 

30.09.2019 

Розгляд другої редакції проекту ДСТУ EN 1429:201_ (EN 
1429:2013, IDT) «Бітум та бітумні в’яжучі. Визначання залишку 
після проціджування бітумних емульсій та стійкості під час 
зберігання шляхом проціджування». 
Розгляд другої редакції проекту ДСТУ EN 1430:201_ (EN 
1430:2009, IDT) «Бітум та бітумні в’яжучі. Визначання 
полярності частинок бітумних емульсій». 
Розгляд другої редакції проекту ДСТУ EN 1431:201_ (EN 
1431:2009, IDT) «Бітум та бітумні в’яжучі. Визначання 
залишкового в’яжучого та нафтового дистиляту із бітумних 
емульсій методом дистиляції». 
Розгляд другої редакції проекту ДСТУ EN 12847:201_ (EN 
12847:2009, IDT) «Бітум та бітумні в’яжучі. Визначання 
здатності бітумних емульсій до розшарування». 
Розгляд другої редакції проекту ДСТУ EN 12848:201_ (EN 
12848:2009, IDT) «Бітум та бітумні в’яжучі. Визначання 
стійкості бітумних емульсій під час змішування з цементом». 
Розгляд другої редакції проекту ДСТУ EN 12849:201_ (EN 
12849:2009, IDT) «Бітум та бітумні в’яжучі. Визначання 
проникальної здатності бітумних емульсій». 
Розгляд другої редакції проекту ДСТУ EN 12850:201_ (EN 
12850:2009, IDT) «Бітум та бітумні в’яжучі. Визначання pH 
бітумних емульсій». 
Розгляд другої редакції проекту ДСТУ EN 13074-1:201_ 
(EN 13074-1:2011, IDT) «Бітум та бітумні в’яжучі. Відновлення 
в’яжучого з бітумних емульсій та бітумних в’яжучих, 
розріджених летким розчинником або нелетким розріджувачем. 
Частина 1. Відновлення шляхом випаровування». 
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29 Розгляд другої редакції проекту ДСТУ EN 13074-2:201_ 

(EN 13074-2:2011, IDT) «Бітум та бітумні в’яжучі. Відновлення 
в’яжучого з бітумних емульсій та бітумних в’яжучих, 
розріджених летким розчинником або нелетким розріджувачем. 
Частина 2. Стабілізація після відновлення шляхом 
випаровування». 

30.09.2019 

Розгляд другої редакції проекту ДСТУ EN 13075-1:201_ (EN 
13075-1:2016, IDT) «Бітум та бітумні в’яжучі. Визначання 
характеристик розпаду. Частина 1. Визначення індексу розпаду 
катіонних бітумних емульсій методом мінерального 
наповнювача». 
Розгляд другої редакції проекту ДСТУ EN 13075-2:201_ 
(EN 13075-2:2016, IDT) «Бітум та бітумні в’яжучі. Визначання 
характеристик розпаду. Частина 2. Визначення часу 
змішування катіонних бітумних емульсій з заповнювачем 
тонких фракцій». 
Розгляд другої редакції проекту ДСТУ EN 13808:201_ 
(EN 13808:2013, IDT) «Бітум та бітумні в’яжучі. Структура 
технічних вимог до катіонних бітумних емульсій». 
Розгляд другої редакції проекту ДСТУ EN 13179-1:201_ (EN 
13179-1:2013, IDT) «Методи випробовування мінеральних 
наповнювачів для бітумних сумішей. Частина 1. Метод дельта 
кільця і кулі». 
Розгляд другої редакції проекту ДСТУ EN 13179-2:201_ (EN 
13179-2:2000, IDT) «Методи випробовування мінеральних 
наповнювачів для бітумних сумішей. Частина 2. 
Бітумоємність». 
Розгляд другої редакції проекту ДСТУ «Добавки на основі 
поверхнево- активних речовин для дорожніх бітумів. Технічні 
умови». 
Розгляд другої редакції проекту ДСТУ «Бітум та бітумні 
в’яжучі. Настанова з виробництва та застосування бітумних 
емульсій». 
Розгляд другої редакції проекту ДСТУ EN 13614:201_ 
(EN 13614:2011, IDT) «Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення 
зчеплюваності бітумних емульсій методом занурення у воду». 

30 Розгляд другої редакції проєкту ДСТУ EN 1794-1:201Х (EN 
1794-1:2011, IDT) «Устаткування для зниження шуму 
дорожнього руху. Неакустичні характеристики. Частина 1: 
Вимоги до механічних характеристик та стійкості». 

11.10.2019 

Розгляд другої редакції проєкту ДСТУ EN 1794-2:201Х (EN 
1794-2:2011, IDT) «Устаткування для зниження шуму 
дорожнього руху. Неакустичні характеристики. Частина 2: 
Загальні вимоги техніки безпеки та екологічні вимоги». 
Розгляд другої редакції проєкту ДСТУ EN 1794-3:201Х (EN 
1794-3:2016, IDT) «Устаткування для зниження шуму 
дорожнього руху. Неакустичні характеристики. Частина 3: 
Реакція на вогонь. Поведінка шумозахисного устаткування при 
горінні та класифікація». 
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1 2 3 
30 Розгляд другої редакції проєкту ДСТУ EN 14389-1:201Х (EN 

14389-1:2015, IDT) «Устаткування для зниження шуму 
дорожнього руху. Процедури оцінки довговічності. Частина 1: 
Акустичні характеристики». 

11.10.2019 

Розгляд другої редакції проєкту ДСТУ EN 14389-2:201Х (EN 
14389-2:2015, IDT) «Устаткування для зниження шуму 
дорожнього руху. Процедури оцінки довговічності. Частина 2: 
Неакустичні характеристики». 
Розгляд другої редакції проєкту СОУ 42.1-37641918-064:20ХХ 
«Дорожні машини та механізми. Строки експлуатації та норми 
амортизації». 

31 Розгляд другої редакції проекту ДСТУ 2587:201Х «Безпека 
дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги» 
та зводу коментарів до неї. 

20.11.2019 

Розгляд другої редакції проекту другу редакцію проекту ДСТУ 
ХХХХ:201Х «Настанова з улаштування гофрованих 
конструкцій на автомобільних дорогах». 

32 Розгляд третьої редакції проєкту ДСТУ 2587:20ХХ «Безпека 
дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги». 

28.11.2019 

33 Розгляд першої редакції проєкту ДСТУ 3587:20ХХ «Безпека 
дорожнього руху Автомобільні дороги. Вимоги до 
експлуатаційного стану» та зводу коментарів до неї. 

03.12.2019 

34 Розгляд другої редакції проєкту ДСТУ 3587:20ХХ «Безпека 
дорожнього руху Автомобільні дороги. Вимоги до 
експлуатаційного стану». 

05.12.2019 

Розгляд третьої редакції проєкту ДСТУ ХХХХ:20ХХ 
«Настанова з обґрунтування рівнів обслуговування при 
експлуатаційному утриманні автомобільних доріг». 
Розгляд третьої редакції проєкту ДСТУ ХХХХ:20ХХ 
«Автомобільні дороги. Рівні обслуговування при 
експлуатаційному утриманні» та зводу коментарів до другої 
редакції проєкту. 
Розгляд другої редакції проєкту ДСТУ ХХХХ:20ХХ 
«Асфальтобетонні суміші та асфальтобетон дорожні для 
мостового полотна. Технічні умови». 

35 Розгляд ДСТУ CEN/TS 17342:20ХХ «Дорожні стримувальні 
системи. Стримувальні системи для мотоциклістів, які 
знижують рівень небезпеки удару при зіткненні мотоцикліста з 
огородженням бар’єрного типу». 

26.12.2019 

Розгляд третьої редакції проєкту ДСТУ ХХХХ:20ХХ 
«Асфальтобетонні суміші та асфальтобетон дорожні для 
мостового полотна. Технічні умови». 
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11. Інформація щодо погоджувальних нарад і семінарів наведена в 
таблиці 4 

 
Ч.ч. Питання, що розглядалися Дата наради 

1 2 3 
1 Розгляд пропозиції ТОВ «ДОРІНТЕХ» щодо проведення 

робіт з національної стандартизації задля внесення їх до 
Програми робіт з національної стандартизації на 2019 рік. 

15.01.2019 

2 Розгляд пропозицій заінтересованих сторін щодо 
проведення робіт з національної стандартизації 
задля внесення їх до Програми робіт з національної 
стандартизації на 2019 рік 

14.05.2019 

3 Розгляд питання щодо скасування національних 
стандартів, гармонізованих з європейськими стандартами 
зі ступенем відповідності модифікований (MOD) та 
неіквівалентний (NEQ) 

27.05.2019 

4 Розгляд пропозиції Харківського національного 
автомобільно-дорожнього університету (ХНАДУ) щодо 
проведення робіт з національної стандартизації задля 
внесення їх до Програми робіт з національної 
стандартизації на 2019 рік 

19.06.2019 

5 Розгляд пропозиції Національного транспортного 
університету (НТУ) щодо проведення робіт з національної 
стандартизації задля внесення їх до Програми робіт з 
національної стандартизації на 2019 рік 

10.07.2019 

6 Розгляд питання переобрання голови та заступника 
голови ТК 307, заявки щодо вступу до ТК 307 
індивідуальних членів та пропозиції щодо оновлення 
складу підкомітету ПК 1 

16.07.2019 

7 Розгляд пропозиції Асоціації «Укрцемент» щодо 
проведення робіт з національної стандартизації задля 
внесення їх до Програми робіт з національної 
стандартизації на 2019 рік 

29.07.2019 

8 Перенесення терміну надання чинності ДСТУ 8747:2017 
«Автомобільні дороги. Види та переліки робіт з ремонтів 
та експлуатаційного утримання» 

22.08.2019 

9 Розгляд можливої участі в роботі Міждержавного 
технічного комітету зі стандартизації «Будівництво» 

16.09.2019 

10 Розгляд пропозиції Державного підприємства 
«Державний дорожній науково-дослідний інститут імені 
М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ») щодо проведення 
робіт з національної стандартизації задля внесення їх до 
Програми робіт з національної стандартизації на 2019 рік 

21.10.2019 

11 Розгляд пропозиції Державного підприємства 
«Державний дорожній науково-дослідний інститут імені 
М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ») щодо проведення 
робіт з національної стандартизації задля внесення їх до 
Програми робіт з національної стандартизації на 2019 рік 

25.10.2019 
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