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РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ 

Компанія «iC consulenten» (Консультант) уклала угоду на надання послуг з ГО «Моя 
дорога» 15 червня 2015, на період один місяць для реалізації пілотного проекту в 
Київській області “Оцінка якості технічного обслуговування автомагістралей” 
(Проект). Проект розпочався 22 червня 2015, коли були отримані перші документи 
від Укравтодору. 

«iC consulenten» сформували незалежну групу експертів, в складі Міжнародного 
експерта та експерта з України для підтримки обласних дорожніх адміністрацій у 
проведенні перевірки якості / контролю виконання відновлення / ремонтних робіт. 

У процесі реалізації Проекту в Київській області було оглянуто дев’ять доріг, на яких 
проведено 22 вибіркові перевірки виконаних робіт та оглянуто дві ділянки з 
поточними ремонтними роботами. Перевірки були виконані на трьох видах доріг: 
міжнародних, національних та регіональних (територіальних) та включили ділянки, 
де виконано більший об’єм робіт, роботи виконувались різними підрядниками і 
включали всі види ремонтних робіт, що виконувались в період перевірки. 

У рамках Проекту співпраця між Міністерством Інфраструктури, Укравтодором та 
Консультантом була надзвичайно конструктивною та продуктивною. 

Важливим відкриттям у процесі реалізації Проекту було те, що ямковий ремонт 
загалом має хорошу якість. Три-, чотири-, п'ятирічний ремонт, і навіть старіший, у 
відносно доброму стані. Команда Консультанта відзначила, що більшість ямкових 
ремонтів знаходилася в хорошому стані, а ті, які були зруйновані, мали за причину 
те, що дорога навколо, або дорожня основа під ямковим ремонтом продовжували 
руйнуватись. Однак ремонт повітряно-струменевим методом надмірно 
використовується і в невідповідних місцях, таких як заповнення занадто глибоких 
або великих ям. Також, у багатьох випадках, щебінь або гравій не був доданий при 
ремонті, що призводить до зниження очікуваного терміну служби ремонту. Цей тип 
ремонту часто починав руйнуватись після 1 чи 2 років експлуатації. 
 
Це показує, що будівельна якість ремонту асфальтобетоном прийнятна, ремонти 
досягають чи перевищують очікуваний термін експлуатації в 5 років. Проблемою, 
однак, є те, що в багатьох випадках дорога просто нездатна витримувати 
навантаження навколо відремонтованої ділянки.  
 

Під час інспекцій була проведена візуальна оцінка зразків кернів. Виходячи з 
візуальної оцінки даних зразків, можна побачити, що асфальтобетонні суміші, які 
використовувались для проведення ремонтних робіт на деяких секціях мають 
зерновий склад з розміром до 15мм найбільшого зерна, що цілком відповідає 
вимогам діючих стандартів, які вказують на вимоги до мінімальної товщини 
ущільненого асфальбетонного покриття в розмірі 2,5 діаметри найбільшої частинки 
щебню. Проте, на деяких інших ділянках, асфальтобетонна суміш, що 
використовувалась мала частинки щебню в розмірі близько 25 мм при їх візуальній 
оцінці, що не відповідає ні стандартам України, ні міжнародним стандартам. 
 
Під час обстежень, команда Консультанта відзначила, що в цілому всі дороги мають 
типові проблеми. Значна кількість ділянок мають структурні тріщини, чи колійність, 
що вказує на проблеми в основі дороги, а також на зношеність верхнього шару 
покриття. 
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Неможливість поточних ремонтних робіт ефективно відновити пошкоджене 
дорожнє покриття призводить до подальшої її руйнації. Такий підхід призводить до 
збільшення кількості ділянок, на яких необхідно проводити ремонт та подальшого 
погіршення якості дорожнього покриття з кожним роком. 
 
Команда Консультанта вважає, що основна проблема полягає в описі та виборі 
типу ремонтних робіт, які пропонують тільки короткострокові часткові рішення і не 
запобігають подальшому погіршенню якості дороги в середньостроковій і 
довгостроковій перспективі. Аварійні і поточні невеликі ремонтні роботи у 
багатьох випадках слід замінити на капітальний ремонт. 

Консультант пропонує, щоб відповідна процедура була розроблена для більш 
точного та детального визначення обсягу, кількості і розташування ремонтних робіт, 
які необхідно виконати. 

Консультант рекомендує провести розробку вимог до виконання звітів про виконані 
роботи, які готуються підрядниками. Це дозволить Укравтодору краще перевіряти 
виконані роботи, проводити перехресні перевірки використовуваного матеріалу, 
переконатись, що зазначений метод технічного обслуговування та матеріали були 
правильно використані в необхідному місці. 

Консультант рекомендує, щоб була розроблена та впроваджена відповідна 
документація з методології оцінки стану доріг для визначення об’ємів ремонтних 
робіт. Дані про об’єми робіт можуть бути використані для фінансової оцінки вартості 
необхідних ремонтних робіт і точно вказати на необхідні ремонтні роботи. Це також 
дозволить Укравтодору легше проводити перехресну перевірку та підтверджувати 
ремонтні роботи, виконані підрядниками. 

Також очевидно, що більшість ремонтів, зроблених в останні місяці були дрібними 
ремонтами глибиною 5-6см. Ці дрібні ремонти не вирішують проблем, пов'язаних із 
підстилаючими шарами чи основою дорожнього покриття. Відповідно, ці дрібні 
ремонтні роботи не убезпечать дорогу від подальшого швидкого руйнування, ніж у 
випадку, коли б проводилось належне технічне обслуговування. 

Консультант розуміє, що в даний час в стандартах України немає процедур, які б 
описували, як мають бути визначені роботи з технічного обслуговування. Хоча 
стандарти містять інформацію про необхідні типи обстежень дорожнього покриття, 
немає керівництва про те, як дана інформація має бути інтерпретована і який вид 
технічного обслуговування має бути прийнятий. 

Рекомендується впровадження певного набору процедур і методів, які зможуть: 
1. Забезпечити процес оцінки технічного обслуговування: збір даних і 

результати обстеження покриття мають бути відповідно інтерпретовані і 
проаналізовані; 

2. Прийняття рішень при оцінці дорожніх умов та визначення типу ремонту; 
3. Проектні рішення догляду за покриттям. Вибір відповідної процедури 

технічного обслуговування доріг та дизайну ремонту. 
 

Команда Консультанта розуміє обмеження фінансового бюджету, доступного для 
обслуговування дорожніх робіт і усвідомлює безпосередній вплив на тип та обсяг 
робіт з технічного обслуговування, які були проведені. Консультант брав до уваги 
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даний важливий фактор протягом усього дослідження і всі висновки та рекомендації 
Консультантів підготовлені з урахуванням даного факту. 
 
Консультант провів порівняння вартості високого рівня різних сценаріїв 
обслуговування доріг: 

 Основний аналіз економічної доцільності щодо ділянки дороги, 
відремонтованої ямковим типом ремонту протягом року у порівнянні із 
заміною всієї поверхні ділянки; 

 більш повний (але все ще високого рівня) економічний аналіз для двох 
сценаріїв обслуговування / реконструкції на прикладі кілометра дороги M01 
в порівнянні витрат і вигод для періоду експлуатації 20 років; 
 

Враховуючи, що нормальний термін експлуатації ямкового ремонту складає 5 років, 
наші результати показують, що застосування ямкового ремонту є ефективним до тих 
пір, доки об’єм таких робіт не перевищує 54% від загальної поверхні дороги. Іншими 
словами, якщо кожен рік, середньорічна сума площі дорожньої відремонтованої 
поверхні перевищує 11% на визначеній ділянці, то в такому випадку більш 
економічно доцільним буде застосування методу ремонту всієї поверхні ділянки. 

 
Консультант відзначив, що на багатьох ділянках дороги, більше ніж на 11% поверхні 
кожного року проводяться роботи з ямкового ремонту. Необхідно врахувати при 
оцінці площу дороги, що підлягає ремонту в поточному році, а також ймовірну площу 
дороги, на якій необхідно буде провести ямковий ремонт наступного року на певній 
ділянці. Правильне планування та координація обслуговування доріг може 
призвести до вибору більш економічно доцільних методів ремонту доріг. 
 
Також, реконструкція деяких ділянок дороги M-01 (дана дорога була взята лише для 
розробки прикладу економічного аналізу) є економічно доцільнішою за 
продовження існуючої практики ямкового ремонту та повторного ямкового ремонту 
на тих же ділянках.  
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1. ВСТУП 

Уряд України шукає рішення, які допоможуть поліпшити стан українських доріг. В 
рамках реформ у дорожній галузі України, Міністерство Інфраструктури, ГО "Моя 
дорога" ініціювали пілотний проект для дослідження та оцінки якості ремонтних 
робіт на дорогах Київської області. Даний проект включає огляд ремонтних робіт, які 
виконуються та огляд виконаних робіт (за період березень - травень 2015р.), звіт про 
отримані результати, аналіз та рекомендації щодо якості ремонтних дорожніх робіт. 
При успішній реалізації пілотного проекту Уряд України має намір розширити 
виконання контролю якості ремонтних робіт на дорогах для всіх регіонів України. 

Оскільки проект розглядається в якості пілотного, завдання та методологія 
піддавались коригуванню по мірі того, як проект розвивався відповідно до перших 
отриманих результатів та доступності інформації. 

«IC consulenten» уклала угоду на надання послуг з ГО «Моя дорога» 15 червня 2015, 
на період один місяць для реалізації пілотного проекту в Київській області. Проект 
розпочався з 22 червня 2015, коли були отримані перші документи від Укравтодору. 

«IC consulenten» сформували незалежну групу експертів у складі Міжнародного 
експерта та експерта з України для підтримки обласних дорожніх адміністрацій у 
проведенні перевірки якості / контролю виконання відновлення / ремонтних робіт. 

Даний звіт підсумовує отримані результати візуальної оцінки нещодавно 
завершених ремонтів доріг та надає коментарі про якість проведення таких ремонтів 
в Україні, їх відповідність національним та міжнародним стандартам. Звіт також 
надає пояснення доцільності обраного типу ремонту та пропонує можливі варіанти 
покращення в закупівлі і реалізації технічного обслуговування доріг. 

Крім того, звіт надає коментар з аналізу вартості та ефективності при порівнянні 
різних варіантів та методів проведення ремонту доріг. 

Відповідно до узгодженого Технічного Завдання, Консультант не проводив 
фінансову експертизу вартості витрат на утримання доріг та замість цього 
зосередився на якості технічного обслуговування доріг.  

Консультант розуміє обмеження 
фінансового бюджету, 
доступного для обслуговування 
дорожніх робіт і усвідомлює  
безпосередній вплив на тип та 
обсяг робіт з технічного 
обслуговування, які були 
проведені. Консультант брав до 
уваги даний важливий фактор 
протягом усього дослідження і всі 
висновки та рекомендації 
консультантів підготовлені з 
урахуванням даного факту. 
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1.1. УЧАСНИКИ ТА ЇХ ОБОВ'ЯЗКИ 

Наведена нижче таблиця надає перелік представників Міністерства інфраструктури, 
провідних експертів, консультантів та співробітників Укравтодору, які були залучені 
до даного дослідження. 

Компанія Прізвище, ім’я Функціональні обов’язки ( посада ) 

Міністерство 
Інфраструктури 

Роман Хміль 
Замовник 

Міністерство 
Інфраструктури 

Олексій Зарицький 
Представник Міністерства Інфраструктури 

iC consulenten Джеймс Метьюс Міжнародний інженер по дорогах 

iC consulenten Олексій Мельник Український інженер по дорогах 

iC consulenten Олена Рибак Основна контактна особа/ Директор іC Україна 

iC consulenten Галина Терьохіна Асистент проекту 

iC consulenten Ірина Омельяненко Перекладач / адміністратор проекту 

Укравтодор Олег Федоренко  
Начальник управління експлуатаційного 
утримання доріг та безпеки руху Укравтодору 

Укравтодор Олег Слободян 
Заступник начальника відділу дорожньої служби в 
Київській області 

Укравтодор Володимир Саранча 
Перший заступник голови Служби автомобільних 
доріг у Київській області 

Укравтодор Сергій Ошкало 
Голова із забезпечення якості, технічного 
контролю та нових технологій у Київській області 

Укравтодор Анатолій Зинка 
Начальник відділу інноваційного розвитку та 
кошторисного ціноутворення Укравтодору 

Укравтодор Максим Погребняк 
Начальник відділу економічного моніторингу 
Департаменту фінансово-економічної роботи 
Укравтодору 

Укравтодор Віталій Стьожка 
Заступник директора Державного підприємства 
"Центр науково-технічної підтримки дорожніх 
робіт та сертифікації дорожніх виробів  

Укравтодор Євген Маніцький 
Інженер контролю якості «Київського обласного 
дорожнього управління» М-01 

Укравтодор Євген Маніцький 
Інженер контролю якості «Київського обласного 
дорожнього управління» Н- 07 

Укравтодор Максим Гайдамака 
Інженер контролю якості «Київського обласного 
дорожнього управління» М- 03 

Укравтодор Максим Гайдамака 
Інженер контролю якості «Київського обласного 
дорожнього управління» T-10-18 

Укравтодор Олександр Перістий 
Інженер контролю якості «Київського обласного 
дорожнього управління» Н-01 

Укравтодор Максим Гайдамака 
Інженер контролю якості «Київського обласного 
дорожнього управління» Н-08 

Укравтодор Анатолій Кириченко 
Інженер контролю якості «Київського обласного 
дорожнього управління» М- 07 

 

1.2. СПІВПРАЦЯ 

Консультант хотів би зазначити, що співпраця між Міністерством інфраструктури, 
Укравтодором і Консультантом була дуже ефективною протягом усього проекту і всі 
зустрічі були дуже продуктивним. Усі представники Міністерства та Укравтодору 
прикладали максимум зусиль, аби надати інформацію, яку запитували, в розумні 
терміни. Представники Укравтодору особисто супроводжували Консультанта на 
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об’єктах, які відвідувались, надавали додаткову інформацію про технологічні 
особливості та утримання даної автомобільної дороги. 

1.3. ОБСЯГ РОБІТ 

Оцінка Консультантом якості виконання ремонтних робіт у Київській області 
включала в себе наступні заходи: 
 
Візуальна перевірка виконаних робіт, які проводилися в період з березня по 
травень 2015 року, гарантійний термін яких складає 1 рік (гарантія забезпечується 
умовами контракту з підрядником). 

 
Наступні завдання будуть виконуватися: 

 Візуальна оцінка придатності будівельних матеріалів, що використовуються 
для робіт по заповненню вибоїн. 

 Візуальна оцінка якості ремонту та застосованої методології. 

 Візуальна оцінка відповідності/доречності типу застосованих ремонтних 
робіт. 

 Візуальна оцінка об’єму ремонтних робіт, виконаних на окремій ділянці 
дороги. 

 Вибір невеликої кількості зразків з недавнього ремонту, які в подальшому 
будуть проаналізовано в лабораторії. 

 Перехресна перевірка об’ємів та типів робіт у відповідності до Звіту з 
виконаних робіт на певній ділянці дороги. 

 Оцінка відповідності ямкового ремонту європейським та українським 
стандартам, таким як “Класифікація робіт з експлуатаційного утримання 
автомобільних доріг загального користування” (СОУ 42.1-37641918-
105:2013) та “Ремонт автомобільних доріг загального користування. 
Перелік ремонтів та перелік робіт” (ГБН Г.1-218-182:2011). 

 
Вибіркова перевірка  ремонтних робіт, що наразі виконуються 

 
Планувалось виконати наступні завдання: 

 Оцінка методології та обладнання, що використовується;  

 Підрядник повинен буде «відкрити» завершений ремонт, щоб дозволити 
Консультанту проінспектувати якість ремонту; 

 Оцінити, наскільки ямковий ремонт відповідає європейським стандартам 
та українським стандартам, таким як “Класифікація робіт з експлуатаційного 
утримання автомобільних доріг загального користування” (СОУ 42.1-
37641918-105:2013) та “Ремонт автомобільних доріг загального 
користування. Перелік ремонтів та перелік робіт” (ГБН Г.1-218-182:2011); 

 Візуальна оцінка відповідності/доречності типу застосованих ремонтних 
робіт; 

 Візуальна оцінка об’єму ремонтних робіт, виконаних на окремій ділянці 
дороги; 

 Візуальна оцінка придатності будівельних матеріалів, що використовуються 
для робіт по заповненню вибоїн. 



iC consulenten 
Якість технічного обслуговування автомагістралей в Київській області: Фінальний звіт 04.08.2015 

 

Редакція: 1  Стор. 7 
 

 

Оцінка якості технічного обслуговування автомагістралей в Україні 

1.4. СТРУКТУРА ЗВІТУ 

Консультант підготував звіт, який містить результати перевірок, оцінки та 
рекомендації після виконання інспекцій. 
Для кожної виконаної перевірки підготовлено короткий протокол перевірки. Цей 
протокол містить наступну інформацію для Київського регіону: 

 

 Опис ділянки перевіреної дороги: відповідна дата перевірки, дані про 
субпідрядника, який провів ремонт на відповідній частині дороги. 

 Підсумок отриманих результатів по кожній секції перевірених доріг. 

 Оцінка Консультанта, базована на візуальних перевірках, які включатимуть 
коментарі щодо методології, матеріалів, кількості ремонтів і їх відповідність 
стандартам ЄС та України. 

 Вибіркова оцінка основних матеріалів, що використовувались, яка базується на 
даних сертифікатів (паспортів) матеріалів, наданих підрядником. Сертифікати на 
матеріали повинні бути надані Консультанту до початку робіт. 

 Інженерна оцінка зразків кернів та їх лабораторного аналізу. Дана оцінка зможе 
надати коментарі щодо використаних матеріалів, методу та якості ремонту. 

 Оцінка того, чи ямковий ремонт відповідає стандартам ЄС та України, таким як 
«Класифікації робіт для служби державних доріг і ремонту автомобільних доріг 
загального користування. Види ремонту та перелік робіт». 

 На підставі результатів візуального огляду зразків кернів, огляду поточних робіт, 
цей звіт надає коментарі щодо відповідності ямкового ремонту стандартам ЄС і 
України, таких, як «Класифікація робіт для Служби державних доріг і ремонт 
громадських доріг» - СОУ 42.1-37641918-105: 2013б «Ремонт доріг загального 
користування, види ремонту та перелік робіт» - ГБН Г-1.218-182: 2011. У звіті 
також будуть надані результати перехресної перевірки Акту виконаних робіт 
Підрядника і це дозволить оцінити детальний опис проведених ремонтних 
робіт. 

 Даний звіт надає коментарі щодо загальної ефективності ремонту, проведеного 
на кожній ділянці дороги. Консультант зробить рекомендації і запропонує 
альтернативні методи ремонту, які можуть бути більш доцільним і придатними 
для даного випадку. 

 У цьому звіті, на основі досвіду Консультанта протягом цього пілотного проекту, 
буде наводитись рекомендована методологія та обсяг робіт для програми 
інспекцій утримання доріг, яка буде виконуватись міжнародними 
консультантами в майбутньому. 

 

1.5. ВІДВІДУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ 

По мірі розробки методології, була створена програма відвідування об’єктів, 
підготовлено графік відвідування об’єктів доріг, які розташовувались в різних місцях, 
мали різні категорії, різних підрядників та різні види ремонтних робіт. 
 
Група Консультанта відвідала три класи доріг - міжнародні, національні та 
територіальні, категорії 1, 2, 3, різного розташування та відстані від Києва та які мали 
різні напрямки - Північ, Південь, Схід, Захід,  перевірили 6 різних підрядників. 
 
У Таблиці 1, показаній нижче, деталі об’єктів відвідування: розклад, назви доріг, 
підрядників, керівників і загальний опис стану доріг. 
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1.6. РОЗТАШУВАННЯ НА МАПІ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1: Розташування на мапі 
Позначення: 

День 1. 2015/06/24   День 2. 2015/06/25   День 3. 2015/06/25  
  День 4. 2015/06/29    День 5. 2015/06/30   День 6. 2015/06/01
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1.7. ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ІНСПЕКЦІЙ, ДОРОГИ, ПІДРЯДНИКИ, ІНСПЕКТОРИ, ОПИС СТАНУ ДОРОГИ. 

 

№ Дата Дорога 
Категорія 

дороги 
Підрядник  Інспектор Опис дороги 

1 24.06.2015 М-01 1 

Дочірнє підприємство "Київське обласне дорожнє 
управління ВАТ ДАК" "Автомобільні дороги України" 
філія "Броварське ДЕУ" Маніцький  

Євген 

Дорога вся в тріщинах, поверхня зношена, з великою кількістю 
дрібних ям. На дорозі немає колійності і вона відносно рівна, що 
свідчить про міцну основу земляного полотна без 
перевантаження. Тріщини від втомленості вказують на 
руйнування основи дорожнього одягу, що прискорюється при 
прониканні води через тріщини 

2 24.06.2015 
Н-07  
 

2 

Дочірнє підприємство "Київське обласне дорожнє 
управління ВАТ ДАК" "Автомобільні дороги України" 
філія "Броварське ДЕУ" 

Маніцький  
Євген 

Дорога вся в тріщинах, поверхня зношена, з великою кількістю 
дрібних ям. Натомість дорога рівна, немає колійності та 
напливів. Приблизно 40 % покриття дороги на ділянці 
відремонтована протягом останніх місяців.  

3 25.06.2014 М-03, 1 

Дочірнє підприємство "Київське обласне дорожнє 
управління ВАТ ДАК" "Автомобільні дороги України" 
філія "Київське ДЕУ" 

Гайдамака 
Максим 

Капітальний ремонт був проведений у 2001 році на цій ділянці. 
В цілому, дорога нерівна. При сходженні з дорогою P-03 в 
північному напрямку була відремонтована велика ділянка 
(приблизна площа 3026,36 м2) у квітні 2015. На відремонтованій 
ділянці вже є колійність, що свідчить про проблему з основою 
дорожнього одягу. Також, на повороті, що також 
відремонтовано декілька місяців назад, уже є тріщини та колії.  

4 25.06.2015 Т-10-18 3 

Дочірнє підприємство "Київське обласне дорожнє 
управління ВАТ ДАК" "Автомобільні дороги України"  
філія "Згурівське райДУ" 

Гайдамака 
Максим 

Дорога в тріщинах вздовж обох сторін і поперек. Тріщини 
розподілені нерівномірно – в деяких місцях з високою 
щільністю, в деяких тріщин немає. Тріщини розвиваються з 
вибоїн. Зроблений ямковий ремонт в невеликих районах 
уздовж ділянки з тріщинами. На нещодавно відремонтованих 
місцях ділянки з тріщинами не відремонтовані. На дорозі 
колійність вздовж областей з тріщинами. 

5 26.06.2015 
Н-01  
 

2 

Дочірнє підприємство "Київське обласне дорожнє 
управління ВАТ ДАК" "Автомобільні дороги України" 
філія "Конча-Заспівське ДЕУ" 

Перістий 
Олександр 

Дорога вся в тріщинах, поверхня зношена. Дорога рівна, без 
колійності та напливів. Новий та старий ремонт покриває 
дорогу. В минулому, дорога була оброблена суспензійною 
сумішшю. Місцями є відремонтовані ділянки площею більше 20 
м2.   
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Таблиця 1. Розклад відвідування об’єктів, дороги, підрядники, інспектори з технічного нагляду, короткий опис стану доріг 

. 

№ Дата Дорога 
Категорія 
дороги 

Підрядник  Інспектор Опис дороги 

6 29.06.2015 М-05  1 
Дочірнє підприємство "Київське обласне дорожнє 
управління ВАТ ДАК" "Автомобільні дороги України" 
філія "Білоцерківське ДЕУ" 

 без інспектора 
Дорога в тріщинах, нерівна, покриття зруйноване, колійність, 
напливи. Ями поширюються в місцях стику з колесами, також 
виникає колійність, де збільшується кількість тріщин. 

7 30.06.2015 
Н-08  
 

2 

Дочірнє підприємство "Київське обласне дорожнє 
управління ВАТ ДАК" "Автомобільні дороги України"  
філія "Київське ДЕУ" 

Гайдамака 
Максим 

Ямковий ремонт завершено в Березні 2015. Повітряно-
струменевий метод, який використовувався 1-2 роки тому, 
вже руйнується. Поверхня в тріщинах, перехресні тріщини 
мають симетричне розташування –складається враження , 
що основа з бетону. Довга тріщина протягується посередині 
дороги. Ремонт, зроблений повітряно-струменевим методом 
в минулих роках, починає руйнуватись. 

8 01.07.2015 М-07 2 

Дочірнє підприємство "Київське обласне дорожнє 
управління ВАТ ДАК" "Автомобільні дороги України"  
філія "Києво-Святошинське ДЕУ". ТОВ «Дорстрой 
монтаж» 

Кириченко 
Анатолій 

Поверхня дороги нерівна. Наявна сітка тріщин та малі ями. 
Ямковий ремонт, зроблений повітряно-струменевим 
методом. Відремонтовані ділянки посипані щебнем малої 
фракції. Ремонтні роботи закінчилися в березні 2015. Деякі 
тріщини відремонтовані мастикою, деякі місця – повітряно-
струменевим методом 
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1.8. ОТРИМАНА ІНФОРМАЦІЯ 

Для кожної ділянки дороги, яку перевіряли, Укравтодор передав команді 
Консультанта відповідну документацію, загальний перелік якої наведено нижче і яка 
була прийнята в якості вихідних даних: 

 
- Звіти про виконання робіт; 
- Дефектні акти (якщо є); 
- Сертифікати матеріалів і паспорта; 
- Результати лабораторних досліджень (якщо є); 
- Список доріг і обсяги робіт, виконаних підрядниками протягом останніх 3х 

місяців; 
- Список підрядників, які виконували роботи; 
- Коментарі від нагляду, які відповідають за перевірку доріг; 
- Карта дорожньої мережі Київської області; 
- Протокол відхилення робіт, виконаних підрядником (для дороги Н-08). 

 
Додаток 1 включає повний перелік переданої документації. 

 

1.9. ПРОВЕДЕНІ ЗУСТРІЧІ 

В ході реалізації проекту було проведено ряд зустрічей. Нижче наведено їх короткий 
огляд. 
 
Перша зустріч. Міністерство інфраструктури, Укравтодор,( м.Київ, Україна.) 
Ця зустріч відбулася 25 травня 2015 року, у її ході відбулося  обговорення Технічного 
завдання та деталей Контракту. 
Під час зустрічі обговорили: цілі Проекту, місце проведення, було узгоджено на 
принциповому рівні масштаби, підходи і методологію. Крім того, обговорювався 
аналіз нинішньої ситуації з дорогами в Україні, існуючі процедури контролю якості 
робіт, перелік інформації та документів, необхідних для проекту. 
Будь ласка, дивіться повну версію Протоколу даної зустрічі в Додатку 2. 
 
Ознайомча зустріч зі Службою автомобільних доріг в Київській області (САДКО) (м. 
Київ, Україна). 
Ця зустріч була проведена в Києві 22 червня 2015, після підписання контракту. 
Були обговорені способи зв’язку, передача документів і графік відвідування об’єктів. 
У ході зустрічі САДКО заявила, що через те, що поточний ремонт не виконується, 
списки дефектних актів не надаються виконавцем – визначається тільки приблизний 
обсяг робіт та вказуються ділянки (наприклад, скільки м2 необхідно відремонтувати 
на ділянці дороги Х-Х). Немає детального опису робіт, які мають бути виконані, 
підрядник сам вирішує, який метод застосовувати для ремонту дороги. Крім того, 
було вирішено, що Служба автомобільних доріг в Київській області проведе 
лабораторний аналіз зразків кернів у місцях, які визначать експерти Консультанта. 
Будь ласка, дивіться повну версію Протоколу даної зустрічі в Додатку 2. 
 
 
Зустрічі з місцевими експертами: 
 
Олег Островерхий. Експерт ГО «Моя дорога» 
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Протягом зустрічі обговорили поточну ситуацію та стан доріг. Види ремонтних робіт, 
методологію, яка використовується Укравтодором. Існуючі стандарти і норми 
проектування, будівництва, ремонту та експлуатації автомобільних доріг. Структуру 
контролю якості ремонту Укравтодору. 
 
Сергій Кузьменко. ГО «Моя дорога» 
Обговорено інтенсивність руху та поточний стан доріг. 
 
Проміжна зустріч з Міністерством Інфраструктури, Роман Хміль (Київ, Україна. 2 
липня 2015 рік) 
Поточні результати та стан проекту. Визначення наступних кроків, щоб провести 
дослідження найбільш ефективно. Було вирішено, що роботи з обстеження 
виконаних робіт будуть завершені. Натомість зусилля будуть зосереджені на 
методології опису ремонтних робіт та самому технічному аналізі ремонтних робіт, 
які виконуються. Було узгоджено відбір лабораторних зразків керна і терміни 
підготовки Звіту Проекту та презентації. 
Будь ласка, дивіться повну версію Протоколу даної зустрічі в Додатку 2. 
 
Зустрічі з інженерами по технічному нагляду щодо якості ремонтних робіт.  
За час відвідування об’єктів команду Консультанта супроводжував інженер, що 
проводить технічний нагляд з контролю якості ремонту дороги від Служби 
автомобільних доріг у Київській області на відповідній ділянці автомобільних доріг. 
Протягом цих зустрічей поточний стан відповідних доріг було обговорено та 
отримана додаткова інформація, яка включала: 

- розташування відремонтованих ділянок; 
- рік будівництва чи капітального ремонту (при наявності інформації); 
- ремонтні роботи, що проводились протягом минулих періодів – тип ремонту, 

методика; 
- як були визначені ділянки доріг, що підлягали ремонту; 
- методи, які використовуються для нещодавно виконаних ремонтів; 
- як здійснюється технічний нагляд за роботами і як перевіряються об’єми 

виконаних робіт. 
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2. МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

2.1. МЕТОДИКА ВИБОРУ ДОРІГ ДЛЯ ІНСПЕКЦІЙ 

Базуючись на початковій інформації, отриманій від Міністерства та Укравтодору, 
була розроблена наступна схема відбору та визначення доріг, напрямків та ділянок, 
що будуть перевірені командою експертів Консультанта. 

1. Міністерством була надана інформація, яка містила локацію місць 
проведених ремонтів, об’єми відремонтованих ділянок в період з 
березня до червня 2015 р. 

2. Документи, надані Міністерством експертам, включали: 
a. Дефектні акти; 
b. Акти виконаних робіт за останні три місяці; 
c. Графік проведення ремонтних робіт; 
d. Карта доріг Київської області; 
e. Сертифікати матеріалів і паспорти, які використовувались 

Підрядником при проведенні ремонтних робіт; 
f. Список Підрядників, які виконували роботи. 

3. Були розглянуті наступні категорії доріг: 
a. Категорія 1: M – дороги міжнародного значення (5% від кількості 

доріг в Україні); 
b. Категорія 2: H - дороги національного значення (3% від кількості 

доріг в Україні); 
c. Категорія 3: T – дороги територіального значення (18% від кількості 

доріг в Україні). 
4. Обсяг робіт, виконаних підрядниками на певних ділянках дороги: 

a. Обсяг та кількість ремонтних робіт були враховані. 
5. Напрямок дороги: В Північному, Південному, Західному і Східному 

напрямку від Києва: 
6. Тип та методи ремонту: ямковий ремонт з використанням 

асфальтобетону, ремонт тріщин, повітряно - струменевий метод, 
поверхнева обробка. 

Після аналізу отриманої інформації було вирішено, що об’єкти перевірок мають 
враховувати наступні чинники: 

- Чотири напрямки: Північ, Південь, Захід, Схід. Даний критерій дозволить 
охопити різні топографічні умови, інтенсивність руху в кожному з чотирьох 
напрямків області; 

- Три типи доріг: Міжнародного, Національного, Територіального значень. 
Даний критерій дозволить перевірити якість обслуговування доріг на різних 
конструкціях та товщинах дорожнього покриття при різних рівнях 
інтенсивності транспортного потоку; 

- Ділянки доріг, де був виконаний більший обсяг робіт протягом останніх 
трьох місяців. Цей критерій дозволить охопити більшу кількість ділянок 
доріг при обмеженому часі Проекту; 

- Різні види ремонтних робіт. Важливо оцінити методи, підходи і якість всіх 
видів ремонту - побачити різницю між ними і з'ясувати, який тип ремонту є 
ефективними і що можна поліпшити. 
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В результаті врахування вищевказаних критеріїв, наступний список доріг був 
сформований: 

- M-01 – Дорога міжнародного значення в Північному напрямку, 1  категорія, об’єм 
ремонтних робіт 5460м2; 

- Н-07 (H-07) - Дорога національного значення в Північно-Східному напрямку, 2 
категорія, об’єм ремонтних робіт 2360 м2; 

- M-03 – Дорога міжнародного значення в Східному напрямку, 1 категорія, об’єм 
ремонтних робіт 756м2; 

- T-10-18 – Дорога територіального значення в Східному напрямку, 3 категорія, 
об’єм ремонтних робіт 467м2; 

- Н-08 (H-08) – Дорога національного значення в Південно-Східному напрямку, 2 
категорія, об’єм ремонтних робіт 3639м2; 

- Н-01 (H-01) – Дорога національного значення в Південно-Східному напрямку, 2 
категорія, об’єм ремонтних робіт 7125,2м2; 

- M-05 – Дорога міжнародного значення в Південному напрямку, 1 категорія, об’єм 
ремонтних робіт 10350,4м2; 

- M-07 – Дорога міжнародного значення в західному напрямку, 2 категорія, об’єм 
ремонтних робіт 703м2. 

 

2.2. МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ ТА ПЕРЕВІРКИ 

Отримана документальна інформація аналізувалась і наступна методологія була 
реалізована командою Консультанта: 

 
- Оцінка стандартів і правил для ремонтних робіт. Консультанти 

проаналізували існуючі українські стандарти для ремонтних робіт. 
Стандарт, що описує типи і методи ремонтних робіт П-Г.1-218-113: 2009 
Ремонт і технічне обслуговування доріг загального користування. На 
підставі цього документу було складено порівняння фактичного стану 
дороги до стану, відповідно стандартам; порівняння методів, які 
використовуються для ремонтних робіт і методів, описаних у стандарті; 

- Оцінка поточного ремонту доріг по відношенню до міжнародних 
стандартів. Зокрема, стандарт Великобританії, Керівництво для 
проектування доріг і мостів, документ HD 31/94; 

- Оцінка отриманої документації для підтвердження, що: 
o Обсяг робіт і методи ремонту доріг були визначені належним 

чином; 
o Матеріали, що використовувались для робіт відповідають 

національним стандартам (на основі сертифікатів матеріалів); 
o Раніше виконані лабораторні випробування відповідають 

національним стандартам. 
 

Під час огляду об’єктів, де були виконані ремонтні роботи, командою Консультанта 
була розроблена наступна методологія: 

 
- Візуальний огляд нещодавно відремонтованих ділянок. Для цього було 

розроблено протокол перевірки для кожної оглянутої ділянки (див. 
Додаток 3), в якому наступна інформація була зафіксована: 

o Дата , час, місце знаходження, категорія дороги; 
o Стан дороги – опис загальної ситуації на дорозі/ділянці, яким є 

візуальний стан дороги, якість дороги, ремонти (нещодавнього 
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ремонту та старого ремонту), чи є ями та деформації на ділянці. 
Детальна інформація візуального огляду записана, підготовлені 
фотографії; 

o Можлива причина руйнації дороги – візуально оцінити можливу 
причину проблем на дорозі, що сприяє виникненню тріщин, ям, 
колійності та ін. Базуючись на припущеннях експерта та таблиці 
2.4 до ВБН. В.2.3-218-186:2004 вказано причини руйнування 
дороги. Подальші лабораторні дослідження необхідні для більш 
точного визначення причин руйнувань; 

o Тип ремонту, використана методика та матеріали; 
o Доцільність ремонту – як недавно виконаний ремонт, так і 

ремонт минулих років; 
o Візуальна оцінка методів для перевірки відповідності 

національним та міжнародним стандартам; 
o Опис якості ремонту, як нещодавно виконаного, так і ремонту, 

виконаного в попередні роки; 
o Нотатки та необхідність відбору кернів для лабораторного 

аналізу; 
- Фото-звіт перевіреної ділянки. 

 

2.3. ЗМІНИ В МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОБСЯЗІ ПРОЕКТУ 

На перших етапах дослідження та після зустрічей з представниками Міністерства та 
Укравтодору і після отримання інформації, консультанти команди вирішили, що 
необхідно адаптувати методологію дослідження. Були внесені наступні зміни при 
огляді об’єктів: 

- Перехресна перевірка дефектних актів з візуальним оглядом дороги. 
Консультант виявив, що список дефектів точно такий самий, як і акт 
виконаних робіт. Там не було належного опису стану дороги чи 
визначення обсягу робіт до початку ремонту. Таким чином, було 
неможливо перевірити, чи співпадає обсяг зроблених ремонтних робіт з 
дефектними актами; 

- Площа відремонтованої ділянки. Неможливо порахувати кількість 
ремонтних робіт, так як акти виконаних робіт були підготовлені без 
вказання місця знаходження відремонтованих ділянок і не вистачало 
важливих деталей. Також, ділянки ремонту доріг настільки протяжні, що 
робить неможливим проведення перевірки площі ямкових ремонтів; 

- Різниця між звітом виконаних робіт та інспекції на місцях - звіти про 
виконані роботи не мають достатньої кількості інформації про точне 
місце розташування окремих відремонтованих ділянок і, таким чином, 
немає можливості відслідкувати відмінності. 
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2.4. СПИСОК УКРАЇНСЬКИХ НОРМ І ПРАВИЛ ДЛЯ РЕМОНТНИХ РОБІТ 

Наступні стандарти використовують для поточного та ямкового ремонтів і брались 
до уваги при оцінці методології робіт, матеріалів, які використовуються, і типу 
ремонту: 

 
1. ДБН В.2.3.-4-2007 Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина 
1. Проектування. Частина 2. Будівництво. 
Даний стандарт описує методологію і параметри проектування для доріг 
загального користування, дорожніх конструкцій, реконструкції та ремонту. 

 
2. ДСТУ 3587-97 Автомобільні дороги, вулиці та залізничні проїзди. 
Цей стандарт встановлює вимоги до дорожньо-експлуатаційного стану. Оцінка 
консультанта про стан доріг і порівняння з національними стандартами була 
зроблена з посиланням на цей документ. 

 
3. ДСТУ B.2.7-127:2006 Матеріали для будівництва. Щебенево-мастиковий 
бетон та щебенево-мастиковий асфальтобетон. Характеристики.  
Користуючись цим стандартом, Консультант перевіряв сертифікати матеріалів, 
паспорта на відповідність національним стандартам. 

 
4. ДСТУ Б B.2.7-119:2003 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон 
дорожній та аеродромний. 
Користуючись цим стандартом, Консультант перевіряв сертифікати матеріалів, 
паспорта на відповідність національним стандартам. 

 
5. СОУ 42.1-37641918-105:2013 Класифікація робіт з експлуатаційного 
утримання автомобільних доріг загального користування. 
Цей стандарт містить список робіт та типи ремонту для аварійних робіт, які 
підходять під дорогу. 

 
6. ГБН Г-1.218-182:2011 Ремонт автомобільних доріг загального 
користування. Види ремонтів та перелік робіт. 
В цьому стандарті виконано опис ремонтних робіт для капітального ремонту, 
поточного дрібного, поточного середнього і список робіт для кожного типу 
ремонту. 

 
7. ВБН Г.1-218-050-2001 Міжремонтні строки експлуатації дорожніх одягів 
та покриттів на автомобільних дорогах загального користування. 
Цей стандарт описує міжремонтні строки для ремонтів та утримання дороги після 
капітального і поточного середнього ремонтів.  

 
8. ВБН В.2.3-218-532:2007 Влаштування тонкошарових покриттів на 
автомобільних дорогах державного значення. 
Цей стандарт описує влаштування тонкошарових покриттів, методи, що вказують, 
які матеріали треба застосовувати, для яких робіт і якої товщини. 

 
9. ВБН В.2.3-218-186:2004 Дорожній одяг нежорсткого типу. 
Стандарт описує вимоги до проектування та умови оцінки дорожньої поверхні. 

 
10. П-Г.1-218-113:2009 Ремонт та утримання доріг загального 
користування. Технічні правила. 
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У цьому стандарті вимоги до стану дороги для комфортного, безпечного, 
безперервного руху. Правила встановлюють вимоги до стану дорожньої поверхні, 
типу і методів ремонтних робіт і технічного обслуговування дороги. 

 

2.5. ОЦІНКА ОТРИМАНИХ ДОКУМЕНТІВ 

Дефектні акти. 
 
Укравтодор забезпечив Консультантів дефектними актами для ділянок дороги, які 
підлягали інспекції. Дефектні акти, отримані командою Консультантів, були копіями 
актів виконаних робіт, але самих витрат там не було. Укравтодор також повідомив 
команду Консультантів, що дефектний акт для ремонтних робіт, обсяг і опис робіт 
надаються після завершення робіт на ділянці, Підрядником. Такий підхід не 
дозволив команді Консультанта виконати порівняння чи провести перевірку об’єму 
виконаних ремонтних робіт по відношенню до тих, що описані у дефектних актах та 
звітах про виконані роботи. 
 
Команда Консультанта очікувала отримати звіт про стан відремонтованої ділянки 
дороги, який містить опис руйнації дороги та специфікацію майбутнього типу 
ремонту на різних частинах дороги по всій довжині, та приблизний розрахунок 
необхідних об’ємів робіт. 

 
Акти виконаних робіт. 
 
Укравтодор надав Консультанту акти виконаних робіт для ділянок доріг, які 
перевірятимуться. Ці акти були виконані в формах КБ-2, відповідно до вимог для 
державних структур. Акти виконаних робіт складаються з інформації про назву 
дороги, секції, призначеного підрядника, типу і обсягу ремонтних робіт, які були 
виконані, використаних матеріалів, одиничні розцінки і вартість робіт. Звіти 
складаються на щомісячній основі і містять інформацію про роботи, проведені в 
конкретний місяць для визначеної дороги. 
 
Кожен звіт, підготовлений для всієї ділянки дороги, яка знаходиться у 
відповідальності підрядника без деталей місця розташування відремонтованих 
секцій / вибоїн. Кілька об’єктів містили креслення і список ямкових ремонтів, де 
описані розташування і кількість виконаних робіт. Через велику протяжність 
відремонтованих ділянок дороги і відсутність належного опису та визначення їх 
місць розташування  було неможливо забезпечити перехресну перевірку об’ємів та 
виду робіт, які були застосовані згідно звітів про виконані роботи на відповідній 
ділянці дороги. Ця проблема ще більш ускладняється тим, що на одні й ті же ділянці 
дороги було проведено ремонт в різних місяцях в різні періоди і було неможливо 
відрізнити ремонт, проведений в травні з ремонтом, проведеним в березні, і 
порівняти з актами виконаних робіт. 
 
Консультант провів перехресну перевірку методів ремонтних робіт, які описано в 
актах виконаних робіт. Методи чітко описані і знаходяться в повній відповідності зі 
стандартами України (П-Г.1-218-113: 2009 Ремонт і технічне обслуговування дороги. 
Роботи з утримання). 
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Сертифікати матеріалів та паспорти 
Кожен акт виконаних робіт містить сертифікати матеріалів і паспорти сумішей, бітуму 
і щебню, що використовувались підрядником при виконанні робіт з технічного 
обслуговування. 
 
Команда консультанта провела перехресну перевірку використаних матеріалів, 
описаних в паспортах матеріалів зі стандартами України. Рекомендації щодо типу 
матеріалів які можна використовувати при ремонтних роботах можна знайти в П-Г.1-
218-113: 2009 ремонт і технічне обслуговування дороги, роботи з утримання. ДСТУ Б 
В.2.7-127: 2006 Будівельні матеріали. Цементобетонні і асфальтобетонні суміші. 
Технічні вимоги. 
 
На основі аналізу отриманої документації – сертифікатів матеріалів, паспортів - всі 
матеріали, використані для ремонтних робіт, відповідають національним 
стандартам.  
 
Консультант зазначив, що часто кілька різних типів матеріалів використовуються на 
кожній ділянці дороги, але у звітах не вказано, який матеріал був використаний у 
якому місці і для якої технології ремонту. 
 
Лабораторний аналіз 
На дорозі M-03 був зроблений капітальний ремонт верхнього шару покриття. 
Укравтодор провів відбір зразків кернів та лабораторний аналіз, що є обов’язковою 
частиною для даних видів робіт. Консультантам були надані копії результатів 
лабораторних випробувань; Консультанти провели перевірку щодо дотримання 
вимог стандартів (ДСТУ Б В.2.7-127:2006 Будівельні матеріали. Цементобетонні та 
асфальтобетонні суміші. Технічні вимоги) - ніяких відхилень не було знайдено, всі 
характеристики лабораторних випробувань повністю відповідають існуючим 
стандартам України. 

 

2.6. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ВІДБОРУ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ВИДІВ РЕМОНТУ 

Методологія ремонтних робіт, описана в Українських стандартах (5, 6, 7, 10). 
Стандарти описують: 

- види ремонтних робіт: капітальний ремонт, поточний середній та дрібний 
ремонт, аварійні ремонтні роботи; 

- інтервали для ремонтних робіт; 
- перелік і типи методів ремонтних робіт; 
- заходи з технічного обслуговування; 
- критерії оцінки стану дороги; 

 
Стандарти не мають: 

- визначення можливих схем технічного обслуговування; 
- керівництва для прийняття рішень при оцінці стану дороги, аби визначити 

тип ремонту; 
- процедура вибору найбільш доцільного методу ремонту який повинен 

застосовуватися; 
- проектні вимоги до ремонтних робіт; 
- вимоги до врахування економічного розрахунку при виборі технічного 

обслуговування доріг; 
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Фактичний процес ремонтних робіт включає в себе: 
- підписання контракту з підрядником на період одного року. В контракті 

вказуються ділянки доріг, за які відповідає підрядник та визначено 
бюджет; 

- підряднику дається завдання провести ремонтні роботи на заданих 
ділянках; 

- інженер технічного нагляду забезпечує оцінку об’ємів робіт у співпраці з 
підрядником; 

- залежно від доступних об’ємів фінансування, інженер технічного нагляду 
та підрядник визначають ділянки, які найбільше потребують ремонту та 
типи ремонтних робіт; 

- інженер технічного нагляду не завжди присутній на об’єкті під час 
виконання робіт; 

- обсяг робіт перевіряється інспектором з урахуванням інформації про 
об’єми матеріалів, що використовувались під час ремонтних робіт..
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3. ВИСНОВКИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ 

3.1. РЕЗЮМЕ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕРЕВІРОК ЯКОСТІ РЕМОНТНИХ РОБІТ 

Під час перевірки якості проведених ремонтних робіт, для кожної секції дороги було 
складено «Протокол перевірки об’єкта». Приклад протоколу перевірки можна 
знайти в Додатку 3. 
 
Нижче резюме висновків з кожної перевіреної ділянки та дороги, з описом 
використаної технології ремонту, якості ремонту, доцільності та ефективності 
ремонтних робіт, руйнування дороги та можливих причин цих руйнувань. 
 
Карту з оглянутими дорогами показано на Рис.2 

 
 

День 1. 2015/06/24 
Дорога M-01. Дорога міжнародного значення, категорія 1. 
 
Ділянка KM 18+730-20 Північ 
Стан дороги. Дорога вся в тріщинах, поверхня зношена і має багато невеликих 
неглибоких ям. Дорога без напливів та рівна, що свідчить про надійний шар основи. 
Причина руйнування. Дорожнє покриття зношене. Асфальт став крихким, що 
свідчить про застарілість дорожнього одягу. Через попадання стоячої води через 
тріщини, циклів замерзання-розмерзання руйнуються шари дорожнього одягу. 
Тріщини дорожнього одягу можуть порушить надійність шару основи. 
Тип ремонту, матеріали та методи, які використовувались. Повітряно-струменевий 
метод, ямковий ремонт. Візуально, асфальт чи бітумна емульсія. Засипка асфальтом 
з подальшим утрамбовуванням, фрезерування з нарізкою по периметру. Повітряно-
струменевий метод не передбачає фрезерування та нарізку по периметру. 
Якість ремонту. Свіжий ямковий ремонт зроблений поверх ямкового ремонту 
минулих робіт. Ямковий ремонт зроблений правильно, поверхня рівна, знаходиться 
в хорошому стані. Старий ремонт з попередніх років все ще знаходяться в хорошому 
стані. Це показує якість ямкового ремонту минулих років. Недавній ямковий ремонт 
повітряно-струменевим методом вже зруйнувався, немає ознак підготовки поверхні 
перед ремонтом. 
Доцільність ремонту. Поверхня дороги зношена. Ямковий ремонт не усунув усі 
тріщини і невеликі отвори. Вода, як і раніше поступає в тріщини та ями, 
відбуватиметься замерзання-розмерзання шарів у зимові місяці, що спричинить 
подальше руйнування дороги і збільшить крихкість дорожнього покриття. Є велика 
кількість ділянок із щільно виконаним ямковим ремонтом. Однозначно потрібно 
робити реконструкцію дороги на цій ділянці , особливо верхнього шару покриття. 
Виконаний ремонт є неефективним та не виправдовує свої витрати. 
 
Ділянка KM 25-27-31 Північ 
Стан дороги. Дорога вся в тріщинах, поверхня зношена і має багато невеликих 
неглибоких ям. Дорога без напливів та рівна, що свідчить про надійний шар основи. 
Причина руйнування. Дорожнє покриття зношене. Асфальт став крихким, що 
свідчить про застарілість дорожнього одягу. Причиною є попадання води через 
тріщини, циклів замерзання-розмерзання, руйнуються шари дорожнього одягу. 
Тріщини втомленості свідчать про структурні руйнування нижніх шарів дорожнього 
покриття. 
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Тип ремонту, матеріали та методи, які використовувались. Повітряно-струменевий 
метод, ямковий ремонт. Візуально, асфальт чи бітумна емульсія. Засипка асфальтом 
з подальшим утрамбовуванням, фрезерування з нарізкою по периметру. Повітряно-
струменевий метод не передбачає фрезерування та нарізку по периметру. 
Якість ремонту. Свіжий ямковий ремонт зроблений поверх ямкового ремонту 
минулих робіт. Ямковий ремонт зроблений правильно, поверхня рівна, знаходиться 
в хорошому стані. Старий ремонт з попередніх років все ще знаходяться в хорошому 
стані. Це показує якість ямкового ремонту минулих років. Недавній ямковий ремонт 
струменевим методом вже зруйнувався, немає ознак підготовки поверхні перед 
ремонтом. 
Доцільність ремонту. Поверхня дороги зношена. Ямковий ремонт не усунув усі 
тріщини і невеликі отвори. Вода, як і раніше, поступає в тріщини та ями, 
відбуватиметься замерзання-розмерзання шарів у зимові місяці, що спричинить 
подальше руйнування дороги і збільшить крихкість дорожнього покриття. Є велика 
кількість ділянок із щільно виконаним ямковим ремонтом. Однозначно потрібно 
робити реконструкцію дороги на цій ділянці та особливо верхнього шару покриття. 
Виконаний ремонт є неефективним та не виправдовує свої витрати. 
 
Ділянка KM 29 Південь 
Стан дороги. Дорога вся в тріщинах, поверхня зношена і має багато невеликих 
неглибоких ям. Дорога без напливів та рівна,  що свідчить про надійний шар основи. 
Ділянка дороги повністю вкрита ямковими ремонтами. Ті ділянки, які не мають 
ремонту, вкриті тріщинами. 
Причина руйнування. Дорожнє покриття зношене. Асфальт став крихким, що 
свідчить про застарілість дорожнього одягу. Через попадання води через тріщини, 
циклів замерзання-розмерзання руйнуються шари дорожнього одягу. Тріщини від 
втомлюваності дорожнього одягу можуть порушить надійність шару основи. Дорога 
рівна, що свідчить про задовільний стан дорожньої основи. Тріщини втомленості 
свідчать про структурні руйнування нижніх шарів дорожнього покриття. 
Тип ремонту, матеріали та методи, які використовувались. Повітряно-струменевий 
метод, ямковий ремонт. Візуально, асфальт чи бітумна емульсія. Засипка асфальтом 
з подальшим утрамбовуванням, фрезерування з нарізкою по периметру. 
Струменевий метод не передбачає фрезерування та нарізку по периметру. 
Якість ремонту. Свіжий ямковий ремонт зроблений поверх ямкового ремонту 
минулих робіт. Ямковий ремонт зроблений правильно, поверхня рівна, знаходиться 
в хорошому стані. Старий ремонт з попередніх років все ще знаходяться в хорошому 
стані. Це показує якість ямкового ремонту минулих років. Недавній ямковий ремонт 
повітряно-струменевим методом вже зруйнувався, немає ознак підготовки поверхні 
перед ремонтом. 
Доцільність ремонту. Поверхня дороги зношена. Ямковий ремонт не усунув усі 
тріщини і невеликі отвори. Вода, як і раніше, поступає в тріщини та ями, 
відбуватиметься замерзання-розмерзання шарів у зимові місяці, що спричинить 
подальше руйнування дороги і збільшить крихкість дорожнього покриття. Є велика 
кількість ділянок із щільно виконаним ямковим ремонтом. Однозначно потрібно 
робити реконструкцію дороги на цій ділянці та особливо верхнього шару покриття. 
Виконаний ремонт є неефективним та не виправдовує свої витрати. 
 
Підсумок по дорозі M-01.  
Дорожнє покриття зношене. В деяких місцях – слабка основа, яку потрібно 
ремонтувати. В цілому, повністю вся ділянка верхнього шару, а також, 
найімовірніше, підстилаючого шару, а в деяких місцях і дорожня основа вимагає 
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повної заміни. Об’єм робіт для ремонту можна визначити при проведенні серії 
випробувань дороги. 
 
 
День 1. 2015/06/24 
Дорога H-07. Дорога національного значення, категорія 2. 
 
Ділянка KM 32+300 Схід 
Стан дороги. Дорога вся в тріщинах, поверхня зношена і має багато невеликих 
неглибоких ям. Видно сліди стоячої води. Дорога має хвилястість, це вказує на 
проблему слабкого шару основи. 
Причина руйнування. Дорожнє покриття зношене. Асфальт став крихким, що 
свідчить про застарілість дорожнього одягу. Через попадання стоячої води через 
тріщини, циклів замерзання-розмерзання руйнуються шари дорожнього одягу. 
Дорога горбиста , це свідчить про проблему слабкого шару основи. 
Тип ремонту, матеріали та методи, які використовувались. Ямковий ремонт. 
Візуально, асфальт. Засипка асфальтом з подальшим утрамбовуванням, 
фрезерування з нарізкою по периметру. 
Якість ремонту. Ямковий ремонт зроблений правильно, поверхня рівна, знаходиться 
в хорошому стані. Старий ремонт з попередніх років все ще знаходяться в хорошому 
стані. Це показує хорошу якість ямкового ремонту минулих років. В одному місці 
ремонт після трьох років зруйнований. 
Доцільність ремонту. Поверхня дороги зношена. Ямковий ремонт не усунув усі 
тріщини і невеликі отвори. Вода, як і раніше, поступає в тріщини та ями, 
відбуватиметься замерзання-розмерзання шарів у зимові місяці, що спричинить 
подальше руйнування дороги і збільшить крихкість дорожнього покриття. Є велика 
кількість ділянок із щільно виконаним ямковим ремонтом. Однозначно потрібно 
робити реконструкції дороги на цій ділянці та особливо верхнього шару покриття. 
Виконаний ремонт є неефективним та не виправдовує свої витрати. 
 
Ділянка KM35+000 
Стан дороги. Дорога вся в тріщинах, поверхня зношена і має багато невеликих 
неглибоких ям. Видно сліди стоячої води. Дорога має хвилястість, це вказує на 
проблему слабкого шару основи. 
Причина руйнування. Дорожнє покриття зношене. Асфальт став крихким, що 
свідчить про застарілість дорожнього одягу. Через попадання стоячої води через 
тріщини, цикли замерзання-розмерзання руйнуються шари дорожнього одягу. 
Дорога горбиста , це свідчить про проблему слабкого шару основи. 
Тип ремонту, матеріали та методи, які використовувались. Ямковий ремонт. 
Візуально, асфальт. Засипка асфальтом з подальшим утрамбовуванням, 
фрезерування з нарізкою по периметру. 
Якість ремонту. Ямковий ремонт зроблений правильно, поверхня рівна, знаходиться 
в хорошому стані. Старий ремонт з попередніх років все ще знаходяться в хорошому 
стані. 
Доцільність ремонту. Поверхня дороги зношена. Ямковий ремонт не усунув усі 
тріщини і невеликі отвори. Вода, як і раніше, поступає в тріщини та ями, 
відбуватиметься замерзання-розмерзання шарів у зимові місяці, що спричинить 
подальше руйнування дороги і збільшить крихкість  дорожнього покриття. Є велика 
кількість ділянок із щільно виконаним ямковим ремонтом. Однозначно потрібно 
робити реконструкцію дороги на цій ділянці та особливо верхнього шару покриття. 
Виконаний ремонт є неефективним та не виправдовує свої витрати. 
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Ділянка KM 43, Захід 
Стан дороги. Дорога вся в тріщинах, поверхня зношена і має неглибокі ями. Дорога 
рівна, не спостерігається хвиль та колійності. Приблизно на 40% дорожнього 
покриття даної ділянки було виконано ямковий ремонт протягом останніх кількох 
місяців. 
Причина руйнування. Дорожнє покриття зношене. Асфальт став крихким, що 
свідчить про застарілість дорожнього одягу. Через попадання стоячої води через 
тріщини, цикли замерзання-розмерзання руйнуються шари дорожнього одягу. 
Дорога рівна, це свідчить про те,  що шар основи в хорошому стані. Тріщини від 
втомлюваності дорожнього одягу можуть свідчити про зношеність шару основи. 
Тип ремонту, матеріали та методи, які використовувались. Ямковий ремонт. 
Візуально, асфальт. Засипка асфальтом з подальшим утрамбовуванням, 
фрезерування з нарізкою по периметру. 
Якість ремонту. Ямковий ремонт зроблений правильно, поверхня рівна, знаходиться 
в хорошому стані. Старий ремонт з попередніх років все ще знаходяться в хорошому 
стані. Це вказує на хорошу якість ямкового ремонту минулих років. Деякі латки 
площею більше 10 м2 
Доцільність ремонту. Поверхня дороги зношена. Ямковий ремонт не усунув усі 
тріщини і невеликі отвори. Вода, як і раніше, поступає в тріщини та ями, 
відбуватиметься замерзання-розмерзання шарів у зимові місяці, що спричинить 
подальше руйнування дороги і збільшить крихкість  дорожнього покриття. За останні 
декілька місяців на близько 40% дорожнього покриття даної ділянки було виконано 
ямковий ремонт. Однозначно потрібно робити реконструкцію дороги на цій ділянці 
та особливо асфальтобетонного покриття. 
Виконаний ремонт є неефективним та не виправдовує свої витрати. 
 
Підсумок по дорозі H-07.  
Дорожнє покриття зруйноване. Основа слабка. Ділянка в повному обсязі потребує 
капітального ремонту. 
 
 
День 2. 2015/06/25 
Дорога M-03. Дорога міжнародного значення. Категорія 1. 
 
Ділянка 19+800 – КМ 20+000, Схід, збудована в 2004 
Стан дороги. Дорога в хорошому стані, немає постійних(систематичних) тріщин, 
вибоїн, колійності. Ті тріщини, які з’явилися, відремонтовані (заповнені бітумом). В 
деяких місцях є ямковий ремонт дво-, трирічної давності, в хорошому стані – немає 
тріщин чи вибоїн. 
Причина руйнування. Виникнення дефектів могли спричинити габаритні вантажівки 
на перших двох смугах, так як на третій і четвертій майже зовсім немає дефектів та 
тріщин. Глибина тріщин незрозуміла. 
Тип ремонту, матеріали та методи, які використовувались. Заповнення тріщин 
бітумом. Повітряно-струменевий метод. Ямковий ремонт. Асфальт (з 2012-2013 
ремонт ). Бітум. 
Якість ремонту. Ремонт тріщин виконано якісно, виглядає щільно, поверхня рівна. 
Ремонт, виконаний повітряно-струменевим методом, вже зруйновано і 
видавлюється. Можливо, глибина та об’єм дефектів завелика для ремонту цим 
методом. Старий ямковий ремонт в хорошому стані, краї обрізано рівно, тріщин не 
виникло. Тріщини, заповнені бітумом,  виконано якісно, без пробілів. 
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Доцільність ремонту. Ямковий ремонт і ремонт тріщин доцільний і виконаний 
правильно. Повітряно-струменевий метод краще замінити ямковим ремонтом. 
Немає слідів щебню після виконання ремонту повітряно-струменевим методом. 
 
Ділянка КМ 41+300 – КМ 45+000, Схід 
Стан дороги. В 2001 році на ділянці був проведений ремонт (технологія 
тонкошарової холодної укладки спеціальної суміші, що складається з щебню 
підібраного складу, в'яжучого, дрібного заповнювача і спеціальних добавок 
(товщина - 20 мм)). В цілому, ділянка не рівна. На з’єднанні з дорогою Р-03 велика 
ділянка (3026,36 м2, згідно з актами виконаних робіт) ямкового ремонту, зробленого 
в квітні 2015 року. Ділянки з новою поверхнею вже мають сліди утворення колій, що 
вказує на проблеми з підстилаючими шарами. В місці повороту конструкція нового 
(2015) відремонтованого асфальту вже є тріщини та колійність. 
Причина руйнування. Старість дороги, дуже довгий час не робили капітального 
ремонту, можливо, пошкодження великогабаритним важким транспортом. 
Тип ремонту, матеріали та методи, які використовувались. Шар асфальту 
завтовшки 6 см. Асфальт. Обрізка країв, ґрунтовка, укладка асфальтоукладчиком. 
Якість ремонту. Ямковий ремонт виглядає здійсненим належним чином - краї 
обрізані і прогрунтовані. 
Доцільність ремонту. Вже видно напливи після проведеного ремонту. Потрібно 
робити повноцінний ремонт, а також приділити увагу укріпленню нижнього шару 
основи. В місцях повороту на новому асфальті вже є тріщини через великогабаритні, 
важкі вантажівки та спрямовані поперечні зусилля від них. Потрібно 
використовувати більш надійний та сильний матеріал в таких місцях. 
 
Підсумок по дорозі M-03.  
На ділянці 18-35 ситуація хороша. Проаналізувавши витрати, для утримання цієї 
ділянки рекомендується робити поверхневу обробку, яка дозволить збільшити 
термін служби цієї ділянки. 
Для ділянки  41+300-45+000 рекомендується капітальний ремонт, так як 
великогабаритний транспорт руйнує недавно відремонтоване покриття. Треба 
використовувати більш якісний матеріал для будівництва, особливо на поворотах. 
 
 
День 2. 2015/06/25 
Дорога T-10-18. Дорога територіального значення, категорія 3. 
 
Ділянка КМ 55+000 – КМ 70+000 , Схід 
Стан дороги. Дорога має сітку тріщин, як повздовж, так і поперек. Тріщини 
розподілені нерівномірно, в деяких місцях вони дуже сконцентровані, в інших їх 
майже зовсім немає. Тріщини призводять до утворення ям. Пряма довга тріщина з 
малими ділянками відремонтованих ям вздовж неї. У недавно відремонтованих 
місцях тріщини вже призвели до утворення нових ям. На дорозі утворилась 
колійність вздовж місцях тріщин. 
Причина руйнування. Дорога стара – поверхня зруйнована. Причиною цього також 
є колійність та тріщини. Вода потрапляє в конструкцію дороги через тріщини, і як 
наслідок подальше руйнування верхніх шарів. 
Тип ремонту, матеріали та методи, які використовувались. Ямковий ремонт, 
здійснений в окремих малих руйнуваннях. Асфальт. Обрізка країв, ґрунтовка. 
Засипка і ущільнення асфальту. 
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Якість ремонту. Ямковий ремонт візуально зроблений правильно, краї обрізані та 
ґрунтовані. В місцях є нерівно обрізані краї і новий асфальт постелений наверх 
старого неправильним чином. 
Доцільність ремонту. В цілому, дорога потребує капітального ремонту через велику 
кількість тріщин. Тріщини навколо відремонтованих ділянок дозволяють 
проникненню води всередину, є велика ймовірність руйнування відремонтованих 
ділянок та виникненню нових ям після дощу. Це показує невиправданість та 
недоцільність ремонту та використаних коштів. Потрібно, щоб тріщини були 
відремонтовані. Багато великих тріщин та зруйнованих ділянок дороги не були 
відремонтовані. 
 
Підсумок по дорозі T-10-18.  
На ділянці КМ 55+000- КМ 70+000 рекомендується капітальний ремонт, включаючи 
нижні шари. 
 
 
День 3. 2015.06.26 
Дорога H-01. Дорога національного значення. Категорія 2. 
 
Ділянка, KM 34+800 – КМ 45+000 , Південь 
Стан дороги. Дорога в тріщинах, дорожній одяг зношений. Дорога рівна, немає 
напливів та колійності. Новий і старий ремонт зберігся на дорозі. Дорога була 
оброблена сларрісілом багато років тому. Є місця, де площа відремонтованих ям 
більше 20 м2. 
Причина руйнування. Дорожній одяг зруйнований. Дорога рівна, що свідчить про 
надійне земляне полотно. Тріщини з’явились від втомлюваності нижніх шарів 
дорожнього одягу. 
Тип ремонту, матеріали та методи, які використовувались. Ямковий ремонт. 
Асфальт. 
Якість ремонту. В цілому, ремонт зроблений правильно  на  рівні загального 
дорожнього покриття. На деяких ділянках відремонтовані частини просіли, це 
свідчить, що основа дорожнього одягу слабка. Старий ремонт в хорошому стані, 
немає тріщин. Це вказує на те, що якість ямкового ремонту хороша. Деякі 
відремонтовані ділянки площею більше 5 м2. 
Доцільність ремонту. Поверхня дорожнього одягу зруйнована. Ремонт не покрив усі 
тріщини та ями. Вода все ще проникатиме в конструкцію дороги і в зимові місяці 
відбуватиметься процес замерзання-розмерзання, що приведе до крихкості 
дорожнього покриття та подальшого руйнування дороги. Потрібно робити 
реконструкцію дороги, обстежити надійність земляного полотна та основи 
дорожнього одягу. Цей ремонт не є ефективним і не виправдовує витрати. 
 
Ділянка KM 53+000 – КМ 61+300, Південь 
Стан дороги. Дорога в тріщинах, дорожній одяг зруйнований та зношений. На 
спусках та підйомах виявлено напливи. Напливи асфальту вздовж правої сторони 
дороги. 
Причина руйнування. Дорожнє покриття зруйноване. Виглядає, що впродовж 
довгого часу в жаркий період великогабаритні важкі вантажівки вкочували асфальт, 
створюючи упадини з напливами. Крім того, основа земляного полотна слабка, щоб 
нести верхні шари з навантаженнями. 
Тип ремонту, матеріали та методи, які використовувались. Ямковий ремонт. 
Засипка асфальтом з подальшим утрамбовуванням, фрезерування з нарізкою по 
периметру. Асфальт. 
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Якість ремонту. На цій секції виконано ямковий ремонт з засипкою холодного 
асфальтобетону в холодний період року. Матеріал виглядає твердим після декількох 
місяців ремонту. Також старі відремонтовані ділянки витримують навантаження від 
вантажівок і до цих пір в хорошому стані. 
Доцільність ремонту. Поверхня дороги зруйнована. Ремонт не покрив всі 
руйнування та колійність на дорозі. Секція потребує капітального ремонту як 
дорожнього одягу, так і укріплення земляного полотна. 
 
Ділянка KM 81+000 – КМ 82+300, Південь 
Стан дороги. Дорога в тріщинах, поверхня знищена і зношена. Тріщини з’являються 
вздовж колії. На секції зроблений новий ямковий ремонт. Видно ремонт з минулих 
років. Колійність і тріщини виникають на відремонтованих ділянках. 
Причина руйнування. Поверхня дороги зруйнована. Так як дорога рівна, причиною 
дефектів є старість асфальту. Утворення нових колійностей дають причину перевірки 
міцності основи земляного полотна. 
Тип ремонту, матеріали та методи, які використовувались. Ямковий ремонт. 
Засипка асфальтом з подальшим утрамбовуванням, фрезерування з нарізкою по 
периметру. Асфальт. 
Якість ремонту. Відремонтовані ділянки рівно обрізані і є сліди бітуму на краях. 
Доцільність ремонту. Покриття дороги зруйноване. Тріщини не відремонтовані, а 
вони призводять до утворення ям, після того як вода проникне в конструкцію дороги, 
відбуватимуться процеси замерзання-розмерзання в зимові місяці. Ямковий ремонт 
не вирішить проблем даної ділянки і влаштування нового покриття чи капітальний 
ремонт рекомендується. 
 
Ділянка, KM 64+000 – 66+000, Північ 
Стан дороги. Дорога в тріщинах, поверхня зруйнована і є колійність. 20% ділянки 
відремонтовані. Ями утворюються в місцях колійності та напливів. 
Причина руйнування. Поверхня дороги зруйнована. Дорога не рівна. Виникнення 
нових напливів свідчить про те, що проблема також в слабкій основі земляного 
полотна  
Тип ремонту, матеріали та методи, які використовувались. Ямковий ремонт. 
Засипка асфальтом з подальшим утрамбовуванням, фрезерування з нарізкою по 
периметру. Асфальт. 
Якість ремонту. Краї ям обрізані рівно і видно сліди бітуму як ґрунтовки. Ями на рівні 
з дорожнім одягом. В цілому, ямковий ремонт зроблений правильно. 
Доцільність ремонту. Поверхня дороги зруйнована. Основу дороги потрібно 
укріпити і замінити верхній шар. Зосереджених тріщин настільки багато та в такому 
стані, що доцільним та ефективним буде тільки капітальний ремонт з укріпленням 
основи або реконструкція дороги. 
 
Підсумок по дорозі H-01.  
Всі перевірені ділянки дороги потребують капітального ремонту, включаючи 
укріплення основи. 
 
 
День 4. 2015/06/29 
M-05. Дорога міжнародного значення. Категорія 1 
 
Ділянка, KM 101+650 – КМ 102+000, Південь 
Стан дороги. Дорога в тріщинах, нерівна, поверхня зруйнована, зношена, в 
колійності. Ями виникають на коліях, у місцях, де є колійність та багато тріщин. 
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Причина руйнування. Поверхня дороги зруйнована. Тріщини дозволяють проникати 
воді в конструкцію дороги, замерзати,-розмерзати і, як наслідок, руйнується 
поверхня. Поява нової колійності вказує на те, що потрібно обстежити основу - 
земляне полотно. 
Тип ремонту, матеріали та методи, які використовувались. Ямковий ремонт. 
Засипка асфальтом з подальшим утрамбовуванням, фрезерування з нарізкою по 
периметру. Асфальт. 
Якість ремонту. Відремонтовані ями рівно зрізані по периметру. Ремонт на рівні з 
дорогою і рівна поверхня. В цілому, ямковий ремонт якісний. 
Доцільність ремонту. Поверхня дороги зруйнована. Після ремонту на поверхні 
виникла нова колійність. Даний вид ремонту верхнього шару не доцільний на цій 
ділянці. 
 
Ділянка, KM 107+500 – КМ 108+000 
Стан дороги. Дорога в тріщинах. Ділянки з ремонтом минулих років з новими 
відремонтованими ділянками навколо. 
Причина руйнування. Поверхня дороги зруйнована, стара. Тріщини дозволяють воді 
проникати в дорогу, ефект заморожування-розморожування руйнує дорогу. Також 
габаритні автомобілі  можуть являтися причиною руйнування дороги. 
Тип ремонту, матеріали та методи, які використовувались. Ямковий ремонт. 
Засипка асфальтом з подальшим утрамбовуванням, фрезерування з нарізкою по 
периметру. Асфальт. 
Якість ремонту. Відремонтовані ями рівно зрізані по периметру. Ремонт на рівні з 
дорогою і рівна поверхня. 
Доцільність ремонту. Поверхня дороги зруйнована. На ділянках, де зроблений 
ремонт, з’явилась нова колійність. 
 
 
Ділянка, KM 90+500 –  КМ 92+000, Північ 
Стан дороги. Дорога в тріщинах, нерівна, в колійностях. На ділянці виконаний 
ремонт в попередні періоди. 
Причина руйнування. Поверхня дороги зруйнована, стара. Тріщини дозволяють воді  
проникати в дорогу, ефект заморожування-розморожування руйнує дорогу. Також 
габаритні автомобілі є можливою причиною руйнування дороги. 
Тип ремонту, матеріали та методи, які використовувались. Повітряно-струменевий 
метод. Бітум зі щебнем. Струменевий метод з бітумом та щебнем. 
Якість ремонту. Бітум зі щебнем вводять в тріщини та ями діаметром до 50 см. Не 
всі тріщини відремонтовані. 
Доцільність ремонту. Роботи з ремонту цієї дороги не впливають на ситуацію в 
цілому по стану дороги, так як тріщин дуже багато. Через 2-3 місяці зроблений 
ремонт зруйнується. 
 
Підсумок по дорозі M-05.  
Дорога потребує капітального ремонту, деякі ділянки потребують укріплення 
основи. 
 
 
День 5. 2015/06/30 
Дорога H-08.Дорога національного значення, категорія 2. 
 
Ділянка, KM 1+900 – КМ 2+000, Південно-Східний 
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Стан дороги. Дорога в тріщинах. Роботи не були прийняті, так як був використаний 
недоцільний матеріал. 
Причина руйнування. Дорожнє покриття зруйноване. Складається враження, що 
проблема з основою дорожнього одягу.  
Тип ремонту, матеріали та методи, які використовувались. Ремонт тріщин. Бітум. 
Заповнення тріщин бітумом. 
Якість ремонту. Матеріал, який використали, неякісний та не підходить для даного 
виду ремонтних робіт. Метод, який використовується – неправильний. 
Доцільність ремонту. Метод, який використовується – неправильний. Матеріал 
витікає з тріщин при підвищенні температури. 
 
Ділянка, KM 8+000 – КМ 9+000, Південно-Східний 
Стан дороги. Дорога в тріщинах, рівна. Перехресні тріщини – симетричні, здається, 
що нижній шар з бетону. Одна довга пряма тріщина посередині дороги. Повітряно-
струменевий метод, застосований минулого року, має незадовільний вигляд. 
Причина руйнування. Покриття старе. Проблема слабкої основи  
Тип ремонту, матеріали та методи, які використовувались. Заповнення тріщин 
мастикою і щебнем поверх фракції 3-5 мм. Мастика і щебінь. Видування гарячим 
повітрям, прочищення тріщин. Заповнення тріщин мастикою, зверху посипання 
щебнем фракції 3-5 мм. Повітряно-струменевий метод минулих років. 
Якість ремонту. Через 3 місяці після проведення робіт якість ремонту хороша. 
Доцільність ремонту. Метод заповнення тріщин правильний і доцільний. 
 
Ділянка, KM 32+900 – КМ 33+000, Південно-Східний 
Стан дороги. Ямковий ремонт завершився в березні 2015. Ділянка, відремонтована 
повітряно-струменевим методом, 1-2 роки тому, зруйнувалася. Багато тріщин і 
ямковість. Колійність. 
Причина руйнування. Дорожнє покриття зруйноване. Потрібен ремонт основи 
дорожнього одягу. 
Тип ремонту, матеріали та методи, які використовувались. Ямковий ремонт. 
Засипка асфальтом з подальшим утрамбовуванням, фрезерування з нарізкою по 
периметру. Асфальт. 
Якість ремонту. Відремонтовані ями в хорошому стані, краї обрізані рівно, асфальт 
рівномірний.  
Доцільність ремонту. Ямковий ремонт, зроблений цього року, просів. Ці ремонтні 
роботи не вирішують основної проблеми з шарами основи. Колійність говорить про 
проблеми з основою дорожнього одягу. Тріщини навколо відремонтованих ділянок 
дозволять проникнути воді, яка продовжить руйнувати покриття. 
 
Підсумок по дорозі H-08.  
Деякі секції дороги потрібно ремонтувати поверхневою обробкою, а деякі 
потребують капітального ремонту, включаючи основу дорожнього одягу. 
 
 
День 6. 2015/07/01 
Дорога M-07.Дорога міжнародного значення, категорія 2. 
 
Ділянка, KM 24+000 – 25+000, Захід 
Стан дороги. Поверхня дороги рівна. Сітка тріщин та ями малого розміру. Деякі 
тріщини відремонтовані мастикою, а деякі місця – повітряно-струменевим методом.  
Причина руйнування. Можливо через перевищення інтенсивності руху відносно 
проектних показників, та, можливо, через температурні коливання. 
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Тип ремонту, матеріали та методи, які використовувались. Повітряно-струменевий 
метод. Бітумна емульсія і щебінь – для струменевого методу. Ремонт тріщин. 
Вирізання ( шириною і глибиною в 12-15 мм), вичищення тріщин і наповнення 
мастикою ( 200 С), посипання щебнем малої фракції. Візуально- мастика і щебінь для 
ремонту тріщин. 
Якість ремонту. Стан ремонту тріщин через місяць виглядає добре, нових руйнувань 
не виникло. 
Доцільність ремонту. Ремонт тріщин застосовано правильно. 
 
Ділянка, KM 66+300, Захід 
Стан дороги. Дорога рівна. Сітка тріщин і малого розміру ями. Ямковий ремонт 
виконаний повітряно-струменевим методом. На поверхні відремонтованих ям 
видно щебінь малої фракції. Роботи були закінчені в кінці травня 2015. 
Причина руйнування. Вірогідно, основа земляного полотна слабка, чи руйнування 
на дорожньому одязі в нижніх шарах. Можливо, через перевищення інтенсивності 
руху відносно проектних показників, та, можливо, через температурні коливання. 
Тип ремонту, матеріали та методи, які використовувались. Повітряно-струменевий 
метод. Візуально – бітумна емульсія і щебінь. 
 Якість ремонту. На цій ділянці поверх емульсії насипаний щебінь, який захищатиме 
емульсію в майбутньому. 
Доцільність ремонту. Локальний ремонт не покриває всі тріщини навколо і вода 
продовжує поступати і порушувати стійкість покриття ( процес замороження- 
танення). Потрібно загерметизувати всі тріщини або ж міняти покриття дорожнього 
одягу. 
 
Ділянка, KM 74+900, Захід 
Стан дороги. Дорога рівна і без колійності. На дорозі є малі тріщини, малого розміру 
ями, вибоїни. Ямковий ремонт був закінчений у травні 2015. 
Причина руйнування. Дорожній одяг зношений. 
Тип ремонту, матеріали та методи, які використовувались. Ямковий ремонт. 
Зрізання асфальту на місцях напливів. Засипка та укочування асфальту. Візуально – 
асфальт. 
Якість ремонту. Через місяць після закінчення ремонту. Зроблені ями в хорошому 
стані, немає тріщин, вибоїн навколо.  
Доцільність ремонту. Локальний ремонт не покриває всі тріщини навколо і вода 
продовжує поступати і руйнувати дорожній одяг ( замерзання-танення ). Навколо 
відремонтованих ям, нові ями виникають, так як старий асфальт продовжує 
руйнуватись. 
 
Підсумок по дорозі M-07.  
На деяких ділянках потрібно перестилати асфальт, деякі ділянки потрібно 
ремонтувати разом з основою. 
 
 
День 7. 2015/07/21 
Дорога H-07.Дорога національного значення, категорія 2. 
 
Стан дороги. Дорога потріскана. Верхній шар  зношений і з ямами. Дорога рівна, без 
колійності чи напливів. Протягом останніх років на дорозі був зроблений ямковий 
ремонт.  
Причина руйнування. Поверхня дороги зруйнована. Причиною є старий і зношений 
асфальт, який стає крихким. Вода заходить через тріщини і руйнує дорогу. Рівність 
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дороги вказує на хороший стан основи. Тріщини можуть бути проблемою слабкого 
підстилаючого шару. 
Тип ремонту, матеріали та методи, які використовувались. Ямковий ремонт. 
Візуально – асфальт. Вирізання ям, фрезерування, прочищення за допомогою 
повітря. Ґрунтовка бітумом. Засипка асфальтом з подальшим укочуванням. 
Якість ремонту. Суміш асфальту має нижчу температуру, ніж у паспортах. Машини 
для ремонту застаріла та мають низьку якість вирізання, фрезерування та 
укочування. 
Доцільність ремонту. Покриття дороги зруйноване. Ремонт не покриває всіх ям та 
тріщин. Вода продовжить проникати крізь тріщини і руйнувати дорогу, в зимові 
місяці буде подальше руйнування та знищення дорожнього покриття. Виконаний 
ремонт є неефективним та не виправдовує свої витрати. 
 
День 8. 2015/07/23 
Дорога T-10-27.Дорога національного значення, категорія 1. 
 
Ділянка, KM 50+000, Захід 
Стан дороги. На дорозі колійність, тріщини. Протягом останніх років на дорозі 
проходить ямковий ремонт, який покриває 70%-80% дороги. 
Причина руйнування. Покриття дороги зруйноване. Проблемою є старий та крихкий 
асфальт. Вода заходить через тріщини і руйнує дорогу. Дорога рівна , що свідчить 
про стійку основу. 
Тип ремонту, матеріали та методи, які використовувались. Повітряно–струменевий 
метод. Візуально – щебінь фракцією 5-8 мм, бітумна емульсія. Прочищення тріщин 
за допомогою повітря, задування суміші щебню та бітумної емульсії, зверху засипка 
щебнем. 
Доцільність ремонту. Покриття дороги зруйноване. Ремонт повітряно-струменевим 
методом не покриває всі ями та тріщини. Вода продовжує проникати в дорогу, в 
зимові місяці відбуватиметься процес танення-замороження, що буде надалі 
руйнувати дорожнє покриття. Виконаний ремонт є неефективним та не виправдовує 
свої витрати. 
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Список розташувань 
2015/06/24 M-01 - 1 
2015/06/24 M-01 - 2 
2015/06/24 M-01 - 3 
2015/06/24 H-07 - 1 
2015/06/24 H-07 - 2 
2015/06/24 H-07 - 3 
2015/06/24 M-01 - 4 
2015/06/25 M-03 - 1 
2015/06/25 M-03 - 2 
2015/06/25 T-10-18 - 1 
2015/06/26 H-01 - 1 
2015/06/26 H-01 - 2 
2015/06/26 H-01 - 3 
2015/06/26 H-01 - 4 
2015/06/29 M-05 - 1 
2015/06/29 M-05 - 2 
2015/06/29 M-05 - 3 
2015/06/30 H-08 - 1 
2015/06/30 H-08 - 2 
2015/06/30 H-08 - 3 
2015/07/01 M-07 - 1 
2015/07/01 M-07 - 2 
2015/07/01 M-07 - 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2: Розташування місць перевірки доріг 
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3.2. АНАЛІЗ ЗАВЕРШЕНИХ РЕМОНТІВ 

Нижче викладені загальні коментарі щодо якості та типу ремонтів, які були оглянуті 
під час перевірки об’єктів. Наступні види ремонтних робіт були перевірені. 

 
1. Ямковий ремонт. З перевірок та оцінки актів виконаних робіт здається , що 

методи, які використовувались на перевірених ділянках, відповідають вимогам 
національних і міжнародних стандартів, зокрема, П-Г.1-218-113:2009 Ремонт 
доріг загального користування (розділ 4.7). Всі відремонтовані ділянки в 
хорошому стані, з рівно обрізаними краями, є сліди бітуму. Але, враховуючи той 
факт, що роботи вже закінчені, неможливо точно вияснити правильність обробки 
ями перед заповненням асфальтом, чи правильно просушили, почистили та 
обробили бітумом. Враховуючи, що ямковий ремонт попередніх років у 
хорошому стані, можна допустити, що ремонтні роботи, які не контролювались, 
були виконані якісно. 
 
На деяких ділянках ямковий ремонт був здійснений в менших обсягах, ніж 
зазначено в стандартах. Як видно на Рисунку 3, ямковий ремонт не вирішує 
проблеми і через тріщини навколо відремонтованої області продовжує заходити 
вода і руйнувати дорожній одяг. Згідно стандарту (10 розділ, 4.7.7.), площа обсягу 
ремонтних робіт має включати не тільки яму, а й тріщини навколо неї. 
 
Хоча перевірка включала лише візуальний огляд, представники Укравтодору 
уточнили, що глибина ямкового ремонту, як правило, не більше 5 см, незалежно 
від типу та причини пошкодження дороги. У більшості випадків, довговічність 
ямкового ремонту є обмеженою, оскільки головна проблема або в слабкій основі 
земляного полотна, або ж в основі дорожнього одягу. Глибина ремонту 5см  не 
вирішить ці проблеми, і тому це лише короткострокове вирішення даного 
питання. 
Консультанта повідомили, що через обмежене фінансування ці роботи не 
повністю виконуються у відповідності до державних стандартів. 

 

Рисунок 3: Ямковий ремонт 
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При обстеженні процесу ямкового ремонту Консультант відмітив, що методологія, 
яка використовується підрядником, відповідає як українським, так і міжнародним 
стандартам. 

 
Під час огляду виконання ремонтних робіт відзначено наступне: 

- Область ремонту не охоплює всі проблемні частини на ділянці дороги - 
тріщини та ями невеликих розмірів навколо відремонтованої ділянки. Це 
призведе до подальшого руйнування дорожнього покриття. Після 
багаторазових процесів " заморожування-танення", в наступний сезон 
знову з’явиться необхідність робити новий ямковий ремонт на тій самій 
ділянці; 

- Обладнання, що використовується, – машина для фрезерування,- не 
забезпечує необхідної якості вирізання  Це призводить до збільшення 
додаткового персоналу та низької якості адгезії; 

- Суміш асфальту - вантажівка, яка доставляла суміш, не була закрита зверху, 
що призвело до зниження температури суміші; 

- Ґрунтовка – потрібно покращити, так як робочий ґрунтує яму з низькою 
ефективністю; 

- Коток – 1,5 т ; коток дуже старий і має низьку ефективність укочування. 

Ця частина звіту охоплює характеристики та зауваження до ямкового ремонту. Для 
більш детальної інформації є протокол поточних робіт. Фотографії, зроблені під час 
проходження робіт, дивіться в Додатку 5. 

 
 

2. Повітряно-струменевий метод. Консультант зазначив, що цей метод дуже часто 
застосовується у зв’язку з його відносно низькою собівартістю та високою 
швидкістю застосування. Рідка бітумна емульсія, змішана зі щебнем фракції 2-5 мм, 
вводиться в місце ремонту для неглибоких отворів площею до 0,5 м2. Цей метод 
вимагає прочистки і просушки поверхні ремонту, але без вирізання кромок. На 
більшості відремонтованих ділянках  видно лише сліди бітуму. Стандарти 
стверджують, що після заповнення вибоїн бітумом, зверху має бути застосований 
захисний шар зі щебню. Консультант зазначив, що на більшості доріг не було слідів 
захисного шару зі щебню чи гравію зверху, лише одна дорога, відремонтована цим 
методом, містила бітум зі щебнем поверх. Суміш бітумної емульсії для ремонту 
доріг має бути ретельно розроблена, щоб досягти правильного густини. 
Консультант зазначив, що в більшості місць ремонт, зроблений повітряно-
струменевим методом, вже через 1-2 роки починає руйнуватись. Також, цей метод 
використовується невідповідним чином - використання струменевого методу 
недоцільно для ремонту тріщин та ям великої площі. 
 
У ході інспекції Консультант мав змогу відвідати поточні роботи, де 
використовувався повітряно-струменевий метод. 
 
Обстежений метод включає в себе наступні етапи: 

- Очищення стисненим повітрям. При візуальному обстеженні у місцях, де 
вже була зроблена ця процедура (в ямах та тріщинах шириною більше 20 
мм), все одно залишається пил та сміття; 

- Введення бітумної емульсії. Ін'єкція бітумної емульсії дозволяє проникати 
глибоко і забезпечити ефективне зчеплення з асфальтом; 

- Введення щебню з бітумною емульсією. Це процес заповнення тріщин та 
вибоїн з суміші, яка має витримати навантаження; 
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- Введення захисного шару щебню. Дуже важливий процес у цьому методі, 
який допомагає захистити щойно відремонтовану ділянку від видалення 
емульсії. Так як не відбувається ущільнення, щебінь має бути зверху, 
враховуючи ущільнення від проходження транспорту. 

На обстежених ділянках було заплановано ремонт тріщини шириною більше 20 мм, 
так як фракція щебню була 5-8 мм. 

 
Важливо! На багатьох відвіданих об’єктах Консультант відмітив, що видно лише 
бітумну емульсію, а відсутність щебню призводить до зменшенню служби 
відремонтованої області. Укравтодор має взяти це до уваги і якість ремонту цим 
методом має бути покращена. 

  

Рисунок 4: Відсутність щебню при ремонті повітряно-струменевим методом 

Дивіться, будь-ласка, Додаток 5 з детальним фотозвітом поточних робіт 
 

 

Рисунок 5: Повітряно-струменевий метод 

 
3. Ремонт тріщин. Для цього ремонту використовуються різні методи: з вирізанням 

тріщини і без вирізання тріщини. Також використовуються різні матеріали: мастика, 
бітумна емульсія, посипання зверху щебнем, відсівом. Зазвичай, коли ширина та 
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довжина тріщини не перевищує 15 мм, відбувається її вирізання, заливається 
гарячий бітум всередину тріщини, зверху посипається відсівом щебню. Консультант 
відмітив, що в одному з місць проведення ремонту був застосований 
неправильний матеріал. Ці роботи були не прийняті представниками Укравтодору. 

 

 

Рисунок 6: Ремонт тріщин із застосуванням мастики та відсіву щебню зверху 

3.3. ВІДБІР КЕРНІВ 

За підтримки Укравтодору та Служби автомобільних доріг в Київській області, було 
взято зразки керна недавно завершених ремонтних робіт. 
Протягом візуального огляду зразків кернів оцінюють: 

- Товщину шару ремонту; 
- Якість зчеплення старого шару з новим; 
- Візуальна оцінка якості суміші. 

Подальші лабораторні дослідження дадуть наступну інформацію: 
- Відповідність використаного матеріалу національним стандартам; 
- Відповідність використаного матеріалу відповідним паспортам, 

сертифікатам якості; 
- Відповідність використаного матеріалу міжнародним стандартам. 

Після огляду об’єктів було вибрано три ділянки, де й провели відбір зразків кернів. 
Вибрані наступні ділянки: 

- Дорога H-07, ділянка КМ 43; 
- Дорога M-05, ділянка КМ 101; 
- Дорога H-08, ділянка КМ 32. 

Кількість зразків, відібрана на ділянках: 
- H-07: 5 зразків (кернів); 
- M-05: 10 зразків (кернів ); 
- H-08: 4 зразки (кернів ).  
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Візуальний огляд показав наступну товщину шару ремонту: 
- H-07: 5-5.5cm 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

- M-05: 5cm 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

- H-08: 6-7cm 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 7. Товщина шару ямкового ремонту 

Візуально, оглянувши зразки кернів, видно, що суміш, використана для ремонту на 
дорогах Н-07 та Н-08 містить щебінь малої фракції, до 15 мм, що відповідає вимогам 
стандарту (4, розділ 4.3.3) товщина ущільненого шару має бути не менше ніж у 
співвідношенні 2,5 діаметри найбільшої фракції щебню. У той же час, суміш, яка 
використовується на ділянці дороги М-05 має частинки з діаметром близько 25 мм, 
що не відповідає ні українським, ні міжнародним стандартам. 
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Результати лабораторних обстежень підтверджують, що всі зразки кернів 
відповідають стандартам України включаючи такі показники, як границя міцності при 
стиску, ущільнення, густина, кількість бітуму та водонасичення. 
Результати лабораторних обстежень підтвердили візуальну оцінку Консультантом 
матеріалів, що були використані під час ямкового ремонту. 
На обстежених ділянках доріг Н-07 та Н-08 всі характеристики відповідають 
національним стандартам і використання даних матеріалів прийнятне. 
На обстеженій ділянці дороги М-05, максимальний розмір зерна мінеральної суміші 
дорівнює 40мм в складі матеріалу, що використовувався для ямкового ремонту. Тим 
самим, це підтверджує візуальну оцінку Консультанта щодо невідповідності 
застосування даного матеріалу, оскільки товщина шару складає 5 см, і відповідно 
максимальний розмір зерна має бути 20 мм 

3.4. ПЕРЕХРЕСНА ПЕРЕВІРКА КІЛЬКОСТІ ВИКОНАНИХ РОБІТ 

Через недостатню кількість важливих деталей в актах виконаних робіт було прийнято 
рішення перевірити два об’єкти з площею ремонту та кількості асфальтової суміші, 
щоб забезпечити перехресну перевірку на високому рівні за кількістю використаного 
матеріалу відносно відремонтованої області. 
Результат наведено нижче в таблиці 2. 

# Позиція Од.вим. Березень Квітень Травень Сума 

1 
Відремонтована ділянка на 
дорозі H-07 Київ-Суми-Юнаківка            

1.1 
Ямковий ремонт з 
використанням асфальту  м2 33.4 708.33 1122 1863.7 

1.2 Асфальт tт 3.025 85 134.64 222.67 

2 
Відремонтована ділянка на 
дорозі M-07 Київ-Ковель-Яготин            

2.1 
Ямковий ремонт з 
використанням асфальту м2 63 830 108.33 1001.3 

2.2 Асфальт т 7.56 99.68 13 120.24 

Таблиця 2: Виконані роботи 
 

Враховуючи, що середня товщина шару ямкового ремонту 5 см, можна розрахувати 
кількість асфальту: 

- H-07: 1863.7*0.05=93.187 м3 ущільненого асфальту 
- M-07: 1001.3*0.05=50.067 м3 ущільненого асфальту 

Коефіцієнт ущільнення: 
- H-07: 222.67т / 93.187м3 = 2.39 т/м3 
- M-07: 120.24т / 50.067м3 = 2.4 т/м3 

Консультант вважає, що даний коефіцієнт ущільнення є прийнятним і що об’єми 
використаних матеріалів в цілому відповідають площі виконаних ямкових ремонтів, 
які надані підрядником. 

 

3.5. ВИСНОВОК 

В ході обстеження Консультанти зазначили, що, в цілому, всі дороги мають дуже 
схожі проблеми. Багато ділянок мають типові тріщини та колійність, які вказують на 
слабку основу дороги та втомленість дорожнього одягу, а саме дорожнє покриття 
зношене 
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В Таблиці 3 можна побачити опис проблем, причин їх виникнення та типи ремонту 
для їх усунення. 

Тип деформації, Можлива причина деформації Вірне практичне рішення 

Тріщини Дорожній одяг зруйновано/основа 
дороги слабка (вода потрапляє крізь 
тріщини)  

Капітальний ремонт, 
включаючи основу 
дорожнього одягу чи 
заміну основи  

Колійність Основа дороги зруйнована. 
Перевантаження дороги ( велика 
кількість габаритних автомобілів 
перевищують запроектовану 
міцність дороги) 

Основу дорожнього 
одягу чи заміну основи 

Зношення та 
тріщини  

Поверхня дороги зруйнована Ремонт дорожнього 
одягу 

Зношеність 
поверхні 

Термін служіння дороги вичерпався  Поверхнева обробка. 
Попереджувальний 
ремонт для збільшення 
терміну служіння 
дороги. 

Таблиця 3: Типові деформації та руйнування дороги, причини та рішення 
 

Вивчення якості ремонту доріг показало, що більшість досліджених доріг були 
відремонтовані методом аварійного ремонту, таким як ямковий ремонт, повітряно-
струменевий ремонт та герметизація тріщин. Консультант знає про фінансове 
обмеження бюджету з ремонту доріг, і це є можливою причиною того, чому 
здійснення ремонтних робіт таких як капітальний ремонт, поверхнева обробка чи 
реконструкція проїжджої частини проводиться в обмеженій кількості. 
 
Слід зазначити, що ремонт товщиною шару 5см не вирішить проблем, які викликані 
відмовою дороги, зазвичай основи дорожнього одягу або земляної основи. Крім 
того, багато тріщин на дорожньому покритті, які мають бути відремонтовані 
мастикою або поверхневою обробкою покриття, залишаються нічим не оброблені 
зверху. 
 
Фінансове обмеження бюджету з ремонту доріг враховані, але це має бути 
мотивацією  того, щоб всі дорожні ремонтні роботи проводились найбільш 
економічно і фінансово ефективним методом. 
 
Нездатність поточного ремонту доріг ефективно працювати призводить до 
подальшої руйнації дороги. Це, в свою чергу, в подальшому збільшить обсяги 
необхідних ремонтних робіт, і погіршить стан дороги з кожним роком. 
 
Діаграма нижче показує, як попереджувальний та правильний ремонти можуть 
гарантувати більш тривалий термін служби дороги і вимагатиме менше робіт з 
реконструкції, які є дорожчі. 
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Рисунок 8: Попереджувальний ремонт 

Ямковий ремонт товщиною шару лише 5 см не вирішить існуючої проблеми з 
основою. На рис. 3 ( ст. 30) показано типовий стан такого ремонту. 
 
Повітряно-струменевим методом занадто зловживають у використанні. На більшості 
ділянок ефективнішим буде ямковий ремонт, так як площа руйнування більша, а в 
ремонті тріщин цей метод потрібно замінити використанням спеціальної суміші. 
 
Порядок придбання та визначення ремонтних робіт не вказує, який метод ремонту 
має бути застосований - чи то ямковий ремонт, чи повітряно-струменевий метод, чи 
ремонт тріщин. Всі рішення подальшого вибору методу ремонту залишаються 
власним вибором підрядника. 
 
Ремонт тріщин на більшості ділянок неефективний, оскільки тріщин настільки багато, 
що їх ремонт в такій кількості є економічно не доцільний. Попереджувальні ремонтні 
роботи поверхневої обробки слід застосовувати заздалегідь, коли кількість тріщин 
мінімальна, аби не допустити проникнення води в конструкцію дороги. Потрібно 
розглянути такі види ремонту, як поверхнева обробка чи Сларрісіл, щоб убезпечити 
конструкцію дороги від потрапляння води всередину дороги. 
 
Більшість оглянутих ділянок доріг потребують капітального ремонту, включаючи 
ремонт основи дорожнього одягу, поверхневу обробку або ж повну реконструкцію 
дороги. 
 
Важливим висновком в ході перевірки було те, що ямковий ремонт хорошої якості. 
Ямковий ремонт трьох, чотирьох, п’яти років залишився на місці і до сих пір у 
відносно хорошому стані. Слід відмітити, що більшість ямкових ремонтів у хорошому 
стані. В іншому випадку – коли навколо ремонту дорога розвалюється чи основа 
просідає, відповідно те ж саме відбувається з відремонтованою ділянкою. 
 
Це показує якість ямкового ремонту, так як в більшості випадків такий ремонт 
витримав 5 і більше років терміну служби. Однак, проблема в тому, що навколо 
відремонтованої ділянки дорога просто розвалюється.  
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Команда Консультанта вважає, що основна проблема полягає у виборі 
правильного виду ремонту, так як запропоновані короткострокові часткові 
рішення не перешкоджають тривалому зменшенні якості дороги в 
середньостроковій і довгостроковій перспективі. Аварійний та поточний ремонти 
у більшості випадків слід замінити на капітальний. 
 
У Таблиці 4 наведені вимоги з національних стандартів України та оцінки дорожніх 
умов. В колонці таблиці наведено, що дорожні умови не відповідають нормам. На 
більшість доріг строк проведення капітального ремонту давно вийшов і щороку це 
веде до погіршення умов на дорозі. 
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№ Вимоги з стандартів Стан дороги ( 1, 2 категорія) Номер стандарту 

1 На дорожньому покритті не має буди вибоїн, ям, колійності, 
напливів та інших деформацій, які перешкоджають руху на дорозі. 

Ділянки доріг в тріщинах, дорожнє покриття зруйноване, в 
місцях стику коліс з дорогою – колійність. 

ДСТУ 3587-97. 3.1.1 

2 Допустима глибина окремих вибоїн, ям не має перевищувати 4 см 
для доріг 1-3 категорій, груп А, Б для доріг і вулиць населених 
пунктів.  

На дорогах вибоїни, ями різних розмірів та глибини. 
Більшість з них перевищує допустимі 4 см. 

ДСТУ 3587-97. 3.1.1 

3 Допустима висота напливів не має перевищувати 2 см для доріг 1-
3 категорій, груп А, Б для доріг і вулиць населених пунктів. 

На дорогах напливи, які перевищують допустиму висоту 2 
см.   

ДСТУ 3587-97. 3.1.2 

4 Якщо розміри окремих вибоїн, ям, напливів перевищують 
допустимі розміри, строки ремонту не повинні перевищувати 5 
днів для доріг 1, 2 категорії, 7 днів, для дороги 3 категорії.  

Більшість вибоїн, ям, напливів, які недопустимі для доріг 1, 
2 категорій, давно перевищили строки очікування ремонту, 
які зазначені в стандартах. 

ДСТУ 3587-97. 3.1.2 

5 Потрібно обробляти дорогу захисними шарами з емульсії, 
мінеральних сумішей та поверхневою обробкою на місцях зносу та 
зрізання дороги.   

Покриття дороги зруйноване, нічим не оброблялось. Більш 
того, запланованих робіт для поверхневої обробки не 
спостерігається.  

СОУ 42.1-37641918-
105:2013. 5.3 

6 Напливи видаляються методом зрізання. В місцях, де висота 
напливів менше 0,8 м, використовується шліфування з подальшою 
обробкою мінеральною емульсією.   

Метод зрізання широко розповсюджений, але дуже 
непідходящий для подальшої експлуатації дороги. Так як 
верхній шар стає тоншим, дорожній одяг швидше 
руйнується.  

СОУ 42.1-37641918-
105:2013. 5.3 

Таблиця 4: Вимоги у відповідності до стандартів і стан дороги  
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4. РЕКОМЕНДАЦІЇ 

4.1. ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄМУ ТА МЕТОДОЛОГІЯ РЕМОНТНИХ РОБІТ 

Асфальт - гнучкий матеріал, який здатний згинатися і розтягуватися в невеликих 
межах, коли він відносно новий, але бітумне в'яжуче стає крихким, коли старішає. 
Коли це відбувається, - як правило, в період від десяти до двадцяти років його життя 
- тріщини можуть відкритись на поверхні матеріалу. 
 
Вода може потрапити в ці тріщини і замерзнувши, розширювати їх. У погану погоду 
цей ефект "заморожування-відтавання" може призвести до швидкого погіршення 
поверхні асфальту і швидкого формування вибоїни. Ось чому вибоїни набагато 
частіше виникають в холодну, сиру погоду. 
 
При погіршенні стану дороги, поверхня може втратити цілісність і вода може пройти 
в нижні шари дороги, пошкоджуючи і їх. З цієї причини, утримування поверхні 
цілісною є ключем до довготривалого життя дороги. 
 
Даний тип пошкодження поверхні є найбільш поширеною причиною проблем на 
дорогах України. Доброю новиною є те, що, виявивши таку ситуацію досить рано, 
поверхню часто можна герметизувати дешево й ефективно, використовуючи методи 
поверхневої обробки, щоб продовжити життя дороги на десять або більше років за 
досить скромну плату. 
 
Консультант знає про фінансові обмеження бюджету обслуговування доріг і вплив, 
який дана ситуація створює на вибір методів обслуговування доріг. Тим більше, існує 
необхідність проводити утримання доріг фінансово та економічно ефективним 
способом для того, щоб бюджет на обслуговування забезпечував максимальну 
вигоду. Консультант також зазначає, що наразі відбувається дуже обмежена 
кількість робіт з поверхневої обробки утримання доріг і що дуже мало 
профілактичних робіт технічного обслуговування. 
 
Також очевидно, що більшість ремонтів, виконаних в останні місяці були тільки 
дрібні ремонти з 5-6 см глибини. Ці дрібні ремонти не вирішують проблем, 
пов'язаних з підстилаючим шаром чи основою дороги. Отже, ці дрібні ремонтні 
роботи не застережуть дорогу від погіршення так, як це було б у разі виконання 
належного технічного обслуговування доріг 
 
Консультант розуміє, що в даний час в стандартах України не має визначених 
процедур оцінки, визначення та контролю робіт з обслуговування доріг. Хоча 
стандарти містять інформацію про необхідні типи обстежень дорожнього покриття; 
немає вказівок про те, як інтерпретувати інформацію обстежень і як відповідне 
рішення з технічного обслуговування має бути вибране і визначене. 

 
Рекомендується впровадити певний набір процедур і методології, які зможуть: 

1. Забезпечити процес оцінки технічного обслуговування: зібрані дані та 
результати обстеження покриття мають бути інтерпретовані й 
проаналізовані; 

2. Проводити прийняття рішень при оцінці стану доріг для визначення типу 
ремонту; 
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3. Проекти рішень догляду за поверхнею покриття. Вибір відповідної 
процедури технічного обслуговування доріг та проектні рішення по ремонту. 

 
Нижче наведено приклад такої процедури. Даний приклад взятий з Британського 
керівництва по проектуванню доріг та мостів. 

 

 

Рисунок 9 Процес обстеження та дослідження 

(джерело: http://www.standardsforhighways.co.uk/ha/standards/dmrb/vol7/section3.htm ) 
 
Дана схема може виступати в ролі керівництва для інженерів автомобільних доріг та 
дозволить визначити найбільш ефективний спосіб проведення ремонту. Нижче 
зразок такої схеми зі стандартів Великобританії, Керівництва для проектування доріг 
та мостів HD 30/08. 

http://www.standardsforhighways.co.uk/ha/standards/dmrb/vol7/section3.htm
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Рисунок 10: Варіанти догляду за нежорсткими типами покриттів з 
асфальтобетонною основою 
(джерело: http://www.standardsforhighways.co.uk/ha/standards/dmrb/vol7/section3.htm) 
 
4. Проектні вимоги до ремонтних робіт 
 
Рекомендується підготувати типові проектні рішення деталей та вузлів, з указанням 
того, як різні типи ремонтів мають бути виконані. 

 

http://www.standardsforhighways.co.uk/ha/standards/dmrb/vol7/section3.htm
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 Рисунок 11: Процедура ямкового ремонту 

(джерело: http://www.standardsforhighways.co.uk/ha/standards/dmrb/vol7/section3.htm) 
 

5. Вимоги враховувати економічну та фінансові показники при виборі типу 
ремонту. 

http://www.standardsforhighways.co.uk/ha/standards/dmrb/vol7/section3.htm


iC consulenten 
Якість технічного обслуговування автомагістралей в Київській області: Фінальний звіт 04.08.2015 

 

Редакція: 1  Стор. 46 

Оцінка якості технічного обслуговування автомагістралей в Україні 

4.2. ЗАКУПІВЛІ ПОСЛУГ ПО УТРИМАННЮ ДОРІГ 

Дефектні акти, що надані команді Консультантів, по всій видимості, були 
підготовлені підрядником, а не Укравтодором. Консультант розуміє, що Укравтодор 
провів закупівлі обладнання для сканування, щоб дозволити визначити і виміряти 
кількість вибоїн і їх розташування. 
Консультант рекомендує, щоб це обладнання разом з традиційними методами 
візуального контролю використовувалось для визначення об’ємів ремонтних робіт. 
Дані задокументовані об’єми ремонтних робіт в подальшому можна було б 
використовувати для оцінки фінансових витрат ремонтних робіт, а також визначати і 
перевіряти обсяги ремонтних робіт, що виконав підрядник. 
 
Дефектні акти. 
Консультант пропонує, аби описана вище процедура була впроваджена для більш 
точного визначення необхідних обсягів робіт, кількості і розташування ремонтних 
робіт. Дефектні акти повинні мати деталі про: 

- розташування ділянки, її довжину, яка підлягає визначеному типу ремонту; 
- розташування проблемних місць та опис типу необхідного ремонту; 
- площа необхідного ремонту. 
 

Звіти про виконані роботи. 
Звіти виконаних робіт, що надані команді Консультанта, не містять достатньої 
інформації про точні місця проведених робіт. Отже, було неможливо зрозуміти, які 
матеріали були використані, у яких місцях, і як це відповідає методології ремонту. 
Рекомендується провести розробку ряду вимог до виконання звітів про виконані 
роботи, підготовлених підрядниками. Прив’язка кожного комплекту паспортів на 
матеріали до відповідно відремонтованої ділянки та виду ремонту. Це дозволить 
Укравтодору проводити перевірки виконаних робіт, перехресну перевірку 
матеріалів, що використовувались, переконатись, що зазначений матеріалу і вид 
технічного обслуговування був застосований в потрібному місці. Наступна 
інформація повинна бути зазначена: 

1. Розташування кожної ділянки ремонтних робіт в межах 1 км; 
2. Посилання на матеріали, що використовувались при відповідній методології 

та місці; 
3. Кількість, характеристики матеріалів і сертифікати для кожного методу 

ремонту та ділянки; 
4. Точні дати проведення робіт. 

 
 

Види ремонту. 
 

1. Ямковий ремонт. Даний метод широко використовується в багатьох країнах 
світу та українська методологія подібна до тої, що використовується в інших 
країнах. Команда Консультанта відзначила, що цей ремонт, як видається, має 
гарну якість і на місці через кілька років після проведення робіт. Тим не менш, 
у багатьох місцях ямковий ремонт виконано на меншій площі, ніж повинно, 
відповідно до стану дороги. Це не проблема самого методу, але проблема 
вибору підходу до визначення правильного об’єму ремонтних робіт. 

2. Повітряно-струменевий метод. Консультант зазначив надмірне 
використання цього методу в багатьох місцях. Цей метод найкраще 
використовувати у місцях з невеликими і неглибокими руйнуваннями і 
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ремонтна суміш повинна містити гравій чи щебінь, або покрита ним у 
достатній кількості, а також оброблена бітумом. У багатьох місцях ямковий 
ремонт був би більш доречний , ніж повітряно-струменевий метод. Крім того, 
в багатьох місцях ремонт не містить гравію або щебню в необхідній кількості. 
Рекомендується для цього методу: 

a. Провести оцінку матеріалів, що використовуються для цього типу 
ремонту - в багатьох місцях бітум не має ніякого захисного покриття 
гравієм, і це скорочує термін тривалості ремонту; 

b. Правильне використання цього методу ремонту. Не слід 
використовувати у місцях великих або глибоких ям; 

c. Рекомендується здійснювати моніторинг суміші бітуму, яка 
використовується, при цьому типі ремонту, а також розмір ям, на 
яких він використовується, щоб оцінити його ефективність; 

3. Ремонт тріщин. Рекомендується, аби більше тріщин було відремонтовано. На 
багатьох ділянках доріг є відкриті тріщини, які дозволяють воді потрапляти в 
конструкцію дорожнього покриття. Попадання води є основною причиною 
руйнувань доріг, і значно знижує проектний термін їх експлуатації. 

 
 

4.3. ВИСОКОРІВНЕНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТЕХНІЧНОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ДОРІГ 

Консультант провів два види попереднього економічного аналізу щодо 
життєздатності нинішньої політики обслуговування для доріг в Україні, а саме: 

 базовий аналіз економічної доцільності щодо часткового ремонту поверхні 
дороги у порівнянні з ремонтом всієї поверхні ділянки; 

 більш повний (але все ще високого рівня) економічний аналіз для двох 
сценаріїв обслуговування / реконструкції для одного кілометра на прикладі 
дороги M01 в порівнянні витрат і вигоди для періоду експлуатації протягом 
20 років; 

Слід мати на увазі, що результати, надані у цьому аналізі, слід розглядати тільки в 
якості керівництва, оскільки припущення засновані на неперевірених даних. Тим не 
менш, вони можуть розглядатися в якості керівництва високого рівня, щоб дати 
апроксимацію чи розглянуті варіанти обслуговування, в принципі, є економічно 
доцільними чи ні. 

 

4.3.1. Економічна доцільність ямкового ремонту і поверхневої обробки 

Консультант провів порівняння вартості, щоб встановити приблизне порогове 
значення частки дорожнього покриття, яке підлягає ямковому ремонту з точки зору 
економічної доцільності. Таким чином, ми порівняли вартість одиниці ямкового 
ремонту (338,35 грн або 14,10* євро за кв.м.) і ремонт всієї поверхні (291,67 грн або 
12,16 євро за кв.м.) один до одного, враховуючи термін служби (5 років і 8 років, 
відповідно) ремонту для того, щоб обчислити критичну частку ямкового ремонту, 
перш ніж такий ремонт стає нерентабельним. Одиничні ціни, вказані вище, 
використані лише для того, щоб Консультант зміг провести порівняння цих двох 
методів технічного обслуговування. 
 
* - (Консультант використав обмінний курс 23,98 ГРН= 1 ЄВРО від 2015-07-09) 
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Враховуючи, що нормальний термін експлуатації ямкового ремонту складає 5 років, 
наші результати показують, що застосування ямкового ремонту є ефективним до тих 
пір, доки об’єм таких робіт не перевищує 54% від загальної поверхні дороги. Іншими 
словами, якщо кожен рік, середньорічна сума площі дорожньої відремонтованої 
поверхні перевищує 11% на визначеній ділянці, то в такому випадку більш 
економічно доцільним буде застосування методу ремонту всієї поверхні ділянки. 

 
Консультант відзначив, що на багатьох ділянках дороги, більше ніж на 11% поверхні 
кожного року проводяться роботи з ямкового ремонту. Необхідно врахувати при 
оцінці площу дороги, що підлягає ремонту в поточному році, а також ймовірну площу 
дороги, на якій необхідно буде провести ямковий ремонт наступного року на певній 
ділянці. Правильне планування та координація обслуговування доріг може 
призвести до вибору більш економічно доцільних методів ремонту доріг. 
 
Слід зазначити, що цей аналіз розглядає тільки витрати на обслуговування, тобто 
потенційні переваги, які мають при більш рівній поверхні дороги не включені в 
розрахунок на даному етапі. Економічна доцільність ремонту всієї поверхні також 
може надати додаткові переваги, оскільки даний вид ремонту створює кращий стан 
поверхні доріг, ніж при ямковому ремонті. 

 

4.3.2. Економічний аналіз двох стратегій ремонтних робіт на прикладі одного кілометра 
дороги  

Економічна оцінка є життєво-важливою частиною підготовки проектів, особливо, 
коли до фінансування проекту залучені кошти МФО. Економічна оцінка має ширший 
погляд для того, щоб включити всі відповідні витрати і вигоди для суспільства, з 
урахуванням всіх ресурсів, що використовуються в рамках проекту (людські, технічні, 
природні) і оцінити додаткову вартість, створену проектом для всіх зацікавлених 
сторін. Іншими словами, вони спрямовані на з'ясування того, чи суспільство в цілому 
отримає від інвестицій вигоди чи ні. 
 
У той час як у приватно фінансовані проекти, як правило, вимагають фінансової 
оцінки, великі проекти за участю державних коштів будуть, швидше за все, оцінені 
економічно. Основна відмінність фінансової та економічної оцінки є перспективи і, 
кого відносять до групи зацікавлених сторін: в той час як фінансова оцінка буде 
дивитися на фінансову стійкість проекту та його фінансову прибутковість (що 
відображає точку зору інвестора), економічні оцінки виходять за рамки цього рівня 
в тому, що вони також включають в себе витрати і вигоди, одержувані всім 
суспільством (тобто агенти в економіці, інші від тих агентів, які є спонсорами 
проекту). 
 
У контексті проектів будівництва та відновлення доріг, як правило, включено аналіз 
наступних пунктів грошових потоків: економічні інвестиційні витрати, витрати на 
технічне обслуговування (і їхні заощадження), заощадження в експлуатації 
транспортних засобів, вартості часових витрат, витрати викидів на дорозі та витрати 
з техніки безпеки. Іншими словами аналіз охоплює кілька відповідних зовнішніх 
чинників з точки зору приватного транспорту на дорозі. 
Тим не менш, проекти в секторі публічної інфраструктури часто працюють погано з 
точки зору фінансової оцінки, однак вони показують свою доцільність при їх оцінці з 
економічної точки зору. 
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У декількох ділянках дороги, яку відвідав Консультант, було відзначено, що дорога 
потребує скоріш за все повної реконструкції, оскільки фундамент дорожнього 
покриття не витримує навантажень. Однак єдине технічне обслуговування на цій 
ділянці – ямковий ремонт верхнього шару. На багатьох ділянках ямковий ремонт 
покриває значну частину поверхні дороги. 
Консультант провів аналіз витрат і вигод високого рівня, порівнюючи варіант 
продовження ямкових ремонтів дороги з варіантом проведення повної 
реконструкції дороги. 
Дана економічна оцінка базується на аналізі витрат і вигод (CBA), яка порівнює 
чистий економічний грошовий потік при порівнянні сценарію продовження ведення 
ремонтів як завжди (BAU – business as usual) і сценарію  «зроби щось нове» 
(RECONSTR) при розрахунковому періоді експлуатації 20 років. Таким чином, ми 
порівнювали два сценарії: 

 BAU: щорічні ямкові ремонти 10% від загальної поверхні дороги; 

 RECONSTR: повна реконструкція дороги, відповідні витрати на утримання 
доріг; 

Грошові потоки, що розглядаються в даному аналіз включають інвестиційні витрати 
(для дорожніх робіт), залишкові значення, витрати на технічне обслуговування та 
витрати на користувачів доріг (загальні експлуатаційні витрати транспортних засобів, 
витрати вартості часу, витрати викидів та витрати з безпеки дорожнього руху). Аналіз 
проведено на прикладі завантаженої ділянки української дороги М01, яка 
обслуговує загалом AADT (середньорічна добова інтенсивність руху) 30,019 
автомобілів на добу. Таблиця аналізу представляє витрати з негативним знаком (-), 
у той час, як вигоди (або економія), вказані в якості позитивних значень. ААДТ, що 
використовується в аналізі є не підтвердженим показником. 

4.3.3. Припущення 

Ціни для дорожніх робіт базуються на основі типових одиничних розцінок 
розрахунку вартості будівельних дорожніх робіт в Україні. І економічні витрати для 
дорожніх відновлювальних робіт, а також для технічного обслуговування доріг 
базуються на основі оцінки фінансових витрат на будівельні роботи та конструкції, за 
винятком непередбачених витрат і прибутку. 
 
Витрати на технічне обслуговування доріг оцінювалися на основі даних, отриманих 
від Укравтодору (для сценарію BAU застосування ямкового ремонту дорожнього 
покриття в об’ємі 10% від загальної площі щорічно) і наданими усно вартостями 
(щорічні витрати фінансового забезпечення для «зроби щось нове» сценарію) 
незалежними експертами. 
 
Як і в попередньому розділі,  корисний термін служби ямкового ремонту вважали 5 
років, в той час, як життєвий цикл експлуатації споруджуваної дороги передбачався 
30 років. Пряма лінія амортизації була використана для оцінки залишкової вартості 
дороги після 20 років терміну експлуатації. 
 
Що стосується витрат користувачів доріг (в цілому витрати експлуатації транспортних 
засобів, вартості тимчасових витрат, витрат викидів та витрати з безпеки дорожнього 
руху), то необхідно зробити припущення про дорожню шорсткість (вимірюється в 
одиницях ІРІ), оскільки шорсткість є ключовим фактором доріг, яким користуються 
споживачі. З точки зору умов руху, ми застосовували HDM-4 Світового банку для 
імітації фізичних характеристик і стану дороги на робочих швидкостях різних типів 
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транспортних засобів, на їх споживання палива і мастильних матеріалів, на знос шин, 
на їхні вимоги до технічного обслуговування і т.д., і визначити їх загальну вартість 
одиниці дорожнього-користувача (одиниця = машина км). Кількість ресурсів, що 
споживаються, такі як літрів палива, кількість шин, людино-годин праці тощо, 
визначаються разом зі швидкістю транспортного засобу, залежно від характеристик 
кожного виду транспортного засобу і геометрії, типу поверхні, і поточного стану 
дороги. Потім, витрати знаходять шляхом множення різних ресурсів по заданих 
користувачем одиничним розцінка і з врахуванням амортизації, банківських 
відсотків, витрат з безпеки дорожнього руху та накладних витрат і вартості часу 
затримок пасажирів і вантажів в дорозі. 
 
Крім характеристик автопарку, які були адаптовані для того, щоб належним чином 
відобразити особливості показників в Україні (наприклад, типові витраті палива, 
витрати мастила, річний пробіг і т.д.), і середніх вартостей одиниць автопарку, 
витрати користувачів доріг на конкретних дорогах стали предметом умов 
пересування (напр., шорсткість дорожнього покриття, тип), а також відповідний 
рівень обслуговування на заданій дорозі. Останнє залежить від ступеня насичення 
пропускної здатності дороги1. Таким чином, для того, щоб інтегрувати цю кореляцію 
в розрахунок одиниці RUC, ми ввели інтенсивність руху модель (HDM-4), яка була 
використана в цій економічній оцінці для розрахунку вартості користування дорогою 
для користувача. Іншими словами, величина транспортних потоків (у класі 
автомобілів) впливає як на витрати на одиницю дорожнього руху (зокрема, коли 
транспортні потоки близькі або вище номінальної потужності дороги), так і на 
загальні витрати вартості користування дорогою. 
 
Рівень шорсткості поверхні дороги вимірюється в ІРІ (від 1 до 20, де 20 є 
найгрубішим), та, очевидно, має позитивну кореляцію з витратами учасників 
дорожнього руху: високі значення IRI, що вказують на грубі поверхні доріг і погані 
умови водіння (особливо при несприятливих погодних умовах) призводять до 
зниження швидкості руху, неефективного водіння, підвищеного зносу автомобіля та 
шин, збільшення витрат палива, зниження безпеки дорожнього руху і т.д., тим самим 
збільшуючи витрати користувачів. Навпаки, при інвестуванні в поліпшення доріг 
можна досягти значної економії витрат учасників дорожнього руху. При врахуванні 
поточного річного індексу шорсткості кожної дороги, а також інформацію про тип 
покриття дороги (з покриттям чи без) для обох сценаріїв ми можемо кількісно 
визначити вплив ефекту покращення і реабілітації дороги України на одиницю 
вартості користування дорогою. Нижче в Таблиці 5 показані типові кореляції між 
рівнями дорожньої шорсткості та витратами на користування дорогою в різних 
категоріях транспортних засобів. 

 
 
 

                                                           
1 Номінальна та гранична пропускна здатність дороги визначається розмірами (ширина смуги) та їх кількістю. 
Відповідні параметри доріг були взяті за основу при проведенні розрахунку вартості користування дорогою. 
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Таблиця 5. Типові економічні витрати користувачів доріг при різних рівнях 
дорожньої шорсткості. 

Ціни вказані в доларах США 2005; Джерело: Світовий банк (2006), Вартість 
використання доріг. Результати дослідження; 

 
Для розглянутої ділянки дороги ми зробили наступні припущення щодо її шорсткості: 

 Сценарій BAU: базовий рік шорсткість передбачається ІРІ = 5 росте на 0,5 ІРІ в 
рік; 

 Сценарій RECONSTR: базовий рік шорсткість передбачається ІРІ = 2,5 росте на 
0,1 ІРІ в рік. 

Тим не менш, для того, щоб модель залишалась відносно простою, на даному етапі 
ми не обчислювали питомі витрати користувачів доріг для кожного операційного 
року, та були використані лише середні значення, які є досить схожі для типових 
витрат користувачів дороги на взятій ділянці M01. Звідси середня шорсткість в 
кожному сценарії (ІРІ = 9,75 в BAU, ІРІ = 3,45 в RECONSTR) була використана для 
обчислення відповідних питомих витрат користувачів доріг. 
Майбутні притоки і відтоки (що виникають в період від 01 до 20 року) були знижені 
на соціальну ставку дисконтування (SDR) для того, щоб відобразити соціальні 
переваги протягом довгого періоду, та щоб оцінити майбутні вигоди і витрати 
відносно теперішнього часу. Іншими словами, він відображає альтернативи витрат 
капіталу. На підставі відповідних досліджень і ресурсів Світового банку була обрана 
СДР на рівні 12%. 

4.3.4. Результати та попередні висновки 

Як видно з наведеної нижче Таблиці 6, за результатами вартісного аналізу можна 
припустити, що альтернатива реконструкції варта уваги, оскільки створює суспільну 
перспективу: на рівні 16,57% економічної внутрішньої норми прибутковості (EIRR) 
проекту реконструкції та значно перевищує передбачувану соціальну ставка 
дисконтування для України (12%). Таким чином, реконструкція даної конкретної 
ділянки M01 є більш бажаною ніж існуюча практика ямкових ремонтів і нових 
ремонтів поверх. 
 
Слід зазначити, що цей результат варто застосовувати до ділянок доріг з інтенсивним 
рухом, які мають ті ж показники відповідних ключових змінних (поточні дорожні 
умови, практики і витрати на технічне обслуговування і т.д.). Очевидно, що загальна 
вигода з точки зору економії користувачів автомобільних доріг в значній мірі 
залежить від кількості учасників дорожнього руху (а отже, кількості транспортних 
засобів), які користуються даною дорогою. Тим не менш, наведені вище дані не 
можуть бути легко узагальнені: для доріг з меншою інтенсивністю результат може 
виглядати дещо інакше. В загальному, для другорядних доріг або магістральних 

Typical Economic Unit Road User Costs per Roughness Level  for Flat Terrain (US$ per vehicle-km)

Four-

Roughness Motor_ Small Medium Delivery Wheel Light Medium Heavy Articulated Small Medium Large

(IRI) cycle Car Car Vehicle Drive Truck Truck Truck Truck Bus Bus Bus

2 0,124 0,140 0,143 0,228 0,291 0,436 0,697 0,141 0,488 0,792

4 0,126 0,143 0,148 0,238 0,304 0,457 0,733 0,143 0,514 0,826

6 0,131 0,149 0,158 0,259 0,328 0,492 0,780 0,150 0,571 0,901

8 0,141 0,160 0,172 0,284 0,356 0,529 0,843 0,162 0,647 1,028

10 0,155 0,176 0,190 0,316 0,392 0,579 0,926 0,179 0,739 1,190

12 0,171 0,194 0,209 0,351 0,433 0,637 1,017 0,201 0,838 1,361

14 0,188 0,214 0,229 0,387 0,475 0,698 1,112 0,223 0,941 1,535

16 0,205 0,233 0,249 0,425 0,518 0,761 1,210 0,247 1,045 1,710
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доріг, які обслуговують значно менші транспортні потоки, ямковий ремонт чи 
поверхнева обробка може бути найбільш економічно доцільним варіантом. 
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Таблиця 6 Аналіз ефективності витрат. Результати аналізу: на прикладі ділянки M01 

Ukrainian Example M01 (1km) year_01 year_02 year_03 year_04 year_05 year_06 year_07 year_08 year_09 year_10 year_11 year_12 year_13 year_14 year_15 year_16 year_17 year_18 year_19 year_20

year index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

discount factor 1 0,892857143 0,797193878 0,711780248 0,635518078 0,567426856 0,506631121 0,452349215 0,403883228 0,360610025 0,321973237 0,287476104 0,256675093 0,22917419 0,204619813 0,182696261 0,163121662 0,145644341 0,13003959 0,116106777

undiscounted flows

(1) investment costs 1.600.000,00-                   

(2) residual value 533.333,33                       

maintenance costs (BAU) 105.766,88-                       -                                -                                -                                -                                105.766,88-                 -                                -                                -                                -                                      105.766,88-                 -                                -                                -                                -                                105.766,88-                 -                                -                                -                                -                                      

maintenance costs (RECONSTR) -                                      3.520,00-                      3.520,00-                      3.520,00-                      3.520,00-                      3.520,00-                      3.520,00-                      3.520,00-                      3.520,00-                      3.520,00-                            3.520,00-                      3.520,00-                      3.520,00-                      3.520,00-                      3.520,00-                      3.520,00-                      3.520,00-                      3.520,00-                      3.520,00-                      151.592,06-                       

(3) maintenance cost savings 105.766,88                       3.520,00-                      3.520,00-                      3.520,00-                      3.520,00-                      102.246,88                 3.520,00-                      3.520,00-                      3.520,00-                      3.520,00-                            102.246,88                 3.520,00-                      3.520,00-                      3.520,00-                      3.520,00-                      102.246,88                 3.520,00-                      3.520,00-                      3.520,00-                      151.592,06-                       

RUC (road user costs) vehicle operation cost (do minimum scenario) -                                      -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                      -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                      

vehicle operation cost (do something scenario) -                                      -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                      -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                      

vehicle operation cost savings -                                      -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                      -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                      

value of time cost (do minimum scenario) -                                      -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                      -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                      

value of time cost (do something scenario) -                                      -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                      -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                      

value of time cost savings -                                      -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                      -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                      

emission cost (do minimum scenario) -                                      -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                      -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                      

emission cost (do something scenario) -                                      -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                      -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                      

emission cost savings -                                      -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                      -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                      

road safety cost (do minimum scenario) -                                      -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                      -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                      

road safety cost (do soemthing scenario) -                                      -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                      -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                      

road safety cost savings -                                      -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                      -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                      

RUC (BAU) 3.604.920,95-                   3.604.920,95-              3.604.920,95-              3.604.920,95-              3.604.920,95-              3.604.920,95-              3.604.920,95-              3.604.920,95-              3.604.920,95-              3.604.920,95-                   3.604.920,95-              3.604.920,95-              3.604.920,95-              3.604.920,95-              3.604.920,95-              3.604.920,95-              3.604.920,95-              3.604.920,95-              3.604.920,95-              3.604.920,95-                   

RUC (RECONSTR) 3.394.532,10-                   3.394.532,10-              3.394.532,10-              3.394.532,10-              3.394.532,10-              3.394.532,10-              3.394.532,10-              3.394.532,10-              3.394.532,10-              3.394.532,10-                   3.394.532,10-              3.394.532,10-              3.394.532,10-              3.394.532,10-              3.394.532,10-              3.394.532,10-              3.394.532,10-              3.394.532,10-              3.394.532,10-              3.394.532,10-                   

(4) RUC savings 210.388,85                       210.388,85                 210.388,85                 210.388,85                 210.388,85                 210.388,85                 210.388,85                 210.388,85                 210.388,85                 210.388,85                       210.388,85                 210.388,85                 210.388,85                 210.388,85                 210.388,85                 210.388,85                 210.388,85                 210.388,85                 210.388,85                 210.388,85                       

net cash flow (1+2+3+4) 1.283.844,27-                   206.868,85                 206.868,85                 206.868,85                 206.868,85                 312.635,73                 206.868,85                 206.868,85                 206.868,85                 206.868,85                       312.635,73                 206.868,85                 206.868,85                 206.868,85                 206.868,85                 312.635,73                 206.868,85                 206.868,85                 206.868,85                 592.130,11                       

Ukrainian Example M01 (1km) year_01 year_02 year_03 year_04 year_05 year_06 year_07 year_08 year_09 year_10 year_11 year_12 year_13 year_14 year_15 year_16 year_17 year_18 year_19 year_20

discounted flows

(1) investment costs 1.600.000,00-                   -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                      -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                      

(2) residual value -                                      -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                      -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                61.923,61                         

maintenance costs (do minimum scenario) 105.766,88-                       -                                -                                -                                -                                60.014,97-                    -                                -                                -                                -                                      34.054,10-                    -                                -                                -                                -                                19.323,21-                    -                                -                                -                                -                                      

maintenance costs (do something scenario) -                                      3.142,86-                      2.806,12-                      2.505,47-                      2.237,02-                      1.997,34-                      1.783,34-                      1.592,27-                      1.421,67-                      1.269,35-                            1.133,35-                      1.011,92-                      903,50-                          806,69-                          720,26-                          643,09-                          574,19-                          512,67-                          457,74-                          17.600,87-                         

(3) maintenance cost savings 105.766,88                       3.142,86-                      2.806,12-                      2.505,47-                      2.237,02-                      58.017,63                    1.783,34-                      1.592,27-                      1.421,67-                      1.269,35-                            32.920,76                    1.011,92-                      903,50-                          806,69-                          720,26-                          18.680,12                    574,19-                          512,67-                          457,74-                          17.600,87-                         

RUC (road user costs) vehicle operation cost (do minimum scenario) -                                      -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                      -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                      

vehicle operation cost (do something scenario) -                                      -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                      -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                      

vehicle operation cost savings -                                      -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                      -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                      

value of time cost (do minimum scenario) -                                      -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                      -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                      

value of time cost (do something scenario) -                                      -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                      -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                      

value of time cost savings -                                      -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                      -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                      

emission cost (do minimum scenario) -                                      -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                      -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                      

emission cost (do something scenario) -                                      -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                      -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                      

emission cost savings -                                      -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                      -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                      

road safety cost (do minimum scenario) -                                      -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                      -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                      

road safety cost (do soemthing scenario) -                                      -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                      -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                      

road safety cost savings -                                      -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                      -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                      

RUC (do minimum scenario) 3.604.920,95-                   3.218.679,42-              2.873.820,91-              2.565.911,53-              2.290.992,43-              2.045.528,96-              1.826.365,14-              1.630.683,16-              1.455.967,11-              1.299.970,63-                   1.160.688,07-              1.036.328,63-              925.293,42-                 826.154,84-                 737.638,25-                 658.605,58-                 588.040,70-                 525.036,34-                 468.782,44-                 418.555,75-                       

RUC (do something scenario) 3.394.532,10-                   3.030.832,24-              2.706.100,21-              2.416.160,90-              2.157.286,52-              1.926.148,68-              1.719.775,61-              1.535.513,93-              1.370.994,58-              1.224.102,31-                   1.092.948,49-              975.846,86-                 871.291,84-                 777.939,15-                 694.588,52-                 620.168,32-                 553.721,72-                 494.394,39-                 441.423,56-                 394.128,18-                       

(4) RUC savings 210.388,85                       187.847,18                 167.720,70                 149.750,62                 133.705,92                 119.380,28                 106.589,54                 95.169,23                    84.972,53                    75.868,33                         67.739,58                    60.481,77                    54.001,58                    48.215,69                    43.049,73                    38.437,26                    34.318,98                    30.641,94                    27.358,88                    24.427,57                         

net cash flow (1+2+3+4) 1.283.844,27-                   184.704,33                 164.914,58                 147.245,16                 131.468,89                 177.397,91                 104.806,20                 93.576,96                    83.550,86                    74.598,98                         100.660,34                 59.469,85                    53.098,08                    47.409,00                    42.329,46                    57.117,38                    33.744,79                    30.129,28                    26.901,14                    68.750,32                         

discount rate 12,00%

economic net present value 398.029,22                                                                                 

EIRR 16,57% UKR_daily_report_OM_r00.xls
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5. МЕТОДОЛОГІЯ МАЙБУТНІХ ІНСПЕКЦІЙ ПЕРЕВІРКИ ЯКОСТІ ТЕХНІЧНОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМАГІСТРАЛЕЙ ДЛЯ МІЖНАРОДНИХ КОНСУЛЬТАНТІВ 

 
Консультант підготував проект Технічного завдання, яке може бути використано як 
частина закупівлі майбутніх інспекцій контролю якості утримання доріг. Цей документ 
представлений у Додатку 4. 
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6. ВИСНОВКИ 

Міжнародні та місцеві експерти iC consulenten провели оцінку якості обслуговування 
доріг у Київській області. Група експертів, що складається з міжнародних та місцевих 
експертів, прийшла до наступних висновків: 
 

Важливим відкриттям протягом перевірок командою Консультанта було те, що ямковий 
ремонт має хорошу якість. Три-, чотири-, п'ятирічний ремонт і навіть старіший 
знаходиться на місці і у відносно доброму стані. Команда Консультанта зазначила, що 
більшість ямкових ремонтів знаходилась в хорошому стані, і що ті, які були зруйновані, 
мали за причину те, що дорога навколо, або дорожня основа під ямковим ремонтом 
продовжували руйнуватись. 
 
Однак, ремонт повітряно-струменевим методом надмірно використовується і в 
невідповідних місцях, таких як заповнення занадто глибоких або великих ям. Також, у 
багатьох випадках, щебінь або гравій не був доданий при ремонті, що призводить до 
зниження очікуваного терміну служби ремонту. Цей тип ремонту часто починав 
руйнуватись після 1 чи 2 років експлуатації. 
 
Це показує, що будівельна якість ремонту асфальтобетоном прийнятна, ремонти 
досягають чи перевищують очікуваний термін експлуатації в 5 років. Проблемою, однак, 
є те, що в багатьох випадках дорога просто нездатна витримувати навколо 
відремонтованої ділянки.  
 

З візуальної оцінки зразків кернів, видно, що суміш, використана для ремонту на дорогах 
Н-07 та Н-08 містить щебінь малої фракції, до 15 мм, що відповідає вимогам стандарту 
(4, розділ 4.3.3) товщина ущільненого шару має бути не менше ніж в співвідношенні 2,5 
діаметри найбільшої фракції щебню. У той же час, суміш, яка використовується на 
ділянці дороги М-05 має частинки з діаметром близько 25 мм, що не відповідає ні 
українським, ні міжнародним стандартам. 
 
Команда Консультанта вважає, що основна проблема полягає в описі та виборі типу 
ремонтних робіт, які пропонують тільки короткострокові часткові рішення і не 
запобігають подальшому зниженню якості дороги в середньостроковій і 
довгостроковій перспективі. Аварійні і поточні невеликі ремонтні роботи у багатьох 
випадках слід замінити на Капітальний ремонт. 
 
Консультант пропонує, щоб відповідна процедура була розроблена для більш точного 
детального визначення обсягу, кількості і розташування ремонтних робіт, які необхідно 
виконати. Дефектний акт має містити деталі про:  

- розташування ділянки, з її довжиною та описом необхідного типу ремонту; 
- розташування проблемних місць та опис необхідного ремонту; 
- орієнтована площа, що підлягає ремонту; 

 
Консультант рекомендує провести розробку вимог до виконання звітів про виконані 
роботи, які готуються підрядниками. Це дозволить Укравтодору краще перевіряти 
виконані роботи, проводити перехресні перевірки використовуваного матеріалу, 
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переконатись, що зазначений метод технічного обслуговування та матеріали були 
правильно використані в необхідному місці. 
 
Консультант рекомендує, щоб була розроблена та впроваджена документація з 
методології оцінки стану доріг для визначення об’ємів ремонтних робіт. Дані про об’єми 
робіт можуть бути використані для фінансової оцінки вартості необхідних ремонтних 
робіт і точно вказати на необхідні ремонтні роботи. Це також дозволить Укравтодору 
легше проводити перехресну перевірку та підтверджувати ремонтні роботи, виконані 
підрядниками. 
 
Також очевидно, що більшість ремонтів, зроблених в останні місяці були дрібними 
ремонтами глибиною 5-6см. Ці дрібні ремонти не вирішують проблеми, пов'язані з 
підстилаючими шарами чи основою дорожнього покриття. Відповідно, ці дрібні 
ремонтні роботи не убезпечать дорогу від швидкого руйнування, ніж у випадку коли 
проводиться належне технічне обслуговування. 
 
Консультант розуміє, що в даний час у стандартах України немає процедур, які б 
описували, як мають бути визначені роботи з технічного обслуговування. Хоча, 
стандарти містять інформацію про необхідні типи обстежень дорожнього покриття. 
Немає керівництва про те, як дана інформація має бути інтерпретована і який вид 
технічного обслуговування має бути прийнятий.  
 
Рекомендується, щоб впровадили певний набір процедур і методів, які зможуть: 

4. Забезпечити процес оцінки технічного обслуговування: збір даних і результати 
обстеження покриття мають бути відповідно інтерпретовані і проаналізовані; 

5. Прийняття рішень при оцінці дорожніх умов та визначення типу ремонту; 
6. Проектні рішення догляду за покриттям. Вибір відповідної процедури технічного 

обслуговування доріг та дизайну ремонту. 
 

Консультант провів порівняння вартості високого рівня різних сценаріїв обслуговування 
доріг: 

 Основний аналіз економічної доцільності щодо частки дороги відремонтованої 
ямковим типом ремонту протягом року у порівнянні із заміною всієї поверхні 
ділянки; 

 більш повний (але все ще високого рівня) економічний аналіз для двох сценаріїв 
обслуговування / реконструкції на прикладі кілометра дороги M01 в порівнянні 
витрат і вигод для періоду експлуатації 20 років; 

Висновок такий, що якщо кожен рік середньорічна сума площі дорожньої поверхні, на 
якій виконується ямковий ремонт, перевищує 11% на даній ділянці, то було б більш 
економічно раціональним вибрати варіант укладки нового покриття в якості основного 
методу підтримання дорожньої поверхні. 
Також, реконструкція деяких ділянок на M01 є економічно доцільнішою за продовження 
існуючої практики ямкового ремонту і повторного ямкового ремонту на тих же ділянках. 
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7. ДОДАТКИ 

7.1. ДОДАТОК 1. ПЕРЕЛІК ОТРИМАНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

Дата передачі - 22.06.2015 

Назва документа Дата;  Короткий зміст 

КБ-3, Довідки про 
вартість 
виконаних 
будівельних робіт 
та витрати 

03.2015 
04.2015 
05.2015 

Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автодоріг 
державного значення М-01, Київ-Чернігів-Нові Яриловичі км 
18+730-61+160,М-01 під'їзд до м.Бровари км 0+000-5+071, Н-07, 
Київ-Суми-Юнаківка км 25+480-65+500, Р-03 Північно східний 
обхід м.Києва км 0+000-28+000, Під'їзд до М-03 км 0+000-5+500. 

Акти приймання 
виконаних 
будівельних робіт, 
КБ-2в 

03.2015 
04.2015 
05.2015 

Локальний кошторис 1-1-1, на поточний ремонт та експлуатаційне 
утримання автодоріг державного значення М-01, Київ-Чернігів-
Нові Яриловичі км 18+730-61+160, М-01 під'їзд до м.Бровари км 
0+000-5+071, Н-07, Київ-Суми-Юнаківка км 25+480-65+500, Р-03 
Північно східний обхід м.Києва км 0+000-28+000, Під'їзд до М-03 
км 0+000-5+500. 

Підсумкові 
відомості ресурсів 

02.2015 
03.2015 
04.2015 

Поточний дрібний  ремонт та експлуатаційне утримання автодоріг 
державного значення М-01, Київ-Чернігів-Нові Яриловичі км 
18+730-61+160, під'їзд до м.Бровари км 0+000-5+000, Н-07, Київ-
Суми-Юнаківка км 25+480-65+500, Р-03 Північно східний обхід 
м.Києва км 0+000-28+000, Під'їзд до М-03 км 0+000-5+500. 

Акти дефектів 03.2015 
04.2015 
05.2015 

Київ-Чернігів-Нові Яриловичі км 33+000-61+160, під'їзд до 
м.Бровари км 0+000-5+000. 

Зведений 
кошторисний 
розрахунок 
вартості об'єкта 
будівництва, 5 

02.2015 
03.2015 
04.2015 
05.2015 

Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автодоріг 
державного значення М-01, Київ-Чернігів-Нові Яриловичі км 
18+730-61+160,М-01  під'їзд до м.Бровари км 0+000-5+071, Н-07, 
Київ-Суми-Юнаківка км 25+480-65+500, Р-03 Північно східний 
обхід м.Києва км 0+000-28+000, Під'їзд до М-03 км 0+000-5+500. 

Пояснювальна 
записка 

02.2015 
03.2015 
04.2015 
05.2015 

Поточний дрібний  ремонт та експлуатаційне утримання автодоріг 
державного значення М-01, Київ-Чернігів-Нові Яриловичі км 
18+730-61+160, М-01 під'їзд до м.Бровари км 0+000-5+071, Н-07, 
Київ-Суми-Юнаківка км 25+480-65+500, Р-03 Північно східний 
обхід м.Києва км 0+000-28+000, Під'їзд до М-03 км 0+000-5+500. 

Локальний 
кошторис на 
будівельні роботи, 
1-1-1 

03.2015 
04.2015 
05.2015 

Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автодоріг 
державного значення М-01, Київ-Чернігів-Нові Яриловичі км 
18+730-61+160,М-01  під'їзд до м.Бровари км 0+000-5+071, Н-07, 
Київ-Суми-Юнаківка км 25+480-65+500, Р-03 Північно східний 
обхід м.Києва км 0+000-28+000, Під'їзд до М-03 км 0+000-5+500. 

Розрахунки 
загальновиробнич
их витрат до 
локального 
кошторису,1-1-1 

03.2015 
04.2015 
05.2015 

Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автодоріг 
державного значення М-01, Київ-Чернігів-Нові Яриловичі км 
18+730-61+160,М-01 під'їзд до м.Бровари км 0+000-5+071, Н-07, 
Київ-Суми-Юнаківка км 25+480-65+500, Р-03 Північно східний 
обхід м.Києва км 0+000-28+000, Під'їзд до М-03 км 0+000-5+500. 

Відомості ресурсів 
до локального 
кошторису, 1а 

02.2015 
03.2015 
04.2015 

Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автодоріг 
державного значення М-01, Київ-Чернігів-Нові Яриловичі км 
18+730-61+160,М-01 під'їзд до м.Бровари км 0+000-5+071, Н-07, 
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05.2015 Київ-Суми-Юнаківка км 25+480-65+500, Р-03 Північно східний 
обхід м.Києва км 0+000-28+000, Під'їзд до М-03 км 0+000-5+500 

Договірні ціни, 9 03.2015 
04.2015 
05.2015 

Найменування об'єктів, пускових комплексів; вартість виконаних 
робіт та витрати. 

Товарно-
транспортні 
накладні 

11.03.2015-
30.04.2015 

 

Паспорти 23.03.2015-
04.05.2015 

№ 8;12;16;18;12;7;27;15;9;41;4;41;12;5;2 ;7 
,8,14,1,4,8,33,7,23,12,32 , ОВ2, 10; 5;2;2. 
 
 

 
Дата передачі - 24.06.2015 

Назва документа Дата 
 

Короткий зміст 

Акти приймання 
виконаних 
будівельних робіт, 
КБ-2в 

04.2015 Т 10-25 Перемога-Баришівка-Переяслав-Хмельницький км 0+000- 
км 47+300. Аварійні роботи, земляне полотно та водовідведення. 

Акти приймання 
виконаних 
будівельних робіт, 
КБ-2в 

03.2015 Локальний кошторис 2-1-1, на поточний дрібний ремонт та 
експлуатаційне утримання автодоріг державного значення 
загального користування у Київській області Баришівський район, 
Т 10-18 Бориспіль-Березань-Яготин-Жоравка км 18+800- км 
55+040, Т 10-243 Гурівка –Березань-М-03 км 18+020- км 42+090, Т 
10-25 Перемога-Баришівка-Преяслав-Хмельницький км 0+000- 
км 47+300. Аварійні роботи, ямковий ремонт, земляне полотно та 
водовідведення. 

Паспорти 29.04.2015-
26.05.2015 
 

№ 2;13;4;5 
На бітумну емульсію. 
 
 

Паспортна 
накладна 

05.05 № 05-05 

Сертифікати 
відповідності 

11.07.2011 
04.05.2016 

 

 
Дата передачі- 24.06.2015 

Назва документа Дата Короткий зміст 

Акт приймання 
виконаних 
будівельних робіт 
,КБ-2в 

03.2015 
04.2015 

Локальний кошторис 5-1-1, на поточний ремонт та 
експлуатаційне утримання автодоріг державного значення 
загального користування у Київській області М-03, Київ-Харків км 
18+000-126+700, (ямковий ремонт). Розділ Київ-Харків км 18+000- 
км 35+000, км 41+300- км 45+000, км 54+000- км 94+000 ,км 
94+000- км 126+700 

Акт приймання 
виконаних 

03.2015 
04.2015 

Локальний кошторис 5-1-1, на поточний ремонт та 
експлуатаційне утримання автодоріг державного значення 
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будівельних робіт 
,КБ-2в 

загального користування у Київській області М-03, Київ-Харків км 
18+000-126+700, (ямковий ремонт). Розділ Бориспіль-
Дніпропетровськ км 0+160- км 21+000,км 21+000- км 81+300 

Товарно-
транспортна 
накладна, паспорт 

24.03,12.03 № 30; 3 

Паспори 8.05-13.05 № 5;10;6;12;4;1;8;9;81;3;1;7;4;9;2;5;6;14;5;2;7;1;3;11;13 

Протокол 
 

20.04-18.05 Підбору гарячої крупнозернистої асфальтобетонної суміші, тип 
Б1-1, А-10,1марки для щільних асфальтобетонів, для покриття 
доріг, щебенево-піщаної суміші. № 603, 602-А, 633, 631, 632 

Паспори 
НВ7;НВ2;НВ9 
 

25.05;14.04 
08.06 
 

На бітумну емульсію 
 

Протокол 21.05 Випробування асфальтобетону з покриття (керн)           
№141;140;139;138;137;136;135;134;133;132 

 
Дата передачі - 24.06.2015 

Назва документа Дата.  Короткий зміст 

Акт приймання 
виконаних 
будівельних робіт 
, КБ-2в 

2015 Київ-Знам'янка км 14+740 – км 123+750. Розділи: ямковий 
ремонт з використанням гарячих і холодних асфальтобетонних 
сумішей. Миронівка-Канів-Софіївка км 0+000-км 21+700. Н-01 
під'їзд до м. Обухів км 0+000-км8+300. Київ-Обухів км 16+010-км 
36+310. 

Паспорти 23.03;12.01 
13.02;16.02 
16.03-04.05 

Випробування асфальтобетону з покриття (керн). № 3;23;47;53 
№ 35;30;43;46;40;18;21; 32;28;15;24;12;16; 30;26;32;42;23 

Корінець паспорту 
на 
асфальтобетонну 
суміш 

3.06; 2.06 
5.05; 6.05; 
26.03-28.04 

№605; 594 №389; 388; 406; 408 
№ 276; 272;298;306;252;250;259;200;220; 188;189;157;149; 180; 
167; 132;118; 144;131;92;76;107;106;51;60 
 

Паспортні 
накладні 

07.05-27-05 
30.04;29.04; 

Випробування асфальтобетону з покриття (керн) №123-05;122-
05;116-06;115-05; 111-05;110-05;103-05;102-05;89-05;88-05; 81-
05;80-05;73-05;70-05;66-05;64-05;55-05;58-05;41-05;44-05;27-05; 
30-05;15-05№ 30-04;31-04;29-04;28-04 

 
Дата передачі - 25.06.2015 

Назва документа Дата.  Короткий зміст 

Акт приймання 
виконаних 
будівельних робіт, 
КБ-2в 

03.2015 
04.2015 
05.2015 

Локальний кошторис 5-1-1/11. Роботи по зимовому утриманню 
автодороги М-05 Київ-Одеса км 87+000-км 143+028. Роботи по 
зимовому утриманню. Земляне полотно та водовідведення. 
Аварійні роботи. Ямковий ремонт струменевим методом. 

Акт приймання 
виконаних 
будівельних робіт, 
КБ-2в 

03.2015 Локальний кошторис 2-1-1. Поточний дрібний ремонт та 
експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного 
значення загального користування у Київській області. Ямковий 
ремонт Київ-Одеса км 108- км 109. Аварійні роботи. Ямковий 
ремонт Київ-Одеса км 128+000- км 130+000 км 111+400- км 
112+200, км 109+000- км 112+300. 



iC consulenten 
Якість технічного обслуговування автомагістралей в Київській області: Фінальний звіт  04.08.2015 

 

 
Редакція: 1  Стор. 60 

 
 

Оцінка якості технічного обслуговування автомагістралей в Україні 

Акт приймання 
виконаних 
будівельних робіт, 
КБ-2в 

03.2015 Локальний кошторис 1-1-1. М-05 Київ-Одеса км 11+660- км 
17+740; км 36+500- км 42+000. Ямковий ремонт гарячим 
асфальтобетоном.  

Акт приймання 
виконаних 
будівельних 
робіт,КБ-2в 

03.2015 Локальний кошторис 1-1-1. М-05 Київ-Одеса км 11+660- км 
17+740; км 36+500 - км 42+000; Р-19 Фастів-Митниця-Обухів-
Ржищів-Канів, км 11+200- км 28+300;транспортна розв'язка км 
22+510; км 34+890- км 60+370. Ямковий ремонт.  

Паспорт 
 

2.04-24.05 Асфальтобетонна суміш. Бітумна емульсія. Катіонна 
модифікована бітумна емульсія марки ОВ60КМ. Пісок з відсівів 
дроблення гірських порід. 
№4;29;ОВ2;ОВ2;ОВ2;ОВ2;42;46;51;53;37;61;17 
 

Корінець паспорту 
на 
асфальтобетонну 
суміш 

10.03- 19.05 
 

№ 
166;175;355;357;358;351;330;333;325;337;338;339;328;334;264;3
18; 
279;283;271;285;87;284;288;280;286;309;313;305;312311;308;31
0;302;251;234244;303;336;350;390;233;248;282;275;226;370;372;
369;373;255260;242;236;413;412;415;416;411;405;407;414;40940
4;353;162;478;474;456;482;483;484;485;470;469;471;475; 426; 
430;428;442;431;427; 425;418; 457;217;86; 105; 201;147;121;104; 
77; 89;13;9;4;3; 35; 48;17;217 

Протокол 16.04; 4.03 Випробування щебеню  
№102; 17 

Сертифікат 
відповідності 

31.05  

Радіаційний 
сертифікат 

11.04.2014 
11.04.2015 
13.03.2015 
13.03.2016 

№ 47; 1 

Дата передачі - 30.06.2015 

Назва документа Дата.  Короткий зміст 

Акти приймання 
виконаних 
будівельних робіт, 
КБ-2в 

03.2015 
04.2015 
 

Локальний кошторис 5-1-1. Поточний дрібний ремонт та 
експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного 
значення  загального користування у Київській області М-03 Київ-
Харків км 18+000-км 126+700, ямковий ремонт. А.д, Київ-Харків 
км 18+000- км 35+000  

Акти приймання 
виконаних 
будівельних робіт, 
КБ-2в 

04.2015 
 

Локальний кошторис 5-1-1. Поточний дрібний ремонт та 
експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного 
значення  загального користування у Київській області М-03 Київ-
Харків км 18+000-км 126+700, ямковий ремонт. Автомобільна 
дорога, Бориспіль-Дніпропетровськ км 21+000- км 81+300  

Акти приймання 
виконаних 
будівельних робіт, 
КБ-2в 

04.2015 
 

Локальний кошторис 5-1-1. Поточний дрібний ремонт та 
експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного 
значення  загального користування у Київській області Н-08 
Бориспіль-Дніпропетровськ км 0+160- км 81+30, ямковий ремонт 
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км 18+000-км 126+700, ямковий ремонт. А.д, Бориспіль-
Дніпропетровськ км 21+000- км 81+300  

Паспорти 23.03- 
25.05 
 

№ 11;24;25;14;24;36;26;20; 10;34;42;32;25;49; 27; 37; 
12;25;22;52;18; 13;40;49;46;25;7;27;28; 

Паспорт-накладні 05.05- 
21.05 

№ 04-05;11-05;31-05 45-05;59-05; 67-05; 74-05;82-05; 90-05 

Паспорти якості  Бітум нафтовий дорожній в’язкий № 29 

 
Дата передачі - 10.07.2015 

Назва документа Дата.  Короткий зміст 

Акти приймання 
виконаних 
будівельних робіт, 
КБ-2в 

03.2015 
04.2015 
05.2015 
 

Локальний кошторис 5-1-1. Експлуатаційне утримання 
(аварійний ямковий ремонт) Відділ 4,3,3,1,1. М-07 Київ-Ковель-
Яготин км 19+000- км 79+390 ( капітальний ремонт проведено км 
30+600- км 64+000). Розділ. Виконані роботи ДРП-3( аварійний 
ямковий ремонт). 

Акти приймання 
виконаних 
будівельних робіт, 
КБ-2в 

05.2015 
 

Локальний кошторис 2-1-1.  М-07 Київ-Ковель-Яготин км 19+000- 
км 79+390 ( капітальний ремонт проведено км 30+600- км 
64+000).Ямковий ремонт, забивання тріщин та просадок 
асфальтобетонного покриття струменевим методом  

Сертифікат 
відповідності ( 
якості) 

03.2015 
04.2015 
 

Бітумна емульсія ЕКШМ-60 
Бітуми нафтові в’язкі  

Паспорта 03.2015 
04.2015 
 

Гаряча а/б суміш № 29; 25; 39; 36; 
А/б суміш № 1; 8 
Бітумна емульсія № ОВ2; 73 

Товарно-
транспортна 
накладна 

04.2015 № 1  А/б суміш 

Протокол 18.06. 
2015 

Випробування щебню фракції 5-10 мм№ 166 
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7.2. ДОДАТОК 2. ПРОТОКОЛИ ЗУСТРІЧЕЙ  

 
Роботи з ремонту Українських доріг 
Kиїв 
2015/05/25 

 
Учасники: 
Міністерство інфраструктури: 
Роман Хміль (РХ),  
Олексій Зарицький (ОЗ) 

 
Укравтодор: 
Федоренко Олег Володимирович, 
(OФ), Начальник управління 
експлуатаційного утримання доріг 
та безпеки руху Укравтодору 
Анатолій Олександрович Цинка 
(AЦ), начальник відділу розвитку та 
кошторисного ціноутворення 
Укравтодору 
Максим Миколайович Погребняк, 
(MP), начальник відділу 
економічного моніторингу 
Департаменту фінансово- 
економічної роботи 
Віталій Володимирович Стьожка, 
Заступник директора, Державне 
Підприємство ”Центр науково 
технічного супроводу дорожніх 
робіт та сертифікації дорожньої 
продукції" (ДП "Дорцентр") 
 
iC consulenten Україна: 
Олена Рибак (ОР) 
Джеймс Метьюс (ДжМ) 
Віталій Шаповаленко (ВШ) 
Ірина Омельяненко (ІО) 
Олексій Мельник (OM)
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№  Зміст  

1  Вітання  

  o Вітання та вступ  

2  Ціль оцінки якості ремонтних робіт на українських  дорогах   

  o Забезпечення незалежної системи оцінки якості для нового будівництва та ремонту 
доріг 

o Незалежний міжнародний експерт зробить оцінку якості проведених ремонтних робіт 
та розробить відповідну методику 

o Залучення міжнародних спеціалістів QA в майбутньому для проведення робіт 
від зйомки до приймально-здавальних випробувань  

o Перевірка відповідності здійснених ремонтних робіт українським стандартам та 
порівняння українських норм з Європейськими.  

o Здійснити взаєморозуміння між Укравтодором та Кабінетом Міністрів, що пов’язане 
з якістю виконаних ремонтних робіт  

o Розроблення процедури контролю якості міжнародними експертами із залученням 
міжнародного фінансування для ремонту доріг в Україні    
Пілотний проект 
В якості першого кроку на шляху до реалізації проекту Міністерство інфраструктури 
буде займатися послугами міжнародного консультанта: 
Проведення нагляду за прогресом робіт, контроль уже виконаних робіт, звіт про 
результати перевірки, аналіз та рекомендації в презентації Міністерству 
інфраструктури. 
 

 

3  Організація проекту  

  o Прямий клієнт-  Кабінет Міністрів 
o Непрямий клієнт – Укравтодор та Служба автомобільних доріг в Київській області 
o Цей проект стане основою формування тендеру в 2016 році для контролю якості 

ремонту доріг    
o 2-5 областей братимуть участь в пілотному проекті по оцінці якості (iC працюватиме 

перевіркою в Київській області ) 
o Декілька міжнародних компаній братимуть участь у пілотному проекті  
o 25 областей України можуть бути залучені до пілотного проекту, підписавши 

спрощений контракт, не чекаючи тендеру 
o У майбутньому, 40 - 45 мобільних груп на постійній основі можуть бути 

залучені, щоб охопити всі дорожні мережі України  
o Частковий контроль – 15 команд, 60 000 км доріг для ремонту    
o 15-20 команд на постійній основі: ямковий ремонт та нове будівництво    
o Укравтодор має досвід в укладанні таких угод та може забезпечити проектом 

договору  
o Присутність міжнародних експертів для перевірки обов’язкова  
o Фінансове забезпечення міжнародних експертів організовується міністерством  

 

4  Опис та оцінка стану дороги   

  o 170 000 км існуючих доріг України потрібно ремонтувати в 2015 році, включаючи 3 
млн м2 з 2014 року.  

o 4 млн м2 – необхідність капітального ремонту  
o З серпня 2015 року планується надати фінансування в 700 м грн для ремонту доріг  
o Під час перевірки буде зупинено фінансування ремонту доріг  
o Київська область буде початком для інспекції ІС. Консультант знає, що довжина 

ділянки проведення реконструкції, згідно дефектного акту, 1,544 км. Відповідно до 
погодженої методології, консультант проведе інспекцію виконаних ремонтних робіт 
в даній області.   
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№  Зміст  

5  Поточний стан контролю якості на дорогах    

  o Відсутність підрозділів та контролю якості. Укравтодор в даний час несе 
відповідальність за їх організацію – Державне підприємство ДорНІІ  

o Коментарі до існуючих виконаних робіт: 
 Кожен інспектор має декілька об’єктів, кожен з яких він відвідує один раз у 2-4 дні  
 Підрядники надають свої власні плани на роботи  

 У зв’язку з обмеженим фінансуванням – фізична можливість бути присутнім на 
об’єкті - 20% - від початку виробництва асфальтобетону до укладання його на місці  
 У разі відхилення від існуючих стандартів готується дефектний акт  і підрядник 

повинен виправити всі дефекти. Після цього готується акт виконаних робіт, 
який надається клієнтові 

 Лабораторний аналіз проводиться не для всіх видів робіт, тільки для тих, які 
мають відповідати існуючим стандартам  

 Після підписання акту  – проводяться платежі   
 Фінансова інспекція перевіряє всі акти відповідно до обсягів та фінансової 

документації. У разі необхідності вони долучають технічних фахівців та 
лабораторію для підтвердження якості та обсягу робіт. Якщо були знайдені які-
небудь розбіжності , підрядник повинен повернути гроші. 

o Фактори, що призводять до нерівності дороги: відсутність дренажу води, насип 
дороги вищий рівня самої дороги, що не дозволяє відводити воду, пісок, який 
залишився після зими, неякісно прибраний 

o Головна проблема полягає не в тому, що  ремонти зроблені неякісно, а що такий вид 
ремонтів не вирішує глобальної проблеми 

 

6  Підходи для забезпечення контролю якості  

  o Контроль поточних робіт – коли експерт-інспектор під час виконання робіт 
знаходиться на об’єкті   

o Робити вибіркову перевірку: візуальний контроль, контроль матеріалів зі 
зразками і знаходження основної проблеми, чи верхніх шарів, чи земляного 
полотна 

o Залучення субпідрядних організацій для перевірки керна в лабораторії і доповідати 
замовнику 

o Перевірка відповідності з нормами та правилами (ГБН та СОУ) 

 

7  Результати проекту  

  o Розробка методології для технічного нагляду: що оцінювати і як оцінювати 
o Точність оцінки дефектів – рекомендації, якщо щось упустили, або якщо 

включили занадто  
o Перевірити: 

 Якість 
 Обсяги фіксованих дефектів 
 Перевірка виконання перерахованих робіт 

 Дати чітке розуміння Міністерству про ефективність виконаних робіт  

 

8  Договір  

  o Область для пілотного проекту – Київська   
o Контракт буде заснований на стандартній формі договору Укравтодору з 

ДорЦентр для контролю якості  

 

9  Додаткові питання  

  o Запрошення на геодезичні зйомки з робіт капітального ремонту у Львів - Івано-
Франківськ: 

 Середній капітальний ремонт 
 Початок у вересні 
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№  Зміст  

 QA фінансується з державою чи Світовим банком    
 Основні роботи розпочнуться в 2016 

o Інші проекти 

10  План дій   

  
o Міністерство забезпечить документами 

 Дефектні акти 
 Акти виконаних робіт за Березень 2015 – 15/05/2015 
 Місце та план роботи 
 Паспорти та сертифікати матеріалів 
 Укравтодор надасть проект контракту iC consulenten 

o Технічне завдання підготує iC consulenten 

 
 
 
 
 
 
26.05.
2015 

    

    

 
Підготував: Мельник О. 
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ЗУСТРІЧ 2 
22 ЧЕРВНЯ, 2015 (КИЇВ) 
 
УЧАСНИКИ 
 
Консультанти проекту 
Джеймс Метьюс 
Ірина Омельяненко 
Олексій Мельник 
 
Міністерство інфраструктури 
Олексій Зарицький 
 
Служба автомобільних доріг в Київській області (САДКО): 
Олег Слободян 
Володимир Саранча 
Сергій Ошкало 
 
 

Опис Відповідаль
ний 

Дата 

1. Мета зустрічі 
 Налаштування процесу передачі документації від клієнта до PC, 

зокрема, з MSDKR в IC 

 
 
 

 
 

2. Перелік документів, для передачі і статус 

А. Дефектні акти; 

i. САДКО заявив: через те, що середні ремонтні роботи не є тривалі, 
списки дефектів не надаються Виконавцем – визначаються тільки 
приблизний обсяг робіт та секції (наприклад, скільки м2 в ремонті в 
розділі XX). Немає детального опису виконаних робіт, а методи, які 
застосовуються,- особисте рішення виконавця 

b. Звіти передані iC consulenten: 
i. MSDKR підготували звіти для наступних доріг на таких ділянках:  

M-01 (18-32, 32-60, 0-5), H-07 (32-45), P-03 (0-27, 0-5+500) 
c. Розклад ремонтних робіт; 

i. САДКО зазначив, що відсутнє довготермінове планування (напр. на 
наступний місяць) і лише плани на наступний тиждень доступні 
кожної п’ятниці ввечері. Дану інформацію можна знайти на сайті 
служби. 

d. Карта доріг для Київської області: САДКО передасть інформацію з 
нульового кілометра для кожної дороги    

e. Паспорти та сертифікати матеріалів на виконані роботи, що 
використовувались підрядником: 

i. MSDKR підготували сертифікати та паспорта для наступних доріг та 
секцій для IC: M-01 (18-32, 32-60, 0-5), H-07 (32-45), P-03 (0-27, 0-
5+500) 

Список підрядників, які виконали роботи: включаючи звіти, передані 
16 червня. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22/06/15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23/06/15 
 
 
 
 
22/06/15 
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Опис Відповідаль
ний 

Дата 

 

3. Лабораторія 
a. MSDKR готові забезпечити асистента для відбору зразків керна  
b. В керн має входити лише шар асфальту  
c. Три дні на досліди в лабораторії 

  

4. Документи, обов’язкові для передачі 
- IC прояснить об’єми та деталі запитаних доріг для перевірки і 

проінформує MSDKR - дороги M-03, M-05, H-01, T-10-18. 2 дні для 
передачі. 

 
OM 

 
23/06/15 

5. Інші питання 
Контактна особа з САДКО Слободян Олег 
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ЗУСТРІЧ З 
02 ЛИПНЯ, 2015 (КИЇВ) 
 
УЧАСНИКИ 
 
Консультанти проекту   
Олена Рибак (ER) 
Джеймс Метьюс (JM) 
Олексій Мельник (OM) 
 
Міністерство Інфраструктури 
Роман Хміль (RKh) 
 
 

Опис Відповідальн
а персона 

JM коротко описав стан перевірених робіт, проведених до цих пір. 
Основні моменти: 

 В цілому 8 доріг були обстежені і 20 протоколів завершених ремонтних 
робіт досліджені. Ці дороги були обрані, щоб дати широкий огляд  
об’єктів в різних напрямках; північ, південь, схід і захід Києва та різні 
класи (1,2 і 3) доріг та ряд різних підрядників. Консультанти помітили 
типову ситуацію з ремонтами і якість на всіх місцях.  

 Команда вважає, що найбільш ефективним методом буде припинити 
подальші перевірки виконаних робіт, а замість того зосередитись на 
пошуку методології ремонтних робіт і визначення ремонтних робіт, які за 
контрактом.  

 На даний час для перевірки немає поточних ремонтів у Київській області.  
Консультант постійно на зв’язку з Міністерством та Укравтодором для 
перевірки поточних робіт у Київській або сусідніх областях 

 Для відбору керна Укравтодором обрано три ділянки. Команда 
консультанта наполягала на можливості обстеження в незалежній 
лабораторії. Консультант надасть детальну інформацію лабораторних 
витрат і затрати часу для цієї роботи.   

 
 
 

ЕR викладені можливі дати опублікування доповіді та подання остаточного звіту. 
Передбачається, що консультант передасть звіт у Міністерство для коментарів на 23 
липня. 
Після того, як отримають коментарі та внесуть зміни в остаточний варіант звіту, 
можливим терміном для подання остаточного звіту буде 6 або 7 серпня.  
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7.3. ДОДАТОК 3. ПРИКЛАД ПРОТОКОЛУ КОНТРОЛЮ ОБ’ЄКТУ 

 

 Так  Ні 

РОБОТИ ТРИВАЮТЬ   

РОБОТИ ЗАКІНЧЕНІ x  

РОБОТИ НЕ ПОЧИНАЛИСЬ   

ДЕФЕКТНИЙ АКТ   

 

 
ДЛЯ ПОТОЧНИХ ТА 
ЗАВЕРШЕНИХ РОБІТ 

 

СТАН ДОРОГИ Дорога вся в тріщинах, поверхня зношена і має багато невеликих неглибоких 
ям. Видно сліди стоячої води. Дорога має хвилястість, це вказує на проблему 
слабкого шару основи. 

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ 
ДЕФЕКТІВ 

Дорожнє покриття зношене. Асфальт став крихким, що свідчить про застарілість 
дорожнього одягу. Через попадання стоячої води через тріщини, циклів 
замерзання-розмерзання руйнуються шари дорожнього одягу. Дорога горбиста 
, це свідчить  про проблему слабкого шару основи. 

ТИП РЕМОНТУ Ямковий ремонт 
 

ОПИС ЯКОСТІ РЕМОНТУ Ямковий ремонт зроблений правильно, поверхня рівна, знаходиться в 
хорошому стані. Старий ремонт з попередніх років все ще знаходяться в 
хорошому стані. Це показує якість ямкового ремонту минулих років. В одному 
місці ремонт після трьох років зруйнований. 

  

ДАТА        Д /М/ Р 24.06.2015 

ЧАС 11:30 

РОЗТАШУВАННЯ, НАЗВА 
ДОРОГИ,НАПРЯМОК, СЕКЦІЯ 

H-07/ Сх./ км 32+300 
 

КАТЕГОРІЯ ДОРОГИ 3 категорія 

НОМЕРА ФОТО # з    6625                   до  6622             

АКТИ ПРИЙМАННЯ ВИКОНАНИХ 
БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ 

КБ-3, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати,  Акти 
приймання виконаних будівельних робіт, КБ-2в,  Підсумкові відомості 
ресурсів,  Акти дефектів,  Зведений кошторисний розрахунок вартості 
об'єкта будівництва, 5,  Пояснювальна записка,  Локальний кошторис на 
будівельні роботи, 1-1-1,  Розрахунки загальновиробничих витрат до 
локального кошторису,1-1-1,  Відомості ресурсів до локального 
кошторису, 1а,  Договірні ціни, 9.  Поточний дрібний ремонт та 
експлуатаційне утримання автодоріг державного значення М-01, Київ-
Чернігів-Нові Яриловичі км 18+730-61+160,М-01 під'їзд до м. Бровари км 
0+000-5+071, Н-07, Київ-Суми-Юнаківка км 25+480-65+500, Р-03 Північно 
східний обхід м.Києва км 0+000-28+000, Під'їзд до М-03 км 0+000-5+500. 

ПАСПОРТИ ТА ЛАБОРАТОРНІ 
ДОСЛІДЖЕННЯ 

Товарно-транспортні накладні,  Паспорти. 
№ 8;12;16;18;12;7;27;15;9;41;4;41;12;5;2 ;7 ,8,14,1,4,8,33,7,23,12,32 , ОВ2, 
10; 5;2;2. 

ДЛЯ ПОТОЧНИХ РОБІТ  

ІНСПЕКТОР Маніцький Євген 

ПІДРЯДНИК Дочірнє підприємство "Київське обласне дорожнє управління ВАТ ДАК" 
"Автомобільні дороги України" філія "Броварське ДЕУ" 

ПРОГРЕС ВИКОНАННЯ РОБІТ  
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ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІАЛИ Візуально, асфальт 
 

ВИКОРИСТАНА МЕТОДИКА Засипка асфальтом з подальшим утрамбовуванням, фрезерування з нарізкою 
по периметру. 

ДОЦІЛЬНІСТЬ РЕМОНТУ Поверхня дороги зношена. Ямковий ремонт не усунув усі тріщини і невеликі 
отвори. Вода, як і раніше, поступає в тріщини та ями, відбуватиметься 
замерзання-розмерзання шарів у зимові місяці, що спричинить подальше 
руйнування дороги і збільшить крихкість  дорожнього покриття. Є велика 
кількість ділянок із щільно виконаним ямковим ремонтом. Однозначно 
потрібно робити реконструкції дороги на цій ділянці та особливо верхнього 
шару покриття. Виконаний ремонт є неефективним та не виправдовує свої 
витрати. 

ВІДПОВІДНІСТЬ 
НАЦІОНАЛЬНИМ СТАНДАРТАМ 

 
 

ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖНАРОДНИМ 
СТАНДАРТАМ 

 
 

  
 

 
  

 

НОТАТКИ: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  

НЕОБХІДНІСТЬ ВІДБОРУ КЕРНІВ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: 
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7.4. ДОДАТОК 4. ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНІХ КОНТРАКТІВ ІНСПЕКЦІЙ 
КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ РЕМОНТНИХ РОБІТ 

 
Роботи з технічного обслуговування автомагістралей України 

Технічне завдання 
 
Загальний опис роботи 

 Залучення експертів базується на припущенні, що незалежна група 
міжнародних та українських експертів буде надавати підтримку регіональним 
Службам автомобільних доріг України у проведенні перевірок виконання 
робіт та їх якості з реконструкції/обслуговування автомобільних доріг України 

 Регіон, який буде інспектуватись в рамках проекту - хххх.  

 Терміни, передбачені для здійснення перевірок з якості: початок робіт – хххх 
тривалістю хх місяців 

 На даний момент для виконання послуг в регіоні хххх передбачена 1 команда 
експертів, що складається з 1 міжнародного експерта та 1 українського 
експерта  

 Пропоновані послуги складаються з налагодження програми контролю 
виконання робіт та контролю їх якості, нагляду за поточними ремонтними 
роботами, ретроспективної перевірки вже виконаних робіт, звітності, аналізу, 
рекомендацій  та однієї презентації для Міністерства інфраструктури 

 Для оцінки вже виконаних робіт експертами можуть бути відібрані та 
проаналізовані у лабораторії бурові зразки (керни). Команда експертів 
виконає візуальний огляд відібраних бурових зразків (кернів) та за підтримки 
місцевої лабораторії та перевірить її результати. Передбачається, що відбір 
проб та лабораторний аналіз біде проводитися регіональною Службою 
автомобільних доріг або підрядником з виконання ремонтних робіт. 

 
Завдання 1: Підготовчі послуги у регіонах 
Консультант вимагатиме Дефектний акт по регіону та Звіти з виконаних робіт за 
останні три місяці ххх року. Консультант, разом з Міністерством інфраструктури 
погодить графік перевірок в регіоні. Враховуючи обмеження у часі, а також обмежу 
кількість експертних груп, в залежності від обсягу ремонтних робіт, зазначених в 
Дефектному акті та Звіті з виконаних робіт, кількість вибіркових перевірок для регіону 
буде обмежено та визначено. 
На даний час хххх область визначено як початковий регіон для інспекцій. Консультант, 
відповідно до погодженої з Замовником методології, виконає інспекцію виконаних 
робіт в цьому регіоні.  
 
 
Завдання 2: Проведення перевірок виконання робіт та контроль їх якості 
Інспекції з виконання робіт та контролю їх якості  (вибіркові перевірки) будуть 
проводитися на місцях і включати в себе технічний нагляд за виконанням робіт в ході 
цих робіт, контроль робіт, що вже виконані, та вибіркові (на основі окремих ділянок) 
перевірки стану доріг у відповідності з Дефектним актом.  
Завдання Консультанта як Експерта з контролю якості включають у себе наступні 
заходи: 
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Візуальна перевірка вже виконаних робіт, що проводилися в період ххх та 
гарантійний термін яких складає 1 рік (гарантія забезпечується умовами контракту з 
підрядником). 
 
Наступні завдання будуть виконуватись: 

 Візуальна оцінка придатності будівельних матеріалів, що використовуються 
для робіт по заповненню вибоїн.  

 Візуальна оцінка якості ремонту та застосованої методології  

 Візуальна оцінка відповідності/доречності типу застосованих ремонтних робіт 

 Візуальна оцінка об’єму ремонтних робіт, виконаних на окремій ділянці 
дороги  

 Вибір невеликої кількості відремонтованих ділянок, на яких буде виконано 
забір бурових зразків, що в подальшому будуть проаналізовано в лабораторії. 

 Перехресна перевірка об’ємів та типів робіт у відповідності до Звіту з 
виконаних робіт на певній ділянці дороги.  

 Оцінка, наскільки ремонт відповідає європейським стандартам та 
українським стандартам, таким як “Класифікація робіт з експлуатаційного 
утримання автомобільних доріг загального користування” (СОУ 42.1-
37641918-105:2013) та “Ремонт автомобільних доріг загального 
користування. Перелік ремонтів та перелік робіт” (ГБН Г.1-218-182:2011). 

 
 
Вибіркова перевірка ремонтних робіт, що наразі виконуються.  
 
Будуть виконані наступні завдання 

 Оцінка методології та обладнання, що використовується 

 Підрядник повинен буде «відкрити» завершений ремонт, щоб дозволити 
консультанту  проінспектувати якість ремонту.  

 Оцінка, наскільки ямковий ремонт відповідає  європейським стандартам  та 
українським стандартам, таким як “Класифікація робіт з експлуатаційного 
утримання автомобільних доріг загального користування” (СОУ 42.1-
37641918-105:2013) та “Ремонт автомобільних доріг загального 
користування. Перелік ремонтів та перелік робіт” (ГБН Г.1-218-182:2011). 

 Візуальна оцінка відповідності/доречності типу застосованих ремонтних робіт 

 Візуальна оцінка об’єму ремонтних робіт, виконаних на окремій ділянці 
дороги 

 Візуальна оцінка придатності будівельних матеріалів, що використовуються 
для робіт по заповненню вибоїн 

 
Вибіркові (на основі окремих ділянок) перевірки стану доріг у відповідності з 
Дефектним актом 
 
Будуть виконані наступні завдання 

 Візуальна оцінка необхідного ремонту ділянки дороги. 

 Перехресна перевірка із зазначеними в Дефектному звіті ремонтними 
роботами. Загальна оцінка об’ємів ремонтних робіт та 
відповідність/доречність їх визначення такими, що потребують ремонту. 
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Вивчення процесу закупівель послуг та вибору типу технічного обслуговування 
(ремонту) 
 
Будуть виконані наступні завдання 

 Оцінка методів закупівель послуг з технічного обслуговування (ремонту) 
доріг; 

 Оцінка процесів, які використовуються для визначення ремонтних робіт; 

 Оцінка процедур, які використовуються для вибору методу технічного 
обслуговування (ремонту); 

 Оцінка контролю та перевірки виконаних ремонтних робіт. 
 
Завдання 3: Звітність та розробка проекту виконання робіт (ПВР)  з заповнення 
вибоїн 
Консультант надасть звіт, який міститиме результати перевірок, оцінки та 
рекомендації після виконання інспекцій. Звіт надаватиметься в кінці перевірки 
регіону.  
Для кожної виконаної перевірки буде підготовлено короткий Протокол перевірки. 
Форму протоколу буде погоджено з Замовником. Консультант підготує для регіону 
один заключний звіт, що включатиме наступну інформацію: 
Опис ділянки дороги, де виконувалась інспекція, та відповідні дані з відомостями про 
субпідрядника, який виконував ремонтні роботи  на цій ділянці  
Висновки по кожній дослідженій ділянці дороги, які ділитимуться на такі підрозділи: 

 Оцінка Консультантом буде базуватись на візуальному огляді та буде 
включати коментарі щодо: методології, матеріалів, об’єму ремонтних робіт  і 
відповідність європейським та українським стандартам. У разі, коли не буде 
проводитись відбір кернів чи виїмка зразків відремонтованих ділянок, 
візуальна оцінка буде обмежена в об’ємах  і буде можливою  лише часткова 
оцінка матеріалів, методології та відповідності стандартам. 

 Оцінка матеріалів, що використовуються, буде базуватись на основі 
сертифікатів (паспортів), що будуть надані Підрядником. 

 Інженерна оцінка кернів та лабораторний аналіз. Буде надано коментарі 
щодо використаних матеріалів, методів та об’єму ремонтних робіт. 

 Результати вибіркової перевірки дефектного акту на визначених ділянках 
буде включати: перехресну перевірку ремонтних робіт, що визначені в 
дефектних актах. Загальна оцінка об’ємів та відповідності/ придатності 
ремонтів, що визначені в акті. 

 
Рекомендації щодо можливих шляхів, завдяки яким якість технічного обслуговування 
доріг може бути підвищена. 
 
Спираючись на результати візуального огляду, зразків кернів чи забору зразків 
відремонтованих ділянок, Консультант надасть коментарі щодо відповідності 
ямкового ремонту стандартам ЄС та українським стандартам, таким як “Класифікація 
робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування” 
(СОУ 42.1-37641918-105:2013) та “Ремонт автомобільних доріг загального 
користування. Перелік ремонтів та перелік робіт” (ГБН Г.1-218-182:2011). Консультант 
також надасть звіт щодо результатів перехресної перевірки Акту виконаних робіт 
Підрядника, де буде проведено порівняння об’ємів та описаний характер виконаних 
робіт. 
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Консультант прокоментує загальну ефективність виконаного ремонту на кожній 
ділянці дороги. Консультант надасть рекомендації та запропонує альтернативні 
методи ремонту, які можуть бути більш доречними для даних цілей. 
 
Консультант надасть коментарі щодо закупівель, специфікацій та контроль робіт з 
технічного обслуговування та надасть рекомендації щодо того, як все це може бути 
удосконалено. 
 
Завдання 4: Презентація для Міністерства 
 
 кінці періоду реалізації проекту Консультант презентує свої висновки Міністерству 
інфраструктури. 
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7.5. ДОДАТОК 5. ФОТО ІНСПЕКЦІЙ ДОРІГ 

2015.06.24 _H-07_Схід_KM_32+000   

 

 

 

Загальний вид   Сітка тріщин та ям 

 

 

 
Сітка тріщин та ям  Раніше виконаний ремонт зруйнований 
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2015.06.24 _H-07_Схід_KM_35+000   

 

 

 

Ямковий ремонт   Ямковий ремонт 

 

 

 

Загальний вигляд дороги   
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2015.06.24 _H-07_Схід_KM_43+000   

 

 

 

Ямковість та тріщини   Ямковий ремонт великих ділянок 

 

 

 
Ямковий ремонт великих ділянок  Тріщини вздовж дороги 

 

 

 

Загальний вид   
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2015.06.24 _M-01_ KM_18+000-KM_20+000   

 

 

 

Загальний вид   Тріщини 

 

 

 
Повітряно-струменевий метод  Повітряно-струменевий метод 

 

 

 

Повітряно-струменевий метод  Повітряно-струменевий метод  
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2015.06.24 _M-01_ KM_25+000- KM _27+000- KM_31+000 

 

 

 

Повітряно-струменевий метод  Сітка тріщин 

 

 

 
Загальний вид  Тріщини 

 

 

 

Тріщини   

 
  



iC consulenten 
Якість технічного обслуговування автомагістралей в Київській області: Фінальний звіт 04.08.2015 

 

 

 
Редакція: 1  Стор. 80 

 

Оцінка якості технічного обслуговування автомагістралей в Україні 

 

2015.06.24._ M-01_KM_29+000   

 

 

 

Загальний вид   Тріщини вздовж дороги 

 

 

 

Повітряно-струменевий метод   
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2015.06.25_M-03_KM_19+800   

 

 

 

Загальний вид  
 Повітряно-струменевий метод та ямковий 

ремонт 

 

 

 
Повітряно-струменевий метод та ямковий 
ремонт 

 
Повітряно-струменевий метод 

 

 

 

Повітряно-струменевий метод   
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2015.06.25_M-03_KM_44+800   

 

 

 

Загальний вид   Ремонт картами 

 

 

 
Бетонне узбіччя дороги  Новий ремонт руйнується 

 

 

 

Місця відбору кернів  Вид на розворот 
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2015.06.25._T-10-18_KM_55+000-
KM_70+000 

 
 

 

 

 
Новий ямковий ремонт з тріщинами 
навколо 

 
Ямковий ремонт 

 

 

 
Новий ямковий ремонт поверх старого  Новий ямковий ремонт поверх старого 

 

 

 

Ямковий ремонт   
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2015.06.26_H-01_Північ_KM_64+000-KM_66+000 

 

 

 

Довга смуга відремонтованої ділянки  Колійність дороги 

 

 

 
Ямковий ремонт  Ямковий ремонт просідає 

 

 

 

Загальний вид  Нові ями біля відремонтованої ділянки 
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2015.06.26._H-01_Південь_KM_34+000   

 

 

 

Загальний вид   Довга ділянка ямкового ремонту 

 

 

 
Старий та новий ямковий ремонт  Тріщини вздовж відремонтованої ділянки 

 

 

 

Загальний вид  Новий ямковий ремонт 
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2015.06.26._H-01_Південь_KM_53+000 
 

 
 

 

 

 

Загальний вид   Сітка тріщин вздовж дороги 

 

 

 
Яма на відремонтованій ділянці  Колійність дороги 

 

 

 

Колійність дороги  Колійність дороги 

 
  



iC consulenten 
Якість технічного обслуговування автомагістралей в Київській області: Фінальний звіт 04.08.2015 

 

 

 
Редакція: 1  Стор. 87 

 

Оцінка якості технічного обслуговування автомагістралей в Україні 

 

2015.06.26._H-01_Південь_KM_81+000   

 

 

 

Верхній шар зношений  Сітка тріщин 

 

 

 
Ямковий ремонт  Тріщини вздовж дороги 

 

 

 

Зруйноване покриття дороги  Довга ділянка ремонту 
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2015.06.29._M-05_Північ_KM_90+500-KM_92+000 

 

 

 

Загальний вид   Сітка тріщин 

 

 

 
Повітряно-струменевий метод  Повітряно-струменевий метод 

 

 

 

Ямковість та тріщини  Тріщини, старі та нові ремонти 

 
  



iC consulenten 
Якість технічного обслуговування автомагістралей в Київській області: Фінальний звіт 04.08.2015 

 

 

 
Редакція: 1  Стор. 89 

 

Оцінка якості технічного обслуговування автомагістралей в Україні 

 

2015.06.29._M-05_Південь_KM_101+650-KM_102+000 

 

 

 

Повітряно-струменевий метод  Старий ремонт 

 

 

 
Загальний вид  Загальний вид 

 

 

 

Ямковий ремонт  Ямковий ремонт 
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2015.06.29._ M-05_Південь_KM_107+500-KM_108+000 

 

 

 

Ямковість та тріщини  Повітряно-струменевий метод 

 

 

 
Ямковий ремонт  Раніше виконаний ремонт 

 

 

 

Ямковість та тріщини  Ямковість та тріщини 
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2015.06.30._H-08_Північ-Захід_KM_1+900    

 

 

 

Ремонт тріщин   Ремонт тріщин 

 

 

 
Ремонт тріщин  Ремонт тріщин 
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2015.06.30._H-08_Південь-Схід_KM_8+000   

 

 

 

Ремонт тріщин  Ремонт тріщин 

 

 

 
Ремонт тріщин  Тріщини біля відремонтованої ділянки 

 

 

 

Повітряно струменевий метод ремонту  Довгі тріщини поперек дороги 
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2015.06.30_H-08_Південь-Схід_KM_32+000   

 

 

 

Ямковий ремонт  Ямковий ремонт 

 

 

 
Смуга ямкового ремонту  Смуга ямкового ремонту 

 

 

 

Тріщини біля відремонтованої ділянки 
 Тріщини в районі ремонту повітряно-

струменевим методом 
 
  



iC consulenten 
Якість технічного обслуговування автомагістралей в Київській області: Фінальний звіт 04.08.2015 

 

 

 
Редакція: 1  Стор. 94 

 

Оцінка якості технічного обслуговування автомагістралей в Україні 

 

2015.07.01._M-07_Захід_КМ_24+000-KM_25+000 

 

 

 

Ремонт тріщини   Ремонт поперечної тріщини дороги 

 

 

 
Загальний вид  Ремонт поперечної тріщини дороги 

 

 

 

Ремонт тріщин 
 Ремонт тріщин та повітряно-струменевий 

метод 
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2015.07.01 _M-7_West_KM_66+300   

 

 

 

Загальний вид   Повітряно- струменевий метод 

 

 

 
Повітряно- струменевий метод  Повітряно- струменевий метод 

 

 

 

Повітряно- струменевий метод  Повітряно- струменевий метод 
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2015.07.01. _M-07_West_KM_74+900  
 

 
 

 

 

 

Ямковий ремонт   Загальний вид дороги 

 

 

 
Ямковий ремонт  Сітка тріщин 

 

 

 

Незначна ямковість  Ямковий ремонт 
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2015.07.23 _T1018_West_KM_14+900 Проведення ремонтних робіт повітряно-струменевим 
методом 

 

 

 
Машина для ремонту повітряно-
струменевим методом 

 
Очистка стисненим повітрям 

 

 

 
Вприскування емульсії  Вприскування емульсії з щебнем 

 

 

 

Засипка захисного шару щебню 
 Відремонтована ділянка з тріщинами 

навколо 
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2015.07.21 _H-07_Схід_KM_55+000 Проведення робіт з ямкового ремонту 

 

 

 

Зона ремонтних робіт – загальний вид  Вид відфрезерованих ям 

 

 

 
Фрезерування ями  Глибина фрезерування 

 

 

 

Фрезерувальна машина  Фреза 
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Нарізка кромок   Розламування країв відбійним молотком 

 

 

 
Очистка стисненим повітрям  Ґрунтування бітумом 

 

 

 

Ґрунтування поверхні   
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Засипка асфальтом   

 

 

 
Ущільнення котком   

 

 

 

Відремонтована ділянка   
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7.6. ПОСИЛАННЯ ТА БІБЛІОГРАФІЯ 

 
1. ДБН В.2.3.-4-2007 Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина 1. 

Проектування. Частина 2. Будівництво. (1)  
2. ДСТУ 3587-97 Автомобільні дороги, вулиці та залізничні проїзди. (2) 
3. ДСТУ B.2.7-127:2006 Матеріали для будівництва. Щебенево-мастиковий бетон  

та щебенево-мастиковий асфальтобетон. Характеристики. (3) 
4. ДСТУ Б B.2.7-119:2003 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та 

аеродромний. (4) 
5. СОУ 42.1-37641918-105:2013 Класифікація робіт з експлуатаційного утримання 

автомобільних доріг загального користування. (5) 
6. ГБН Г-1.218-182:2011 Ремонт автомобільних доріг загального користування. 

Види ремонтів та перелік робіт. (6) 
7. ВБН Г.1-218-050-2001 Міжремонтні строки експлуатації дорожніх одягів та 

покриттів на автомобільних дорогах загального користування. (7) 
8. ВБН В.2.3-218-532:2007 Влаштування тонкошарових покриттів на 

автомобільних дорогах державного значення. (8) 
9. ВБН В.2.3-218-186:2004 Дорожній одяг нежорсткого типу. (9) 
10. П-Г.1-218-113:2009 Ремонт та утримання доріг загального користування. 

Технічні правила. (10) 
11. Керівництво проектування Доріг та Мостів HD 29/08 
12. Керівництво проектування Доріг та Мостів HD 30/08 
13. Керівництво проектування Доріг та Мостів HD 31/94 

 
Інтернет-ресурси: 

 
http://sealmaster.net/road-maintenance/ 
http://www.fhwa.dot.gov/pavement/t508014.cfm 
http://www.fhwa.dot.gov/pavement/concrete/pubs/hif08009/s02.cfm 
http://www.standardsforhighways.co.uk/ha/standards/dmrb/index.htm 
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248069124&cat_id=2442772
12 
http://www.ukravtodor.gov.ua/diyalnist-golovnogo-rozporyadnika-byudzhetnikh-
koshtiv-zviti-pro-vikoristannya-koshtiv/%D1%81_zvit-derzhavnogo-agentstva-
avtomobilnikh-dorig-ukraini-pro-vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu-ukraini-za-2014-
rik.html 
 
 

http://sealmaster.net/road-maintenance/
http://www.fhwa.dot.gov/pavement/t508014.cfm
http://www.fhwa.dot.gov/pavement/concrete/pubs/hif08009/s02.cfm
http://www.standardsforhighways.co.uk/ha/standards/dmrb/index.htm
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248069124&cat_id=244277212
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248069124&cat_id=244277212

