
       ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від                      р. № 

ЗМІНИ,
що вносяться до Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, 

вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними 
та охорони

1. Пункти 1, 2 викласти у такій редакції:
«1. Єдині правила ремонту  і  утримання  автомобільних  доріг, вулиць,   

залізничних  переїздів,  правила  користування  ними  та охорони (далі - Правила) 
поширюються на  автомобільні дороги загального користування, вулиці і дороги 
міст та інших населених пунктів,  залізничні переїзди (далі - дорожні об'єкти) в 
межах смуги їх відведення та «червоних ліній» відповідно  і   є   обов'язковими   
для  власників дорожніх об’єктів, органів, що здійснюють управління ними, та їх 
користувачів.

2. Ремонт і утримання  автомобільних доріг загального користування 
державного значення здійснюються підприємствами та організаціями, 
уповноваженими службами автомобільних доріг у областях та місті Севастополі, 
автомобільних доріг загального користування місцевого значення -   
підприємствами та організаціями, уповноваженими Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласними та Севастопольською міською державними 
адміністраціями, а вулиць і доріг міст та інших населених пунктів - 
підприємствами або балансоутримувачами, утвореними/визначеними органами 
місцевого самоврядування відповідно до частини першої статті 15 Закону 
України «Про благоустрій населених пунктів» (далі – підприємства та 
організації, що забезпечують ремонт та утримання дорожніх об’єктів).». 

2. Пункт 4 викласти у такій редакції:
«Користувачами  дорожніх  об'єктів  є  учасники  дорожнього руху, власники 

та користувачі земельних ділянок, які знаходяться в межах смуги   відведення  
автомобільних  доріг загального користування  або «червоних ліній» вулиць і 
доріг міст та інших населених пунктів.».

3. У пункті 5 слова «Власники  дорожніх  об'єктів або уповноважені ними 
органи, дорожньо-експлуатаційні організації» замінити словами «Власники  
дорожніх  об'єктів, підприємств та організацій, що забезпечують їх ремонт та 
утримання, зазначені у пункті 2 цих Правил».

4. Пункт 6 виключити.
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5. Пункти 7-9 викласти у такій редакції:

«7. Використання автомобільних доріг у випадках, не пов'язаних з основним 
їх призначенням, у тому числі для проведення  народних  гулянь,  спортивних 
змагань (кросів, автоперегонів, велоперегонів тощо), інших  масових заходів  
здійснюється відповідно до статті 36 Закону України «Про автомобільні дороги».

8. Надання земельних ділянок у користування,  у тому числі на умовах 
оренди,   в   межах    смуги    відведення    автомобільних доріг загального 
користування  або  «червоних  ліній»   вулиць і доріг міст та інших населених 
пунктів  здійснюється відповідно до законодавства.

9. Функціонування дорожніх об’єктів в межах зони надзвичайної ситуації 
здійснюється з урахуванням вимог, визначених Кодексом цивільного захисту 
України.».

6. Пункт 10 виключити.

7. У назві розділу ІІ слова «уповноважених ними органів, дорожньо-
експлуатаційних організацій» замінити словами «підприємств та організацій, що 
забезпечують ремонт та утримання дорожніх об’єктів».

8. У пункті 11: 
в абзаці першому слова «уповноважені ними органи, дорожньо-

експлуатаційні організації» замінити словами «підприємства та організації, що 
забезпечують ремонт та утримання дорожніх об’єктів»;

абзац другий викласти у такій редакції:
«своєчасно і якісно виконувати роботи з ремонту та утримання дорожніх 

об'єктів у відповідності до Технічних правил ремонту і утримання вулиць та 
доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 
14 лютого 2012 р. № 54, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 
5 березня 2012 р. за № 365/20678, відповідних нормативних документів та вимог 
щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;»;

в абзаці п’ятому слово «порядку» замінити словом «схеми».

9. У пункті 12:
в абзаці першому слова «уповноважені ними органи, дорожньо-

експлуатаційні організації» замінити словами «підприємства та організації, що 
забезпечують ремонт та утримання дорожніх об’єктів»;

абзац четвертий вкласти у такій редакції:
«видавати в установленому порядку користувачам дорожніх об'єктів дозвіл 

на право виконання робіт у межах смуги відчуження автомобільних доріг 
загального користування або «червоних ліній» вулиць і доріг міст та інших 
населених пунктів, а також припиняти ці роботи, якщо вони не відповідають  
технічним умовам або вимогам дозволу;».
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10. У пункті 17 слова «або відповідну дорожньо-експлуатаційну 
організацію» замінити словами «власника  дорожнього об'єкта  або підприємство 
чи організацію, що забезпечують ремонт та утримання дорожніх об’єктів».

11. Абзаци перший-другий пункту 20 викласти у такій редакції:
«20. У межах    смуги    відведення    автомобільних доріг загального 

користування  або  «червоних  ліній»   вулиць і доріг міст та інших населених 
пунктів  забороняється: 

розташовувати  будь-які  споруди або об'єкти без дотримання вимог статті 37 
Закону України «Про автомобільні дороги»;»;

12. В абзаці першому пункту 22 слова «автомобільних (позаміських)  доріг» 
замінити словами «автомобільних доріг загального користування».

13. Пункт 23 викласти у такій редакції:
«23. Відкриття   нових  автобусних  і  тролейбусних  маршрутів здійснюється 

відповідно до Порядку організації перевезень пасажирів та багажу 
автомобільним транспортом, затвердженого наказом Міністерства 
інфраструктури України від 15 липня 2013 р. № 480, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 31 липня 2013 р. за № 1282/23814.».

14. Абзац перший пункту 24 викласти у такій редакції:
«24. Власники та користувачі земельних ділянок,  що межують зі смугою  

відведення    автомобільних доріг загального користування  або  «червоних  
ліній»   вулиць і доріг міст та інших населених пунктів , зобов'язані:».

15. У пункті 25:
абзац перший викласти у такій редакції:
«25. Власники   та  користувачі  земельних  ділянок,  а  також власники   

(користувачі)   тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності,  
інженерних комунікацій та споруд, що розташовані в межах смуги  відведення    
автомобільних доріг загального користування  або  «червоних  ліній»   вулиць і 
доріг міст та інших населених пунктів, зобов'язані:»;

у абзаці п’ятому слова «або уповноважених ними органів» замінити словами 
«, підприємства та організації, що забезпечують ремонт та утримання дорожніх 
об’єктів».

16. Доповнити Правила пунктами 251, 252 такого змісту:
«251. Рекламоносії на вулицях і дорогах міст та інших населених пунктів 

розміщуються відповідно до законів України «Про автомобільні дороги» та «Про 
рекламу».

252.  Тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності на 
автомобільних дорогах розміщуються відповідно до статті 28 Закону України 
«Про регулювання містобудівної діяльності».».
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17. Розділ V виключити.

18. Пункт 37 викласти у такій редакції:
«37. Всі  дорожні  об'єкти  підлягають    інвентаризації та  паспортизації 

власниками  дорожніх об'єктів,  підприємствами та організаціями, що 
забезпечують їх ремонт та утримання.»;

19. Пункт 40 викласти у такій редакції:
«40. Роботи з ремонту та утримання дорожніх об'єктів повинні виконуватися 

відповідно до Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених 
пунктів,  затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства від 14 лютого 2012 р. № 54, 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 5 березня 2012 р. за 
№ 365/20678, відповідних нормативних документів та вимог щодо забезпечення 
безпеки дорожнього руху.».   

20. Доповнити Правила розділом VI1 у такій редакції:

                           «VI1 Порядок експлуатації платних доріг

401. Експлуатація платних автомобільних доріг загального користування 
державного значення забезпечується службами автомобільних доріг у областях 
та місті Севастополі, у тому числі шляхом залучення на договірних засадах 
підприємств та організацій.

Експлуатація платних автомобільних доріг загального користування 
місцевого значення забезпечується обласними державними адміністраціями, у 
тому числі шляхом залучення на договірних засадах підприємств та організацій.

402. Експлуатація платних автомобільних доріг здійснюється з урахуванням 
вимог частини третьої статті 27 Закону України «Про автомобільні дороги» 
відповідно до цих Правил із дотримання нормативно-правових актів з питань 
забезпечення безпеки дорожнього руху.

403. Служби автомобільних доріг у областях та місті Севастополі та обласні 
державні адміністрації під час експлуатації платних автомобільних доріг 
загального користування забезпечують:

контроль за наявністю недоліків та дефектів у виконанні робіт з 
експлуатаційного утримання із врахуванням встановлених експлуатаційних 
рівнів обслуговування відповідної автомобільної дороги загального 
користування, визначених відповідно до ДСТУ 8992:2020 «Автомобільні дороги. 
Настанова з обґрунтування рівнів обслуговування під час експлуатаційного 
утримання»;

спільно із підприємством чи організацією, що залучена на договірних засадах 
до виконання відповідних робіт, Національною поліцією України та 
Укртрансбезпекою здійснення аналізу причин дорожньо-траспортних пригод, 
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які пов’язані з незадовільним експлуатаційним станом такої автомобільної 
дороги, виявлення недоліків в організації дорожнього руху, які впливають або 
сприяють скоєнню дорожньо-траспортних пригод, вжиття заходів щодо їх 
усунення; 

стан проїзної частини платних автомобільних доріг, покриття тротуарів, 
майданчиків відпочинку та відстою автотранспорту, а також поверхні 
розділювальних смуг, узбіч та укосів земляного полотна, що забезпечує безпеку 
дорожнього руху відповідно до вимог Закону України «Про дорожній рух»; 

наявність покриття проїзної частини автомобільної дороги без просадок, 
вибоїн та інших деформацій, що допускає використання розрахункових 
швидкостей і безпеки руху; 

оперативне реагування на ускладнення погодних умов та вживаються 
відповідні заходи з недопущення обмежень або припинення руху автотранспорту 
та виникнення аварійних ситуацій в осінньо-зимовий період.

404. Термін використання платної автомобільної дороги загального 
користування визначається на підставі окремого закону, яким її віднесено до 
розряду платних.».

_____________________


