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1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

1.1 Ці методичні рекомендації призначені для складання 

статистичної звітності про мережу автомобільних доріг загального 

користування та для при плануванні державних видатків на будівництво, 

реконструкцію, ремонт та експлуатаційне утримання мережі автомобільних 

доріг загального користування. 

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

У цих Методичних рекомендаціях є посилання на такі нормативні 

документи: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 року № 55 "Про 

затвердження переліку автомобільних доріг загального користування 

державного значення 

ДСТУ Б А.1.1-100:2013 Автомобільні дороги. Терміни та визначення 

понять 

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

Частина II. Будівництво 

ГБН В.2.3.-37641918-550:2018 Автомобільні дороги. Зупинки 

маршрутного транспорту 

СОУ 42.1-37641918-038:2016 Паспорт автомобільної дороги 

СОУ 42.1-37641918-063:2016 Геоінформаційна система автомобільних 

доріг. Вимоги до складу, змісту та застосування 

СОУ 42.1-37641918-122:2014 Автомобільні дороги. Вимоги до 

комплексу робіт з інформаційного забезпечення 

Примітка. Чинність документів, на які є посилання в цих методичних 
рекомендаціях, перевіряють згідно з офіційними виданнями національного органу 
стандартизації, Міністерства інфраструктури України та Укравтодору.  

Якщо документ, на який є посилання, замінено новим або до нього внесено зміни, 
треба застосовувати новий, охоплюючи всі внесені зміни до нього. 

 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

У цих методичних рекомендаціях використано терміни, установлені в 
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ДСТУ Б А.1.1-100: перехідно-швидкісна смуга, смуга руху, узбіччя; [1]: 

автомобільна дорога, проїзна частина. 

 

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

4.1 Довжина автомобільної дороги загального користування в 

односмуговому обчисленні визначається як сума довжин: 

− кожної основної смуги руху в прямому та зворотному напрямках 

руху, додаткових смуг на підйомах (в тому числі для підходів та обходів 

населених пунктів); 

− зовнішніх та внутрішніх перехідно-швидкісних смуг; 

− кожної смуги руху на з'їздах транспортних розв'язок. 

4.2 Оскільки автомобільна дорога на різних ділянках може мати 

різну кількість основних смуг руху, додаткові смуги руху на підйомах, 

зовнішні та внутрішні перехідно-швидкісні смуги, а з'їзди можуть мати 

декілька смуг руху в одному напрямку тощо, виникають суперечності між 

довжиною дороги, визначеною згідно з розділом 8 СОУ 42.1-37641918-122 

та дійсною довжиною (площею) смуг руху, які підлягають ремонту та 

експлуатаційному утриманню.  

4.3 Ці рекомендації запроваджують підхід до визначення довжини 

автомобільних доріг загального користування в односмуговому обчисленні, 

який використовується для формування статистичної звітності та при 

обґрунтуванні необхідних обсягів витрат на виконання ремонтних робіт та 

експлуатаційного утримання. 

 

5 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ДОВЖИНИ 

5.1 Основні смуги руху в прямому та зворотному напрямках 

руху 

5.1.1 На ділянках з однаковою кількістю смуг руху 

Довжини смуг руху правого проїзду прямого та зворотного напрямків 

руху визначаються на підставі просторових координат їх осей, визначених 
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згідно з СОУ 42.1-37641918-122 (рис.5.1 та 5.2). 

Примітка. З урахуванням можливих розбіжностей траєкторій прямого та 
зворотного напрямків руху на транспортних розв'язках, їх довжини можуть не 
співпадати. 

 

 

Рисунок 5.1 – Приклад різної довжини траєкторій прямого та зворотного 
напрямків руху на транспортній розв'язці в одному рівні за типом "кільце 

односмугове" 
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Рисунок 5.2 – Приклад різної довжини траєкторій прямого та зворотного 
напрямків руху на транспортній розв'язці в двох рівнях за типом "труба" 

 

Довжина ділянки дороги з однаковою кількістю смуг руху в 

односмуговому обчисленні в прямому напрямку руху визначається за 

формулою (5.1): 

  ПНділянкипочаткуділянкикінця nкмкм  __ПН_ОС 1L
,
 (5.1) 

де: 

км+ початку ділянки – лінійна прив'язка початку ділянки; 

км+ кінця ділянки – лінійна прив'язка кінця ділянки; 

nПН – кількість смуг руху у прямому напрямку. 

Довжина ділянки дороги з однаковою кількістю смуг руху в 

односмуговому обчисленні в зворотному напрямку руху визначається за 

формулою (5.2): 

 
ЗНділянкипочаткуділянкикінця nкмкм  __ЗН_ОС 1L

,
 (5.2) 
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де: 

nЗН – кількість смуг руху у зворотному напрямку. 

 

5.1.2 На суміщених ділянках 

Основні смуги руху другорядних доріг на суміщених ділянках 

односмуговому обчисленню не підлягають. 

 

5.1.3 На ділянках переходів від поперечного профілю дороги І-б 

категорії до поперечного профілю дороги нижчої категорії 

У зв'язку з неоднозначністю визначення довжини переходу від 

поперечного профілю дороги І-б категорії до поперечного профілю дороги 

нижчої категорії згідно з 5.1.23 ДБН В.2.3-4, довжина ділянки дороги в 

односмуговому обчисленні, як при двобічній (рис. 5.3), так і при однобічній 

схемах переходу (рис. 5.4) необхідно визначати за формулою (5.3):  

  5,1)(__  мбділянкипочаткуділянкикінця nnкмкмЗН  1ПН  1 LL
,
 (5.3) 

де: 

км+ початку ділянки – лінійна прив'язка початку ділянки переходу; 

км+ кінця ділянки – лінійна прив'язка кінця ділянки переходу; 

nб – більша кількість смуг руху; 

nм – менша кількість смуг руху. 
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Рисунок 5.3 – Схема двобічного переходу з більшої до меншої кількості 
смуг руху 

 

Рисунок 5.4 – Схема однобічного переходу з більшої до меншої кількості 
смуг руху 

 

5.1.4 На ділянках з додатковою смугою на підйомі 

Довжина додаткової смуги, влаштованої відповідно до вимог 5.1.25 

ДБН В.2.3-4, може бути визначена з похибкою, що не перевищує 10% за 
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формулою (5.4): 

L дод.смуги = (км+ кінця смуги - км+ початку смуги)+70 м
,
 (5.4) 

де: 

км+ початку смуги – лінійна прив'язка початку додаткової смуги на підйомі 

сталої величини; 

км+ кінця смуги – лінійна прив'язка кінця додаткової смуги на підйомі сталої 

величини. 

 

5.1.5 Розрахунок довжини основних смуг руху в прямому та 

зворотному напрямках 

     


v

v смугидодv

m

m ЗНmПНm

n

n ОСЗНnОСПНn LLLLL
1 .11 __  1L

,
 (5.5) 

де: 

n – кількість ділянок з однаковою кількістю смуг руху; 

m – кількість ділянок переходів від поперечного профілю дороги І-б 

категорії до поперечного профілю дороги нижчої категорії; 

v – кількість додаткових смуг на підйомах. 

 

5.2 Транспортні розв'язки 

5.2.1 Транспортні розв'язки в різних рівнях 

Відповідно до 5.2.6.1 СОУ 42.1-37641918-038 односмуговому 

обчисленню підлягають наступні елементи транспортних розв'язок в різних 

рівнях: 

− кожна смуга руху на лівоповоротних та правоповоротних з'їздах; 

− зовнішні гальмівні перехідно-швидкісні смуги, 

− зовнішні розгінні перехідно-швидкісні смуги. 

5.2.1.1 Зовнішні гальмівні перехідно-швидкісні смуги 

Довжина гальмівних перехідно-швидкісних смуг відповідно до 

розрахункових схем (рис. 5.5) визначається за формулою (5.6): 
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L ПШС = (км+ кінця смуги - км+ початку смуги)+35 м (5.6) 

 

5.2.1.2 Зовнішні розгінні перехідно-швидкісні смуги 

Довжина розгінних перехідно-швидкісних смуг відповідно до 

розрахункових схем (рис. 5.6) визначається за формулою (5.6). 

 

5.2.1.3 Зовнішні суміщені перехідно-швидкісні смуги 

Для розрахунку довжини таких смуг рекомендується використовувати 

розрахункові схеми (рис. 5.7). 
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Рисунок 5.5 – Схеми для розрахунку параметрів гальмівних перехідно-швидкісних смуг та початку з'їздів 



 
13 

 

 

Рисунок 5.6 – Схеми для розрахунку параметрів розгінних перехідно-швидкісних смуг та кінців з'їздів 
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Рисунок 5.7 – Схеми для розрахунку параметрів суміщених перехідно-швидкісних смуг 
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5.2.2 Транспортні розв'язки в одному рівні по типу "кільце" 

Відповідно до 5.2.6.1 СОУ 42.1-37641918-038 односмуговому 

обчисленню підлягають наступні елементи транспортних розв'язок в  

в одному рівні: 

− виокремленні розміткою або острівцями смуги руху з'їздів, в тому 

числі кільцеві, каналізовані та смуги віднесених лівоповоротних з'їздів; 

− зовнішні гальмівні перехідно-швидкісні смуги, 

− зовнішні суміщені перехідно-швидкісні смуги, 

− внутрішні гальмівні перехідно-швидкісні смуги 

У випадку поєднання елементів транспортних розв'язок по типу 

"кільце" у спосіб, не розглянутий в даному розділі, для визначення 

довжини в односмуговому обчисленні рекомендується використовувати 

положення цього розділу. 

5.2.2.1 Транспортні розв'язки в одному рівні по типу "кільце" з 

однією смугою руху 

У випадку перетину двох доріг загального користування (рис. 5.8), 

дана розв'язка не додає додаткової довжини до жодної з них. Похибка, 

що створюється на ділянках перетину траєкторій руху, вважається 

допустимою, а визначення довжини в односмуговому обчисленні 

здійснюється за формулами (5.1) та (5.2) відповідно. 
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Рисунок 5.8 – Схема для розрахунку параметрів довжин смуг руху на 
розв'язці по типу " односмугове кільце ", без улаштування перехідно-

швидкісних смуг 
 

У випадку примикання (рис. 5.9), всі елементи розв'язки 

враховуються в односмуговому обчисленні до першорядної дороги.  

 

Рисунок 5.9 – Схема для розрахунку параметрів довжин смуг руху на 
примиканні влаштованому по типу "односмугове кільце", без 

улаштування перехідно-швидкісних смуг 
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Додаткова довжина в односмуговому обчисленні, незалежно від кута 

примикання, визначається за формулою (5.7): 

L дод. = 0,785  D, (5.7) 

де: 

D – діаметр центрального острівця розв'язки, м. 

Початком/кінцем другорядної дороги вважається найвіддаленіша 

точка сполучення з'їзду розв'язки із смугою руху другорядної дороги. 

 

5.2.2.2 Транспортні розв'язки в одному рівні по типу "кільце" з 

двома і більше смугами руху 

Даний тип розв'язки, зазвичай влаштовується з перехідно-

швидкісними смугами на обох дорогах (рис. 5.10), довжина яких разом з 

внутрішньої смугою кільцевої розв'язки односмуговому обчисленні 

визначається за формулою (5.8): 

L дод. = 4  (L гальмівна ПШС + L розгінна ПШС) +280 + 3  (D + 11,25), (5.8) 

де: 

D – діаметр клумби розв'язки. 

L гальмівна ПШС – довжина гальмівної перехідно-швидкісної смуги; 

L розгінна ПШС – довжина розгінної перехідно-швидкісної смуги. 
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Рисунок 5.10 – Схема для розрахунку параметрів довжин смуг руху на 
розв'язці по типу " кільце з двома смугами руху", з улаштуванням 

перехідно-швидкісних смуг. 
 

У випадку примикання (рис.11), всі елементи розв'язки враховуються 

в односмуговому обчисленні за формулою (5.9): 

L дод. = 4  (L гальмівна ПШС + L розгінна ПШС) +350  

+ 2,5  (D + 11,25) + 0,5  (D + 3,25), 
(5.9) 

 

Початком/кінцем другорядної дороги вважається найвіддаленіша 

точка сполучення клинів відгону перехідно-швидкісних смуг з смугами 

руху другорядної дороги. 
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Рисунок 5.11 – Схема для розрахунку параметрів довжин смуг руху на 
примиканні влаштованому по типу "кільце з двома смугами руху" 
 

5.2.2.3 Транспортні розв'язки в одному рівні по типу "кільце" з 

двома і більше смугами руху та наскрізним проїздом (рис. 5.12 та 5.13). 
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Рисунок 5.12 – Схема для розрахунку параметрів довжин смуг руху на 
розв'язці при умові, що другорядна дорога влаштована по наскрізному 

проїзду 
 

Додаткова довжина головної дороги в односмуговому обчисленні 

визначається за формулою (5.10): 

L дод. = 4  (L гальмівна ПШС + L розгінна ПШС) +280  

+ 3,5  (D + 11,25) + 0,5  (D + 3,75), 
(5.10) 
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Рисунок 13 – Схема для розрахунку параметрів довжин смуг руху на 
розв'язці при умові, що першорядна дорога влаштована по наскрізному 

проїзду 

 

Додаткова довжина головної дороги в односмуговому обчисленні 

визначається за формулою (5.11): 

L дод. = 4  (L гальмівна ПШС + L розгінна ПШС) +280  

+ 3  (D + 11,25) + 0,5  (D + 3,75), 
(5.11) 

 

5.2.3 Лівоповоротні з'їзди з внутрішніми гальмівними перехідно-

швидкісними смугами 

5.2.3.1 Лівоповоротні з'їзди з внутрішньою перехідно-швидкісною 

смугою з багатосмугових доріг 
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Додаткова довжина в односмуговому обчисленні утворюється за 

рахунок гальмівної перехідно-швидкісної смуги влаштованої за рахунок 

розділювальної смуги (рис. 5.14) та визначається за формулою (5.12). 

 

Рисунок 5.14 – Схема для розрахунку параметрів додаткових довжин 
смуг руху для лівоповоротного з'їзду 

 

L дод. = L гальмівна ПШС + L ПЧ +35, (5.12) 

де: 

Lгальмівна ПШС – довжина гальмівної перехідно-швидкісної смуги, 

LПЧ – довжина смуги проїзду, що дорівнює ширині проїзної частини 

з'їзду. 

 

5.2.3.2 Лівоповоротні з'їзди з внутрішньою перехідно-швидкісною 

смугою на двосмугових дорогах 

Додаткова довжина в односмуговому обчисленні утворюються за 

рахунок одностороннього зовнішнього розширення (рис. 5.15) та 

визначається за формулою (5.13). 
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Рисунок 5.15 – Схема для розрахунку параметрів додаткових довжин 
смуг руху для лівоповоротного з'їзду 

 

L дод. = L гальмівна ПШС + L ПЧ +70 (5.13) 

 

5.2.3.3 Віднесенні лівоповоротні з'їзди з внутрішньою перехідно-

швидкісною смугою з багатосмугових доріг. 

Додаткова довжина в односмуговому обчисленні утворюється за 

рахунок гальмівної перехідно-швидкісної смуги влаштованої за рахунок 

розділювальної смуги і розгінної перехідно-швидкісної смуги віднесеного 

лівоповоротного з'їзду (рис. 5.16) та визначається за формулою (5.14). 

 

Рисунок 5.16 – Схема для розрахунку параметрів додаткових довжин 
смуг руху для віднесеного лівоповоротного з'їзду 
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L дод. = L гальмівна ПШС + L розгінна ПШС + L ПЧ +70 (5.14) 

 

5.2.4 З'їзди та виїзди на другорядні дороги 

Згідно з 5.2.6.1. СОУ 42.1-37641918-038 з'їзди або виїзди 

вважаються транспортними розв'язками, якщо на них влаштовані 

перехідно-швидкісні смуга та/або додаткові (каналізовані 

розміткою/острівцями) смуги руху.  

Приклади найбільш поширених з'їздів або виїздів у якості 

транспортних розв'язок наведені на рис. 5.17 – 5.19.  

 

Рисунок 5.17 - Схема для розрахунку параметрів додаткових довжин 
смуг руху 

 

Додаткова довжина в односмуговому обчисленні утворюється за 

рахунок суміщеної перехідно-швидкісної смуги по основній дорозі, 

каналізованих смуг руху та перехідно-швидкісних смуг на з'їзді та 

визначається за формулою (5.15): 
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L дод. = (L гальмівна ПШС + L розгінна ПШС) +15  

+ 4  L розгінна / гальмівна ПШС з'їзду +210 + 2 R, 
(5.15) 

де: 

L гальмівна ПШС – довжина гальмівної перехідно-швидкісної смуги 

основної дороги; 

L розгінна ПШС – довжина розгінної перехідно-швидкісної смуги основної 

дороги; 

L розгінна/ гальмівна  ПШС з'їзду – більша з довжин гальмівної чи розгінної 

перехідно-швидкісної смуги на з'їзді; 

R – радіус заокруглення каналізованих смуг руху з'їзду. 

 

 

Рисунок 5.18 – Схема для розрахунку параметрів додаткових довжин 
смуг руху 

 

Додаткова довжина в односмуговому обчисленні утворюється за 

рахунок суміщеної перехідно-швидкісної смуги по основній дорозі та 

каналізованих смуг руху на з'їзді та визначається за формулою (5.16): 
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L дод. = (L гальмівна ПШС + L розгінна ПШС) +15 + 2 R (5.16) 

 

 

Рисунок 5.19 – Схема для розрахунку параметрів додаткових довжин 
смуг руху 

 

Додаткова довжина в односмуговому обчисленні утворюються тільки 

за рахунок суміщеної перехідно-швидкісної смуги по основній дорозі та 

визначається за формулою (5.17): 

L дод. = L гальмівна ПШС + L розгінна ПШС +15 (5.17) 

 

6 СТАТИСТИЧНІ ФОРМИ ОБЛІКУ 

6.1 Чинні статистичні форми обліку довжини автомобільних 

доріг державного значення 

До 05.09.2018 існувала статистична форма звітності за формою  

1-ДГ "Звіт про наявність автомобільних доріг загального користування та 

їх благоустрій", затверджена Наказом Міністерства інфраструктури 

України від 27.03.2013 за № 196. Згідно Наказу Міністерства 

інфраструктури України від 05.12.2018 за № 402 дана статистична 
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форма втратила чинність, але до цього часу використовується 

Укравтодором для внутрішньої звітності. 

Укравтодором введені в дію ряд стандартів, які нормують 

інформаційне забезпечення в дорожньому господарстві України:  

СОУ 42.1-37641918-038, СОУ 42.1-37641918-122 та  

СОУ 42.1-37641918-063. Ці стандарти унормовують Єдину базу даних 

автомобільних доріг України (ЄБД), де в електронному вигляді 

збираються та зберігаються усі дані стосовно автомобільних доріг 

загального користування державного значення та їх складові об'єкти, що 

дає можливість автоматично створювати необхідні статистичні розрізи. 

Рекомендовані форми обліку дожини автомобільних доріг, 

сформовані відповідно до положень цих рекомендацій, наведені в 

Додатку А. 
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ДОДАТОК А 

(обов’язковий) 

РЕКОМЕНДОВАНІ СТАТИСТИЧНІ ФОРМИ ОБЛІКУ ДОВЖИНИ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ 

Таблиця А.1 - Форма "Наявність автомобільних доріг"  
 Кількість, шт  Облікова довжина, км 

На балансі САД Суміщених 
ділянок 

На балансі 
третіх осіб 

Всього 

Поточна 
довжина 

Довжина в односмуговому 
обчисленні 

 1 2 3 4 5 6 

Міжнародні       

Титульні дороги       

Обходів       

Підходів       

Транспортних розв'язок в кількох рівнях       

Транспортних розв'язок в одному рівні       

Національні       

Титульні дороги       

Обходів       

Підходів       

Транспортних розв'язок в кількох рівнях       

Транспортних розв'язок в одному рівні       

Регіональні       

Титульні дороги       

Обходів       

Підходів       

Транспортних розв'язок в кількох рівнях       

Транспортних розв'язок в одному рівні       

Територіальні       

Примітки: 
1. Форма складається Службами автомобільних доріг в межах вказаної області та сумарно для Укравтодору. 
2. Колонка 2 згідно [2]. 
3. Заповнюється для другорядних доріг, коли суміщена ділянка врахована у першорядній дорозі. 
4. Колонка 6 = колонка 2 + колонка 4 + колонка 5. 

5. Умовні позначки:      - підлягає заповненню, - не заповнюється, - контрольні поля у всіх формах.                                                                       
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Таблиця А.2 - Розподіл за категоріями доріг 
 Довжина в односмуговому обчисленні, км 

 Всього І-а І-б ІІ ІІІ IV V З'їзди транспортних 
розв'язок 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Міжнародні         

Титульні дороги         

Обходів         

Підходів         

Національні         

Титульні дороги         

Обходів         

Підходів         

Регіональні         

Титульні дороги         

Обходів         

Підходів         

Територіальні         

 
Примітки: 
1. Форма складається для Служб автомобільних доріг в межах вказаної області та сумарно для Укравтодору. 
2. Довжина вказується тільки в односмуговому обчисленні. 
3. Значення в колонці 1 співпадають з значеннями в колонці 3 (п. 6.2.1) окрім даних по з'їздам.  
4. Значення в колонці 8 співпадають з сумарними значеннями довжини з'їздів транспортних розв'язок в кількох та одному рівні в 
колонці 3 (п. 6.2.1). 
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Таблиця А.3 – Розподіл за типами покриттів 
 Всього Типи покриттів, км в односмуговому обчисленні 

 Капітальний Удосконалений полегшений Перехідний 

 Цементо
-бетонні 

Асфальто-
бетонні 

Чорне шосе і 
чорні гравійні 

Біле шосе 
(шебеневе, 
шлакове і 
гравійне) 

Бруківка, 
пакеляж 

Міжнародні        

Титульні дороги        

Обходів        

Підходів        

З'їзди транспортних розв'язок        

Національні        

Титульні дороги        

Обходів        

Підходів        

З'їзди транспортних розв'язок        

Регіональні        

Титульні дороги        

Обходів        

Підходів        

З'їзди транспортних розв'язок        

Територіальні        

Примітки: 
1. Форма складається для Служб автомобільних доріг в межах вказаної області та сумарно для Укравтодору. 
2. Довжина вказується тільки в односмуговому обчисленні. 
3. Розподіл за типами удосконалених полегшених покриттів відповідають наступним кодам типу покриттів Довідника [2.6]:  
 - Цементобетонні - код "1", "2"; 
 - Асфальтобетонні - коди "3" - "18"; 
 - Чорне шосе і чорні гравійні - коди "19", "20", "26". "27", "34" - "37", "43" - "46", "61" - "64", "70", "73" - "75"; 
  - Біле шосе (шебеневе, шлакове і гравійне) - "21" - "25", "28" - "33", "38 - "42", "47" - "60", "65" - "69", "71", "72", 
 - Перехідний - "76" - "109". 
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ДОДАТОК Б 
(довідковий) 

ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ СТАТИСТИЧНИХ ФОРМ ОБЛІКУ ДОВЖИНИ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ 

Таблиця Б.1 – Форма "Наявність автомобільних доріг" 
 Кількість, 

шт 
Облікова довжина, км 

На балансі САД Суміщених 
ділянок 

На балансі 
третіх осіб 

Всього 

Поточна 
довжина 

Довжина в односмуговому 
обчисленні 

 1 2 3 4 5 6 

Міжнародні 29 9311,2 30632,1   9311,2 

Титульні дороги 29 9079,1 29582,1 22,9 428,8 9530,8 

Обходів 36 85,4 216,7  3,5 88,9 

Підходів 5 146,8 329,5  5,8 152,6 

Транспортних розв'язок в кількох рівнях 138  428,5    

Транспортних розв'язок в одному рівні 170  75,2    

Національні 31 7175,2 19420,2   7175,2 

Титульні дороги 31 7091,6 19155,4 101,6 411,0 7604,21 

Обходів 4 39,5 94,7   39,5 

Підходів 12 44,1 84,82   44,1 

Транспортних розв'язок в кількох рівнях 23  54,5    

Транспортних розв'язок в одному рівні 201  30,8    

Регіональні 74 8120,7 15966,2   8120,7 

Титульні дороги 74 7840,1 15680,2   7840,1 

Обходів 1 3,8 7,6   3,8 

Підходів 18 139,2 278,4   139,2 

Транспортних розв'язок в кількох рівнях 5  7,6    

Транспортних розв'язок в одному рівні 47  8,3    

Територіальні 474 21661,0 43422,0   21661, 0 

Примітки: 
1. Форма складається Службами автомобільних доріг в межах вказаної області та сумарно для Укравтодору. 
2. Колонка 2 згідно [2]. 
3. Заповнюється для другорядних доріг, коли суміщена ділянка врахована у першорядній дорозі. 
4. Колонка 6 = колонка 2 + колонка 4 + колонка 5. 
5. Умовні позначки:      - підлягає заповненню, - не заповнюється, - контрольні поля у всіх формах.                                                                       
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Таблиця Б.2 - Розподіл за категоріями доріг 
 Довжина в односмуговому обчисленні, км 

 Всього І-б ІІ ІІІ IV V З'їзди транспортних 
розв'язок 

 1 3 4 5 6 7 8 

Міжнародні 30632,1 11372,3 16410,5 2118,6 227,1  503,7 

Титульні дороги 29582,1 11372,3 15978,5 2004,3 227,1  448,7 

Обходів 216,7  216,7    41,2 

Підходів 329,5  215,2 114,38   13,8 

Національні 19420,2 1435,4 13743,3 3581,8 648,4 11,4 85,3 

Титульні дороги 19155,4 1435,4 12664,7 3364,4 615,6  68,4 

Обходів 94,7  56,3 38,5   12,7 

Підходів 84,8  18,3 39,4 15,6 11,4 4,2 

Регіональні 15966,2 233,7 10684,3 3733,7 982,6 331,9 15,9 

Титульні дороги 15680,2 233,7 10557,1 3640,7 916,8 331,9 15,9 

Обходів 7,6   5,4 2,2   

Підходів 278,4  127,2 87,5 63,6   

Територіальні 43422,0  989,0 7251,0 34521,0 661,0  

 

Примітки: 
1. Форма складається для Служб автомобільних доріг в межах вказаної області та сумарно для Укравтодору. 
2. Довжина вказується тільки в односмуговому обчисленні. 
3. Значення в колонці 1 співпадають з значеннями в колонці 3 (п. 6.2.1) окрім даних по з'їздам.  
4. Значення в колонці 8 співпадають з сумарними значеннями довжини з'їздів транспортних розв'язок в кількох та одному рівні в 
колонці 3 (п. 6.2.1). 
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ДОДАТОК В 

(довідковий) 

БІБЛІОГРАФІЯ 

1 Закон України "Про автомобільні дороги" від 08.09.2005 №2862-IV 

2 Постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 року № 55 

"Про затвердження переліку автомобільних доріг загального 

користування державного значення 


