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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

 

НАСТАНОВА З ВИЗНАЧЕННЯ КЛАСУ НАСЛІДКІВ (ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ)  
ОБ’ЄКТІВ ДОРОЖНЬОГО БУДІВНИЦТВА 

 

STATEMENT OF CONCEPT CLASSIFICATION (RESPONSIBILITY) 

OBJECTS OF ROAD CONSTRUCTION 
 

 

Чинний від __________ 
 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

1.1 Цей стандарт установлює вимоги до визначення класу наслідків 

(відповідальності) для об'єктів дорожнього будівництва при розробленні 

проектної документації на будівництво автомобільних доріг загального 

користування (далі - автомобільні дороги). 

1.2 Цей стандарт призначений для використання замовниками, 

експертними організаціями, підрядними дорожніми підприємствами та 

проектними організаціями для визначення класу наслідків 

(відповідальності) об'єктів дорожнього будівництва. 

 
2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи: 

ДСТУ 8747:2017 Автомобільні дороги. Види та переліки робіт з 

ремонтів та експлуатаційного утримання 

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

понять 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва 

ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 Визначення класу наслідків (відповідальності) 

та категорії складності об’єктів будівництва 

Примітка. Чинність стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, 
перевіряють згідно з офіційними виданнями національного органу стандартизації –
 каталогом національних нормативних документів і щомісячними інформаційними 
покажчиками національних стандартів. 

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

http://localhost:40000/&guid:0A59A4A2AE9F4B96A25A1E7C7E9113C1;BBB6F2CF6C0B48AC8F22D1B8E29C05C9&
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3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

У цьому стандарті вжито терміни, наведені у [3]: автомобільна дорога, 

проїзна частина, штучні споруди; у ДСТУ Б А.1.1-100: автомобільні дороги 

загального користування; у ДБН А.2.2-3 [4]: будівництво, нове будівництво, 

капітальний ремонт; в ДСТУ 8747: поточний ремонт; в [2]: проектна 

документація. 

Нижче подано терміни, додатково вжиті в цьому стандарті, та 

визначення позначених ними понять. 

3.1 мости великі 

Мости довжиною понад 100 м, а також автомобільні (у тому числі 

міські) мости завдовжки менше ніж 100 м, але з прогонами понад 60 м  

3.2 мости малі  

Мости довжиною до 25 м 

3.3 мости позакласні 

Мости з прогонами понад 100 м, завдовжки понад 300 м з прогонами 

понад 60 м, завдовжки понад 500 м з індивідуальними конструкціями 

прогонових будов та опор, мости зі складними статичними схемами різних 

систем суміщених мостів з їздою в одному або у різних рівнях, мости з 

розвідними прогонами. 

3.4 мости середні 

Мости довжиною від 25 м до 100 м 

3.5 об’єкт дорожнього будівництва  

Автомобільна дорога або ділянка автомобільної дороги та/або штучні 

споруди на ній  

 

4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ 

У цьому стандарті вжито такі познаки та скорочення: 

м.р.з.п. − мінімальний розмір заробітної плати; 

НС − надзвичайні ситуації; 

СС1 − незначні наслідки; 
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СС2 − середні наслідки; 

СС3 − значні наслідки. 

 

5 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

5.1 Клас наслідків (відповідальності) об’єктів дорожнього будівництва 

визначається відповідно до вимог ст. 32 [2], ДБН В.1.2-14 [5],                        

ДСТУ-Н Б В.1.2-16 та цього стандарту. 

5.2 Клас наслідків (відповідальності) для кожного об'єкта дорожнього 

будівництва зазначають у завданні на проектування. У разі якщо 

розраховані  під час розроблення проектної документації клас наслідків 

(відповідальності) об’єкта дорожнього будівництва не співпадає із 

зазначеними у завданні на проектування, до завдання вносять відповідні 

зміни. 

5.3 Клас наслідків (відповідальності) об'єкта дорожнього будівництва 

визначається незалежно за кожною характеристикою можливих наслідків 

від відмови об'єкта:  

− можлива небезпека для здоров'я і життя людей, які постійно 

перебувають на об'єкті; 

− можлива небезпека для здоров'я і життя людей, які періодично 

перебувають на об'єкті; 

− можлива небезпека для здоров’я (життєдіяльності) людей, які 

перебувають зовні об'єкта; 

− обсяг матеріальних збитків чи соціальних втрат. 

5.4 Клас наслідків (відповідальності) об’єкта дорожнього будівництва 

встановлюють за найвищою характеристикою можливих наслідків, 

отриманих за результатами розрахунків. За відповідним обґрунтуванням 

клас наслідків (відповідальності) об’єкта дорожнього будівництва може 

бути визначений для відокремленої частини об’єкта. 
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6 ВИЗНАЧЕННЯ КЛАСУ НАСЛІДКІВ (ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ) 

ОБ'ЄКТІВ ДОРОЖНЬОГО БУДІВНИЦТВА  

6.1 Клас наслідків (відповідальності) об’єктів дорожнього будівництва 

розраховується за характеристиками, наведеними у таблиці 6.1. 

 

Таблиця 6.1 − Клас наслідків (відповідальності) об’єктів дорожнього 

будівництва 

Клас 

наслідків 

(відпові-

дальності) 

 

 

 

Характеристики можливих наслідків від відмови об’єктів 

дорожнього будівництва 

Можлива небезпека для здоров'я і життя 

людей, кількість осіб 

Обсяг можливих 

матеріальних 

збитків чи 

соціальних 

втрат, м.р.з.п. 

які постійно 

перебувають 

на об'єкті 

які періодично 

перебувають 

на об'єкті 

які 

перебувають 

зовні об'єкта 

СС3 

значні 

наслідки 

понад 400 понад 1000 понад 50000 понад 72500 

СС2 

середні 

наслідки 

від 51 до 400 

включно 

від 101  до 

1000 включно 

від 101 до 

50000 

включно 

від 2501 до 

72500 включно 

СС1 

незначні 

наслідки 

до 50 

включно 

до 100 

включно 

до 100 

включно 

до 2500 

включно 

 

6.2 Враховуючи специфіку та лінійний характер дорожніх робіт 

рекомендується визначати клас наслідків (відповідальності) об’єктів 

дорожнього будівництва за характеристикою можлива небезпека для 

здоров’я (життєдіяльності) людей, які перебувають зовні об'єкта та за 

обсягом матеріальних збитків чи соціальних втрат. 

6.3 Клас наслідків (відповідальності) об’єктів дорожнього будівництва 

за характеристикою можлива небезпека для здоров’я (життєдіяльності) 

людей, які перебувають зовні об'єкта визначається для автомобільних 
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доріг, які проходять через населені пункти.  

Кількість осіб, які перебувають зовні об'єкта дорожнього будівництва 

розраховується за формулою: 

    ,naNN mП        (6.1) 

 

де   – коефіцієнт, що враховує умови забудови населеного пункту; 

ПN  – пропускна здатність тротуарів визначається згідно з                       

ДБН В.2.3-5 [7]; 

ma  – ширина тротуару приймається згідно з ДБН В.2.3-5 [7], м;  

n  – кількість смуг руху пішоходів.  

6.4 Обсяг можливих матеріальних збитків чи соціальних втрат об'єкта 

дорожнього будівництва розраховується за формулою: 

 

зiaef CKTГLРсФ  )
2

1
1( ,     (6.2) 

 

де с  – коефіцієнт, що враховує відносну долю вартості об'єкта 

дорожнього будівництва; 

Р  – кошторисна вартість об'єкта дорожнього будівництва 

визначається  згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1 та [10], тис. грн.; 

L  – довжина об'єкта дорожнього будівництва (автомобільної 

дороги, моста тощо), м; 

Г  – габарит проїзної частини, м; 

efT  – середнє значення встановленого терміну експлуатації об’єкта 

дорожнього будівництва визначається згідно з ДБН В.2.3-22 [8] та ВБН Г.1-

218-050 [9], років; 

iaK , – коефіцієнт амортизаційних відрахувань. 

зC  – соціально-економічні збитки від зміни маршруту перевезень, 

тис. грн. 
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6.5 При розробленні проектної документації на нове будівництво 

об’єктів дорожнього будівництва клас наслідків (відповідальності) 

рекомендується визначати згідно таблиці 6.2. 

 
Таблиця 6.2 − Клас наслідків (відповідальності) на нове будівництво 

об’єктів дорожнього будівництва 

Клас наслідків 
(відпові-

дальності) 

Нове будівництво об’єктів 
дорожнього будівництва 

1 2 

СС3 

значні 

наслідки 

Автомобільні дороги, що відносяться до міжнародних 

автомобільних доріг державного значення 

Великі, позакласні мости згідно з ДБН В.2.3-22 [8] 

Середні мости згідно з ДБН В.2.3-22 [8] на міжнародних та 

національних автомобільних дорогах державного значення 

Тунелі незалежно від категорії дороги 

Транспортні розв'язки у різних рівнях на міжнародних та 

національних автомобільних дорогах загального 

користування незалежно від категорії дороги  

Підпірні стінки, протилавинні та селезахисні споруди на 

міжнародних та національних дорогах державного 

значення 

Надземні (підземні) пішохідні переходи прольотом 

(довжиною) понад 40 м на міжнародних та національних 

дорогах державного значення 

СС2 

середні 

наслідки 

 

Національні, регіональні та територіальні автомобільні 

дороги державного значення 

Середні мости, які не віднесені до СС1 згідно з ДБН В.2.3-

22 [8], та малі мости згідно з ДБН В.2.3-22 [8] в У-IV 

дорожньо-кліматичній зоні незалежно від категорії дороги 
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Кінець таблиці 6.2 

1 2 

 

Транспортні розв'язки у різних рівнях на автомобільних 

дорогах загального користування, які не віднесено до 

СС1 

Підпірні стінки, протилавинні та селезахисні споруди на 

автомобільних дорогах, які не віднесено до СС1 

Надземні (підземні) пішохідні переходи у різних рівнях на 

автомобільних дорогах, які не віднесено до СС1 

Транспортні розв'язки в одному рівні з перехідно-

швидкісними смугами 

Автомобільні дороги місцевого значення I- III категорії 

СС1 

незначні 

наслідки 

Автомобільні дороги місцевого значення IV-V категорії 

 

6.6 При розробленні проектної документації на капітальний ремонт 

об’єктів дорожнього будівництва клас наслідків (відповідальності) 

рекомендується визначати згідно таблиці 6.3. Клас наслідків 

(відповідальності) об’єктів дорожнього будівництва на капітальний ремонт 

рекомендується визначати на один клас наслідків (відповідальності) нижче 

від нового будівництва. 

6.7 При розробленні проектної документації на поточний ремонт 

об’єктів дорожнього будівництва клас наслідків (відповідальності) не 

визначається. 

6.8 Приклад визначення класу наслідків (відповідальності) об’єкта 

дорожнього будівництва за характеристикою обсяг матеріальних збитків чи 

соціальних втрат наведено у Додатку А. 
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Таблиця 6.3 − Клас наслідків (відповідальності) на капітальний 

ремонт об’єктів дорожнього будівництва 

Клас наслідків 

(відпові-

дальності) 

Капітальний ремонт об’єктів 

дорожнього будівництва 

1 2 

СС3 

значні 

наслідки 

− 

СС2 

середні 

наслідки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автомобільні дороги, що відносяться до міжнародних 

автомобільних доріг державного значення 

Великі, позакласні мости згідно з ДБН В.2.3-22 [8] 

Середні мости згідно з ДБН В.2.3-22 [8] на міжнародних та 

національних автомобільних дорогах державного значення 

Тунелі незалежно від категорії дороги 

Транспортні розв'язки у різних рівнях на міжнародних та 

національних автомобільних дорогах загального 

користування незалежно від категорії дороги  

Підпірні стінки, протилавинні та селезахисні споруди на 

міжнародних та національних дорогах державного значення 

Надземні (підземні) пішохідні переходи прольотом 

(довжиною) понад 40 м на міжнародних та національних 

дорогах державного значення 

СС1 

незначні 

наслідки 

 

 

Національні, регіональні та територіальні автомобільні 

дороги державного значення 

Середні мости, які не віднесені до СС1 згідно з ДБН В.2.3-

22 [8], та малі мости згідно з ДБН В.2.3-22 [8] в У-IV 

дорожньо-кліматичній зоні незалежно від категорії дороги 
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Кінець таблиці 6.3 

1 2 

 

Транспортні розв'язки у різних рівнях на автомобільних 

дорогах загального користування, які не віднесено до 

СС2 

Підпірні стінки, протилавинні та селезахисні споруди на 

автомобільних дорогах, які не віднесено до СС2 

Надземні (підземні) пішохідні переходи у різних рівнях на 

автомобільних дорогах, які не віднесено до СС2 

Транспортні розв'язки в одному рівні з перехідно-

швидкісними смугами 

Автомобільні дороги місцевого значення всіх категорій 
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Додаток А 

(довідковий) 

ПРИКЛАД ВИЗНАЧЕННЯ КЛАСУ НАСЛІДКІВ (ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ) 

ОБ’ЄКТА ДОРОЖНЬОГО БУДІВНИЦТВА ЗА ХАРАКТЕРИСТИКОЮ 

ОБСЯГ МАТЕРІАЛЬНИХ ЗБИТКІВ ЧИ СОЦІАЛЬНИХ ВТРАТ 

 

А.1 Приклад визначення класу наслідків (відповідальності) на 

капітальний ремонт автомобільного мосту через р. Ріка у м. Хуст за 

характеристикою обсяг матеріальних збитків чи соціальних втрат. 

А.1.1 Вихідні дані. 

Проект «Капітальний ремонт автомобільного мосту через р. Ріка у           

м. Хуст на ділянці Мукачеве – Хуст». 

Ділянка Мукачеве – Хуст автомобільної дороги Н-09 Мукачеве –  

Рахів – Богородчани – Івано – Франківськ – Львів. 

Міст – середній згідно з ДБН В.2.3-22 [8]. 

Перспективна інтенсивність на 20 років становить 2000 авт./добу.  

Типи транспортних засобів у загальній інтенсивності, %: 

− вантажний − 37; 

− легковий − 57; 

− автобуси − 6. 

Протяжність ділянки − l0  = 58 км. 

Схема мосту 6 × 24 м, загальна довжина 149 м. 

Габарит проїзної частини: Г-7 + 2 × 1,5 м. 

Можливе руйнування прогонових будов − 2 × 24 м. 

Рух транспортних засобів на період відновлення моста здійснюється 

по маршруту Мукачеве − Іршава − Довге − Хуст. Довжина маршруту −                

75 км. 

Час ліквідації НС − 120 днів. 

А.1.2 Обсяг можливих матеріальних збитків чи соціальних втрат 

об'єкта дорожнього будівництва розраховується за формулою: 
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зiaef CKTГLРсФ  )
2

1
1( ,     (А.1) 

 

де с  – коефіцієнт, що враховує відносну долю вартості об'єкта 

дорожнього будівництва, с=0,32; 

Р  – кошторисна вартість 1 м2 моста, Р=20 тис. грн.; 

L  – довжина моста, L=149 м; 

Г  – габарит проїзної частини, Г=7 м; 

efT  – середнє значення терміну експлуатації моста визначається 

згідно з таблицею 4.4 ДБН В.2.3-22 [8], років: 

− прогонові будови − 70 років; 

− опори − 100 років. 

Середнє значення терміну експлуатації моста розраховується за 

формулою: 

 

85
2

10070



efT  років. 

 

iaK ,  – коефіцієнт амортизаційних відрахувань, 1, iaK %. 

А.1.3 Соціально-економічні збитки від зміни маршруту перевезень 

розраховуються за формулою: 

 

.збазбллаiз ПППППС
км

    (А.2) 

 

Збільшення витрат на перевезення вантажів вантажними 

автомобілями у результаті зміни маршруту перевезення за рахунок 

збільшення провізної плати за перевезення і довжини маршруту 

визначається за формулою: 
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   (А.3) 

 

де  
лТ  – час ліквідації наслідків НС, днів; 

вI  – розрахункова середньорічна добова перспективна (на                   

20 років) інтенсивність за типами вантажних транспортних засобів: 

 

,вв кII         (А.4) 

 

де I  – розрахункова перспективна інтенсивність руху. 

вк  – коефіцієнт, що враховує кількість вантажних транспортних 

засобів, визначається згідно  з [11], 
вк =0,37. 

Для автомобільної дороги ІІІ категорії приймається                                 

I = 2000 транспортних одиниць відповідно до таблиці 4.1 ДБН В.2.3-4 [6]. 

 

74037,02000 вI  авт./добу. 

 

1l  – довжина зміненого маршруту перевезень Мукачеве − Іршава − 

Довге − Хуст, 1l  = 75 км; 

T  – вартість 1 тонни тари, упаковки, реквізиту, T =2,5 грн.; 

навП  – вартість 1 тонни навантажувальних робіт, навП =7,07 грн.; 

кмП10  – провізна плата за 1 т на 10 км, кмП10 =30 грн.; 

П10км, Т, Пнав визначено згідно з Усередненими показниками провізної 

плати для визначення в інвесторській кошторисній документації вартості 

транспортування будівельних вантажів автомобільним транспортом.  

 

.3084113)58
10

07,75,230
75

10

07,75,230
(740120 грнП

кмі
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Збільшення витрат на перевезення пасажирів легковими 

автомобілями у результаті зміни маршруту розраховується за формулою: 

 

),( 0)(1)( lTlTITП кмTкмТллл      (А.5) 

де 
лI  – розрахункова середньорічна добова перспективна (на                     

20 років) інтенсивність руху легкового транспорту: 

 

,лл кII         (А.6) 

 

де 
лк  – коефіцієнт, що враховує кількість легкового транспорту в 

розрахунковій перспективній інтенсивності руху, визначається згідно з                                                  

[11],  
лк = 0,57. 

 

./.114057,02000 добуавтI л   

 

де )(кмTT  – тариф на послуги перевезення пасажирів легковим 

транспортом, визначається згідно з [10]. 

Прийнято )(кмTT  = 1,8 грн. км. 

 

.41860870)588,1758,1(1140120 грнПл   

 

Збільшення витрат на перевезення пасажирів автобусами 

розраховується за формулою: 

 

),( 0)(1)( lTlТITП кмТкмТала      (А.7) 

 

де аI  – розрахункова середньорічна добова перспективна (на                  

20 років) інтенсивність руху автобусів розраховується за формулою: 
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,аа кII         (А.8) 

 

де 
ак  – коефіцієнт, що враховує кількість автобусів у розрахунковій 

перспективній інтенсивності руху, визначається згідно з [11],  
ак = 0,06; 

)(кмTT  – тариф на послуги перевезення пасажирів легковим 

транспортом, визначається згідно з [10], )(кмTT = 0,47 грн. км. 

 

./.1206,02000 добуавтIа   

.115056)5847,07547,0(120120 грнПа   

 

Збільшення втрат пасажирами автобусів у результаті затримки у 

дорозі розраховується за формулою: 

 

ппаалазб Cкв
V

l

V

l
IТП 












0

0

1

1
. ,    (А.9) 

 

де 1V  – експлуатаційна швидкість автобуса на зміненому маршруті                     

Мукачеве – Іршава – Довге – Хуст автодорога ІV категорії; 

оV  – експлуатаційна швидкість автобуса в існуючих умовах на 

автодорозі Мукачеве – Рахів – Богородчани – Івано-Франківськ – Львів 

(ділянки Мукачеве – Іршава – Довге – Хуст) ІІІ категорії з 

асфальтобетонним покриттям, оV  = 49 км/год; 

ав  – середня пасажиромісткість автобусів. Прийнято ав  = 24 чол.; 

пк  – коефіцієнт використання пасажиромісткості автобуса. 

Прийнято пк = 0,7; 

пC  – оцінка втраченого часу пасажирів в результаті уповільнення 

транспортного обслуговування розраховується за формулою: 
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... чнчн

п
ЗМ

ПЗ
С


      (А.10) 

де ПЗ.  – розмір мінімальної заробітної плати (відповідно до [1] розмір 

мінімальної заробітної плати становить 3723 грн.); 

..чнМ  – місячна норма робочого часу,  
..чнМ =21,3 днів; 

..чнЗ  – змінна норма робочого часу, люд.год. 

 

,./8,21
83,21

3723
годлюдгрнСп 


  

.44300398,217,024
49

58

37

75
120120. грнП азб 








  

 

Збільшення витрат пасажирами легкового автомобіля в результаті 

затримки в дорозі розраховується за формулою: 

 

плллллзб Cкв
V

l

V

l
IТП 












0

0

1

1
. ,    (А.11) 

 

де 
лI  – розрахункова середньорічна добова перспективна (на                     

20 років) інтенсивність руху легкових автомобілів, 1140 авт./добу; 

лв  – середня пасажиромісткість легкового автомобіля. Прийнято 

лв  = 5 чол.; 

лк  – коефіцієнт використання пасажиромісткості легкового 

автомобіля. Прийнято лк = 0,6; 

 

.75152448,216,05
49

58

37

75
1140120. грнП лзб 








  

Визначаємо соціально-економічні збитки від зміни маршруту 

перевезень: 
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.18912147)75152444430039(41860801150562665728 грнСз   

 

А.1.4 Визначаємо обсяг можливих матеріальних збитків чи соціальних 

втрат: 

 

.2275038718912147)01,0855,01(71492000032,0 грнФ   

 

А.1.5 Визначаємо клас наслідків (відповідальності) проекту 

«Капітальний ремонт автомобільного мосту через р. Ріка у м. Хуст на 

ділянці Мукачеве – Хуст» за характеристикою обсяг можливих 

матеріальних збитків чи соціальних втрат. 

Мінімальний розмір заробітної плати (м.р.з.п.) згідно ст. 8 [1] 

встановлено з 01.01.2018 у розмірі 3723 грн., що становить 6110 м.р.з.п. 

Відповідно до таблиці 6.1 клас наслідків (відповідальності) – СС2 (середні 

наслідки). 

Відповідно до таблиці 6.3 автомобільний міст через р. Ріка у м. Хуст 

відноситься до клас наслідків (відповідальності) – СС2 (середні наслідки) 

за характеристикою обсяг матеріальних збитків чи соціальних втрат. 
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