
1 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до першої редакції проекту ДСТУ ХХХХ:201Х «Настанова з визначення 

класу наслідків (відповідальності) об’єктів дорожнього будівництва» 

 

1 Підстава для розроблення проекту національного НД 

1.1 Законодавчою підставою для розроблення національного НД є: Закон 

України «Про стандартизацію» від 05.06.2014 № 1315-VII; стаття 44 Закону 

України «Про автомобільні дороги» від 08.09.2005 № 2862-IV; стаття 9 Закону 

України «Про дорожній рух» від 30.06.1993 р. № 3353-XII; Закон України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 

містобудівної діяльності» від 17.01.2017 № 1817-VIII. 

1.2 Підставою для розроблення проекту ДСТУ є тема завдання                                   

№ 1178.2.1.1-2018 Програми робіт з національної стандартизації на 2018 рік, 

тематичний план науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт 

Державного агентства автомобільних доріг України на 2017 рік (п.пл. № 141) та 

договір від 21 листопада 2017 р. № 90-17 між Державним агентством 

автомобільних доріг України та ДП «ДерждорНДІ». 

1.3 Проект ДСТУ розроблено відповідно до вимог технічного завдання. 

 

2 Термін виконання 

Початок – листопад 2017 р. 

Закінчення – грудень 2018 р. 

 

3 Призначеність і завдання національного НД 

3.1 Кінцевим результатом, якого необхідно досягти, та завдання, які 

передбачено виконати, застосовуючи національний НД, є створення 

національного нормативного документу щодо вимог до визначення класу 
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наслідків (відповідальності) для об'єктів дорожнього будівництва на 

автомобільних дорогах загального користування. 

3.2 Пріоритетні питання, вирішенню яких сприятиме розроблюваний 

національний НД.  

Стандарт призначений для використання замовником, експертними 

організаціями, підрядними дорожніми підприємствами та проектними 

організаціями для визначення класу наслідків (відповідальності) об'єктів 

дорожнього будівництва. 

3.3 Проект ДСТУ встановить настанови та рекомендації щодо визначення 

класу наслідків (відповідальності) при розробленні проектної документації на 

будівництво автомобільних доріг загального користування. 

3.4 У проекті ДСТУ будуть враховані вимоги статті 32 Закону України від 

17.01.2017 № 1817-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо удосконалення містобудівної діяльності». 

 

4 Характеристика об’єкта стандартизації 

4.1 Даний нормативний документ у відповідності до Українського 

класифікатору нормативних документів ДК 004:2008 відноситься до групи 

93.080.10 «Будування доріг» та 91.010.30 Технічні аспекти (в частині 

проектування об’єктів дорожнього господарства). 

4.2 Робота полягає в удосконаленні нормативної бази Укравтодору щодо 

проектування та будівництва об’єктів дорожнього господарства шляхом 

перегляду ГБН В.2.3-37641918-552:2015 «Автомобільні дороги. Визначення 

класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів дорожнього 

будівництва». 

4.3 Нормативним документом будуть установлені положення та 

рекомендації щодо визначення класів наслідків (відповідальності) для об'єктів 

дорожнього будівництва. 
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4.4 Проект ДСТУ буде взаємозв’язаний з ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 

«Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів 

будівництва». 

 

5 Взаємозв`язок з іншими національними НД 

Проект ДСТУ взаємопов’язаний з такими національними НД: 

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. 

Розроблення національного НД щодо визначення класу наслідків 

(відповідальності) для об’єктів дорожнього будівництва виконується вперше. 

 

6 Джерела інформації 

До основних джерел інформації при розробленні проекту ДСТУ                   

відносяться: 

Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»; 

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»; 

Закон України «Про автомобільні дороги»; 

ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво; 

ДБН В.1.2-14-2009 Система забезпечення надійності та безпеки 

будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та 

конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ; 

 

http://localhost:40000/&guid:0A59A4A2AE9F4B96A25A1E7C7E9113C1;BBB6F2CF6C0B48AC8F22D1B8E29C05C9&
http://localhost:40000/&guid:0A59A4A2AE9F4B96A25A1E7C7E9113C1;BBB6F2CF6C0B48AC8F22D1B8E29C05C9&
http://localhost:40000/&guid:7AD9332B737148828F50449222517CBC;F0ECA3E84BE44856BF9D0BB1177F9BA8&
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ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. 

Частина ІІ. Будівництво; 

 ДБН В.2.3-5:2018 Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених 

пунктів; 

ДБН В.2.3-22:2009 Споруди транспорту. Мости і труби. Основні вимоги 

проектування; 

ВБН Г.1-218-050-2001 Організаційно-методичні, економічні і технічні 

нормативи. Міжремонтні строки експлуатації дорожніх одягів та покриттів на 

автомобільних дорогах загального користування; 

 М 218-03450778-688:2011 Методика визначення планових фінансових 

витрат на капітальний та поточний ремонт і експлуатаційне утримання 

автомобільних доріг загального користування (державного та місцевого 

значення); 

МР А.2.1-218-02070915-729:2008 Методичні рекомендації з визначення 

існуючої та прогнозування перспективної інтенсивності руху. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://localhost:40000/&guid:8C6D95BCAC2544A784DE791B9FF1A982;5A94B4650F3D481A8D0E4100CF770F93&
http://localhost:40000/&guid:353BFB1C43994C5988E4E2C1909F990C;D684DFD5FE3A480CB696B558FE74B0DB&
http://localhost:40000/&guid:57E608B732964CCCACDF69BA9DD6C7B9&
http://localhost:40000/&guid:D381004044664E4082E6C60FB6A75217&
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7 Додаткові дані 

Всі заінтересовані сторони можуть надавати зауваження та пропозиції до 

проекту ДСТУ впродовж 60 календарних днів з дня оприлюднення інформації 

про розроблення першої редакції ДСТУ. 

 

Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний 

інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ») 

Розробник 

 

  Артем Безуглий 

підпис  ім’я та прізвище 

   

  ___ ___________ 20__ р. 

 

  Сергій Ілляш 

підпис  ім’я та прізвище 

   

  ___ ___________ 20__ р. 

 

  Олексій Прищепчук 

підпис  ім’я та прізвище 

   

  ___ ___________ 20__ р. 

 


