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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 
 

 

ГЕОІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ 

ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ 

Частина 1. Склад, зміст та вимоги до бази даних 

 

GEOINFORMATION SYSTEM OF PUBLIC ROADS 

Part 1. Composition, content and requirements for the database 

 
 

Чинний від 202Х–ХХ–ХХ 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

1.1 Цей стандарт установлює склад, зміст геоінформаційної системи 

та вимоги до бази даних. 

1.2 Цей стандарт поширюється на комплекс робіт зі збору, обробки та 

зберігання географічно-інформаційних даних про автомобільні дороги 

загального користування (далі –– автомобільні дороги). 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти: 

ДСТУ 8751:2017 Безпека дорожнього руху. Огорожі дорожні і 

напрямні пристрої. Правила використання. Загальні технічні вимоги 

ДСТУ 2587:2021 Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. 

Загальні технічні умови 

ДСТУ 4100:2021 Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні 

технічні умови. Правила застосування 

 

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

понять. 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

У цьому стандарті вжито терміни, наведені в: 

–– [1]: автомобільна дорога, орган управління, штучні споруди; 

–– [2]: база даних; 

–– [3]: електронний документ; 

–– [4]: геоінформаційна система; 

–– ДБН В.2.3-4 [6]: транспортна розв'язка; 

–– ДБН В.2.3-22 [7]: міст, труба; 

–– ДСТУ Б А.1.1-100: автомобільна дорога загального користування, 

автопавільйон, категорія дороги, крайка проїзної частини, міцність 

дорожнього одягу, перехідно-швидкісна смуга, проїзна частина, профіль 

автомобільної дороги поздовжній, профіль автомобільної дороги 

поперечний, розв'язка транспортна, смуга відведення, смуга 

розділювальна, смуга руху, труба водопропускна, тунель транспортний, 

узбіччя, шорсткість поверхні покриву. 

 

Нижче подано терміни, додатково вжиті в цьому стандарті, та 

визначення позначених ними понять. 

 

3.1 атрибутивні дані (attribute data) 

Дані, що визначають належність до певної автомобільної дороги або 

її складових 

3.2 географічні дані (геодані) (geographical data (geodata)) 

Географічні координати або прямокутні геодезичні координати, що 

визначають положення об’єкта на земній поверхні або її моделі 
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3.3 геоінформаційна система керування дорожніми активами 

(geographic information system of road assets management) 

Інформаційна система, яка має базу даних дорожніх активів та 

призначена для провадження діяльності з геопросторовими даними та 

метаданими про автомобільні дороги загального користування 

3.4 графічний редактор (graphic editor) 

Програмний продукт, призначений для відтворення на моніторі 

(дисплеї) даних 

3.5 дані (data) 

Сукупність значень, факторів та явищ, зафіксованих у вигляді, 

прийнятному для постійного збереження, передавання та обробки 

3.6 ділянка дороги зі сталим транспортним потоком (a section of 

road with a steady traffic flow) 

Ділянка, на всій довжині якої середньорічна добова інтенсивність руху 

та склад транспортного потоку змінюється не більше ніж на 10 % 

3.7 ділянка дороги з однаковими умовами руху (section of road with 

the same traffic conditions) 

Ділянка, на всій довжині якої середня швидкість руху транспортного 

потоку змінюється не більше ніж на 10 % 

3.8 збірний об’єкт (prefabricated object) 

Споруда для руху автомобільного транспорту в певному місці або 

протягом певної відстані, як сукупність простих об'єктів 

3.9 інформація (information) 

Результат обробки та аналізу даних під час вирішення певних 

завдань 

3.10 інформаційна модель автомобільної дороги (information 

model of the highway) 

Автомобільна дорога (ділянка автомобільної дороги) разом з 

транспортними розв’язками в одному або кількох рівнях, під’їздами та 
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обходами, які об’єднані за спільним індексом та знаходяться в 

підпорядкуванні одного органу управління  

3.11 історичні дані (historical data) 

Дані про терміни будівництва дороги та стислий опис причин і 

наслідків будівельних (ремонтних) робіт 

3.12 класифікована хмара точок лазерних відображень (classified 

cloud point of laser reflections) 

Об’ємне зображення автомобільної дороги та навколишньої 

місцевості у вигляді сукупності точок лазерних відображень, як результат 

лазерного сканування (зі щільністю не менше ніж 1 точка на 0,5 м2), та 

подальша класифікація відношення цих сукупностей до простих об’єктів, а 

також до поліліній опорних точок опису проїзної частини, поверхні 

земляного полотна дороги та рельєфу місцевості 

3.13 комплекс підготовки даних (data preparation complex) 

Програмний продукт, який забезпечує однозначне занесення даних 

до ГІСДА. Інтерфейс користувача реалізується у вигляді таблиць для 

внесення даних, довідників та інструменту посилань на ресурси креслень, 

фотографій та відео файлів, які зберігаються в ГІСДА 

3.14 метадані (metadata) 

Дані, що визначають інші характеристики об’єкта, які не відносяться 

до атрибутивних та географічних даних 

3.15 опорна точка (reference point) 

Точка, що позначає можливу зміну крутизни укосів земляного 

полотна, межу елемента проїзної частини або рельєфну точку в межах 

поперечного профілю 

3.16 ортофотоплан (orthophotoplan) 

Трансформоване фотозображення плану дороги та навколишньої 

місцевості, яке складається з окремих послідовних кадрів, приведених до 

одного масштабу, які мають роздільну здатність не більше ніж 15 см 

натурального розміру в одному пікселі екранного зображення 
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3.17 поле стабілізаційне (stabilization field) 

Різновид пальової протизсувної конструкції [5], що складається з 

опор, заглиблених в стійкі породи, яка призначена для попередження 

зміщень ґрунтових масивів на ослаблених поверхнях 

3.18 псевдогеодані (pseudo-geodata) 

Дані, що описують точку проєкції об’єкта або точок початку і кінця 

лінійних чи полігональних об’єктів на лінію осі правого проїзду 

автомобільної дороги 

3.19 простий об’єкт (simple object) 

Штучна споруда, яка не є самостійною спорудою для руху 

транспортних засобів 

3.20 технічний стан об’єкта (technical condition of the object) 

Висновок програмно-аналітичного комплексу або фахова експертна 

оцінка 

3.21 цифрова модель (digital model) 

Геодані, псевдогеодані та атрибутивні дані, сукупність яких описує 

простий об'єкт 

3.22 дані (data) 

Сукупність значень, фактів та явищ, зафіксованих у вигляді, 

прийнятному для постійного збереження, передавання та обробки 

3.23 інформація (information) 

Результат обробки та аналізу даних під час вирішення певних 

завдань 

3.24 інформаційне забезпечення (information support) 

Процес створення, збирання, одержання, зберігання, використання, 

поширення, охорони та захисту інформації (даних) про автомобільні 

дороги, споруди на них, об’єкти дорожнього сервісу, транспортні потоки, 

природні та техногенні явища 
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3.25 принцип комплексності (the principle of complexity) 

Принцип, який полягає в тому, що кожна складова комплексу робіт з 

інформаційного забезпечення є обов’язковою до виконання відповідно до 

вимог цього стандарту і не може бути знехтувана 

3.26 специфікація геоінформаційного продукту (data product 

specification) 

Докладний опис набору геопросторових даних чи серії наборів 

геопросторових даних, а також додаткова інформація, які забезпечують 

створення, постачання та використання геопросторових даних іншими 

користувачами. 

Примітка. У специфікації геоінформаційного продукту наведено опис предметної 

сфери та специфікацію відображення предметної сфери в наборі даних. ЇЇ може бути 
використано для виробництва, продажу, застосування чи з іншою метою 

3.27 набір даних (dataset) 

Ідентифікована сукупність даних. 

Примітка. Набір даних може бути менше ніж група даних, які, хоча й мають певні 

обмеження, такі як просторова протяжність чи тип об'єкта, фізично розташовано в 
межах більшого набору даних. Теоретично набір даних може бути таким самим малим, 
як окремий об’єкт чи атрибут об’єкта, що належить до більшого набору даних. 
Друковану копію карти чи діаграми можна розглядати як набір даних 

3.28 серії наборів даних (dataset series) 

Сукупність наборів даних, на які поширюється одна й та сама 

специфікація геоінформаційного продукту. 

4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ 

У цьому стандарті вжито такі познаки та скорочення: 

АЗС –– автозаправна станція; 

ВПЕ –– водопропускний елемент труби; 

ГЗС –– газозаправна станція; 

ГІС –– географічна інформаційна система; 

ГІСДА –– геоінформаційна  система керування дорожніми активами; 
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ДІЦ –– дорожній інформаційний центр; 

ДСПП –– дорожня станція патрульної поліції; 

ЕЗС –– електрозарядна станція; 

КПД –– комплекс підготовки даних; 

ПШС –– перехідно-швидкісна смуга; 

РМВ –– рівень меженних вод; 

РВВ –– рівень високої води; 

СТО –– станція технічного обслуговування; 

УКС-2000 –– державна геодезична референційна система координат; 

WGS-84 –– World Geodetic System 1984, Світова геодезична система 

координат. 

5 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

5.1 Географічна інформаційна система (ГІС) автомобільних доріг є 

сукупність правил щодо: 

–– атрибутації автомобільної дороги та її складових частин/об’єктів; 

–– переліку даних з прив’язкою до земної поверхні та їх об’єднання 

для отримання інформації про автомобільну дорогу та її складові 

частини/об’єкти; 

–– точності вимірювання натурних даних з прив’язкою до земної 

поверхні; 

–– отримання розрахункових даних; 

–– термінів актуалізації даних; 

–– збереження та архівування даних; 

–– трансферу інформації користувачам; 

–– форм та видів відображення даних/інформації; 

–– принципів комунікації з галузевими та іншими розподіленими 

інформаційними та аналітичними ресурсами; 

–– принципів розмежування доступу до інформації; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
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–– принципів захисту інформації. 

5.2 Призначення ГІС автомобільних доріг –– надання інформаційного 

забезпечення/супроводу дорожньої галузі у разі: 

–– прийняття стратегічних планових рішень з розвитку (нового 

будівництва, реконструкцій, капітальних ремонтах) мережі доріг 

визначеного регіону; 

–– прийняття перспективних та щорічних планових рішень з ремонту 

автомобільних доріг; 

–– виявлення потенційно небезпечних місць/ділянок автомобільних 

доріг та розробці заходів з їх усунення; 

–– прийняття оперативних інженерних рішень з утримання окремих 

об’єктів автомобільних доріг; 

–– прийняття оперативних рішень з усунення критичних ситуацій та їх 

наслідків. 

5.3 Структурно, ГІС автомобільних доріг складається з наступних 

програмно реалізованих комплексів: 

–– Єдиної бази даних автомобільних доріг (ГІСДА) з інструментом 

програмний Комплекс підготовки даних (КПД); 

–– портальної частини відображення зібраної в ГІСДА інформації/ 

даних на картографічній поверхні з подальшим інформаційним 

заглибленням з відтворенням текстів таблиць даних, креслень, фото та 

відео файлів. 

5.4 ГІС автомобільних доріг є базисом комунікації дорожнього 

господарства відповідного регіону з: 

–– суспільством; 

–– ГІС інших видів інфраструктури і господарств (за погодженням з 

власниками). 

5.5 ГІС автомобільних доріг будується за регіональним принципом, а 

її власниками є відповідні органи центральної та місцевої влади. Власники 
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ГІС автомобільних доріг несуть відповідальність за створення, наповнення, 

актуалізацію та працездатність системи, в межах свого регіону. 

Схема функціонування ГІС автомобільних доріг в межах дорожнього 

господарства певного регіону наведено на рисунку А.1 додатка А. 

Роботи з інформаційного забезпечення дорожньої галузі повинні 

відповідати вимогам [4]. 

5.6 Усі учасники процесів інформаційного забезпечення повинні 

забезпечувати захист інформації. 

5.7 Усі роботи зі створення, наповнення, поширення даних, 

копіювання, резервування, архівування, технічної підтримки та 

адміністрування ГІСДА, підготовки аналітичних звітів виконуються 

фахівцями Дорожнього інформаційного центру (далі – ДІЦ). 

Дані та інформація про автомобільні дороги зберігаються в ГІСДА. 

Дані вважаються зібраними тільки за умови внесення до ГІСДА. 

5.8 Вносити дані до ГІСДА необхідно за допомогою КПД, щоб 

уникнути помилок, а також досягти єдиного формату та структури даних. 

5.9 Для отримання інформації, пов’язаної з автоматизованими 

розрахунками, розробкою певних інженерних рішень та встановленням їх 

техніко-економічних показників використовують спеціалізовані галузеві 

програмно-аналітичні комплекси. 

5.10 Обмін даними між ГІСДА та програмно-аналітичними 

комплексами виконується за допомогою шлюзів – окремих програм або 

модулів у складі як ГІСДА, так і самих програмно-аналітичних комплексів. 

5.11 Поширення інформації для прийняття рішень на оперативному, 

тактичному та стратегічному рівнях здійснюється за допомогою галузевого 

географічно-інформаційного порталу. Для інтеграції ГІС до 

загальнодержавного та міжнародного геоінформаційного простору портал 

повинен базуватись на інструментарії однієї з провідних ліцензійних 

геоінформаційних платформ. 
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5.12 З розвитком технічних, телекомунікаційних засобів, програмного 

забезпечення, появою нових технологій, існуюча електронна 

інфраструктура може нарощуватись та модернізуватись, за умови 

відповідного обґрунтування. 

6 СПЕЦИФІКАЦІЯ СКЛАДУ, ЗМІСТУ ТА ВИМОГ ДО 

КАРТОГРАФІЧНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ 

6.1 Стислий огляд специфікації 

Стислий огляд повинен містити такі частини: 

а) інформацію про створення специфікації геоінформаційного 

продукту. Вона може включати назву, посилання на дату, відповідального 

суб’єкта; 

б) терміни і визначення. Ця частина може приймати форму 

посилання на словник термінів; 

в) скорочення; 

г) назва і будь-які акроніми геоінформаційного продукту; 

д) неформальний опис геоінформаційного продукту. Ця частина 

повинна містити загальну інформацію про геоінформаційний продукт, яка 

повинна містити такі складові: 

1) зміст набору геопросторових даних; 

2) екстент даних (просторовий і часовий); 

3) конкретна мета, для якої дані повинні бути або були зібрані; 

4) джерела даних та процеси отримання даних; 

5) підтримання та супроводження даних. 

Неформальний опис призначений для подання короткого вступу до 

специфікації геоінформаційного продукту і дозволяють читачеві 

сформувати краще розуміння специфікації. 
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6.2 Сфера застосування специфікації 

Складові інформаційної моделі автомобільної дороги 

Повний обсяг інформації про автомобільну дорогу та роботу ГІС 

згрупований в 10 тематичних інформаційних груп: 

1) загальна інформація; 

2) цифрові моделі; 

3) прості об’єкти; 

4) транспортні потоки; 

5) безпека руху; 

6) навколишнє середовище; 

7) актуальний транспортно-експлуатаційний стан дороги; 

8) критичні ситуації; 

9) планово-економічні показники; 

10) тендерно-виконавча історія. 

А також груп службової інформації: 

1) словники побутових та довідники технічних термінів; 

2) протокол внесення змін до ГІСДА. 

Кожна тематична інформаційна група складається з сукупності 

згрупованих даних, що описують об’єкти, або явища, які відносяться до 

даної тематичної інформаційної групи. 

Об’єкти, явища та сукупності даних наведені в розділі 7. 

6.3 Ідентифікація геоінформаційного продукту 

Інформація, що ідентифікує геоінформаційний продукт включає в 

себе такі елементи: 

–– назва — найменування назва геоінформаційного продукту; 

–– анотація — стислий огляд з викладом змісту геоінформаційного 

продукту; 
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–– категорія теми — основна тематика геоінформаційного продукту; 

–– географічний опис — екстент покриття географічної області 

геоінформаційного продукту. 

Можуть бути включені за потреби такі необов'язкові елементи: 

–– альтернативна назва — коротка назва чи інша назва, за якою 

продукт може бути ідентифіковано; 

–– мета — стисле викладення цілей, для яких геоінформаційний 

продукт розробляються; 

–– тип просторового подання — форма просторового подання 

(наприклад, векторні дані); 

–– просторове розрізнення — показник, який дає загальне уявлення 

про просторову точність геопросторових даних в геоінформаційному 

продукті; 

–– додаткова інформація — будь-яка інша описова інформація про 

геоінформаційний продукт. 

6.4 Зміст і структура даних 

6.4.1 Просторові координати визначаються від початку до кінця 

автомобільної дороги (в т. ч. під’їзди до населених пунктів та транспортні 

розв’язки у складі автомобільної дороги), безперервно та незалежно від 

наявності ділянок, які знаходяться у підпорядкуванні у інших 

балансоутримувачів або є суміжними з іншими дорогами. 

6.4.2 Координати визначаються для ординарних точок та додаткових 

точок на осях правих смуг руху прямого та зворотнього напрямку 

автомобільної дороги. За умови: 

–– паралельності смуг руху прямого та зворотнього напрямків, 

координати точок осі правої смуги руху зворотнього напрямку можуть 

визначатись розрахунково; 
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–– непаралельності смуг руху прямого та зворотнього напрямків (в 

тому числі на транспортних розв'язках в одному рівні по типу "кільця"), 

координати точок осі правої смуги руху зворотнього напрямку 

визначаються аналогічно до координат точок осі правої смуги руху прямого 

напрямку. Лінійна прив’язка непаралельної осі смуги правого проїзду 

зворотнього напрямку руху завжди починається в точці роз’єднання із 

значення 0+000 та закінчується в точці з’єднання; 

–– наявності зовнішніх перехідно-швидкісних смуг та додаткових смуг 

на підйомі/спуску, вони не приймаються до уваги, як смуги правих проїздів; 

–– наявності внутрішніх перехідно-швидкісних смуг, точки осі правих 

смуг проїзду визначаються фактично. 

6.4.3 Ординарні точки визначення координат кожного з’їзду на 

транспортних розв’язках в одному або в кількох рівнях визначаються: 

–– для односмугового з’їзду –– за віссю з’їзду; 

–– для з’їздів з кількома смугами руху в одному напрямку –– за віссю 

смуги правого проїзду. 

6.4.4 Вісь кожного з’їзду починається з точки перетину її із створом 

крайки зовнішньої перехідно-швидкісної смуги основної дороги (лінійна 

прив’язка точки км 0+000) і закінчується точкою перетину її із створом 

крайки зовнішньої перехідно-швидкісної смуги дороги, яка примикає. За 

відсутності перехідно-швидкісних смуг вісь кожного з’їзду починається з 

точки перетину її зі створом крайки основної дороги (лінійна прив’язка 

точки км 0+000) і закінчується точкою перетину її зі створом крайки дороги, 

яка примикає. 

6.4.5 Кожен з’їзд розв’язки в одному або кількох рівнях визначається 

як окремий об’єкт. 

Місцеположення ординарних точок на осях смуг визначаються 

довільно, але мають забезпечити рівномірну щільність точок. Кількість 

ординарних точок повинна становити не менше ніж 50 точок на 1 км 

дороги. 
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6.4.6 Місцеположення додаткових точок на осях смуг визначаються як 

проєкції на вісь правої смуги руху прямого напрямку: 

–– точки початку та кінця дороги, або початку/кінця в межах області; 

–– точки початку та кінця ділянки дороги в підпорядкуванні інших 

балансоутримувачів; 

–– точки переходу із однієї зони УКС-2000 до іншої зони; 

–– точки перетину/примикання осей з іншими дорогами індексів «М», 

«Н», «Р», та «Т»; 

–– точки початку/кінця внутрішніх перехідно-швидкісних смуг в 

прямому/зворотному напрямках руху, які змінюють напрямок руху по 

правому проїзду відповідного напрямку руху; 

–– точки перетину із з’їздами транспортних розв’язок в одному та 

кількох рівнях; 

–– точки початку/кінця руху не по правому проїзду, якщо це викликано 

проведенням ремонтних робіт; 

–– кілометрових знаків (5.68); 

–– початку та кінця населених пунктів за відповідними знаками 5.49, 

5.50, а при їх відсутності –– за фактом початку та кінцю забудови; 

–– початку та кінця великих штучних споруд (мостів, шляхопроводів, 

естакад, тощо); 

–– в’їздів/виїздів на АЗС, СТО, ДСПП, майданчики відпочинку, 

придорожні готелі, ресторани (кафе); 

–– під’їздів до готелів, пунктів медичної допомоги, які знаходяться 

поза придорожньою смугою, відповідно до знаків 6.1, 6.2, та 6.16-6.20. 

6.5 Система відліку 

Для геоінформаційної системи автомобільних доріг використовується 

Балтійська система висот за Державною геодезичною референцною 
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системою координат УСК-2000 та за Світовою геодезичною системою 

координат 1984 року WGS-84 (World Geodetic System 1984). 

6.6 Якість даних 

Точність вимірів повинна відповідати М 1:500. 

6.7 Постачання геоінформаційного продукту 

6.7.1 Залежно від періоду дійсності (незмінності) дані поділяються на: 

а) довгострокові дані; 

б) короткострокові дані; 

в) оперативні сповіщення. 

6.7.1.1 До довгострокових, відносяться дані, що об’єктивно 

залишаються незмінними протягом років та десятирічь. Наприклад: назва 

дороги, кількість смуг руху, рішення в плані та поздовжньому профілі. 

6.7.1.2 До короткострокових даних відносяться дані, які підлягають 

обов’язковій актуалізації у встановлені терміни, як результат моніторингу 

автомобільної дороги та її споруд. Наприклад: рівність покриву, міцність 

дорожнього одягу. 

6.7.1.3 До оперативних сповіщень відносяться дані, які можуть 

з’явитися неочікувано в будь-який час. Наприклад: виникнення критичної 

ситуації, виникнення дорожньо-транспортної пригоди. 

6.7.2 В ГІС розрізняються наступні типи даних: 

а) атрибутивні дані; 

б) географічні дані (геодані); 

в) метадані. 
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6.7.2.1 До атрибутивних відноситься сукупність даних, яка дозволяє 

однозначно визначити тип об’єкта та його відношення до конкретної 

автомобільної дороги та конкретного балансоутримувача. 

6.7.2.2 До геоданих відносяться географічні координати, або 

прямокутні координати у системі, яка є легітимною в країні на поточний 

момент, і які дозволяють однозначно визначити місцеположення контурів 

об’єктів на картографічній поверхні. До геоданих доцільно віднести і дані 

лінійної прив’язки місцеположення об’єкта автомобільної дороги. 

6.7.2.3 До метаданих відносяться будь-які інші дані, які в необхідному 

та достатньому ступені описують конструкцію об’єкта та його стан. 

6.7.3 Залежно від способу отримання, дані поділяються на: 

а) безпосередньо визначені/виміряні в польових умовах з 

використанням приладів/пристроїв. Наприклад: максимальний прогин 

воронки під час натурного випробування дорожнього одягу; координати 

бровки земляного полотна. Першоджерелом безпосередньо 

визначених/виміряних даних може бути проєктна, або виконавча 

документація проведених ремонтів/реконструкції; 

б) розраховані за формулами, або визначені як фахові експертні 

оцінки, на основі безпосередньо виміряних даних. Наприклад: існуючий 

модуль пружності дорожнього одягу; ширина земляного полотна. 

6.8 Метадані 

Метадані для потреб геоінформаційної системи формуються 

відповідно до таблиці 6.1 

Таблиця 6.1 –– Вимоги щодо форматів та розмірностей даних  

№ Найменування даних Формати 
збереження 

Розмірності 
чисел 

Примітки 

Атрибутивні дані 

1 Індекси  Цілі числа  

2 Тексти *.doc; *.txt; *.rtf; 
*.docx 
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№ Найменування даних Формати 
збереження 

Розмірності 
чисел 

Примітки 

Геодані 

1 Широта Частки 
градусів 

Сім знаків 
після коми 

WGS-84, 
Балтійська 
система висот 

2 Довгота 

3 Висота *.xls; *.csv; *.xlsx Три знаки 
після коми 

4 X *.xls; *.csv; *.xlsx Три знаки 
після коми 

УСК-200, 
Балтійська 
система висот 

5 Y 

6 Z 

7 Лінійна прив’язка, м *.xls; *.csv; *.xlsx Три знаки 
після коми 

 

Метадані 

1 Тексти *.doc: *.txt; *.rtf; 
*.docx 

  

2 Копії документів *.pdf; *.tif; *.tiff   

3 Таблиці з цифрами *.xls; *.csv; *.xlsx Три знаки 
після коми 

 

4 Розміри  

5 Креслення *.pdf; *.tif; *.tiff; 
dwg 

  

6 Фотофайли *.geotiff; *.jpg; 
*.jpeg; *.jpe; 
*.png 

  

7 Відеофайли *.mkv   

8 Кадри ортофотопланів *.geotiff; *.jpg; 
*.jpeg; *.jpe; 
*.png 

  

9 Час   UTС + 2 
години 

6.9 Інформаційна модель автомобільної дороги та її складові 

6.9.1 Складові інформаційної моделі автомобільної дороги 

6.9.1.1 До складу інформаційної моделі автомобільної дороги входять 

сукупність буквенного та цифрового індексів та назви автомобільної 

дороги, які затверджуються постановами Уряду. 

6.9.1.2 Індекс автомобільної дороги складається з літери, яка 

визначає народногосподарське значення автомобільної дороги: 

–– М –– міжнародна; 

–– Н –– національна; 

–– Р –– регіональна; 

–– О –– обласна; 
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–– С –– районна. 

Індекс доріг державного значення загального користування крім 

літери, включає двоцифровий порядковий номер, розділений із літерами 

тире. 

Наприклад: М-06, Н-07 або Р-01. 

6.9.1.3 До індексу територіальних (Т–– територіальна) доріг між 

літерою та порядковим номером додається ще двоцифровий порядковий 

номер області, в якій повністю або переважно проходить ця дорога. 

Наприклад: в індексі територіальної дороги Т-10-06 число 10 позначає, що 

дорога починається або повністю пролягає в Київській області. 

6.9.1.4 Індекс доріг місцевого значення загального користування крім 

літери ще включає шестизначний порядковий номер О(С) –– ХХYYZZ, де 

ХХ –– порядковий номер області, YY –– порядковий номер району та ZZ ––  

порядковий номер дороги. 

Наприклад: О-100107, С-100107. 

6.9.1.5 До складу інформаційної моделі автомобільної дороги 

входять: 

а) основна автомобільна дорога. Наприклад: М-01; Київ — Чернігів 

— Нові Яриловичі (на Гомель), або сумарно ділянки цієї дороги, які 

знаходяться на балансі різних організацій; 

б) підходи від основної автомобільної дороги до міст та визначних 

місць. Разом з індексом основної дороги, замість назви основної 

автомобільної дороги використовується назва підходу. Наприклад: М-01; 

Підхід до м. Чернігів; 

в) обходи населених пунктів з початком від основної автомобільної 

дороги. Разом з індексом основної дороги, замість назви основної 

автомобільної дороги використовується назва обходу. Наприклад: М-17; 

Обхід м. Сімферополь; 

г) з’їзди транспортних розв’язок в одному та кількох рівнях з 

іншими автомобільними дорогами; 
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д) бокові проїзди в населених пунктах. 

Ця складова завжди відноситься до складу більш високої за ієрархією 

автомобільної дороги за народногосподарським значенням, а при рівних 

буквених індексах – до автомобільної дороги з меншим номером в межах 

цієї групи народногосподарського значення. Разом з індексом основної 

дороги, замість назви основної автомобільної дороги/назви підходу-обходу/ 

використовується поточна лінійна прив’язка місцеположення розв’язки, 

кількість рівнів транспортної розв’язки та суб’єкт примикання/пересічення і 

номер з’їзду (2 цифри). Наприклад: М-02-01; 166+387 примикання Т-25-03 

транспортна розв'язка в одному рівні, з’їзд 01. 

6.9.1.6 Бокові проїзди в населених пунктах, якщо такі поставлені на 

баланс. Разом з індексом основної дороги, замість назви основної 

автомобільної дороги/назви підходу-обходу/ використовується поточна 

лінійна прив’язка місцеположення початку-кінця бокового проїзду та його 

співвідношення до напрямку основної автомобільної дороги. Наприклад: М-

06; 45+600 – 45+850 боковий проїзд, праворуч. 

Індекс доріг та вулиць населених пунктів формується відповідно 

вимог ДБН В 2.3-5:2018 

6.9.2 Порядок визначення межових точок  

6.9.2.1 Точки початку та кінця автомобільної дороги та її складових, 

меж адміністративних одиниць та населених пунктів визначаються згідно 

затверджених проєктів землевідведення. Ці межі є підставою розподілу 

меж між організаціями балансоутримувачами автомобільної дороги. 

Виключеннями є випадки, якщо межі проходять по водоймам, або 

водотокам, перекритих штучною мостовою спорудою. У такому випадку 

межі можуть бути встановлені за крайніми температурними швами 

споруди, за домовленістю між організаціями балансоутримувачами. 

6.9.2.2 Для кожної такої точки повинні бути визначені координати в 

загальнодержавній системі координат та лінійна (км+) прив’язка. 



прДСТУ ХХХХ:202Х 

20 

Положення цих точок повинно відповідати межам, вказаним в 

документації з відведення земель та на публічній кадастровій карті. 

У випадку, коли автомобільна дорога починається або закінчується на 

перехресті/примиканні до іншої дороги без утворення транспортної 

розв’язки, точка початку або кінця визначається на перетині осей правих 

проїздів прямих напрямків руху цих доріг. 

У випадку, коли автомобільна дорога починається або закінчується на 

транспортній розв'язці, точка початку або кінця повинна співпадати з 

межею цієї розв'язки. 

6.9.2.3 Межею транспортної розв'язки (в одному або декількох рівнях) 

є точка перетину осі найбільш віддаленого з'їзду з віссю правого проїзду 

прямого/зворотного напрямків руху дороги з меншим індексом  

(рисунок 6.1). 

6.9.3 Довжини що заносяться до інформаційної моделі 

автомобільної дороги 

6.9.3.1 Наскрізна/поточна довжина основної автомобільної дороги та 

доріг –– визначається за віссю правого проїзду прямого напрямку руху. Від 

початку до кінця кожної складової, безперервно та незалежно від наявності 

ділянок, які знаходяться в підпорядкуванні у інших організацій 

балансоутримувачів, або є суміжними з іншими дорогами. За віссю правого 

проїзду прямого напрямку руху розраховується кілометраж з установкою 

знаків 5.61. 

6.9.3.2 Обліково-експлуатаційна довжина здійснюється в 

односмуговому обчисленні. 

6.9.3.3 Обліково-експлуатаційна довжина кожної складової 

автомобільної дороги визначається як сума довжин всіх смуг руху в 

прямому напрямку та як сума довжин всіх смуг руху в зворотному напрямку 

руху. 
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6.9.3.4 Обліково-експлуатаційна довжина всієї автомобільної дороги 

визначається як сума обліково-експлуатаційних довжин всіх складових цієї 

автомобільної дороги в односмуговому обчисленні. 

 

 

 

Рисунок 6.1 –– Приклад визначення межі транспортної розв'язки та 

початку автомобільної дороги Р-73 

Принципи та приклади обліку автомобільних доріг в одно смуговому 

обчисленні наведені в додатку Б. 
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6.9.4 Методи внесення даних 

Визначені дані вносяться або безпосередньо, або в результаті 

імпорту файлів форматів що наведені в таблиці 6.1. При внесенні 

текстових метаданих (побутових термінів, або технічних термінів 

використовуються тільки ті терміни, що внесені у словники та довідники. 

Обчислені дані, за наявності відомих залежностей, розраховуються 

та вносяться автоматично. Обчислені дані, які є результатом фахової 

експертної оцінки, вносяться з використанням тільки тих термінів, що 

внесені у довідники. 

7 ЄДИНА БАЗА ДАНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ 

7.1 Структура ГІСДА 

7.1.1 ГІСДА є реляційною базою даних організованих відповідно до 

концепції опису активів існуючої автомобільної дороги. 

7.1.2 Ієрархія структури відповідає законам заглиблення в 

інформацію географічно-інформаційних систем та складається із 

наступних рівнів:  

1) першим рівнем реляційної структури є 12 тематичних 

інформаційних груп згідно з 6.2; 

2) другим рівнем структури є сукупності статистичних даних про групи 

однотипних об’єктів, споруд, явищ; 

3) третім рівнем є сукупності інженерних даних про конструкцію 

конкретної споруди (наприклад: облікова картка конкретного мосту, або 

облікова картка труби), виявлені дефекти та недоліки утримання цієї 

споруди; 

4) четвертим рівнем є сукупності докладних інженерних даних про 

окремі конструктивні елементи споруд, якщо від них залежать умови 

роботи споруди; 
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5) п’ятим рівнем є геодані розташування конкретних об’єктів. В 

залежності від розмірів об’єктів, масштабу подальшого відображення та 

звичного виду відображень на картографічній поверхні, вказані геодані 

можуть представляти собою точку (або точку розміщення умовної позначки 

об’єкта), сукупність координат відрізку/відрізків ліній, або замкнений контур. 

7.1.3 Перелік даних другого рівня називається відомістю однотипних 

об’єктів та має бути необхідним та достатнім для ідентифікації об’єктів, 

споруд, явищ відносно автомобільної дороги, балансоутримувача, 

інформаційної групи та надавати можливість планування управління цими 

активами на перспективу. 

7.1.4 Перелік даних другого, третього та четвертого рівнів, сукупно за 

конкретним об’єктом, називається обліковою карткою об’єкта та має бути 

необхідним та достатнім для ідентифікації об’єктів, споруд, явищ відносно 

автомобільної дороги, балансоутримувача та надавати можливість 

планування утримання та поточного ремонту відповідної споруди, 

надавати можливість оцінки рівня утримання споруди, ділянки дороги. 

7.1.5 Перелік даних четвертого рівня називається обліковою карткою 

конструктивного елементу. 

За умови, якщо даних другого рівня достатньо для планування 

заходів з утримання та поточного ремонту споруди/об’єкта, то третій–– 

четвертий рівні структури можуть бути відсутні, а облікова картка об’єкта –– 

повторювати дані однієї строки відомості однотипних об’єктів. 

Геодані –– є обов’язковими. 

Нижче наведені реляційні структури кожної групи та їх подальше 

розгалуження до «даного», включно. 

 

 

 

 



прДСТУ ХХХХ:202Х 

24 

7.2 Загальна інформація 

На рисунку 7.1 зображена структура інформаційної групи «Загальна 

інформація». 

 

Рисунок 7.1 –– Структура інформаційної групи «Загальна інформація» 

7.2.1 Дані «Загальної інформації про автомобільну дорогу» 

7.2.1.1 До складу даних для модуля Загальної інформації про 

автомобільну дорогу входять: індекс дороги; назва дороги, підходів, 

обходів, транспортних розв'язок; № з'їзду транспортної розв'язки; 

балансоутримувач; підрядник з утримання; початок ділянки, м; кінець 

ділянки, м; поточна довжина  

ділянки, м; обліково-експлуатаційна довжина, м; Х початку ділянки; Y 

початку ділянки; Н початку ділянки; Х кінця ділянки; Y кінця ділянки; Н кінця 

ділянки; базисна цифрова модель осі правого проїзду прямого напрямку 

руху; відомість розрахункових кілометрів; статистична звітність. 

7.2.1.2 Модулем автомобільної дороги є ділянка цієї автомобільної 

дороги в межах одного балансоутримувача з усіма складовими. Менша 

дискретність не допускається. 
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7.2.1.3 Дані базисної цифрової моделі осі правого проїзду прямого 

напрямку руху вносяться у вигляді окремої таблиці з наступними 

складовими відповідно до таблиці 7.1. 

Таблиця 7.1 –– Основні дані базисної цифрової модель осі правого 

проїзду прямого напрямку руху 
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Прямий напрямок руху Зворотний напрямок руху 
(паралельно прямому 

напрямку руху) 

WGS-84 УСК - 2000 WGS-84 УСК - 2000 

B L H X Y Z B L H X Y Z 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

Продовження табл. 7.1 

 

7.2.1.4 Дані вносяться в порядку зростання кілометражу лінійної 

прив’язки, без пропусків. Фіксація меж ділянок балансоутримувача та 

підрядників з утримання –– обов’язкові. 

Таблиця 7.1 стає доступною до створення тільки після внесення до 

ГІСДА попередньо вказаних даних. Таблиця 7.1 (графи 1–– 17) 

безпосередньо пов’язана з даними цифрової моделі автомобільної дороги 

та оточуючого рельєфу згідно з 7.3.1 і у разі зміни даних, автоматично 

змінюються дані в таблиці 7.1. 

Таблиця місцеположення розрахункових кілометрових відміток 

(кілометрових знаків 5.68) –– таблиця 7.2 заповнюється автоматично, 

використовуючи дані таблиці 7.1: 
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Таблиця 7.2 –– Місцеположення розрахункових кілометрових відміток 

Кілометри Прямий напрямок руху 

WGS-84 УСК - 2000 

B L H X Y Z 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Статистична звітність стосується тільки кількісних показників модулів 

та автомобільної дороги в цілому. 

7.2.1.5 До даних для складових, модулів та автомобільної дороги 

входять: індекс дороги; назва дороги, підходів, обходів, транспортних 

розв'язок; № з'їзду транспортної розв'язки; балансоутримувач; підрядник з 

утримання; початок ділянки, м; кінець ділянки, м; поточна довжина ділянки, 

м; обліково-експлуатаційна довжина, м; Х початку ділянки; Y початку 

ділянки; Н початку ділянки; Х кінця ділянки; Y кінця ділянки; Н кінця 

ділянки; об’єм насипу, м3; об’єм виїмки, м3; площа покриву: 

асфальтобетонного, м2, цементобетонного, м2, інших видів покриву (назва), 

м2; з’їздів, шт.; тунелів, шт./м; мостових споруд, шт./м; підземних 

пішохідних переходів, шт./м; надземних пішохідних переходів, шт./м; труб, 

шт./м; автобусних зупинок, шт.; автобусних павільйонів, шт.; підпірних 

стінок, шт.; лотків, м; дренажів, м; очисних споруд, шт.; майданчиків 

відпочинку, шт.; тротуарів та велосипедних доріжок, м; огороджень, м; 

напрямних пристроїв, шт.; екранів, м; знаків дорожніх, шт.; озеленення 

снігозахисного, м/м2; інтелектуальних транспортних систем, шт.; 

залізничних переїздів. 

7.2.2 Дані «Балансоутримувачі» 

Для кожного балансоутримувача для модулів автомобільної дороги 

надаються такі дані: індекс дороги; назва дороги, підходів, обходів, 

транспортних розв'язок; № з'їзду транспортної розв'язки; початок ділянки, 

м; кінець ділянки, м; довжина ділянки, м; балансоутримувач; реквізити та 

інформація про дорожню організацію –– балансоутримувача; координати 

місцеположення офісу балансоутримувача (X, Y); лінійна прив’язка початку 
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ділянки, м; лінійна прив’язка кінця ділянки, м; поточна довжина, м; 

обліково-експлуатаційна довжина, м; креслення схеми початку ділянки; 

креслення схеми кінця ділянки. 

7.2.3 Дані «Підрядники з утримання» 

До складу даних модуля автомобільної дороги входять: індекс дороги; 

назва дороги, підходів, обходів, транспортних розв'язок; № з'їзду 

транспортної розв'язки; початок ділянки, м; кінець ділянки, м; довжина 

ділянки, м; балансоутримувач; підрядник з утримання; реквізити та 

інформація про дорожню організацію –– підрядника; координати 

місцеположення офісу підрядника (X, Y); лінійна прив’язка початку ділянки, 

м; лінійна прив’язка кінця ділянки, м; поточна довжина, м; обліково-

експлуатаційна довжина, м. 

Виробничі та допоміжні комплекси підрядника з утримання надають 

інформацію про: 

–– асфальтобетонні та цементобетонні заводи; 

–– бітумосховища; 

–– склади та майданчики; 

–– машини та механізми. 

7.2.3.1 Асфальтобетонні та цементобетонні заводи 

До даних щодо асфальтобетонних та цементобетонних заводів 

конкретного підрядника відносяться показники наведені в таблиці 7.3: 

Таблиця 7.3 –– Перелік даних щодо асфальтобетонних та 

цементобетонних заводів 
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Продовження таблиці 7.3 

Координати власної 
під’їзної колії 

Дата оновлення 
даних 

Стан 
заводу 

Обсяг суміші, випущеної за поточний 
рік, на дату оновлення даних 

13 14 15 16 

 

 

 

7.2.3.2 Бітумосховища 

До переліку даних щодо бітумосховищ конкретного підрядника 

відносяться показники відповідно до таблиці 7.4: 

Таблиця 7.4 –– Перелік даних щодо бітумосховищ 

Тип 
бітумо-

сховища 

Фактична 
потужність 
ємності, т 

Координати 
місцеположення 

кінця під'їзду 

Дата 
оновлення 

даних 

Стан 
сховища 

Обсяг 
запасу, на 

дату 
оновлення 

даних, т 

Марка 
матеріалу 
запасу, на 

дату 
оновлення 

даних 
X Y Z 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

7.2.3.3 Склади та майданчики 

До переліку даних щодо складів та майданчиків конкретного 

підрядника відносяться показники відповідно до таблиці 7.5: 

Таблиця 7.5 –– Перелік даних щодо складів та майданчиків 

Тип 
складу 

Фактична 
потужність 
складу, т 

Координати 
місцеположення 

кінця під'їзду 

Дата 
оновлення 

даних 

Обсяг запасу, на 
дату оновлення 

даних, т 

Вид матеріалу 
запасу, на дату 

оновлення 
даних X Y Z 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

7.2.3.4 Машини та механізми 

До даних щодо дорожніх машин та механізмів конкретного підрядника 

відносяться показники відповідно до таблиці 7.6: 
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Таблиця 7.6 –– Перелік даних щодо дорожніх машин та механізмів 
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7.3 Цифрові моделі автомобільної дороги 

До складу реляційної структури цифрових моделей модуля 

автомобільної дороги входять (рисунок 7.2) 

 

Рисунок 7.2 –– Структура інформаційної групи «Цифрові моделі» 

 

 

7.3.1 Цифрова модель автомобільної дороги та оточуючого 

рельєфу 

7.3.1.1 Цифрова модель автомобільної дороги та оточуючого 

рельєфу створюється у вигляді сукупності ординарних та додаткових 

поперечних профілів, послідовно за напрямком руху. 
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7.3.1.2 Наявність даних про опорні точки автомобільної дороги та 

рельєфу відповідно до таблиці 7.7 та рисунка 7.3 передбачає: 

–– не менше ніж по одній рельєфній точці ліворуч та праворуч; 

–– неперервну сукупність даних для рельєфних точок ліворуч та 

праворуч; 

–– неперервну сукупність даних для точок 100 –– 139. 



 

 

3
1

 

п
р
Д

С
Т

У
 Х

Х
Х

Х
:2

0
2

Х
 

 

 

Рисунок 7.3 –– Опорні точки поперечного профілю дороги та рельєфу, схема їх злиття в разі відсутності в 

реальному поперечному профілі 

7.3.1.3 Передбачається наступні сукупності опорних точок: 

–– з т. 1 по т. 99 –– опорні точки рельєфу ліворуч; 

–– з т. 100 по т. 139 –– опорні точки земляного полотна та проїзної частини дороги; 

–– з т. 140 по т. 238 –– опорні точки рельєфу праворуч. 
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Таким чином: 

–– кількість рельєфних точок ліворуч може бути в межах дев'яносто 

дев'яти, але не менше однієї –– т. 99; 

–– кількість рельєфних точок праворуч може бути не більше 

дев'яносто дев'яти , але не менше однієї –– т. 140; 

–– кількість точок для опису дороги –– не менше 40. 

Таблиця 7.7 –– Опорні точки поперечних профілів 

Діапазони опорних 

точок 

Опис сукупності опорних точок (зліва – направо) 

1-99 Точки рельєфу, ліворуч від земляного полотна 

100 Крайня точка земляного полотна, ліворуч 

100-108 Точки укосу земляного полотна, ліворуч 

109 Точка брівки земляного полотна, ліворуч 

109 -112 Точки узбіччя земляного полотна, ліворуч 

110 - 112 Точки посадового майданчика автобусної зупинки, ліворуч 

112 - 113 Точки заїзної кишені майданчика автобусної зупинки, ліворуч 

113 - 114 Точки зовнішньої перехідно-швидкісної смуги руху зворотного 

напрямку руху 

114 - 115 Точки проїзної частини зворотного напрямку руху 

 Точка осі правого проїзду зворотного напрямку руху 

115 - 116 Точки внутрішньої перехідно-швидкісної смуги руху 

зворотного напрямку руху 

116 - 123 Точки розділювальної смуги 

123 - 124 Точки внутрішньої перехідно-швидкісної смуги руху прямого 

напрямку руху 

124 - 125 Точки проїзної частини прямого напрямку руху 

 Точка осі правого проїзду прямого напрямку руху 

125 - 126 Точки зовнішньої перехідно-швидкісної смуги руху зворотного 

напрямку руху 

126 – 127 Точки заїзної кишені майданчика автобусної зупинки, 
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праворуч 

127 - 129 Точки посадкового майданчика автобусної зупинки, праворуч 

127 - 130 Точки узбіччя земляного полотна, праворуч 

130 Точка брівки земляного полотна, праворуч 

130 - 139 Точки укосу земляного полотна, праворуч 

139 Крайня точка земляного полотна, праворуч 

139 - 238 Точки рельєфу, праворуч від земляного полотна 

 

Фактично можуть бути відсутні точки дороги 101 - 108, 110 та 111, 

113 - 115, 117 - 122, 124 - 126, 128 та 129, 131 - 138. Точки 100, 109, 112, 

127, 130 та 130 –– повинні бути завжди та відрізнятися своїми 

координатами. 

Приклади визначення меж різних елементів наведені на рисунку 7.4. 

Правила визначення опорних точок 

Точки 113, 114, 115, 124, 125 та 126 визначаються за крайкою 

відповідної смуги руху. 

7.3.1.4 У межах населеного пункту точки 140 – 238 визначаються до 

межі забудови (парканів, огорож тощо). В такому разі останні точки повинні 

описувати верх лінії забудови (паркану, огорожі тощо). Це правило не 

стосується протишумового екрана. 

7.3.1.5 За межами населених пунктів та за відсутності забудови 

опорні точки рельєфу місцевості визначаються в межах 150 м від точок 100 

та 139 ліворуч та праворуч відповідно. Для автомобільних доріг з 

індексами Т, О та С цю відстань допускається зменшувати до 50 м. 

7.3.1.6 Точки поперечного профілю, які описують рельєф ліворуч від 

земляного полотна нумерують, починаючи з 99, зі зменшенням до 1 

відповідно до віддаленості від межі земляного полотна. 
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7.3.1.7 Точки поперечного профілю, які описують рельєф праворуч 

від земляного полотна, нумерують, починаючи з 140, зі збільшенням до 

238 відповідно до віддаленості від межі земляного полотна. 

Кількість точок, які описують рельєф, залежить від його складності, 

але повинно бути не менше ніж 2 точки. 

7.3.1.8 Осі кожного з’їзду на транспортних розв’язках в одному або в 

декількох рівнях визначаються: 

а) для односмугового з’їзду –– за геометричною віссю з’їзду; 

б) для багатосмугових з'їздів –– за віссю правого проїзду. 

7.3.1.9 Вісь кожного з’їзду починається з точки перетину її із створом 

крайки зовнішньої ПШС основної дороги (лінійна прив’язка точки –– км 

0+000) і закінчується точкою перетину її із створом крайки зовнішньої ПШС 

дороги, яка примикає. За відсутності ПШС вісь кожного з’їзду починається з 

точки перетину її зі створом крайки основної дороги (лінійна прив’язка 

точки –– км 0+000) і закінчується точкою перетину її із створом крайки 

дороги, яка примикає. 

7.3.1.10 З метою збереження неперервної сукупності даних у межах 

облікової форми одного поперечного профілю, приймається алгоритм 

"злиття точок", тобто в поля неіснуючої точки автоматично вносяться дані 

попередніх/наступних точок. Схема злиття точок наведена на рисунку 7.3. 

Відрізки прямих, які поєднують сукупність однойменних точок в 

суміжних поперечних профілях створюють однойменну полілінію. 

7.3.1.11 Крок ординарних поперечних профілів не повинен 

перевищувати 50 м. 

7.3.1.12 Додаткові поперечні профілі визначаються в місцях 

початку/кінця, або різкого переламу будь-якої полілінії. Наприклад: на 

початку та в кінці мостів; у місцях зміни ширини проїзної частини; у місцях 

початку та кінця відгонів перехідно-швидкісних смуг та додаткових смуг; у 

місцях розривів у розділювальних смугах; у заїзних кишенях тощо. 
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7.3.1.13 До даних цифрової моделі автомобільної дороги та 

оточуючого рельєфу для модуля автомобільної дороги відносяться: індекс 

дороги; назва дороги, підходів, обходів, транспортних розв'язок;               № 

з'їзду транспортної розв'язки; початок ділянки, м; кінець ділянки, м; 

довжина ділянки, м; балансоутримувач; підрядник з утримання; лінійна 

прив’язка, м; поздовжній похил, проміле; координати осі правого проїзду 

прямого напрямку руху (X, Y, H); координати осі правого проїзду 

зворотного напрямку руху (X, Y, H); відмітка землі, м (обчислюють за 

формулою |(Н100 + Н139 )/2|); координати опірних точок 1 – 238 (X, Y, H). 

7.3.2 Горизонтальні криві 

До даних цифрової моделі горизонтальних кривих автомобільної 

дороги в прямому напрямку руху відносяться: індекс дороги; назва дороги, 

підходів, обходів, транспортних розв'язок; № з'їзду транспортної розв'язки; 

лінійна прив’язка початку кривої, м; лінійна прив’язка кінця кривої, м; радіус 

повороту (кругової кривої), м; кут повороту, °; напрямок повороту, 

координати початку (X, Y) кривої; координати кінця (X, Y) кривої. 

Аналогічний перелік даних складається і для зворотного напрямку 

руху. 

7.3.3 Обмеження габариту за висотою 

До даних цифрової моделі горизонтальних кривих автомобільної 

дороги в прямому напрямку руху відносяться: індекс дороги; назва дороги, 

підходів, обходів, транспортних розв'язок; № з'їзду транспортної розв'язки; 

найменування перешкоди; лінійна прив’язка перетину створу обмеження 

габариту з віссю правого проїзду прямого напрямку руху, м; координати 

точки обмеження габариту (X, Y, Z); значення габариту, м. 
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Рисунок 7.4 –– Приклади визначення меж різних елементів за лініями з 

опорних точок 

а) –– г) –– варіанти сполучення з'їздів 

7.3.4 Цифрові моделі водотоків та водойм 

До даних цифрової моделі перешкод автомобільної дороги у вигляді 

водотоків та водойм відносяться: індекс дороги; назва дороги, підходів, 

обходів, транспортних розв'язок; № з'їзду транспортної розв'язки; 

балансоутримувач; початок ділянки, м; кінець ділянки, м; тип 

водотоку/водойми; напрямок течії; власна назва водотоку/водойми; 

координати контуру водотоку/водойми. 

Координати водотоку/водойми мають описувати замкнений контур. 

Максимальна відстань контуру від точок 100 та 139 ліворуч та праворуч 

відповідно - 150 м. 
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7.3.5 Горизонталі рельєфу 

Шейп файли горизонталей рельєфу відносяться до обчислених 

даних, створених з використанням існуючого геодезичного програмного 

забезпечення. 

До даних щодо горизонталей рельєфу відносяться: індекс дороги; 

назва дороги, підходів, обходів, транспортних розв'язок; № з'їзду 

транспортної розв'язки; балансоутримувач; початок ділянки, м; кінець 

ділянки, м; *.SHP. 

7.3.6 Ортофотоплани 

Кадри ортофотопланів відносяться до обчислених даних, створених з 

використанням існуючого геодезичного програмного забезпечення 

ортотрансформації аерофотознімків, або обробки хмар точок відлуння 

лазерного сканування. 

До даних щодо горизонталей рельєфу відносяться: індекс дороги; 

назва дороги, підходів, обходів, транспортних розв'язок;  

№ з'їзду транспортної розв'язки; балансоутримувач; початок ділянки, м; 

кінець ділянки, м; кадр ортофотоплану, *geotiff ; координати прив’язки 

кадру. 

7.4. Прості об’єкти 

Простим об’єктом автомобільної дороги називається штучна споруда, 

яка не є самостійною спорудою для руху транспортних засобів. 

До реляційної структури простих об’єктів модуля автомобільної 

дороги відносяться складові наведені на рисунок 7.5: 
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Рисунок 7.5 –– Структура інформаційної групи «Прості об’єкти» 

7.4.1 Проїзна частина 

7.4.1.1 До даних щодо проїзної частини автомобільної дороги 

відносяться:  

–– індекс дороги; назва дороги, підходів, обходів, транспортних 

розв'язок; № з'їзду транспортної розв'язки; балансоутримувач; підрядник з 

утримання; № поперечного профілю; лінійна прив’язка поперечного 

профілю, м; категорія дороги; нормативна ширина смуги руху, м; кількість 

смуг руху в зворотному напрямку, шт.; кількість смуг руху в прямому 

напрямку, шт.; поперечний похил ліворуч, проміле; поперечний похил 
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праворуч, проміле; загальна ширина покриву, м; загальна площа  

покриву, м2; 

–– геометричні параметри: ширина укріпленої смуги узбіччя ліворуч, 

м; ширина заїзної кишені ліворуч, м; висота борта, м; ширина зовнішньої 

перехідно-швидкісної смуги ліворуч, м; ширина основних смуг зворотного 

напрямку руху, м; ширина внутрішньої перехідно-швидкісної смуги ліворуч, 

м; ширина укріплення розподілювальної смуги ліворуч, м; ширина 

укріплення розподілювальної смуги праворуч, м; ширина внутрішньої 

перехідно-швидкісної смуги праворуч, м; ширина основних смуг прямого 

напрямку руху, м; ширина зовнішньої перехідно-швидкісної смуги праворуч, 

м; висота борта, м; ширина заїзної кишені праворуч, м; ширина укріпленої 

смуги узбіччя праворуч; конструкція дорожнього одягу зворотного напрямку 

руху; облікова картка конструкції дорожнього одягу прямого напрямку руху; 

координати контуру проїзної частини з однаковим покривом. 

7.4.1.2 Усі вищевказані дані, за виключенням облікової картки 

конструкції дорожнього одягу, розраховуються автоматично, 

використовуючи внесені дані цифрової моделі автомобільної дороги. 

Якщо проєктна/виконавча документація існує, то має бути вказано: 

назва документа; дата документа; організація виконавець; адреса 

зберігання документа. 

7.4.1.3 Виконавча документація може бути першоджерелом 

вищевказаних даних протягом перших п’яти років. В іншому випадку 

першоджерелом є результати польових вишукувань. 

Довідка про виконання ремонтних робіт складається та вноситься до 

ГІСДА балансоутримувачем у довільній формі. 

7.4.1.4 Додатково до облікової картки конструкції дорожнього одягу 

повинні бути наведені наступні актуальні дані: № шару одягу в порядку 

зверху донизу; найменування шару матеріалу; товщина шару матеріалу, 

см; коефіцієнт впливу міцності складових шару; коефіцієнт впливу 
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наявності в’яжучого у шарі; коефіцієнт впливу щільності шару; коефіцієнт 

впливу умов служби шару. 

7.4.2 Земляне полотно 

До даних щодо земляного полотна відносяться: індекс дороги; назва 

дороги, підходів, обходів, транспортних розв'язок;  

№ з'їзду транспортної розв'язки; балансоутримувач; підрядник з 

утримання; № поперечного профілю; лінійна прив’язка поперечного 

профілю, м; висота насип/виїмка ліворуч, м; висота насип/виїмка праворуч, 

м; параметри укосів ліворуч, м: висота (100-101); ширина (100-101); 

закладання укосу (100-101); висота (101-102); ширина (101-102) –– третя 

берма; закладання укосу (101-102); висота (102-103); ширина (102-103); 

закладання укосу (102-103); висота (103-104) –– друга берма; ширина (103-

104); закладання укосу (103-104); висота (104-105); ширина (104-105); 

закладання укосу (104-105); висота (105-106); ширина (105-106) –– перша 

берма; закладання укосу (105-106); висота (106-107) (кювет); ширина (106-

107); закладання укосу (106-107); висота (107-108); ширина (107-108); 

закладання укосу (107-108); висота (108-109); ширина (108-109); 

закладання укосу (108-109); параметри поверхні земляного полотна, м: 

ширина узбіччя ліворуч; ширина розподілювальної смуги; ширина узбіччя 

праворуч; параметри укосів праворуч, м: висота (130-131); ширина (130-

131); закладання укосу (130-131); висота (131-132); ширина (131-132); 

закладання укосу (131-132); висота (132-133); ширина (132-133); 

закладання укосу (132-133); висота (133-134); ширина (133-134) –– перша 

берма; закладання укосу (133-134); висота (134-135); ширина (134-135) 

(кювет); закладання укосу (134-135); висота (135-136); ширина (135-156) 

(кювет); закладання укосу (135-136); висота (136-137); ширина (136-137); 

закладання укосу (136-137); висота (137-138); ширина (137-158) (кювет); 

закладання укосу (137-138); висота (138-130); ширина (138-139); 

закладання укосу (138-139), а також ширина земляного полотна по 
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поверхні дороги, м; ширина земляного полотна підошви, м; об'єм насипу, 

тис. м3; об'єм виїмки, тис. м3; облікова картка ґрунт земляного полотна. 

Усі вищевказані дані, за виключенням облікової картки ґрунту 

земляного полотна, розраховуються автоматично, використовуючи зібрані 

дані цифрової моделі автомобільної дороги. 

Додатково до облікової картки ґрунту земляного полотна повинні бути 

наведені наступні актуальні дані: № шару в порядку зверху донизу; 

найменування ґрунту; товщина шару ґрунту, см. 

7.4.3 Ділянки підвищеної складності утримання 

До даних щодо окремої ділянки підвищеної складності утримання 

відносяться: індекс дороги; назва дороги, підходів, обходів, транспортних 

розв'язок; № з'їзду транспортної розв'язки; балансоутримувач; підрядник з 

утримання; лінійна прив’язка початку ділянки (як проєкція на осі правого 

проїзду прямого напрямку руху), м; лінійна прив’язка кінця ділянки (як 

проєкція на осі правого проїзду прямого напрямку руху), м; розташування 

відносно прямого напрямку руху; чинники, що зумовлюють складність 

утримання; координати контуру ділянки. 

Першоджерелом даних є результати польових вишукувань. 

7.4.4 З’їзди 

До даних щодо споруд «З’їзди», які не є складовими транспортних 

розв’язок в одному/кількох рівнях (рисунок 7.5) відносяться: індекс дороги; 

назва дороги, підходів, обходів, транспортних розв'язок;  

№ з'їзду транспортної розв'язки; балансоутримувач; підрядник з 

утримання; лінійна прив’язка початку споруди, м; розташування відносно 

напрямку дороги; найменування напрямку з’їзду; тип покриву; стан; 

балансова вартість споруди, тис. грн; облікова картка споруди; довідка про 

виконання ремонтних робіт. 
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Рисунок 7.5 –– Приклад з’їзду та його елементів 

Додатково до облікової картки споруди наводиться сукупність даних: 

радіус спряження з'їзду, м; радіус спряження виїзду, м; довжина укріплення 

в межах смуги відведення, м; площа покриву, м2; насип/виїмка на початку 

з'їзду, м; насип/виїмка в кінці з'їзду, м; об'єм земляного полотна, тис. м3; 

дефекти споруди; координати вектора напрямку (планові координати 

початку вектора та кінця вектора); виявлені недоліки (довільний текст); 

координати контуру покриву; координати контуру верху земляного полотна; 

координати контуру низу земляного полотна; координати початку та кінця 

вектору напрямку з’їзду. 

Першоджерелом даних є польові вишукування. 

Креслення, світлини та відеофайли не є обов’язковими даними. Вони 

можуть ілюструвати виявлені недоліки утримання та дефекти споруд. 

7.4.5 Тунелі 

7.4.5.1 До даних щодо тунелів відносяться: індекс дороги; назва 

дороги, підходів, обходів, транспортних розв'язок; № з'їзду транспортної 

розв'язки; балансоутримувач; підрядник з утримання; лінійна прив’язка 

середини споруди; тип споруди; загальна довжина споруди, м; матеріал; 
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поперечна схема проїзду –– ширина лицьової поверхні тротуару ліворуч, м 

+ ширина лицьової поверхні проїзної частини зворотного напрямку руху, м 

+ ширина лицьової поверхні розподілювальної конструкції (включаючи 

ширини технічних тротуарів, ширину фахверкової/несної конструкції), м + 

ширина лицьової поверхні проїзної частини прямого напрямку руху, м + 

ширина лицьової поверхні тротуару праворуч, м; поздовжня схема несних 

споруд (кількість однотипних тюбінгів/кілець, шт. × ширину  

тюбінгу/кільця, м) за напрямком руху; поздовжня схема похилів, проміле; 

габаритна висота, м; габаритна ширина, м; стан; балансова вартість 

споруди, тис. грн; облікова картка споруди; проєктна документація; довідка 

про виконання ремонтних робіт; креслення; світлини; відеофайли; 

координати контуру проїзної частини тунелю. 

7.4.5.2 Додатково до облікової картки споруди наводиться сукупність 

даних: 

–– напрямок руху, що забезпечує тунель; найменування найближчого 

населеного пункту до середини споруди; відстань до вказаного населеного 

пункту від середини споруди, км; тип споруди; 

–– геометричні дані: кількість смуг руху в прямому напрямку, шт.; 

кількість смуг руху в зворотному напрямку, шт.; довжина споруди (між 

створами порталів), м; габаритна висота, м; габаритна ширина проїзної 

частини, м, (при розподілених напрямках руху, вказуються габарити по 

ширині по кожному з напрямків, зліва направо, через знак «+»); габарит 

ширини тротуару ліворуч, м; габарит ширини тротуару праворуч, м; 

–– комплекс поверхневого водовідведення: тип лотків; загальна 

протяжність лотків, м; загальна протяжність нагірних канав, м; наявність 

інших поверхневих водовідвідних споруд; 

–– комплекс внутрішнього водовідведення: тип лотків; загальна 

протяжність лотків, м; загальна протяжність дренажних штолень, м; 

наявність інших внутрішніх водовідвідних споруд; 

–– безпека руху: тип бар'єру безпеки; висота бар'єру безпеки; 
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–– тротуар ліворуч: конструкція тротуару; матеріал перил; висота 

перил, м; 

–– тротуар праворуч: конструкція тротуару; матеріал перил; висота 

перил, м; 

–– інші дані: тип покриву проїзної частини; тип вентиляції; тип 

освітлення; типи антисейсмічних пристроїв; типи суміщених із спорудою 

інших комунікацій; наявність охорони та зв'язку; опис актуальних дефектів 

споруди. 

7.4.5.3 Додатково до облікової картки оголовків споруди наводиться 

сукупність даних: призначення оголовка; тип оголовка; геометричні розміри 

оголовка, м; матеріал портальної стінки; об'єм портальної стінки, куб м; 

матеріал інших елементів оголовка; об'єм інших елементів, м3; глибина 

залягання фундаменту, м; матеріал фундаменту; матеріал основи; 

загальний об'єм фундаменту та основи, м3; матеріал укріплення укосів. 

7.4.5.4 Облікова картка оголовка споруди складається окремо для 

вхідного та вихідного оголовків. 

Додатково до облікової картки тіла споруди наводиться сукупність 

даних: тип форми тіла; геометричні розміри тіла (без урахування 

оголовків), м; типовий проєкт; матеріал тіла тунелю; кількість 

тюбінгів/кілець із зворотним склепінням; кількість тюбінгів/кілець із 

розпірними плитами; кількість тюбінгів/кілець без зворотних склепінь та 

розпірних плит; об'єм матеріалу тіла, м3; матеріал фундаменту; матеріал 

основи; загальний об'єм фундаменту та основи, м3. 

7.4.5.5 Якщо проєктна документація існує, то повинно бути вказано: 

назва документа; дата документа; організація виконавець; адреса 

зберігання документа. 

Якщо проєктна документація існує, то вона є першоджерелом 

вищевказаних даних. Якщо проєктна документація втрачена, то 

першоджерелом є результати польових вишукувань. 
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7.4.5.6 Довідка про виконання ремонтних робіт складається та 

вноситься до ГІСДА балансоутримувачем в довільній формі. 

7.4.5.7 Кресленики повинні містити: план; поздовжній переріз 

споруди; поперечний переріз споруди (за умови, якщо поперечний переріз 

змінюється за довжиною споруди –– наводяться усі існуючі варіанти); 

фундаменти та основи; конструкції окремих вузлів (якщо від цього 

залежать умови роботи споруди). 

7.4.5.8 Світлини та відеофайли повинні містити: вид на вхідний та 

вихідний оголовки споруди; вид проїзної частини в прямому та зворотному 

напрямках руху; особливості несних конструкцій; конструктивні особливості 

тротуарів, конструкції розділювальної смуги; елементи внутрішнього 

водовідведення та вентиляції; наявність та приклади суміщених 

комунікацій; елементи зовнішнього водовідведення; приклади виявлених 

недоліків утримання та дефектів споруди. 

Світлини та відеозйомка доповнюють один одного з урахуванням 

специфіки відображення та коментарів фахівців. 

7.4.5.9 Координати контуру покриву проїзної частини тунелю 

описують прямий та зворотний напрямки руху. За наявності розподільчих 

конструкцій –– окремо зворотній та окремо прямий напрямки руху. 

7.4.6 Підземні пішохідні переходи 

7.4.6.1 До даних щодо підземних пішохідних переходів відносяться: 

індекс дороги; назва дороги, підходів, обходів, транспортних розв'язок; № 

з'їзду транспортної розв'язки; балансоутримувач; підрядник з утримання; 

лінійна прив’язка середини споруди; тип споруди; загальна довжина 

споруди, м; матеріал; поперечна схема; поздовжня схема несних споруд 

зліва направо від прямого напрямку руху; габаритна висота, м; габаритна 

ширина, м; стан; балансова вартість споруди, тис. грн; облікова картка 

споруди; проєктна документація; довідка про виконання ремонтних робіт; 

креслення; світлини; відеофайли; координати контуру пішохідної зони 

підземного переходу. 
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7.4.6.2 Додатково до облікової картки споруди наводиться сукупність 

даних: 

–– найменування найближчого населеного пункту до середини 

споруди; відстань до вказаного населеного пункту від середини споруди, 

км; 

–– геометричні дані: довжина споруди (між створами порталів), м; 

габаритна висота, м; габаритна ширина, м; висота насипу над конструкцією 

переходу; 

–– комплекс внутрішнього водовідведення: тип лотків; загальна 

протяжність лотків, м; загальна протяжність дренажних штолень, м; 

наявність інших внутрішніх водовідвідних споруд; 

–– інші дані: покрив та одяг пішохідної частини; наявність надбудови 

ліворуч; наявність надбудови праворуч; тип вентиляції; тип освітлення; 

типи антисейсмічних пристроїв; тип комунікації, суміщеної із спорудою; 

дефекти споруди; споруда підходів ліворуч; споруда підходів праворуч; 

тіло споруди; надбудова. 

7.4.6.3 Додатково до облікової картки споруди підходів наводиться 

сукупність даних: розташування підходів по відношенню до прямого 

напрямку руху; тип споруди підходів; геометричні розміри, м; матеріал 

портальної стінки; об'єм портальної стінки, м3; матеріал інших елементів 

оголовка; об'єм інших елементів, м3; глибина залягання фундаменту, м; 

матеріал фундаменту; матеріал основи; загальний об'єм фундаменту та 

основи, м3; матеріал укріплення укосів. 

7.4.6.4 Додатково до облікової картки тіла споруди наводиться 

сукупність даних: тип форми тіла споруди; типовий проєкт; матеріал стінок; 

об'єм матеріалу тіла, м3; матеріал фундаменту; матеріал основи; 

загальний об'єм фундаменту та основи, м3; матеріал перекриття; об'єм 

матеріалу перекриття, м3. 
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Додатково до облікової картки надбудови наводиться сукупність 

даних: геометричні розміри, м; матеріал стін; матеріал даху; об’єм 

матеріалу стін, м3; об’єм матеріалу даху, м3. 

7.4.6.5 Якщо проєктна документація існує, то повинно бути вказано: 

назва документа; дата документа; організація виконавець; адреса 

зберігання документа. Крім цього вона є першоджерелом вищевказаних 

даних. Якщо проєктна документація втрачена, то першоджерелом є 

результати польових вишукувань споруди. 

7.4.6.6 Довідка про виконання ремонтних робіт складається та 

вноситься до ГІСДА балансоутримувачем, в довільній формі. 

7.4.6.7 Кресленики повинні містити: план; поздовжній переріз 

споруди; поперечний переріз споруди (за умови, якщо поперечний переріз 

змінюється за довжиною споруди –– наводяться усі існуючі варіанти); 

фундаменти та основи; конструкції окремих вузлів (якщо від цього 

залежать умови роботи споруди). 

7.4.6.8 Світлини та відеофайли мають містити: вид на вхід та вихід 

споруди; вид пішохідної частини в прямому та зворотному напрямках руху; 

особливості несних конструкцій; елементи внутрішнього водовідведення та 

вентиляції; наявність та приклади суміщених комунікацій; приклади 

виявлених недоліків утримання та дефектів споруди. 

Світлини та відеозйомка доповнюють один одного з урахуванням 

специфіки відображення та коментарів фахівців. 

7.4.6.9 Координати контуру покриву пішохідної зони переходу 

описують прямий та зворотний напрямки руху пішоходів, включаючи 

споруди підходів та надбудов. 

7.4.7 Мостові споруди 

7.4.7.1 До даних щодо мостових споруд відносяться: індекс дороги; 

назва дороги, підходів, обходів, транспортних розв'язок; 

№ з'їзду транспортної розв'язки; балансоутримувач; підрядник з 

утримання; лінійна прив’язка середини споруди; тип споруди; вид 
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перешкоди; довжина споруди між крайніми деформаційними швами, м; 

матеріал; поперечна схема проїзду –– ширина лицьової поверхні тротуару 

ліворуч, м + ширина лицьової поверхні проїзної частини зворотного 

напрямку руху, м + ширина лицьової поверхні розподілювальної конструкції 

(включаючи ширини технічних тротуарів, м + ширина лицьової поверхні 

проїзної частини прямого напрямку руху, м + ширина лицьової поверхні 

тротуару праворуч, м); поздовжня схема несних споруд (кількість 

однотипних прогонів, шт. × довжину прогону, м + …) за напрямком руху; 

габаритна висота, м; габаритна ширина, м; габарит тротуару ліворуч, м; 

габарит тротуару праворуч, м; розрахункова навантага; допустима 

навантага на вісь, т; допустима навантага за масою транспортного засобу, 

т; інша фактична навантага, т; балансова вартість споруди, тис. грн; стан; 

картка споруди; проєктна документація; довідка про виконання ремонтних 

робіт; кресленики; світлини; відеофайли; координати контуру проїзної 

частини мостової споруди. 

7.4.7.2 Додатково до облікової картки споруди наводиться сукупність 

даних: 

–– загальні дані: напрямок руху, що забезпечує споруда; рік 

побудови; рік реконструкції; найближчий населений пункт до середини 

споруди; відстань до вказаного населеного пункту, км; тип мостової 

споруди; 

–– характеристики перешкоди: вид перешкоди; власна назва 

перешкоди; ширина водотоку по дзеркалу РМВ, м; швидкість течії при 

РМВ, м/с; ширина водотоку по дзеркалу РВВ, м; напрямок течії за 

напрямком руху; категорія автомобільної дороги, яка перекривається 

спорудою; кількість колій залізниці, яка перекривається спорудою; ширина 

земляного полотна перешкоди, поверху, м; кут скісності, °; 

–– геометричні дані: кількість смуг руху в прямому напрямку; кількість 

смуг руху в зворотному напрямку; 
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–– підмостовий габарит: висота, м; ширина, м; сумарний отвір 

споруди, м; поздовжня схема похилів; 

–– безпека руху: тип бар'єру безпеки ліворуч; висота бар'єру безпеки 

ліворуч; тип бар'єру безпеки праворуч; висота бар'єру безпеки праворуч; 

тротуар ліворуч: конструкція тротуару; матеріал перил; висота перил, м; 

тротуар праворуч: конструкція тротуару; матеріал перил; висота перил, м; 

–– інші дані: покрив проїзної частини; тип антисейсмічних пристроїв; 

тип деформаційних швів; тип комунікації, яка суміщається із спорудою; 

–– комплекс водовідведення: тип водовідведення; загальна 

протяжність лотків зливової каналізації, м; загальна протяжність колекторів 

зливової каналізації, м; наявність очисної споруди; 

–– прогони; опори; очисна споруда; регуляційні споруди; наявність 

охорони та зв'язку; наявність освітлення; наявність інвентарних пристроїв 

для огляду та ремонту; наявність сходів та їх місцеположення; дефекти 

споруди. 

7.4.7.3 Додатково до облікової картки прогонів наводяться сукупність 

даних: статична схема; кількість прогонових будов в прогоні; тип 

конструкції прогонової будови матеріал; повна довжина прогонової будови, 

м; рік виготовлення; розрахункова навантага; типовий проєкт; типи рухомих 

опорних частин; типи нерухомих опорних частин; поперечна схема 

прогонових будов у прогоні (кількість однотипних прогонових будов × 

конструктивну ширину прогонової будови + …). Ширина прогонової будови 

вказується без довжин випусків арматури для монолітного поєднання; 

спосіб поперечного з'єднання; кількість головних балок; висота головної 

балки в центрі прогону, м; висота головної балки у опори, м; кількість 

поперечних балок (діафрагм) в прогоні; кількість поздовжніх балок у панелі; 

товщина плити проїзної частини, мм; товщина одягу проїзної частини, мм; 

додаткова навантага, т/м² від дорожнього одягу; примітки. 

7.4.7.4 Додатково до облікової картки опори наводиться сукупність 

даних: тип конструкції опори; загальна висота опори, м; висота масивної 
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частини опори, м; товщина масивної частини опори, м; ширина масивної 

частини опори, м; кількість стоянів, шт.; переріз стояна, м; переріз ригеля, 

м; довжина регеля, м; кількість паль; переріз паль, м; матеріал опори; тип 

фундаменту; глибина закладання фундаменту, м; матеріал укріплення 

конусу; тип льодорізу; матеріал льодорізу. 

Додатково до облікової картки регуляційної споруди наводяться 

сукупність даних: тип регуляційної споруди; геометричні розміри (ширина 

за верхом, м; ширина за низом, м; довжина, м; закладання укосів, проміле), 

матеріал тіла регуляційної споруди; матеріал укріплення укосів. 

7.4.7.5 Облікові картки складаються на кожну регуляційну споруду, 

якщо на одній мостовій споруді їх більше ніж одна. Порядок обліку –– 

лівобережні, за ходом течії, правобережні, за ходом течії. 

Додатково до облікової картки очисної споруди наводиться сукупність 

даних: місцеположення середини споруди, м (лінійна прив’язка проекції 

центра очисної споруди на вісь правого проїзду прямого напрямку руху); 

розташування відносно прямого напрямку руху; тип очисної споруди; 

проєктна пропускна здатність стоків, м3/с; координати середини споруди. 

7.4.7.6 Облікові картки складаються на кожну очисну споруду, якщо 

на одній мостовій споруді їх більше ніж одна. Порядок обліку –– за 

напрямком руху. 

Якщо проєктна документація існує, то повинно бути вказано: назва 

документа; дата документа; організація виконавець; адреса зберігання 

документа. Крім цього вона є першоджерелом вищевказаних даних. Якщо 

проєктна документація втрачена, то першоджерелом є результати 

польових вишукувань споруди. 

7.4.7.7 Довідка про виконання ремонтних робіт складається та 

вноситься до ГІСДА балансоутримувачем в довільній формі. 

7.4.7.8 Кресленики повинні містити: план; поздовжній переріз 

споруди; поперечний переріз споруди (за умови, якщо поперечний переріз 

змінюється за довжиною споруди –– наводяться усі існуючі варіанти); 
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фундаменти та основи; конструкції окремих вузлів (якщо від цього 

залежать умови роботи споруди). 

7.4.7.9 Світлини та відеофайли повинні містити: вид на вхід та вихід 

споруди; вид проїзної частини в прямому та зворотному напрямках руху; 

особливості несних конструкцій; конструкції тротуарів; елементи укріплення 

русла та конусів; елементи поверхневого водовідведення; наявність та 

приклади суміщених комунікацій; приклади виявлених недоліків утримання 

та дефектів споруди. 

Світлини та відеозйомка доповнюють один одного з урахуванням 

специфіки відображення та коментарів фахівців. 

7.4.7.10 Координати контуру покриву проїзної частини мостової 

споруди описують прямий та зворотний напрямки руху. 

7.4.8 Надземні пішохідні переходи 

7.4.8.1 До даних щодо надземних пішохідних переходів відносяться: 

індекс дороги; назва дороги, підходів, обходів, транспортних розв'язок; № 

з'їзду транспортної розв'язки; балансоутримувач; підрядник з утримання; 

лінійна прив’язка середини споруди; тип споруди; довжина споруди між 

крайніми деформаційними швами, м; матеріал; ширина пішохідної зони, м; 

поздовжня схема несних споруд (кількість однотипних прогонів, шт. × 

довжину прогону, м + …) зліва направо від прямого напрямку руху; 

габаритна висота пішохідної зони, м; габаритна ширина пішохідної зони, м; 

підмостова габаритна висота, м; підмостова габаритна ширині, м; 

розрахункова навантага; фактична навантага; балансова вартість споруди, 

тис. грн; стан; картка споруди; проєктна документація; довідка про 

виконання ремонтних робіт; кресленики; світлини; відеофайли; координати 

контуру проїзної частини мостової споруди. 

7.4.8.2 Додатково до облікової картки споруди наводиться сукупність 

даних: 
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–– загальні дані: рік побудови; рік реконструкції; найближчий 

населений пункт до середини споруди; відстань до вказаного населеного 

пункту, км; 

–– характеристики перешкоди: ширина земляного полотна дороги, м; 

кут скісності, °; поздовжня схема похилів; 

–– безпека руху: матеріал перил; висота перил, м; наявність 

надбудови; 

–– інші дані: покрив пішохідної частини; тип антисейсмічних 

пристроїв; тип деформаційних швів; тип комунікації, яка суміщається із 

спорудою; 

–– комплекс водовідведення: тип водовідведення; загальна 

протяжність лотків зливової каналізації, м; загальна протяжність колекторів 

зливової каналізації, м; 

–– споруди підходів: ліворуч та праворуч; наявність освітлення; 

наявність інвентарних пристроїв для огляду та ремонту; дефекти споруди; 

прогони; опори; споруди підходів; надбудова. 

7.4.8.3 Додатково до облікової картки прогонів наводяться сукупність 

даних: статична схема; кількість прогонових будов в прогоні; тип 

конструкції прогонової будови матеріал; повна довжина прогонової будови, 

м; рік виготовлення; розрахункова навантага; типовий проєкт;  типи 

рухомих опорних частин; типи нерухомих опорних частин; поперечна схема 

прогонових будов у прогоні (кількість однотипних прогонових будов × 

конструктивну ширину прогонової будови + …). Ширина прогонової будови 

вказується без довжин випусків арматури для монолітного поєднання; 

спосіб поперечного об'єднання; кількість головних балок; висота головної 

балки в центрі прогону, м; висота головної балки у опори, м; кількість 

поперечних балок (діафрагм) в прогоні; кількість поздовжніх балок у панелі; 

товщина плити, мм; товщина дорожнього одягу пішохідної зони, мм; 

додаткова навантага, т/м2 від дорожнього одягу; примітки. 
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7.4.8.4 Додатково до облікової картки опори наводяться сукупність 

даних: тип конструкції опори; загальна висота опори, м; висота масивної 

частини опори, м; товщина масивної частини опори, м; ширина масивної 

частини опори, м; кількість стоянів, шт.; переріз стояка, м; переріз ригеля, 

м; довжина регеля, м; кількість паль; переріз паль, м; матеріал опори; тип 

фундаменту; глибина закладання фундаменту, м; матеріал укріплення 

конусу. 

7.4.8.5 Додатково до облікової картки споруди підходів наводяться 

сукупність даних: розташування підходів по відношенню до прямого 

напрямку руху; тип споруди підходів; геометричні розміри, м; матеріал 

портальної стінки; об'єм портальної стінки, м3; матеріал інших елементів 

оголовку; об'єм інших елементів, м3; глибина залягання фундаменту, м; 

матеріал фундаменту; матеріал основи; загальний об'єм фундаменту та 

основи, м3; матеріал укріплення укосів. 

7.4.8.6 Додатково до облікової картки надбудови наводиться 

сукупність даних: геометричні розміри, м; матеріал стін; матеріал даху; 

об’єм матеріалу стін, м3; об’єм матеріалу даху, м3. 

Якщо проєктна документація існує, то повинно бути вказано: назва 

документа; дата документа; організація виконавець; адреса зберігання 

документа. 

Якщо проєктна документація існує, то вона є першоджерелом 

вищевказаних даних. Якщо проєктна документація втрачена, то 

першоджерелом є результати польових вишукувань споруди. 

7.4.8.7 Довідка про виконання ремонтних робіт складається та 

вноситься до ГІСДА балансоутримувачем в довільній формі. 

7.4.8.8 Кресленики повинні містити: план; поздовжній переріз 

споруди; поперечний переріз споруди (за умови, якщо поперечний переріз 

змінюється за довжиною споруди –– наводяться усі існуючі варіанти); 

фундаменти та основи; конструкції окремих вузлів (якщо від цього 

залежать умови роботи споруди). 
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7.4.8.9 Світлини та відеофайли мають містити: вид на вхід та вихід 

споруди; вид пішохідної зони в прямому та зворотному напрямках руху; 

особливості несних конструкцій; елементи поверхневого водовідведення; 

наявність та приклади суміщених комунікацій; приклади виявлених 

недоліків утримання та дефектів споруди. 

Світлини та відеозйомка доповнюють один одного з урахуванням 

специфіки відображення та коментарів фахівців. 

7.4.8.10 Координати контуру покриву пішохідної зони переходу 

описують прямий та зворотний напрямки руху пішоходів, включаючи 

споруди підходів та надбудов. 

7.4.9 Селезахисні споруди 

7.4.9.1 До даних щодо селезахисних споруд відносяться: індекс 

дороги; назва дороги, підходів, обходів, транспортних розв'язок; № з'їзду 

транспортної розв'язки; балансоутримувач; підрядник з утримання; лінійна 

прив’язка середини споруди; тип споруди; матеріал; балансова вартість 

споруди, тис. грн; стан; картка споруди; проєктна документація; довідка про 

виконання ремонтних робіт; креслення; світлини; відеофайли; координати 

споруди. 

7.4.9.2 Додатково до облікової картки споруди наводиться сукупність 

даних: 

–– загальні дані: рік побудови; рік реконструкції; найближчий 

населений пункт до середини споруди; відстань до вказаного населеного 

пункту, км; тип споруди; проєктна навантага; фактична навантага; 

–– характеристики перешкоди: вид перешкоди; ширина водотоку по 

дзеркалу РМВ, м; швидкість течії при РМВ, м/с; ширина водотоку по 

дзеркалу РВВ, м; кут скісності, °; 

–– геометричні розміри: довжина споруди, м; висота, м; ширина, м; 

основний матеріал споруди; об'єм споруди, м3; тип комунікації, яка 

суміщається із спорудою; 
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–– комплекс водовідведення: тип водовідведення; загальна 

протяжність водовідвідних елементів, м; 

–– наявність охорони та зв'язку; наявність освітлення; дефекти 

споруди. 

7.4.9.3 В облікову картку системи водовідведення вносяться дані 

відповідно до вимог 7.4.10. 

Якщо проєктна документація існує, повинно бути вказано: назва 

документа; дата документа; організація виконавець; адреса зберігання 

документа. 

Якщо проєктна документація існує, то вона є першоджерелом 

вищевказаних даних. Якщо проєктна документація втрачена, то 

першоджерелом є результати польових вишукувань споруди. 

7.4.9.4 Довідка про виконання ремонтних робіт складається та 

вноситься до ГІСДА балансоутримувачем в довільній формі. 

7.4.9.5 Кресленики повинні містити: план; поздовжній переріз 

споруди; поперечний переріз споруди (за умови, якщо поперечний переріз 

змінюється за довжиною споруди –– наводяться усі існуючі варіанти); 

фундаменти та основи; конструкції окремих вузлів (якщо від цього 

залежать умови роботи споруди). 

7.4.9.6 Світлини та відеофайли мають містити: зовнішній вигляд 

споруди; особливості несних конструкцій; елементи водовідведення; 

наявність та приклади суміщених комунікацій; приклади виявлених 

недоліків утримання та дефектів споруди. 

Світлини та відеозйомка доповнюють один одного з урахуванням 

специфіки відображення та коментарів фахівців. 

Споруда відображається лінією. Вносяться координати осі споруди. 

7.4.10 Водопропускні труби 

7.4.10.1 До даних щодо труб відносяться: індекс дороги; назва 

дороги, підходів, обходів, транспортних розв'язок; № з'їзду транспортної 

розв'язки; балансоутримувач; підрядник з утримання; лінійна прив’язка 
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середини споруди; вид перешкоди; довжина, м; матеріал; висота, м; 

ширина, м; кількість ВПЕ на вході; кількість ВПЕ на виході; кількість 

оголовків на вході; кількість оголовків на виході; балансова вартість 

споруди, тис. грн; стан; картка споруди; проєктна документація; довідка про 

виконання ремонтних робіт; креслення; світлини ; відеофайли. 

7.4.10.2 Додатково до облікової картки споруди наводиться сукупність 

даних: напрямок течії за напрямком руху; висота земляного полотна над 

трубою, м; сумарна площа всіх ВПЕ, м2; ВПЕ; оголовки; дефекти споруди. 

7.4.10.3 Додатково до облікової картки водопропускних елементів 

наводиться сукупність даних: № ВПЕ (за напрямком руху); № поперечного 

перерізу (за напрямком водотоку); тип ВПЕ; геометричні розміри ВПЕ 

вказаного поперечного перерізу: ширина, м, висота, м; характер роботи 

ВПЕ; матеріал; матеріал додаткового укріплення дна ВПЕ; об’єм тіла ВПЕ, 

м3; товщина фундаменту, м; матеріал фундаменту; товщина основи 

фундаменті, м; матеріал основи фундаменту; загальний об’єм фундаменту 

та основи, м3; тип гідроізоляції; координати лотку початку ВПЕ; координати 

лотку кінця ВПЕ. 

7.4.10.4 Додатково до облікової картки оголовків наводиться 

сукупність даних: призначення оголовку; тип оголовку; матеріал портальної 

стінки; об'єм тіла портальної стінки, м3; матеріал відкрилків; об'єм тіла 

відкрилків, м3; товщина фундаменту, м; матеріал фундаменту; матеріал 

основи; загальний об'єм фундаменту та основи, м3; тип гасників енергії; 

матеріал укріплення русла; матеріал укріплення укосів насипу біля 

оголовка. 

7.4.10.5 Облікова картка складається окремо для кожного з оголовків. 

Якщо проєктна документація існує, то повинно бути вказано: назва 

документа; дата документа; організація виконавець; адреса зберігання 

документа. 
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Якщо проєктна документація існує, то вона є першоджерелом 

вищевказаних даних. Якщо проєктна документація втрачена, то 

першоджерелом є результати польових вишукувань споруди. 

7.4.10.6 Довідка про виконання ремонтних робіт складається та 

вноситься до ГІСДА балансоутримувачем в довільній формі. 

7.4.10.7 Кресленики повинні містити: поздовжній переріз споруди з 

відображенням гасників енергії; поперечний переріз споруди (за умови, 

якщо поперечний переріз змінюється за довжиною споруди –– наводяться 

усі існуючі варіанти); фундаменти та основи; вхідний та вихідний оголовки з 

елементами гасників енергії; конструкції окремих вузлів (якщо від цього 

залежать умови роботи споруди). 

7.4.10.8 Світлини та відеофайли мають містити: вид на вхідний та 

вихідний оголовки споруди; вид внутрішнього простору ВПЕ (для труб 

діаметром більше 1,0 м); елементи укріплення русла: елементи укріплення 

укосів насипу біля труби; приклади виявлених недоліків утримання та 

дефектів споруди. 

Світлини та відеозйомка доповнюють один одного з урахуванням 

специфіки відображення та коментарів фахівців. 

7.4.11 Автобусні зупинки 

7.4.11.1 До даних щодо автобусних зупинок відносяться: індекс 

дороги; назва дороги, підходів, обходів, транспортних розв'язок; № з'їзду 

транспортної розв'язки; балансоутримувач; підрядник з утримання; лінійна 

прив’язка середини споруди; розташування відносно прямого напрямку 

руху; власна назва; наявність облаштування: автопавільйон, заїзна 

кишеня, посадочний майданчик з твердим покривом, тип покриву 

майданчику, туалет; балансова вартість споруди, тис. грн; стан; картка 

споруди; проєктна документація; довідка про виконання ремонтних робіт; 

креслення; фотографії; відеофайли; координати середини автобусної 

зупинки. 
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7.4.11.2 Додатково до облікової картки споруди, окрім вищевказаних 

даних наводяться дані щодо дефектів споруди, а також надається доступ 

до облікової картки автопавільйону. 

7.4.11.3 Додатково до облікової картки автопавільйону наводиться 

сукупність даних: ширина, м; довжина, м; висота, м; матеріал споруди стін; 

матеріал споруди даху; об'єми матеріалів стін, м3; об'єми матеріалів даху, 

м3; рік будівництва; координати контуру павільйону. 

Якщо проєктна документація існує, то має бути вказано: назва 

документу; дата документу; організація виконавець; адреса зберігання 

документу. 

Якщо проєктна документація існує, то вона є першоджерелом 

вищевказаних даних. Якщо проєктна документація втрачена, то 

першоджерелом є результати польових вишукувань споруди. 

7.4.11.4 Довідка про виконання ремонтних робіт складається та 

вноситься до ГІСДА балансоутримувачем, в довільній формі. 

7.4.11.5 Кресленики повинні містити: план автобусної зупинки з усіма 

елементами облаштування; поперечний розріз за віссю зупинки. 

7.4.11.6 Світлини та відеофайли мають містити: загальний вид на 

автобусну зупинку/автопавільйон; фронтальний та боковий вид 

автопавільйону, особливості конструкції; наявність елементів 

облаштування; приклади виявлених недоліків утримання та дефектів 

споруди. 

Світлини та відеозйомка доповнюють один одного з урахуванням 

специфіки відображення та коментарів фахівців. 

7.4.12 Підпірні стіни 

7.4.12.1 До даних щодо підпірних стін відносяться: індекс дороги; 

назва дороги, підходів, обходів, транспортних розв'язок; № з'їзду 

транспортної розв'язки; балансоутримувач; підрядник з утримання; лінійна 

прив’язка середини споруди; початок споруди, м; кінець споруди, м; 

довжина, м; розташування відносно дороги; тип споруди; призначення 
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споруди; основний матеріал споруди; стан; облікова картка споруди; 

проєктна документація; довідка про виконання ремонтних робіт; 

кресленики; світлини; відеофайли; координати осі споруди. 

7.4.12.2 Також у обліковій картці споруди повинні бути наведені 

наступні дані: рік побудови; рік реконструкції; наявність застінного дренажу; 

об'єм матеріалів в споруді, м3; дефекти споруди. 

Якщо проєктна документація існує, то повинно бути вказано: назва 

документа; дата документа; організація виконавець; адреса зберігання 

документа. 

Якщо проєктна документація існує, то вона є першоджерелом 

вищевказаних даних. Якщо проєктна документація втрачена, то 

першоджерелом є результати польових вишукувань споруди. 

7.4.12.3 Довідка про виконання ремонтних робіт складається та 

вноситься до ГІСДА балансоутримувачем, в довільній формі. 

7.4.12.4 Кресленики повинні містити: план, поздовжній профіль з 

відображенням низу та верху споруди; поперечний переріз споруди (за 

умови, якщо поперечний переріз змінюється за довжиною споруди –– 

наводяться усі існуючі варіанти); фундаменти та основи; елементи 

водовідведення. 

7.4.12.5 Світлини та відеофайли мають містити: фронтальний вид 

стінки; елементи водовідведення; приклади виявлених недоліків утримання 

та дефектів споруди. 

7.4.13 Стабілізаційні поля 

7.4.13.1 До даних щодо стабілізаційних полів відносяться: індекс 

дороги; назва дороги, підходів, обходів, транспортних розв'язок; № з'їзду 

транспортної розв'язки; балансоутримувач; підрядник з утримання; лінійна 

прив’язка середини споруди; площа, м²; призначення споруди; основний 

матеріал споруди; стан; картка споруди; проєктна документація; креслення; 

фотографії; відеофайли; координати контуру споруди. 
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7.4.13.2 Додатково до облікової картки споруди повинні бути наведені 

наступні дані: рік побудови; тип паль; переріз паль, м; довжина паль, м; 

кількість; матеріали споруди; об’єми основних матеріалів споруди, м3/т; 

дані моніторингу. 

Якщо проєктна документація існує, то повинно бути вказано: назва 

документа; дата документа; організація виконавець; адреса зберігання 

документа. 

Якщо проєктна документація існує, то вона є першоджерелом 

вищевказаних даних. Якщо проєктна документація втрачена, то 

першоджерелом є результати польових вишукувань споруди. 

7.4.13.3 Дані моніторингу вносяться до ГІСДА балансоутримувачем в 

довільній формі. 

Кресленики повинні містити: план; конструкцію паль. 

Світлини та відеофайли не наводяться. 

7.4.14 Лотки, перепади, швидкотоки 

7.4.14.1 До даних щодо малих водопропускних споруд (лотків, 

перепадів, швидкотоків) відносяться: індекс дороги; назва дороги, підходів, 

обходів, транспортних розв'язок; № з'їзду транспортної розв'язки; 

балансоутримувач; підрядник з утримання; лінійна прив’язка початку 

споруди, м; лінійна прив’язка кінця споруди, м; довжина, м; розташування 

відносно прямого напрямку руху; призначення лотка; тип лотка; балансова 

вартість споруди, тис. грн; стан; картка споруди; проєктна документація; 

довідка про виконання ремонтних робіт; кресленики; світлини; відеофайли; 

координати осі споруди. 

7.4.14.2 Додатково до облікової картки споруди наводиться сукупність 

даних: геометричні параметри лотка, м; матеріал тіла лотка; об’єм 

матеріалу тіла лотка м3; матеріал основи; об’єм матеріалу основи м3; 

дефекти споруди. 
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Якщо проєктна документація існує, то повинно бути вказано: назва 

документа; дата документа; організація виконавець; адреса зберігання 

документа. 

7.4.14.3 Першоджерелом є результати польових вишукувань споруд. 

Довідка про виконання ремонтних робіт складається та вноситься до 

ГІСДА балансоутримувачем в довільній формі. 

Кресленики повинні містити: зовнішній вигляд елементу споруд та 

його геометричні розміри, розміри шару основи. 

Світлини та відеофайли не є обов’язковими даними. Вони можуть 

ілюструвати виявлення недоліків утримання та дефекти споруд. 

7.4.15 Дренажі 

7.4.15.1 До даних щодо дренажних споруд відносяться: індекс дороги; 

назва дороги, підходів, обходів, транспортних розв'язок; № з'їзду 

транспортної розв'язки; балансоутримувач; підрядник з утримання; лінійна 

прив’язка початку споруди, м; лінійна прив’язка кінця споруди, м; довжина, 

м; наявність проміжних колодязів; кількість колодязів; розташування 

відносно прямого напрямку руху; тип дренажу; тип конструкції дренажу; 

балансова вартість споруди, тис. грн; стан; картка споруди; проєктна 

документація; довідка про виконання ремонтних робіт; кресленики; 

світлини або відеофайли; координати осі споруди (від першого колодязя до 

лотка випуску). 

7.4.15.2 В обліковій картці споруди наводиться сукупність даних: 

кількість колодязів; матеріал колодязів; об’єм матеріалу тіла колодязів, м3; 

матеріал дренажних труб; об’єм матеріалу дренажних труб, м3; 

капіляропереривальний матеріал; об’єм матеріалу 

капіляропереривального матеріалу, м3; інші матеріали конструкції дренажу; 

об’єм інших матеріалів, м3; дефекти. 

Якщо проєктна документація існує, то має бути вказано: назва 

документа; дата документа; організація виконавець; адреса зберігання 

документа. 
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7.4.15.3 Першоджерелом є результати польових вишукувань споруд. 

Довідка про виконання ремонтних робіт складається та вноситься до 

ГІСДА балансоутримувачем, в довільній формі. 

Кресленики повинні містити: схему дренажу; конструкція колодязя та 

дренажних труб; конструкція випуску водовідведення. 

Світлини та відеофайли є необов’язковими, але можуть ілюструвати 

виявлені недоліки утримання та дефекти споруд. 

7.4.16 Тротуари та велосипедні доріжки 

7.4.16.1 До даних щодо тротуарів та велосипедних доріжок 

відносяться: індекс дороги; назва дороги, підходів, обходів, транспортних 

розв'язок; № з'їзду транспортної розв'язки; балансоутримувач; підрядник з 

утримання; лінійна прив’язка початку споруди, м; лінійна прив’язка кінця 

споруди, м; довжина, м; ширина, м; розташування відносно прямого 

напрямку руху; тип споруди; покрив; площа покриву споруди, м2; балансова 

вартість споруди, тис. грн; стан; проєктна документація; довідка про 

виконання ремонтних робіт; кресленики; світлини; світлини або 

відеофайли; дефекти; координати контуру споруди. 

7.4.16.2 Якщо проєктна документація існує, то повинно бути вказано: 

назва документа; дата документа; організація виконавець; адреса 

зберігання документа. 

Першоджерелом є результати польових вишукувань споруди. 

Довідка про виконання ремонтних робіт складається та вноситься до 

ГІСДА балансоутримувачем в довільній формі. 

Кресленики; світлини та відеофайли є необов’язковими, можуть 

ілюструвати виявлені недоліки утримання та дефекти споруд. 

Координати контурів споруд повинні бути замкнені. 

7.4.17 Майданчики 

До даних щодо майданчиків відносяться: індекс дороги; назва дороги, 

підходів, обходів, транспортних розв'язок; № з'їзду транспортної розв'язки; 

балансоутримувач; підрядник з утримання; лінійна прив’язка 
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місцеположення початку під’їзду до споруди, м; розташування відносно 

прямого напрямку руху; призначення майданчику; тип покриву; облікова 

картка елементів благоустрою; балансова вартість споруди, тис. грн; стан; 

облікова картка споруди; фотографії; відеофайли; координати контуру 

споруди; координати центру споруди. 

Додатково до облікової картки елементів благоустрою повинні бути 

перелічені всі наявні елементи благоустрою та виявлені дефекти. 

Світлини та відеофайли мають містити: наявність та приклади 

елементів благоустрою; приклад покриву майданчику. 

Світлини та відеозйомка доповнюють один одного з урахуванням 

специфіки відображення та коментарів фахівців. 

7.4.18 Огорожа 

До даних щодо огороджень відносяться: індекс дороги; назва дороги, 

підходів, обходів, транспортних розв'язок; № з'їзду транспортної розв'язки; 

балансоутримувач; підрядник з утримання; лінійна прив’язка 

місцеположення початку споруди, м; лінійна прив’язка місцеположення 

кінця споруди, м; довжина, м; розташування відносно прямого напрямку 

руху; тип огорожі; тип конструкції огорожі; конструкція огорожі; матеріал 

елементів огорожі; матеріал стоянів; балансова вартість споруди, тис. грн; 

стан; світлини або відеофайли; дефекти; координати стоянів споруди. 

Кресленики, світлини та відеофайли є необов’язковими, можуть 

ілюструвати виявлені недоліки утримання та дефекти споруд. 

7.4.19 Напрямні пристрої 

До даних щодо напрямних пристроїв відносяться: індекс дороги; 

назва дороги, підходів, обходів, транспортних розв'язок; № з'їзду 

транспортної розв'язки; балансоутримувач; підрядник з утримання; лінійна 

прив’язка місцеположення початку споруди, м; лінійна прив’язка 

місцеположення кінця споруди, м; довжина, м; розташування відносно 

прямого напрямку руху; тип напрямного пристрою; кількість пристроїв в 
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групі; матеріал; балансова вартість споруди, тис. грн; стан; світлини або 

відеофайли; дефекти; координати центрів пристроїв в групі. 

Кресленики; світлини та відеофайли є необов’язковими, можуть 

ілюструвати виявлені недоліки утримання та дефекти споруд. 

7.4.20 Екрани 

До даних щодо екранів відносяться: індекс дороги; назва дороги, 

підходів, обходів, транспортних розв'язок; № з'їзду транспортної розв'язки; 

балансоутримувач; підрядник з утримання; лінійна прив’язка 

місцеположення початку споруди, м; лінійна прив’язка місцеположення 

кінця споруди, м; довжина, м; розташування відносно прямого напрямку 

руху; призначення екрана; основний матеріал; балансова вартість споруди, 

тис. грн; стан; світлини або відеофайли; дефекти; координати стоянів 

споруди. 

Кресленики, світлини та відеофайли є необов’язковими, можуть 

ілюструвати виявлені недоліки утримання та дефекти споруд. 

7.4.21 Дорожні знаки 

До даних щодо дорожніх знаків відносяться: індекс дороги; назва 

дороги, підходів, обходів, транспортних розв'язок; № з'їзду транспортної 

розв'язки; балансоутримувач; підрядник з утримання; лінійна прив’язка 

місцеположення споруди, м; типорозмір знака; номер знака; текстова 

частина знака; розташування відносно прямого напрямку руху; 

призначення знаків для напрямків руху; тип кріплення; балансова вартість 

споруди, тис. грн; стан; світлини або відеофайли; дефекти; координати 

середини споруди. 

Кресленики, світлини та відеофайли є необов’язковими, можуть 

ілюструвати виявлені недоліки утримання та дефекти споруд. 

7.4.22 Світлофори стаціонарні 

До даних щодо дорожніх світлофорів відносяться: індекс дороги; 

назва дороги, підходів, обходів, транспортних розв'язок; № з'їзду 

транспортної розв'язки; балансоутримувач; підрядник з утримання; лінійна 
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прив’язка місцеположення споруди, м; призначення; індекс світлофора 

відповідно до чинного стандарту; тип кріплення; балансова вартість 

споруди, тис. грн; стан; світлини або відеофайли; дефекти; координати 

середини споруди. 

Кресленики, світлини та відеофайли є необов’язковими, можуть 

ілюструвати виявлені недоліки утримання та дефекти споруд. 

7.4.23 Розмітка дорожня 

До даних щодо дорожньої розмітки відносяться: індекс дороги; назва 

дороги, підходів, обходів, транспортних розв'язок; № з'їзду транспортної 

розв'язки; балансоутримувач; підрядник з утримання; лінійна прив’язка; 

група розмітки; номер розмітки; матеріал; наявність світлоповертальних 

елементів; стан; балансова вартість; дата актуалізації; дефекти; облікова 

картка. 
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ДОДАТОК А 

(довідковий) 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Рисунок А.1 –– Інформаційне забезпечення дорожнього господарства певного регіону 
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ДОДАТОК Б 

(довідковий) 

ОБЛІК АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ В ОДНОСМУГОВОМУ 

ОБЧИСЛЕННІ 

Б.1.1 Основні смуги руху в прямому та зворотному напрямках 

руху 

Довжина смуги руху правого проїзду прямого напрямку руху 

розраховується за визначеними координатами осі, від початку дороги до 

кінця дороги або в межах початку — кінця ділянки дороги окремих 

балансоутримувачів. Довжина смуги руху правого проїзду прямого 

напрямку руху співпадає з наскрізним поточним кілометражем. 

 Примітка. З урахуванням можливих розбіжностей траєкторій прямого та 
зворотного напрямків руху на транспортних розв'язках, їх довжини можуть не 
співпадати (див. рисунки Б.1 –– Б.2). 
 

 

Рисунок Б.1 — Приклад різної довжини траєкторій прямого та зворотного 

напрямків руху на кільцевій транспортній розв’язці в одному рівні 
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Рисунок Б.2 — Приклад різної довжини траєкторій прямого та зворотного 

напрямків руху на транспортній розв'язці в різних рівнях типу "труба" 

Довжина ділянки дороги в односмуговому обчисленні в прямому 

напрямку руху за основними смугами визначається за формулою (Б.1): 

 

    ,ПН ОС кінця ділянки початку ділянки ПНL км км n    
 (Б.1) 

 

де км+ початку ділянки — лінійна прив'язка початку ділянки; 

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

     n ПН — кількість смуг руху у прямому напрямку. 

Довжина ділянки дороги в односмуговому обчисленні в зворотному 

напрямку руху за основними смугами визначається за формулою (Б.2): 

 

    ЗН ОС кінця ділянки початку ділянки ЗНL км км n    
 (Б.2) 

 

де n ЗН — кількість смуг руху у зворотному напрямку. 
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Б.1.2 Суміщені ділянки 

Суміщеними ділянками називаються окремі ділянки автомобільних 

доріг, що суміщаються з іншими автомобільними дорогами. 

Основні смуги руху другорядних доріг на суміщених ділянках 

односмуговому обчисленню не підлягають. 

Основні смуги руху головних доріг на суміщених ділянках 

обліковуються згідно з Б.1.1. 

 

Б.1.3 На ділянках переходів від поперечного профілю дороги І 

категорії до поперечного профілю дороги нижчої категорії 

У зв'язку з неоднозначністю визначення довжини переходу від 

поперечного профілю дороги І категорії до поперечного профілю дороги 

нижчої категорії згідно з 1.23 ДБН В.2.3-4, довжини ділянки дороги в 

односмуговому обчисленні, як при двобічній (рисунок Б.3), так і при 

однобічній схемах переходу (рисунок Б.4) визначаються за формулою 

(Б.3): 

 

( )  ( ) 1,5 ,ПН ЗН кінця ділянки початку ділянки б мL L км км n n= = + - + Ч - ґ
 (Б.3) 

 

де км+ початку ділянки — лінійна прив'язка початку ділянки переходу; 

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

     n б — більша кількість смуг руху; 

     n м — менша кількість смуг руху. 
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Рисунок Б.3 — Схема двобічного переходу з більшої до меншої кількості 

смуг руху 
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Рисунок Б.4 — Схема однобічного переходу з більшої до меншої кількості 

смуг руху 

 

Б.1.4 Ділянки улаштування додаткової смуги на підйомі 

Враховуючи величину довжини відгону ширини додаткової смуги на 

підйомі згідно з ДБН В.2.3-4, довжину додаткової смуги обчислюють за 

формулою (Б.4): 

 

 .    70дод смуги кінця смуги початку смугиL км км   
 (Б.4) 

 

де км+ початку смуги — лінійна прив'язка початку додаткової смуги на підйомі 

сталої величини; 
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     км+ кінця смуги — лінійна прив'язка кінця додаткової смуги на підйомі сталої 

величини. 

Б.1.5 Розрахунок довжини основних смуг руху в прямому та 

зворотному напрямках 

 

  

            .  
1 1 1

( ) ( )
n m v

ПН ОС k ЗН ОС k ПН z ЗН z дод смуги w

k z w

L L L L L L

 
(Б.5) 

 

де: n — кількість ділянок з однаковою кількістю смуг руху; 

      m — кількість ділянок переходів від поперечного профілю дороги  

І категорії до поперечного профілю дороги нижчої категорії; 

      v — кількість додаткових смуг на підйомах. 

 

Б.2 Транспортні розв'язки 

Б.2.1 Транспортні розв'язки в різних рівнях 

Односмуговому обчисленню підлягають наступні елементи 

транспортних розв'язок у різних рівнях: 

 — кожні смуги проїзду лівих віднесених поворотів та з'їздів; 

 — зовнішні смуги гальмування перехідно-швидкісних смуг; 

 — зовнішні смуги розгону перехідно-швидкісних смуг. 

 

Б.2.1.1 Зовнішні смуги гальмування перехідно-швидкісних смуг 

 На рисунку Б.5 зображені розрахункові схеми смуг гальмування 

перехідно-швидкісних смуг для з'їздів в одну смугу та дві смуги руху для 

з'їздів–виїздів, з'їздів транспортних розв'язок. 

 Незважаючи на кількість смуг руху з'їзду, формули розрахунку 

довжини смуги гальмування перехідно-швидкісних смуг для кожної смуги 

з'їзду будуть однакові: 

 

     35 ПШС кінця смуги початку смугиL км км    
 (Б.6) 



 

 

7
3

 

п
р
Д

С
Т

У
 Х

Х
Х

Х
:2

0
2

Х
 

Рисунок Б.5 — Схеми для розрахунку параметрів смуг гальмування перехідно-швидкісних смуг 
та початку з'їздів 
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Б.2.1.2 Зовнішні смуги розгону перехідно-швидкісних смуг 

На рисунку Б.6 зображені розрахункові схеми смуг розгону перехідно-

швидкісних смуг для з'їздів з однієї смуги та двох смуг руху для з'їздів-

виїздів, з'їздів транспортних розв'язок. 

Незважаючи на кількість смуг руху з'їзду, формули розрахунку 

довжини смуги розгону перехідно-швидкісних смуг для кожної смуги з'їзду 

будуть однакові. 

 

Б.2.1.3 Зовнішні суміщені перехідно-швидкісні смуги 

На існуючих дорогах при незначній відстані між з'їздами та при 

незначній відстані між кінцем з'їзду та автобусною зупинкою 

влаштовуються суміщення смуг розгону та смуг гальмування перехідно-

швидкісних смуг [8]. Для розрахунку довжини таких смуг рекомендується 

використовувати схеми (рисунок Б.7). 
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Рисунок Б.6 — Схеми для розрахунку параметрів смуг розгону перехідно-швидкісних смуг 

та кінців з'їздів 
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Рисунок Б.7 — Схеми для розрахунку параметрів суміщених перехідно-швидкісних смуг 
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Б.2.2 Кільцеві транспортні розв’язки в одному рівні 

Односмуговому обчисленню підлягають наступні елементи 

транспортних розв'язок в одному рівні [9] з автомобільними дорогами: 

— виокремлені розміткою або острівцями смуги руху з'їздів, в тому 

числі: кільцеві, каналізовані та смуги лівих віднесених поворотів; 

— внутрішні перехідно-швидкісні смуги; 

— зовнішні перехідно-швидкісні смуги; 

— зовнішні суміщені перехідно-швидкісні смуги. 

На рисунку Б.8 та рисунку Б.9 наведені приклади найбільш вживаних 

із існуючих варіантів кільцевих транспортних розв'язок. 

 При інших варіантах комбінацій елементів кільцевих транспортних 

розв'язок у розрахунках довжин в односмуговому обчисленні 

рекомендується дотримуватися вищевказаних принципів. 

 

Б.2.2.1 Кільцеві транспортні розв’язки в одному рівні з однією 

смугою руху 

У разі перетину двох автомобільних доріг кільцева транспортна 

розв'язка в одному рівні з однією смугою руху не додає додаткової 

довжини ні до однієї з доріг, що перетинаються (рисунок Б.8). Похибка, що 

створюється на ділянках переплетення траєкторії руху по обом дорогам, 

вважається допустимою, а розрахункові формули довжини в 

односмуговому обчисленні (Б.1, Б.2) не змінюються. 
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Рисунок Б.8 — Схема для розрахунку параметрів довжин смуг руху на 

кільцевій транспортній розв'язці без улаштування перехідно-швидкісних 

смуг 

 

 У разі примикання (рисунок Б.9), всі елементи транспортної розв'язки 

враховуються в односмуговому обчисленні до головної дороги. 
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Рисунок Б.9 — Схема для розрахунку параметрів довжин смуг руху на 

кільцевій транспортній розв'язці без улаштування перехідно-швидкісних 

смуг 

 

Додаткова довжина в односмуговому обчисленні незалежно від кута 

примикання, яка додається до головної дороги, розраховується за 

формулою (Б.7): 

 

.  0,785додL D
 (Б.7) 

 

де D — діаметр центрального острівця транспортної розв'язки. 

Початком/кінцем другорядної дороги вважається найвіддаленіша 

точка сполучення з'їзду транспортної розв'язки із смугою руху другорядної 

дороги. 

Б.2.2.2 Кільцеві транспортні розв’язки в одному рівні з двома і 

більше смугами руху 
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Цей тип транспортної розв'язки зазвичай влаштовується з перехідно-

швидкісними смугами на обох дорогах (рисунок Б.10), які разом з 

внутрішньої смугою кільцевої транспортної розв'язки створюють додаткову 

довжину головної дороги в односмуговому обчисленні: 

 

. . . . . ( ) ( ),4   280 3 3,14 11,25дод см г ПШС см р ПШСL L L D       
 (Б.8) 

 

де L см. г. ПШС — довжина смуги гальмування перехідно-швидкісної смуги; 

     L см. р. ПШС — довжина смуги розгону перехідно-швидкісної смуги; 

     D — діаметр центрального острівця транспортної розв'язки. 

Рисунок Б.10 — Схема для розрахунку параметрів довжин смуг руху на 

кільцевій транспортній розв'язці з улаштуванням перехідно-швидкісних 

смуг 
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У разі примикання (рис. Б.11) всі елементи транспортної розв'язки 

враховуються в односмуговому обчисленні до головної дороги: 

 
. . г. . . ( )

( ) ( )0

3 350 2,5

3,14 11,25 ,5 3,14 3,75

дод см ПШС см р ПШСL L L

D D

     

      
 (Б.9) 

 

Початком/кінцем другорядної дороги вважається найвіддаленіша 

точка сполучення клинів відгону перехідно-швидкісних смуг з смугами руху 

другорядної дороги. 

 

Рисунок Б.11 — Схема для розрахунку параметрів довжин смуг руху на 

кільцевій транспортній розв'язці з улаштуванням перехідно-швидкісних 

смуг 
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Б.2.2.3 Кільцеві транспортні розв’язки в одному рівні з двома і 

більше смугами руху та наскрізним проїздом (рисунки Б.12 –– Б.13) 

 

Рисунок Б.12 — Схема для розрахунку параметрів довжин смуг руху на 

кільцевій транспортній розв'язці за умови, що другорядна дорога 

влаштована по наскрізному проїзду 

 

Додаткова довжина головної дороги в односмуговому обчисленні за 

формулою: 

 
. . . . .  4 280

)

( )

( )

3 3,14

11,25 0,5 3,14 3,75(

дод см г ПШС см р ПШСL L L

D D

      

     
 

(Б.10) 
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Рисунок Б.13 — Схема для розрахунку параметрів довжин смуг руху на 

кільцевій транспортній розв'язці за умови, що головна дорога влаштована 

по наскрізному проїзду 

 

Додаткова довжина головної дороги в односмуговому обчисленні за 

формулою: 

 
. . . . .  4 280

)4

( )

( )

3

3,1 11,25 0,5 3,14 3 5( ,7

дод см г ПШС см р ПШСL L L

D D

     

      
 

(Б.11) 
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Б.2.3 Лівий віднесений поворот з внутрішньою перехідно-

швидкісною смугою 

Б.2.3.1 Лівий віднесений поворот з внутрішньою перехідно-

швидкісною смугою з багатосмугових доріг 

Додаткова довжина в односмуговому обчисленні утворюється за 

рахунок смуги гальмування перехідно-швидкісної смуги, влаштованої за 

рахунок розподілювальної смуги і смуги розгону перехідно-швидкісної 

смуги лівого віднесеного повороту (рисунок Б.14): 

Рисунок Б.14 — Схема для розрахунку параметрів додаткових довжин 

смуг руху для лівого віднесеного повороту 

 

. . . . . 70дод см г ПШС см р ПШС ПЧL L L L   
 (Б.12) 

 

де L см. г. ПШС — довжина смуги гальмування перехідно-швидкісної смуги; 

     L см. р. ПШС — довжина смуги розгону перехідно-швидкісної смуги; 

     L ПЧ — довжина смуги проїзду, що дорівнює ширині проїзної частини 

з'їзду. 
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Б.2.3.2 Лівий віднесений поворот з внутрішньою смугою 

гальмування перехідно-швидкісної смуги з багатосмугових доріг 

Додаткова довжина в односмуговому обчисленні утворюється за 

рахунок смуги гальмування перехідно-швидкісної смуги влаштованої за 

рахунок розподілювальної смуги (рисунок Б.15): 

 

Рисунок Б.15 — Схема для розрахунку параметрів додаткових довжин 

смуг руху для лівого віднесеного повороту 

 

. . . 35дод см г ПШС ПЧL L L  
 (Б.13) 

 

де L см. г. ПШС — довжина смуги гальмування перехідно-швидкісної смуги; 

     L ПЧ — довжина смуги проїзду, що дорівнює ширині проїзної частини 

з'їзду. 

 

Б.2.3.3 Лівий віднесений поворот з внутрішньою перехідно-

швидкісною смугою на двосмугових дорогах 

 Додаткова довжина в односмуговому обчисленні утворюється за 

рахунок одностороннього зовнішнього розширення (рисунок Б.16): 
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Рисунок Б.16 — Схема для розрахунку параметрів додаткових довжин 

смуг руху для лівого віднесеного повороту 

 

. . . 70дод см г ПШС ПЧL L L  
 (Б.14) 

 

де L см. г. ПШС — довжина одностороннього зовнішнього розширення, що 

дорівнює довжині смуги гальмування перехідно-швидкісної смуги; 

     L ПЧ — довжина смуги проїзду, що дорівнює ширині проїзної частини 

з'їзду. 

 

Б.2.4 З'їзди-виїзди на другорядні дороги 

З'їзди–виїзди вважаються транспортними розв'язками, якщо на них 

влаштовані перехідно-швидкісні смуга та/або додаткові, каналізовані 

розміткою/острівцями, смуги руху. 

Нижче наведені приклади найбільш вживаних із існуючих варіантів 

елементів з'їздів-виїздів як транспортних розв'язок (див. рисунки Б.17 — 

Б.19). 
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Рисунок Б.17 — Схема для розрахунку параметрів додаткових довжин 

смуг руху 

 

Додаткова довжина в односмуговому обчисленні утворюється за 

рахунок суміщеної перехідно-швидкісної смуги по головній дорозі, 

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

 
. . . . . 

. ./ . .   '

15

 4  210 2 3,14

( )дод см г ПШС см р ПШС

см р см г ПШС з їзду

L L L

L R

   

     
 

(Б.15) 

 

 

де L см. г. ПШС — довжина смуги гальмування перехідно-швидкісної смуги 

головної дороги; 

     L см. р. ПШС — довжина смуги розгону перехідно-швидкісної смуги головної 

дороги; 

     L см. р./ см. г. ПШС з'їзду — більша з довжин смуги гальмування чи смуги 

розгону перехідно-швидкісної смуги на з'їзді; 

     R — радіус заокруглення каналізованих смуг руху з'їзду. 
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Рисунок Б.18 — Схема для розрахунку параметрів додаткових довжин 

смуг руху 

 

Додаткова довжина в односмуговому обчисленні утворюється за 

рахунок суміщеної перехідно-швидкісної смуги по головній дорозі та 

каналізованих смуг руху на з'їзді: 

 

. . . . . 15 2  3( ) ,14дод см г ПШС см р ПШСL L L R     
 (Б.16) 

 

де L см. г. ПШС — довжина смуги гальмування перехідно-швидкісної смуги 

головної дороги; 

     L см. р. ПШС — довжина смуги розгону перехідно-швидкісної смуги головної 

дороги; 

     R — радіус заокруглення каналізованих смуг руху з'їзду. 

 



прДСТУ ХХХХ:202Х 
 

89 
 

 

Рисунок Б.19 — Схема для розрахунку параметрів додаткових довжин 

смуг руху 

 

Додаткова довжина в односмуговому обчисленні утворюється тільки 

за рахунок суміщеної перехідно-швидкісної смуги по головній дорозі: 

 

. . . . . ( )15дод см г ПШС см р ПШСL L L  
 (Б.17) 

 

де L см. г. ПШС — довжина смуги гальмування перехідно-швидкісної смуги 

головної дороги; 

     L см. р. ПШС — довжина смуги розгону перехідно-швидкісної смуги головної 

дороги. 

Площа покриву з'їзду обліковується як параметр "простого об'єкта" — 

з'їзд за відповідними правилами. 
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ДОДАТОК В 

(довідковий) 

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ДОВІДНИКІВ ЩОДО ФОРМУВАННЯ 

ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ДОРОЖНІМИ АКТИВАМИ 

В.1 Основні положення 

Довідники є складовою комплексу підготовки даних та призначені для: 

–– однозначного внесення даних в таблиці КПД і базу даних; 

–– однозначного відображення даних у графічному редакторі. 

Проєкт Довідників налічує два розділи:  

–– Довідники технічних термінів; 

–– Довідники умовних познак, форм та кольорів призначених для 

програмування відображень у графічному редакторі. Даний розділ є 

службовим і не передбачений для розміщення у КПД. 

В кожному підрозділі Довідники розташовані в алфавітному порядку. 

Всі довідники мають однакову структуру побудови (рисунок В.1 та 

рисунок В.2): 

 

Рисунок В.1 — Приклад структури побудови Довідника з одним видом 

даних 
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Рисунок В.2 — Приклад структури побудови Довідника з додатковими даними 
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В.2 Довідники термінів 

В.2.1 Довідник "Балансоутримувачі" 
ID Найменування 

балансоутри-
мувача 

Область Посилання на 
сайт 

Юридична 
адреса 

Телефон 
чергового / 
приймальні 

А В С D E F 

      

      

Примітки. 
1. За наявності посилання на сайт (поле "D" - заповнено), поле "E" і "F" не 
заповнюються.  
2. За відсутності посилання на сайт (поле "D" - не заповнено), поля "E" і "F" обов'язково 
заповнюються. 
3. Подальше заповнення Довідника буде відбуватися на етапі експериментального 
впровадження. 
 

В.2.2 Довідник "Варіанти розташування огороджень та направляючих 
пристроїв" 

ID Варіанти розташування огороджень та направляючих пристроїв 

А В 

  

  

 

В.2.3 Довідник "Види виробничих потужностей" 
ID Види виробничих потужностей 

А В 

  

  

 

В.2.4 Довідник "Види водотоків / водойм" 
ID Види водотоків / водойм 

А В 

  

  

 

В.2.5 Довідник "Види ґрунтів" 
ID Види ґрунтів 

А В 
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В.2.6 Довідник "Види ДТП" 
 

ID Код 
виду 
ДТП 

Назва виду ДТП Код 
категорії 

ДТП 

Категорія ДТП 

А В C D E 
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В.2.7 Довідник "Види машин та механізмів" 
ID Види машин та механізмів 

А В 

  

  

 

В.2.8 Довідник "Види недоліків утримання ДТП" 
ID Код виду 

недоліку 
утримання 

Види недоліків утримання при описі ДТП 

А В С 

   

   

 

В.2.9 Довідник "Види освітленості_ДТП" 
ID Код виду 

недоліку 
утримання 

Види освітленості при описі ДТП 

А В С 

   

   

 

В.2.10 Довідник "Види перешкод" 
ID Види перешкод 

А В 

  

  

 

В.2.11 Довідник "Види погодних умов_ДТП" 
ID Код виду 

недоліку 
утримання 

Види погодних умов при описі ДТП 

А В С 

   

   

 

В.2.12 Довідник "Види порушень ПДР" 
ID Види порушень ПДР при описі ДТП 

А В 

  

  

 

В.2.13 Довідник "Види стану споруд" 
ID Види стану споруд 

А В 
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В.2.14 Довідник "Вплив в'яжучого Ка" 
ID Можливі відхилення від норми Числове значення 

коефіцієнта 

А В С 

   

   

 

В.2.15 Довідник "Вплив міцності складових шару Кмс" 
ID Можливі відхилення від норми Числове значення 

коефіцієнта 

А В С 

   

   

 

В.2.16 Довідник "Вплив умов служби шару Кс" 
ID Можливі відхилення від норми Числове значення 

коефіцієнта 

А В С 

   

   

 

В.2.17 Довідник "Вплив щільності шару Кт" 
ID Можливі відхилення від норми Числове значення 

коефіцієнта 

А В С 

   

   

 

В.2.18 Довідник "Групи розмітки" 
ID Групи розмітки 

А В 

  

  

 

В.2.19 Довідник "Засоби прокладання комунікацій" 
ID Засоби прокладання комунікацій 

А В 

  

  

 

В.2.20 Довідник "Знаки дорожні" 
ID №№ Знаків дорожніх згідно з ДСТУ 4100:2021 

А В 
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В.2.21 Довідник "Індекси світлофорів" 
ID Індекси світлофорів згідно ДСТУ 4100:2014 

А В 

  

  

 

В.2.22 Довідник "Індекси та назви доріг" 
ID Індекс дороги Назва дороги 

А В С 

   

   
 

В.2.23 Довідник "Категорії доріг" 
ID Категорія 

доріг 
Нормативна ширина смуги руху, м 

А В С 

   

   

 

В.2.24 Довідник "Конструкції огороджень" 
ID Конструкції огороджень 

А В 

  

  

 

В.2.25 Довідник "Матеріали додаткового укріплення дна ВПЕ" 
ID Матеріали додаткового укріплення дна ВПЕ 

А В 

  

  
 

В.2.26 Довідник "Матеріали перил" 
ID Матеріали перил 

А В 

  

  

 

В.2.27 Довідник "Матеріали тіла штучних споруд" 
ID Матеріали тіла штучних споруд 

А В 

  

  

 

В.2.28 Довідник "Матеріали даху будівлі" 
ID Матеріали даху будівлі 

А В 
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В.2.29 Довідник "Матеріали дренажних колодязів" 
ID Матеріали дренажних колодязів 

А В 

  

  

 

В.2.30 Довідник "Матеріали дренажних труб" 
ID Матеріали дренажних труб 

А В 

  

  

 

В.2.31 Довідник "Матеріали екранів" 
ID Матеріали екранів 

А В 

  

  

 

В.2.32 Довідник "Матеріали елементів оголовків" 
ID Матеріали елементів оголовків 

А В 

  

  

 

В.2.33 Довідник "Матеріали елементів та стоянів огороджень" 
ID Матеріали елементів та стоянів огороджень 

А В 

  

  

 

В.2.34 Довідник "Матеріали капіляропереривальні" 
ID Матеріали капіляропереривальні 

А В 

  

  

 

В.2.35 Довідник "Матеріали льодорізів" 
ID Матеріали льодорізів 

А В 

  

  

 

В.2.36 Довідник "Матеріали напрямних пристроїв" 
ID Матеріали напрямних пристроїв 

А В 
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В.2.37 Довідник "Матеріали основи фундаментів штучних споруд" 
ID Матеріали основи фундаментів штучних споруд 

А В 

  

  

 

В.2.38 Довідник "Матеріали підпірних стін" 
ID Матеріали підпірних стін 

А В 

  

  

 

В.2.39 Довідник "Матеріали розмітки" 
ID Матеріали розмітки 

А В 

  

  

 

В.2.40 Довідник "Матеріали стін будівлі" 
ID Матеріали стін будівлі 

А В 

  

  

 

В.2.41 Довідник "Матеріали тіла опор" 
ID Матеріали тіла опор 

А В 

  

  

 

В.2.42 Довідник "Матеріали укріплення укосів земляного полотна на 
штучних спорудах" 

ID Матеріали укріплення укосів земляного полотна на штучних 
спорудах 

А В 

  

  

 

В.2.43 Довідник "Матеріали фундаментів штучних споруд" 
ID Матеріали фундаментів штучних споруд 

А В 
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В.2.44 Довідник "Матеріали конструктивних шарів дорожнього одягу" 
ID Матеріали конструктивних шарів 

дорожнього одягу 
В'яжуче, добавки Модуль 

пружності 
Е, Мпа 

А В C D 

     

    

 

В.2.45 Довідник "Напрямки течії" 
ID Напрямки течії 

А В 

  

  

 

В.2.46 Довідник "Напрямки" 
ID Напрямки 

А В 

  

  

 

В.2.47 Довідник "Номери розмітки" 
ID Номери розмітки 

А В 
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В.2.48 Довідник "Об'єкти" 
ID 

об'єкта 
ID 

Індексу  
дороги 

ID Індексу  
балансо-

утримувача 

Індекс 
дороги 

Назва дороги, підходів, обходів, транспортних розв'язок № з'їзду 
транспортної 

розв'язки 

       

       
 
Примітка. 
Продовження Довідника стосовно доріг індексу "Т" має бути заповнено на стадії дослідного впровадження. 
 

В.2.49 Довідник "Підрядники" 
ID Найменування Підрядника з утримання 

дороги 
Юридична адреса Посилання на сайт ID 

балансоутри-
мувача  

     

     

 
Примітки. 
 1. Даний довідник створюється та актуалізується на стадії дослідного впровадження, частково - за результатами 
паспортизації доріг. 
 2. Довідник може корегуватися щорічно, за результатами тендерів на утримання доріг. 
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В.2.50 Довідник "Призначення екранів" 
ID Призначення екранів 

А В 

  

  

 

В.2.51 Довідник "Призначення знаків для напрямків руху" 
ID Призначення знаків для напрямків руху 

А В 

  

  

 

В.2.52 Довідник "Призначення лісосмуг та озеленення" 
ID Призначення лісосмуг та озеленення 

А В 

  

  

 

В.2.53 Довідник "Призначення лотків" 
ID Призначення лотків 

А В 

  

  
 

В.2.54 Довідник "Призначення майданчиків" 
ID Призначення майданчиків 

А В 

  

  

 

В.2.55 Довідник "Призначення оголовків" 
ID Призначення оголовків 

А В 

  

  

 

В.2.56 Довідник "Типи підпірних стін" 
ID Типи підпірних стін 

А В 

  

  

 

В.2.57 Довідник "Природні фактори, що зумовлюють складність утримання" 
ID Природні фактори, що зумовлюють складність утримання 

А В 
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В.2.58 Довідник "Проєктні навантаги мостових споруд" 
ID Проєктні навантаги мостових споруд 

А В 

  

  

 

В.2.59 Довідник "Регуляційні споруди" 
ID Регуляційні споруди 

А В 

  

  

 
В.2.60 Довідник "Рівні перетину з дорогою" 

ID Рівні перетину з дорогою 

А В 

  

  

 

В.2.61 Довідник "Розташування дорожніх знаків та світлофорів" 
ID Розташування дорожніх знаків та світлофорів 

А В 

  

  

 

В.2.62 Довідник "Розташування розмітки між елементами поперечного 
профілю" 

ID Розташування розмітки між елементами поперечного профілю 

А В 

  

  

 

В.2.63 Довідник "Світлоповертальні елементи" 
ID Світлоповертальні елементи 

А В 

  

  

 

В.2.64 Довідник "Способи поперечного об'єднання прогонових будов" 
ID Способи поперечного об'єднання прогонових будов 

А В 

  

  

 

В.2.65 Довідник "Стани виробничих потужностей" 
ID Стан виробничої потужності 

А В 
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В.2.66 Довідник "Статичні схеми мостових споруд" 
ID Статичні схеми мостових споруд 

А В 

  

  

 

В.2.67 Довідник "Статуси" 
ID Найменування статусу 

А В 

  

  

 

В.2.68 Довідник "Терміни наявності/відсутності" 
ID Терміни 

А В 

  

  

 

В.2.69 Довідник "Типи автоматичних електронних засобів збору даних" 
ID Типи автоматичних електронних засобів збору даних 

А В 

  

  

 

В.2.70 Довідник "Типи вентиляції" 
ID Типи вентиляції 

А В 

  

  

 

В.2.71 Довідник "Типи комунікацій, що перепускаються штучною спорудою" 
ID Типи комунікацій 

А В 

  

  

 

В.2.72 Довідник "Типи освітлення тунелів та підземних пішохідних 
переходів" 

ID Типи освітлення 

А В 

  

  

 

В.2.73 Довідник "Типи антисейсмічних пристроїв" 
ID Типи антисейсмічних пристроїв 

А В 
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В.2.74 Довідник "Типи бар'єрів безпеки" 
ID Типи бар'єрів безпеки 

А В 

  

  

 

В.2.75 Довідник "Типи водовідведення з селезахисної споруди" 
ID Типи водовідведення з селезахисної споруди 

А В 

  

  

 

В.2.76 Довідник "Типи водовідведення" 
ID Типи водовідведення 

А В 

  

  

 

В.2.77 Довідник "Типи гасників енергії" 
ID Типи гасників енергії 

А В 

  

  

 

В.2.78 Довідник "Типи гідроізоляції" 
ID Типи гідроізоляції 

А В 

  

  

 

В.2.79 Довідник "Типи деформаційних швів" 
ID Типи деформаційних швів 

А В 

  

  

 

В.2.80 Довідник "Типи дренажів" 
ID Типи дренажів 

А В 

  

  

 

В.2.81 Довідник "Типи заходів" 
ID Типи заходів 

А В 
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В.2.82 Довідник "Типи комунікацій" 
ID Типи комунікацій 

А В 

  

  

 

В.2.83 Довідник "Типи конструкцій дренажів" 
ID Типи конструкцій дренажів 

А В 

  

  

 

В.2.84 Довідник "Типи конструкцій огороджень" 
ID Типи конструкцій огороджень 

А В 

  

  

 

В.2.85 Довідник "Типи конструкцій опор" 
ID Типи конструкцій опор 

А В 

  

  

 

В.2.86 Довідник "Типи конструкцій прогонових будов" 
ID Типи конструкцій прогонових будов 

А В 

  

  

 

В.2.87 Довідник "Тип кріплення дорожнього знаку, світлофору" 
ID Тип кріплення дорожнього знаку, світлофору 

А В 

  

  

 

В.2.88 Довідник "Типи лотків" 
ID Типи лотків 

А В 

  

  

 

В.2.89 Довідник "Типи льодорізів" 
ID Типи льодорізів 

А В 
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В.2.90 Довідник "Типи мостових споруд" 
ID Типи мостових споруд 

А В 

  

  

 

В.2.91 Довідник "Типи напрямних пристроїв" 
ID Типи напрямних пристроїв 

А В 

  

  

 

В.2.92 Довідник "Типи нерухомих опорних частин" 
ID Типи нерухомих опорних частин 

А В 

  

  

 

В.2.93 Довідник "Типи об’єктів дорожнього сервісу" 
ID Типи об’єктів дорожнього сервісу 

А В 

  

  

 

В.2.94 Довідник "Типи об’єктів інфраструктури" 
ID Типи об’єктів інфраструктури 

А В 

  

  

 

В.2.95 Довідник "Типи оголовків" 
ID Типи оголовків 

А В 

  

  

 

В.2.96 Довідник "Типи огороджень" 
ID Типи огороджень 

А В 

  

  

 

В.2.97 Довідник "Типи очисних споруд" 
ID Типи очисних споруд 

А В 

  

  

Примітка. 
Дані для подальшого заповнення повинні бути надані Замовником. 
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В.2.98 Довідник "Типи паль стабілізаційних полів" 
ID Типи паль стабілізаційних полів 

А В 

  

  

 

В.2.99 Довідник "Типи підпірних стін" 
ID Типи підпірних стін 

А В 

  

  

 

В.2.100 Довідник "Типи руйнувань та недоліків утримання основних смуг 
руху" 

ID Вид недоліку OSL 
№ 

Опис недоліку 

А В C D 

    

    

 

В.2.101 Довідник "Типи руйнувань та недоліків утримання узбіч" 
ID Вид недоліку OSL 

№ 
Опис недоліку 

А В C D 

    

    

 

В.2.102 Довідник "Типи руйнувань та недоліків утримання укосів земляного 
полотна" 

ID Вид недоліку OSL 
№ 

Опис недоліку 

А В C D 

    

    

 

В.2.103 Довідник "Типи рухомих опорних частин" 
ID Типи рухомих опорних частин 

А В 

  

  

 

В.2.104 Довідник "Типи селезахисних споруд" 
ID Типи селезахисних споруд 

А В 
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В.2.105 Довідник "Типи споруд підходів до підземних та надземних 
пішохідних переходів" 

ID Типи споруд підходів до підземних та надземних пішохідних 
переходів 

А В 

  

  

 

В.2.106 Довідник "Типи тротуарів на штучних спорудах" 
ID Типи тротуарів на штучних спорудах 

А В 

  

  

 

В.2.107 Довідник "Типи тротуарів" 
ID Типи тротуарів 

А В 

  

  

 

В.2.108 Довідник "Типи тунелів" 
ID Типи тунелів 

А В 

  

  

 

В.2.109 Довідник "Типи угідь" 
ID Типи угідь 

А В 

  

  

 

В.2.110 Довідник "Типи форми тіла штучних споруд" 
ID Типи форми тіла штучних споруд 

А В 

  

  

 

В.2.111 Довідник "Типи фундаментів опор" 
ID Типи фундаментів опор 

А В 

  

  
 

В.2.112 Довідник "Типові проєкти прогонових будов" 
ID Типові проєкти прогонових будов 

А В 
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В.2.113 Довідник "Типорозміри дорожніх знаків" 
ID Типорозміри дорожніх знаків 

А В 

  

  

 

В.2.114 Довідник "Характер роботи ВПЕ" 
ID Типорозміри дорожніх знаків 

А В 
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В.2.115 Довідник "Розподіл доріг за областями" 
ID 

індексу 
області 

Назва балансо-
утримувача 

ID індексів доріг 

                      

                      

 
 
 
 
 

В.2.116 Довідник "Типи руйнувань та недоліків утримання основних смуг руху" 
ID Вид недоліку OSL 

№ 
Опис недоліку Службові дані 

Пора 
року 

Одиниці 
виміру 

термінів 

Нормати
вний 

термін 
усунення 

Штра
фний 
термін 

Штрафн
і бали 

Нормати
вний 

термін 
усунення 
(годин) 

Штраф
ний 

термін 
Годин) 

А В C D E F G H I J K 
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ДОДАТОК Г 

(довідковий) 

БІБЛІОГРАФІЯ 

1 Закон України «Про автомобільні дороги» 

2 Закон України «Про Національну програму інформатизації» 

3 Закон України «Про електронні документи та електронний 

документообіг» 

4 Закон Україні «Про національну інфраструктуру геопросторових 

даних» 

5 ДБН В.1.1-24-2009 Захист від небезпечних геологічних процесів, 

шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Захист від небезпечних 

геологічних процесів. Основні положення проектування, затверджені 

наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 

07.12.2209 р. № 566 

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

Частина ІІ. Будівництво 

7 ДБН В.2.3-22:2009 Мости та труби. Основні вимоги проектування 

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

маршрутного транспорту. Загальні вимоги проектування 

9 ГБН В.2.3-37641918-555:2016 Автомобільні дороги. Транспортні 

розв’язки в одному рівні. Проектування. 
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Код УКНД  

 
Ключові слова: геоінформаційна система автомобільних доріг, паспорт 

автомобільних доріг, склад геоінформаційної системи, вимоги до робіт з 

інформаційного забезпечення. 
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