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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 
 

 

ГЕОІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА 

АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ 

Частина 2. Вимоги щодо робіт з наповнення 

 

GEOINFORMATION SYSTEM OF PUBLIC ROADS 

Part 2. Requirements for filling works 
 

 
Чинний від 202Х–ХХ–ХХ 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

1.1 Цей стандарт встановлює вимоги щодо наповнення бази даних 

геоінформаційної  системи керування дорожніми активами та поширюється 

на комплекс робіт зі збору, оброблення та зберігання геоінформаційних 

даних про автомобільні дороги загального користування (далі – 

автомобільні дороги). 

1.2 Цей стандарт встановлює вимоги до геоінформаційної системи 

автомобільних доріг загального користування та щодо робіт з її 

наповнення. 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти: 

ДСТУ 8751:2017 Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні і 

напрямні пристрої. Правила використання. Загальні технічні вимоги 

ДСТУ 2587:2021 Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. 

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

технічні умови. Правила застосування 

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]: геоінформаційні системи; 

–– [3]: електронний документ; 

–– ДБН В.2.3-4 [5]: транспортна розв'язка; 

–– ДБН В.2.3-22 [6]: 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. 

В цьому стандарті вжито терміни наведені в ДСТУ ХХХХ:20ХХ 

Частина 1. 

4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ 

АЗС –– автозаправна станція; 

АЕЗЗД –– автоматичні електронні засоби збору даних; 

ГЗС –– газозаправна станція; 

ГІС –– географічна інформаційна система; 
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ГІСДА –– геоінформаційна система керування дорожніми активами; 

ДГМ –– державна геодезична мережа; 

ДІЦ –– дорожній інформаційний центр; 

ДСПП –– дорожня станція патрульної поліції; 

ЕЗС –– електрозарядна станція; 

КЕП –– кваліфікований електронний підпис; 

КПД –– комплекс підготовки даних; 

СІЗ –– система інформаційного забезпечення; 

СТО –– станція технічного обслуговування; 

УКС-2000 –– державна геодезична референційна система координат; 

API –– Application Programming Interface, прикладни́й програ́мний 

інтерфе́йс (інтерфейс програмування застосунків, інтерфейс прикладного 

програмування); 

WGS-84 –– World Geodetic System 1984, тривимірна система 

координат для встановлення розташування на поверхні Землі. 

5 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

5.1 Роботи з інформаційного забезпечення дорожнього господарства 

поділяються на: 

–– польові роботи зі збирання даних про наявність простих об’єктів, їх 

первісну конструкцію, актуальні результати деградації споруд, недоліки 

утримання; 

–– камеральні роботи з оброблювання результатів польових робіт та 

підготовки для розрахунків і обґрунтування стану простих об’єктів; 

–– внесення даних до ГІСДА, їх зберігання, архівування та 

актуалізація; 

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
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
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–– аналітичні розрахунки стану об’єктів, моделювання та 

прогнозування подальшої працездатності об’єктів, рекомендацій з 

утримання та ремонту об’єктів; 

–– регламентні роботи з утримання електронної інфраструктури в 

працездатному стані. 

5.2 Роботи по збору, опрацюванню та внесенню даних до ГІСДА 

поділяються на: 

–– базові одноразові роботи по створенню програмно-апаратної 

інфраструктури СІЗ; 

–– базові одноразові роботи по первинному повномасштабному опису 

активів автомобільної дороги із складанням цифрової моделі дороги та 

оточуючого рельєфу (паспортизації дороги); 

–– багаторазові роботи по системній (згідно обґрунтованих термінів) 

актуалізації стану об’єктів та явищ; 

–– поточні регламентні роботи з утримання електронної 

інфраструктури в працездатному стані. 

5.3 За строками актуалізації, дані та роботи з їх збирання, 

опрацювання та внесення до ГІСДА поділяються на: 

–– довгострокові, фактичний строк змінення яких може складати 

десятиріччя; 

–– короткострокові, фактичний строк змінення яких можна 

спрогнозувати або спланувати і може складати від чотирьох місяців до 

декількох років; 

–– оперативні дані про явища або події, фактичний строк виникнення 

яких неможливо спрогнозувати, але можуть статися будь-якої миті та 

мають значний вплив на зміну режимів руху; 

–– оперативні дані про недоліки утримання автомобільних доріг, які 

утримуються на умовах оплати за кінцевими результатами. 
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6 БАЗОВІ РОБОТИ 

6.1 Базові роботи зі створення програмно-апаратної 

інфраструктури системи інформаційного забезпечення 

Базові роботи із створення програмно-апаратної інфраструктури СІЗ 

можуть відбуватися одноразово та багаторазово. Поняття «одноразовості» 

у проведенні відповідних робіт є достатньо умовним. Зважаючи на темп 

розвитку техніки, інформаційних технологій, засобів програмного 

забезпечення, в певний проміжок часу виникне потреба в 

удосконаленні/розвитку комп’ютерної інфраструктури та програмного 

забезпечення. 

6.1.1 Обладнання 

Цей стандарт не регламентує технічні, кількісні та якісні вимоги до 

комп’ютерної апаратної частини інфраструктури, обмежуючись вимогами 

забезпечення: 

–– працездатності встановлених програмних продуктів у постійному 

режимі 24 години на добу, 7 днів на тиждень, 365 днів на рік; 

–– працездатності комплексної системи захисту інформації; 

–– можливості збереження, подвійного резервування та архівування 

даних ГІСДА в масштабах всього дорожнього господарства; 

–– доступу користувачів для внесення даних до ГІСДА та отримання 

інформації на умовах віддаленого доступу. 

6.1.2 Вимоги до програмного забезпечення ГІСДА 

6.1.2.1 Вимоги до архітектури 

6.1.2.1.1 Архітектура ГІСДА повинна забезпечувати необхідні ресурси 

для розміщення базового програмного забезпечення, серійного або 

розробленого, відповідно до вимог проєкту, і можливості для подальшого 

розміщення на ньому нових додатків/модулів. 
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6.1.2.1.2 ГІСДА повинна мати трирівневу архітектуру програмно-

технічного забезпечення (клієнт-браузер / сервер додатків / сервер бази 

даних). 

6.1.2.1.3 ГІСДА повинна містити у своєму складі: 

–– клієнтське робоче місце, що забезпечує доступ через Web-

інтерфейс та яке реалізує принцип «єдиного вікна»; 

 –– серверну складову. 

6.1.2.1.4 ГІСДА повинна надавати веб-інтерфейс для роботи кінцевих 

користувачів, мати вбудовані веб-інструменти для доопрацювання та 

розвитку рішення, вбудовані інструменти для адміністрування. Інтерфейс 

користувача повинен відповідати вимогам HTML5 або іншим, більш 

сучасним розробкам. 

6.1.2.1.5 ГІСДА повинна підтримувати роботу кінцевих користувачів 

на платформах Windows, Linux, Mac OS, Android, IOS (робочі місця на 

ноутбуках, планшетах та смартфонах) через веб-інтерфейс, включаючи 

підтримку найпоширеніших браузерів (Chrome, Firefox, Edge, Safari). 

6.1.2.1.6 ГІСДА повинна мати відкриті документовані та 

стандартизовані інтерфейси для потенційної інтеграції зі сторонніми 

програмними системами інших розробників з використанням REST АРІ або 

SOAP. Детальна технологія інтеграції має бути погоджена між виконавцем 

та замовником додатково.  

6.1.2.1.7 Інфраструктура ГІСДА повинна бути призначена для 

використання однією організацією, що включає внутрішніх користувачів 

замовника з можливістю надання послуг зовнішнім користувачам (модель 

«Гібридна хмара»). 

6.1.2.2 Програмно-апаратні вимоги 

Операційне середовище ГІСДА має бути організоване на основі 

технології віртуалізації VMWare (використання Microsoft Hyper-V або Oracle 

VM за погодженням із Замовником). 
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ГІСДА повинна працювати в 64 розрядних cерверних операційних 

системах Windows Server та Linux. 

ГІСДА повинна підтримувати веб-сервери IIS 8.5 або вище та Apache. 

ГІСДА повинна бути розроблена та оптимізована для використання 

реляційних баз даних або нереляційних баз даних, або їх комбінації для 

досягнення максимальної продуктивності технології «клієнт-сервер», 

забезпечення цілісності даних і підвищення рівня безпеки даних. 

6.1.2.3 Вимоги до налаштування та адаптації 

ГІСДА повинна забезпечувати можливість візуального контролю за її 

станом, перебігом операцій та діями користувачів. 

ГІСДА повинна забезпечувати можливість призначення різних рівнів 

доступу окремим користувачам або групі (пулу) користувачів 

(розмежування ролей). 

ГІСДА повинна забезпечувати можливість як синхронного, так і 

асинхронного виконання операцій.  

ГІСДА повинна забезпечувати оцінювання (валідацію) та верифікацію 

внесених даних, в тому числі і за допомогою КПД. 

У програмних засобах ГІСДА повинна бути функція контекстної 

довідки та швидкого доступу відповідного розділу інструкції користувача. 

6.1.2.4 Вимоги до обробки файлів та медіа 

ГІСДА повинна забезпечувати: 

–– зберігання і обробку таких даних, як документи, креслення, 

зображення, аудіо, відео тощо, підтримувати керування версіями файлів і 

надавати можливості для створення анотацій; 

–– можливість зберігання метаконтенту (текстові документи, 

електронні таблиці, зображення, відео та презентації тощо) та його пошуку; 

–– можливість перегляду зображень, документів, аудіо та відео. 

6.1.2.5 Вимоги до мови 

Мовою програмних засобів ГІСДА є українська. 
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Ця вимога стосується форм інтерфейсів взаємодії програмних засобів 

ГІСДА з користувачами, вбудованих словників побутових термінів та 

довідників технічних термінів, позначок і написів меню та інформаційних 

шарів, звітів, текстів довідок, супровідної документації та довідкової 

підтримки. 

6.1.2.6 Вимоги до дат та часових відміток 

ГІСДА повинна належним чином відображати, розраховувати та 

передавати дати внесення та актуалізації даних. Дати повинні відповідати 

григоріанському календарю. 

Потрібно врахувати, що час виражається в українському стилі (UTС  

+ 2 години) та використовуються переходи між зимовим та літнім часом 

згідно порядку обчислення часу на території України, затвердженого [4]. 

6.1.2.7 Вимоги до волюметричних характеристик 

ГІСДА повинна: 

–– забезпечувати відмовостійку роботу в постійному режимі 24 

години на добу, 7 днів на тиждень, 365 днів на рік та гарантувати 

доступність для роботи кінцевих користувачів на рівні щонайменше 95 %; 

–– забезпечувати засоби збереження даних у випадку збоїв у роботі 

та можливість їх відновлення з резервної копії; 

–– мати можливість забезпечувати роботу щонайменше 1000 

зареєстрованих користувачів; 

–– мати можливість забезпечувати одночасну роботу щонайменше 

100 користувачів; 

–– підтримувати пошук даних; 

–– підтримувати можливість запуску фонових процесів і механізмів 

обміну даними з іншими системами за допомогою API. 

Час реакції клієнтського інтерфейсу ГІСДА має забезпечувати роботу 

користувача в режимі «реального часу». 
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6.1.2.8 Вимоги до захисту даних 

Програмне забезпечення повинне забезпечувати захист таких 

властивостей інформації, як цілісність, доступність, конфіденційність, та 

таких властивостей програмного забезпечення, як спостережність та 

невідмовність. 

З метою захисту інформації програмне забезпечення повинне 

забезпечувати: 

–– авторизацію користувачів –– доступ до інформації надається 

тільки ідентифікованим та автентифікованим користувачам; спроби 

доступу до інформації не ідентифікованих осіб з не підтвердженою під час 

автентифікації відповідністю наданого ними ідентифікатора повинні 

блокуватися; 

–– підтримку політики складності паролів; 

–– автоматичний запит повторної автентифікації користувача через 

визначений період відсутності активної роботи користувача в сеансі роботи 

з клієнтським робочим місцем; 

–– розмежування прав доступу користувачів до документів та функцій 

системи; 

–– реалізацію рольового керування доступом, що передбачає 

налаштування повноважень (перелік доступних функцій) для кожної 

окремої ролі; 

–– можливість застосування КЕП при здійсненні операцій, які 

потребують його накладання відповідно до вимог чинного законодавства; 

–– блокування несанкціонованих дій програмному забезпеченні та 

щодо доступу до даних або до функцій; 

–– захист цілісності та доступності інформації; 

–– резервне копіювання та можливість відновлення інформації 

необхідно передбачити можливість контролю цілісності інформації 

(документів, баз даних тощо); 
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–– ведення електронних журналів всіх подій у системі, включаючи 

запис всіх дій користувачів; 

–– захист (багаторівневий) журналів подій від знищення та 

несанкціонованих змін, у тому числі адміністраторами. 

6.1.2.9 Вимоги до КПД  

6.1.2.9.1 КПД є спеціалізованим інструментом для наповнення ГІСДА 

даними та отримання інформації в табличних формах.  

6.1.2.9.2 КПД повинен забезпечувати модульне внесення даних. 

Модулем є автомобільна дорога з атрибутами певної автомобільної дороги 

в межах певної області. Послідовне (за ознакою безперервного 

кілометражу) об'єднання модулів з однаковими атрибутами певної 

автомобільної дороги інтегрує інформацію стосовно всієї дороги.  

6.1.2.9.3 КПД повинен бути у вигляді облікових відомостей 

однотипних об’єктів, споруд або явищ, які містять перелік цих об’єктів, 

споруд або явищ, їх положення (як у вигляді геоданих, так і у вигляді 

лінійної прив’язки до дороги), атрибутивні дані (які однозначно відносять їх 

до певної автомобільної дороги, певного балансоутримувача та підрядника 

з експлуатаційного утримання), метадані –– основні статистичні 

характеристики об’єктів та їх облікові картки. 

6.1.2.9.4 Облікові картки об’єктів мають містити вичерпні дані 

стосовно конструкції та стану об’єкта, споруди або явища, та об’єктивне 

підтвердження їх стану (світлини та відео файли), величину балансової 

вартості. Виключеннями об’єктивного підтвердження є кожний елемент 

інженерного облаштування та кожний факт руйнування покриву. 

У всіх облікових відомостях та картках повинні бути передбачені 

багаторівневі фільтри, що дають змогу побудови статистичної звітності та 

розрізів, а також передачі даних в окреслених межах з метою прискорення 

обміну даними. 
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6.1.2.9.5 Текстові метадані в облікових відомостях та картках повинні 

бути жорстко пов’язані з відповідними текстами в словниках та довідниках 

побутових та технічних термінів. 

6.1.2.9.6 Всі облікові відомості та картки повинні мати функції друку та 

експорту –– імпорту даних (csv, xml тощо). 

6.1.2.9.7 КПД повинен забезпечувати внесення даних файлів 

ортофотопланів, створених в результаті супутникової, аерофотографічної, 

лідарної зйомки, файлів поточної відеозйомки автомобільної дороги в 

прямому та зворотному напрямках руху. 

6.1.2.9.8 КПД повинен забезпечувати створення, наповнення та 

редагування довідників з використанням побутових та технічних термінів, 

наведених в даному стандарті. Права створення, наповнення та 

редагування довідників повинні бути надані тільки найвищому рівню 

адміністрування ГІСДА. 

6.1.2.9.9 При розробці КПД повинно бути передбачено, що процеси 

внесення та отримання даних повинні бути адаптовані для існуючих 

електронних пристроїв з підключенням до мережі Інтернет (з 

використанням клавіатури, миші, сенсорного екрана тощо). 

6.2 Роботи з первинного повномасштабного опису активів 

автомобільної дороги та з актуалізації даних  

6.2.1 Роботи з визначення просторових координат мережі 

автомобільних доріг певного регіону 

6.2.1.1 Роботи з визначення просторових координат автомобільних 

доріг виконуються з метою формування інформації щодо автомобільних 

доріг, визначення їх довжини, ув’язки з мережами доріг інших форм 

власності і виконуються першими з усіх робіт з інформаційного 
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забезпечення господарства. Ці роботи виконуються перед роботами з 

паспортизації автомобільних доріг. 

Повторне визначення просторових координат на окремій ділянці 

автомобільної дороги проводиться після закінчення робіт, які призвели до 

зміни геометричних параметрів, або під час проведення польових робіт 

для побудови цифрової моделі автомобільної дороги та оточуючого 

рельєфу. 

6.2.1.2 Наявність суміщених ділянок з іншими дорогами не є 

підставою для переписування/запозичення даних про просторові 

координати з вже визначених. 

6.2.1.3 Просторові координати визначаються від початку до кінця 

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

транспортні розв’язки у складі автомобільної дороги), безперервно та 

незалежно від наявності ділянок, як знаходяться в підпорядкуванні у інших 

балансоутримувачів або інших форм власності.  

6.2.1.4 Координати визначаються для ординарних точок на осях 

правих смуг руху прямого та зворотного напрямку автомобільної дороги із 

рівномірною щільністю не менше ніж 50 точок на 1 км. За умови 

паралельності смуг руху прямого та зворотного напрямків, координати 

точок осі правої смуги руху зворотного напрямку можуть визначатись 

розрахунком. 

За умови непаралельності смуг руху прямого та зворотного напрямків 

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

координати точок осі правої смуги руху зворотного напрямку визначаються 

безпосередньо. Лінійна прив’язка непаралельної осі смуги правого проїзду 

зворотного напрямку руху завжди починається в точці роз’єднання із 

значення лінійної прив’язки 0+000 та закінчується в точці з’єднання. 

6.2.1.5 Не приймаються до уваги смуги правих проїздів, за умови 

наявності зовнішніх перехідно-швидкісних смуг та додаткових смуг на 
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підйомі/спуску. За умови наявності внутрішніх перехідно-швидкісних смуг, 

точки осі правих смуг проїзду визначаються фактично. 

6.2.1.6 За умови проведення ремонтних, або будівельних робіт, вибір 

точок погоджується з замовником в кожному окремому випадку. 

6.2.1.7 Визначення координат ординарних точок кожного з’їзду на 

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

–– для односмугового з’їзду – по осі з’їзду; 

–– для з’їздів з кількома смугами руху в одному напрямку – по осі 

смуги правого проїзду. 

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 із створом крайки дороги, 

яка примикає. 

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

окремий об’єкт. 

6.2.1.8 Аналогічно визначається початок доріг місцевого значення при 

відокремленні їх від автомобільних доріг державного значення, або від 

комунальної вулично-дорожньої мережі. Створи розмежування доріг між 

різними балансоутримувачами/областями визначається проєктом 

відведення земель та відповідати актуальному кадастровому плану.  

6.2.1.9 Кількість ординарних точок повинна становити не менше ніж 

50 точок на 1 км протяжності дороги. Необхідно забезпечити рівномірну 

щільність точок. 

6.2.1.10 Окрім ординарних точок додатково визначаються (як проєкції 

на вісь правого проїзду прямого напрямку) координати точок: 

–– межі різних балансоутримувачів; 
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–– переходу дороги із однієї зони УСК-2000 до іншої; 

–– перетину/примикання осей з іншими автомобільними дорогами; 

–– початку/кінця ділянок зміни кількості смуг руху; 

–– перетину зі з’їздами транспортних розв’язок в одному та кількох 

рівнях; 

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

проведенням ремонтних робіт; 

–– кілометрових знаків; 

–– початку та кінця населених пунктів за відповідними знаками, а за їх 

відсутності –– за фактом початку та кінця забудови; 

–– початку та кінця мостових споруд; 

–– в’їздів/виїздів на об’єкти сервісу (АЗС, СТО, ДСПП, майданчики 

відпочинку, придорожні готелі, ресторани, кафе тощо); 

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

поза смугою відведення та позначені знаками відповідними дорожніми 

знаками. 

6.2.1.11 Просторові координати повинні бути визначені одночасно у 

Державній геодезичній референційній системі координат УСК-2000. 

6.2.1.12 Точність вимірів повинна відповідати М 1:500. 

6.2.1.13 Роботи з визначення просторових координат автомобільних 

доріг виконуються в наступній послідовності: 

–– польові вишукувальні геодезичні роботи; 

–– камеральні роботи та складання звіту. 

6.2.1.14 Звіт про виконану роботу повинен містити: 

–– загальну картосхему мережі автомобільних доріг області та 

картосхеми окремих доріг (із зазначенням індексів та номерів доріг та 

ділянок інших балансоутримувачів); 

–– абриси початку та кінця дороги (в межах області), початку та кінця 

ділянки дороги інших балансоутримувачів зі схемами прив’язки; 
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–– схеми транспортних розв’язок на автомобільній дорозі з 

нумерацією з’їздів; 

–– перелік нормативних актів, національних нормативних документів, 

необхідних для виконання робіт; 

–– відомості про опорно-геодезичну мережу з протоколом початкових 

даних пунктів ДГМ, на яких базувалися геодезичні роботи; 

–– опис технології виконання польових робіт; 

–– опис технології виконання камеральних робіт; 

–– протокол даних просторових координат по кожній окремій дорозі 

та по кожній окремій транспортній розв’язці у форматі *xlsx на 

електронному накопичувачі інформації; 

–– копії свідоцтв про повірку або калібрування засобів геодезичної 

вимірювальної техніки. 

6.2.1.15 Матеріали звіту надаються в двох екземплярах, в 

друкованому та зброшурованому вигляді. 

6.2.1.16 Протоколи даних просторових координат, перед внесенням 

до ГІСДА, мають пройти: 

–– перевірку в АІС перевіряння просторових координат; 

–– ув’язки мереж автомобільних доріг державної власності суміжних 

областей, як по просторовим координатам граничних точок, так і наскрізної 

лінійної прив’язки при переході доріг з однієї області в іншу; 

–– ув’язки мереж автомобільних доріг різних власників в межах однієї 

області. 

6.2.1.17 Роботи вважаються виконаними після внесення даних до 

ГІСДА, форма «Загальна інформація про автомобільну дорогу» (ДСТУ 

ХХХХ:20ХХ «Геоінформаційна система автомобільних доріг. Склад, зміст 

та вимоги до бази даних» згідно з 7.2.1, таблиця 7.1). 

6.2.2 Роботи з паспортизації автомобільних доріг 

Результатом робіт по первинному повномасштабному опису активів 

автомобільної дороги та їх стану є електронний документ –– паспорт 
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автомобільної дороги. Дані паспорта, історія  деградації споруд, 

проведених ремонтів –– зберігаються в ГІСДА. Відображення зібраної в 

ГІСДА інформації здійснюється портальною частиною ГІС на 

картографічній поверхні з подальшим інформаційним заглибленням з 

відтворенням текстів таблиць даних, креслень, фото та відео файлів. 

Роботи з паспортизації кожної окремої автомобільної дороги в 

повному обсязі виконуються один раз. У подальшому, повний обсяг робіт 

для даної дороги можливий у випадку її реконструкції/капітального ремонту 

із зміною геометричних параметрів та кількості смуг руху та тільки для 

ділянки, якої стосуються вказані заходи. 

6.2.2.1 Збір загальної інформації 

Роботи по збору загальної інформації відноситься до камеральних 

робіт. Проводиться шляхом: 

–– інтерв'ювання співробітників балансоутримувачів та підрядників з 

утримання дороги; 

–– копіювання архівних матеріалів. 

6.2.2.2 Розробка цифрової моделі автомобільної дороги та 

оточуючого рельєфу 

6.2.2.2.1 Розробка цифрової моделі автомобільної дороги та 

оточуючого рельєфу включає в себе польові геодезичні роботи, які в 

подальшому дадуть можливість побудови сукупності поперечних профілів з 

опорними точками згідно з розділом 7 рисунок 7.3, таблиця 7.6 ДСТУ 

ХХХХ. Просторові координати опорних точок поперечних профілів, можуть 

бути отримані як в результаті натурного визначення, так і в результаті 

камеральних робіт –– автоматичної/програмної інтерполяції хмари точок 

отриманих як результатів аерофотознімальних та стерефотометричних 

робіт, лазерного сканування. 

6.2.2.2.2 Цей стандарт не поширюється на технологію польових та 

камеральних робіт, проте висуває наступні умови до точності цифрової 
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моделі, яка повинна відповідати вимогам [8] до топографічного знімання у 

масштабах: 

–– у межах автомобільної дороги –– М 1:500; 

–– навколишнього рельєфу –– не менше М 1:2000. 

6.2.2.2.3 Ординарні поперечні профілі повинні бути розроблені із 

рівномірною щільністю не менше ніж 50 точок на 1 км. Додаткові поперечні 

профілі розроблюються у місцях змін: 

а) у геометричних розмірах земляного полотна: 

1) ширини узбіччя; 

2) ширини земляного полотна поверху; 

3) переходу земляного полотна з виїмки в насип і навпаки; 

4) зміни похилу укосів; 

5) появи берм, струмененапрямних дамб; 

6) появи/відсутності кюветів та кювет-резервів; 

7) появи/відсутності низових/верхових підпірних стін; 

8) зміни обрису лінії підошви земляного полотна у місцях 

оголовків водопропускних труб; 

9) тощо; 

б) у геометричних розмірах проїзної частини: 

1) ширини та кількості смуг руху; 

2) появи додаткової кількості смуг руху (внутрішніх та зовнішніх 

перехідно-швидкісних смуг, заїзних кишень на автобусних 

зупинках), починаючи з клинів відгону; 

3) у місцях початку та кінця мостових споруд, у разі зміни 

ширини проїзної частини; 

4) в екстремальних точках поздовжнього профілю дороги. 

6.2.2.2.4 Кількість та місцеположення рельєфних точок не 

нормується, але мають забезпечити опис рельєфу з визначеною точністю. 

6.2.2.2.5 Результати розробленої цифрової моделі автомобільної 

дороги та оточуючого рельєфу вносяться у відповідну форму ГІСДА. 
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6.2.2.2.6 Актуалізація даних цифрової моделі автомобільної дороги 

доцільна на ділянках нового будівництва (спрямлення), реконструкції та 

капітального ремонту у разі зміни геометричних параметрів плану та 

повздовжнього профілю, кількості смуг руху. 

6.2.2.2.7 Результатом камеральних робіт з використанням існуючого 

геодезичного програмного забезпечення, є розробки цифрової моделі 

оточуючого рельєфу у вигляді шейп файлів горизонталей. Отримані 

результати вносяться у відповідну форму ГІСДА. 

Також до ГІСДА, в результаті камеральних робіт, повинні бути внесені 

фотосхеми кадрів ортофотопланів. Кадри фотосхем формуються 

ділянками дороги довжиною по 50 м зі зовнішніми кордонами, шириною 

ліворуч і праворуч від автомобільної дороги 150 м. 

6.2.2.3 Розробка цифрової моделі горизонтальних кривих 

Цифрова модель горизонтальних кривих є результатом камеральних 

робіт –– аналізу цифрової моделі осі правого проїзду прямого напрямку 

руху. Визначені параметри горизонтальної кривої заносяться у відповідну 

форму ГІСДА. Отримані результати вносяться у відповідну форму ГІСДА. 

6.2.2.4 Обмеження габариту по висоті 

Габарит по висоті визначається для всіх видів перешкод. Обмеженим 

вважається габарит (відстань від нижньої поверхні перешкоди до поверхні 

проїзної частини автомобільної дороги в районі умовної осі правого проїзду 

прямого напрямку руху), якщо він менше допустимого габариту для 

високовольтних повітряних ліній напругою 6-10 кВ ≤ 7,00 м. 

Величини габаритів по висоті можуть визначатися як при польових 

вишукувальних геодезичних роботах, так і при камеральних роботах по 

аналізу хмари точок отриманих як результат аерофотознімальних та 

стерефотометричних робіт, лазерного сканування, з урахуванням 

визначеної точності. 

Визначені параметри обмежених габаритів по висоті заносяться у 

відповідну форму ГІСДА. 
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Актуалізація даних обмеження габариту по висоті доцільна тільки у 

випадку будівництва нових споруд, погоджених балансоутримувачем. 

6.2.2.5 Цифрова модель землевідведення 

Цифровою моделлю землевідведення є геодані замкнутого контуру 

виділеної земельної ділянки ліворуч та праворуч від дороги. 

Розробка цифрової моделі землевідведення є камеральними 

роботами, виконуються шляхом імпорту даних з проєкту відведення землі. 

Проєкт відведення землі не є предметом ні первинного  повномасштабного 

опису активів автомобільної дороги, ні актуалізації даних. 

Імпортовані геодані заносяться у відповідну форму ГІСДА. 

Актуалізація даних цифрових моделей землевідведення виконуються 

тільки по факту його зміни. 

6.2.3 Розрахунок та внесення геометричних параметрів 

проїзної частини 

Роботи з розрахунку та внесення до ГІСДА геометричних параметрів 

проїзної частини відносяться до камеральних робіт, виконуються 

автоматично –– розраховуються, використовуючи внесені дані цифрової 

моделі автомобільної дороги. 

Розраховані параметри вносяться у відповідну форму ГІСДА. 

6.2.4 Визначення конструкції дорожнього одягу 

Роботи з пошарового визначення конструкції дорожнього одягу 

проводяться за умови відсутності документально підтвердженої та 

актуальної інформації. 

Документами, що підтверджують пошарову конструкцію дорожнього 

одягу є виконавча документація нового будівництва, реконструкції, або 

капітального ремонту дорожнього одягу. Наявність таких документів 

виявляється під час збору загальної інформації. У цьому випадку величини 

коефіцієнтів впливу вважаються рівними 1. 
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Наявна інформація вважається актуальною протягом періоду 

гарантійних зобов’язань підрядника, який проводив вищевказані роботи, 

але не більше 10 років. 

За відсутності вищевказаної інформації проводяться польові (буріння 

свердловин) та лабораторні дослідження конструкції дорожнього одягу та 

стану шарів з метою визначення матеріалу шару. Кількісні показники 

польових вишукувальних робіт та додаткові роботи, в залежності від 

візуально виявлених типів руйнувань і деформацій, наведені в таблиці 6.1. 

6.2.5 Розрахунок та внесення параметрів земляного полотна 

Роботи з розрахунку та внесення до ГІСДА геометричних параметрів 

земляного полотна відносяться до камеральних робіт, виконуються 

автоматично –– розраховуються, використовуючи внесені дані цифрової 

моделі автомобільної дороги. 

Висоти насипів/виїмок ліворуч та праворуч у кожному з поперечних 

профілів, розраховуються як різниця висотних відміток точок (100 і 109) 

ліворуч та (130 і 139) праворуч. 

Розраховані параметри вносяться у відповідну форму ГІСДА. 

Таблиця 6.1 –– Кількісні показники польових вишукувальних робіт та 

додаткові роботи 

Тип руйнувань і 
деформацій 

Схема розташування свердловин при 
обстеженні земляного полотна 

Відбір зразків ґрунту та 
покриву дорожнього одягу 

для лабораторних 
випробувань 

Нерівність проїзної 
частини, осідання, 
проломи, тріщини в 
місцях осідань, 
зсув дорожнього 
одягу 

Три поперечника із п’ять свердловин 
на кожному кілометрі дороги: дві 
свердловини на узбіччях, дві 
свердловини на відстані 1 м від краю 
проїзної частини і одна свердловина 
по осі проїзду дороги з промірами 
конструктивних шарів і візуальним 
визначенням їх стану та якості 

Шість зразків ґрунту основи і 
земляного полотна на 1 км 
дороги для визначення 
вологості, пластичності, 
щільності, 
гранулометричного складу, 
коефіцієнта фільтрації 

Тріщини, 
поверхневі 
вибоїни, виступи 
бітуму 

Три поперечники із трьох свердловин 
на кожному кілометрі: одна по осі і дві 
на 1 м від краю проїзної частини з 
промірами конструктивних шарів і 
візуальним визначенням їх стану 
якості 

Шість зразків конструктивних 
шарів дорожнього одягу на 1 
км дороги для визначення 
міцності, зсувостійкості 
асфальтобетону, кількості та 
якості в’яжучих 

Колійність, хвилі, 
здимальні ділянки 

Кількість поперечників по 
індивідуальній програмі 

Шість зразків ґрунту основи і 
земляного полотна на 1 км 
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Тип руйнувань і 
деформацій 

Схема розташування свердловин при 
обстеженні земляного полотна 

Відбір зразків ґрунту та 
покриву дорожнього одягу 

для лабораторних 
випробувань 

дороги для визначення 
вологості, пластичності, 
щільності, гран складу, 
коефіцієнта фільтрації 

 

При первинному описі конструкції дорожнього одягу польові 

дослідження виконуються методом буріння. При актуалізації даних через 

10 років експлуатації доцільно застосовувати неруйнівні технології 

дослідження, але з доказовим бурінням – по 2 свердловини на кожну 

ділянку однотипної конструкції дорожнього одягу. 

Отримані результати вносяться у відповідну форму ГІСДА. 

6.2.6 З’їзди 

6.2.6.1 Такі параметри з’їзду як наявність укріплення, тип 

укріплення/покрив, його стан – визначається при зйомці/обстеженні 

земляного полотна. 

6.2.6.2 Довжина з’їзду визначається по довжині укріплення проїзної 

частини. Якщо з’їзд на значній відстані має твердий, однотипний з 

укріпленням, покрив, то довжина з’їзду визначається в межах смуги 

відведення землі, або не більше ніж 50 м. 

6.2.6.3 Цифровою моделлю з’їзду є: 

–– координати замкненого контуру земляного полотна з’їзду поверху; 

–– координати замкненого контуру земляного полотна з’їзду понизу; 

–– координати замкненого контуру проїзної частини з урахуванням 

кривих сполучень проїзної частини/укріплення з'їзду і проїзної частини 

основних смуг руху дороги; 

–– вектор напрямку з’їзду з метаданими назви напрямку. 

6.2.6.4 Геодані цифрової моделі можуть визначатися як при польових 

вишукувальних геодезичних роботах, так і при камеральних роботах по 

аналізу хмари точок отриманих як результат аерофотознімальних та 
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стерефотометричних робіт, лазерного сканування, з урахуванням 

визначеної точності. 

6.2.6.5 Розрахунок об’єму земляного полотна та площі 

покриву/укріплення відносяться до камеральних робіт. 

6.2.6.6 Визначені параметри обмежених габаритів по висоті 

заносяться у відповідну форму ГІСДА. 

6.2.6.7 Актуалізація даних цифрової моделі доцільна у випадках 

реконструкції з’їзду, а оцінка стану споруди проводиться під час щорічного 

планового огляду споруди у травні та вересні. 

6.2.7 Великі штучні споруди –– тунелі, галереї, підземні 

пішохідні переходи, мостові споруди, надземні пішохідні переходи 

6.2.7.1 Номенклатура комплексу робіт з повномасштабного опису  

вказаних споруд та строки їх актуалізації –– однакова для всіх вказаних 

споруд. 

6.2.7.2 Первинний повномасштабний опис споруди здійснюється на 

основі проєктних матеріалів (камеральні роботи) та уточнюючих натурних 

обстежень (польові вишукувальні роботи). 

6.2.7.3 За відсутності проєктних матеріалів, здійснюються 

повномасштабні натурні обстеження (польові вишукувальні роботи). Обсяг 

польових робіт має бути достатнім для камеральних робіт з внесення у 

ГІСДА даних в повному обсязі згідно з 7.4.5 – 7.4.8 ДСТУ ХХХХ. 

6.2.7.4 Цифровою моделлю споруди є: 

–– координати замкненого контуру проїзної частини або двох проїзних 

частин (якщо смуги різних напрямків руху відокремлені розподільчою 

спорудою); 

–– координати лінії осей окремих поверхневих споруд 

водовідведення. 

6.2.7.5 Польові роботи по обстеженню актуального стану споруди 

проводяться щорічно, після закінчення зимово-весняного періоду. 

Позачергові обстеження проводяться за умови виникнення критичної 
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ситуації в межах споруди (до проведення робіт по ліквідації наслідків 

критичної ситуації). Актуалізація даних стосується ознак деградації 

споруди, недоліків утримання споруди, підсумкового стану споруди. 

Результати обстеження повинні бути внесені до ГІСДА не пізніше семи 

календарних днів з дати їх проведення. 

6.2.8 Селезахисні споруди 

6.2.8.1 Первинний повномасштабний опис споруди здійснюється на 

основі проєктних матеріалів (камеральні роботи) та уточнюючих натурних 

обстежень (польові вишукувальні роботи). 

6.2.8.2 За відсутності проєктних матеріалів, здійснюються 

повномасштабні натурні обстеження (польові вишукувальні роботи). Обсяг 

польових робіт повинен бути достатнім для камеральних робіт з внесення 

у ГІСДА даних в повному обсязі. 

6.2.8.3 Цифровою моделлю споруд, які входять у селезахисний 

комплекс є: 

–– координати замкненого контуру (по низу) стримуючої дамби; 

–– координати замкненого контуру окремих будов –– сепараторів; 

–– координати лінії осей водопропускних елементів водопропускних 

труб, дренажних труб, лотків та нагірних канав. 

6.2.8.4 Польові роботи з огляду актуального стану споруди 

проводяться щорічно, після закінчення зимово-весняного періоду. 

Позачергові обстеження проводяться після проходження селевого потоку 

(до проведення робіт по ліквідації руйнувань). Актуалізація даних 

стосується ознак деградації споруди, недоліків утримання споруди, 

підсумкового стану споруди. Результати обстеження повинні бути внесені 

до ГІСДА не пізніше семи календарних днів з дати їх проведення. 

6.2.9 Водопропускні труби 

Первинний повномасштабний опис споруди здійснюється на основі 

натурних обстежень (польові вишукувальні роботи). В такому разі 

обов’язковою є перевірка знаходження всіх елементів труби на відведених 
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землях, або наявність договору сервітуту на ділянки землі, де знаходяться 

окремі оголовки споруди. Обсяг польових робіт повинен бути достатнім для 

камеральних робіт з внесення у ГІСДА даних в повному обсязі. 

Цифровою моделлю труби є: 

–– координати лінії осей кожного водопропускного елементу; 

–– координати лінії осі лотка, що відводить воду після елементу 

гасіння енергії.  

Польові роботи по огляду актуального стану споруди проводяться 

два рази в рік –– після закінчення зимово-весняного періоду та перед 

осіннє-зимовим періодом. Позачергові обстеження проводяться за умови 

виникнення критичної ситуації в межах споруди (до проведення робіт по 

ліквідації наслідків критичної ситуації). Актуалізація даних стосується ознак 

деградації споруди (просадки земляного полотна в тіло труби (недоліків 

утримання споруди (замуленість та засміченість, руйнування укріплення 

насипу, лотка труби, руйнування  споруд гасіння енергії струменю на виході 

споруди), підсумкового стану споруди. Результати обстеження повинні 

бути внесені до ГІСДА не пізніше 14 календарних днів з дати їх 

проведення. 

6.2.10 Автобусні зупинки 

Первинний повномасштабний опис споруди здійснюється на основі 

натурних обстежень (польові вишукувальні роботи). Обсяг польових робіт 

повинен бути достатнім для камеральних робіт з внесення у ГІСДА даних в 

повному обсязі. 

Цифровою моделлю споруди є: 

–– координати замкненого контуру посадкового майданчика; 

–– координати замкненого контуру тротуарів підходів; 

–– координати замкненого контуру будівлі автопавільйону; 

–– координати замкненого контуру будівлі туалету. 

Польові роботи по огляду актуального стану споруди проводяться 

один раз на рік –– після закінчення зимово-весняного періоду. Актуалізація 
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даних стосується ознак деградації споруди –– руйнування автопавільйону. 

Результати обстеження повинні бути внесені до ГІСДА не пізніше 

14 календарних днів з дати їх проведення. 

Цей стандарт не регламентує терміни проведення поточних 

обстежень рівня утримання споруди (вивозу сміття та очищення вигрібних 

туалетів). Проте дані такого обстеження можуть бути занесені до ГІСДА як 

недоліки утримання та проілюстровані фотоматеріалами. 

6.2.11 Підпірні стіни 

Підпірні стіни, які повинні входити до балансу дорожньої організації  

мають знаходитись в межах ділянки землевідведення, або має бути 

договір сервітуту з власником земельної ділянки. У всіх інших випадках 

дані споруди не можуть бути на балансі дорожньої організації та не 

обліковуються. 

Первинний повномасштабний опис споруди здійснюється на основі 

натурних обстежень (польові вишукувальні роботи). Обсяг польових робіт 

повинен бути достатнім для камеральних робіт з внесення у ГІСДА даних в 

повному обсязі. 

Цифровою моделлю споруди є: 

–– координати замкненого контуру споруди по верху; 

–– координати лінії осі труб застінного дренажу. 

Польові роботи по огляду актуального стану споруди проводяться 

один рази на рік –– після закінчення зимово-весняного періоду. 

Актуалізація даних стосується ознак деградації споруди (тріщини та 

просадки тіла споруди, замуленість на виході дренажу споруди), 

підсумкового стану споруди. Результати обстеження повинні бути внесені 

до ГІСДА не пізніше 14 календарних днів з дати їх проведення. 

6.2.12 Стабілізаційні поля 

Даний вид споруди передбачає тільки первинний повномасштабний 

опис споруди і здійснюється камерально, на основі проєктних матеріалів та 

внесення даних до ГІСДА. 
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Цифровою моделлю споруди є замкнений контур зовнішніх паль 

поля. 

Актуалізація даних не передбачається. 

6.2.13 Лотки, перепади, швидкотоки 

Первинний повномасштабний опис споруди здійснюється на основі 

натурних обстежень (польові вишукувальні роботи). Обсяг польових робіт 

повинен бути достатнім для камеральних робіт з внесення у ГІСДА даних в 

повному обсязі. 

Цифровою моделлю споруди є координати лінії осі (або замкнений 

контур) споруди в межах штучного покриву. 

Польові роботи по огляду актуального стану споруди проводяться 

один раз на рік –– після закінчення зимово-весняного періоду. Актуалізація 

даних стосується ознак деградації споруди (руйнування тіла лотка), 

недоліків утримання споруди (замуленість та засміченість), підсумкового 

стану споруди. Результати обстеження повинні бути внесені до ГІСДА не 

пізніше 14 календарних днів з дати їх проведення. 

6.2.14 Дренажі 

Первинний повномасштабний опис споруди здійснюється на основі 

проєктних матеріалів (камеральні роботи) та уточнюючих натурних 

обстежень (польові вишукувальні роботи). 

За відсутності проєктних матеріалів, здійснюються повномасштабні 

натурні обстеження (польові вишукувальні роботи). Обсяг польових робіт 

повинен бути достатнім для камеральних робіт з внесення у ГІСДА даних в 

повному обсязі. 

Цифровою моделлю споруди є: 

–– координати точок оглядових колодязів; 

–– координати лінії осей дренажних труб. 

Польові роботи по огляду актуального стану споруди проводяться 

один раз на рік –– після закінчення зимово-весняного періоду. Актуалізація 

даних стосується ознак деградації споруди (обводнення схилів виїмки), 
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недоліків утримання споруди (замуленість та засміченість оглядових 

колодязів та випускної частини), підсумкового стану споруди. Результати 

обстеження повинні бути внесені до ГІСДА не пізніше 14 календарних днів 

з дати їх проведення. 

6.2.15 Тротуари та велосипедні доріжки 

Тротуари та велосипедні доріжки, які повинні входити до балансу 

дорожньої організації повинні знаходитись в межах ділянки 

землевідведення, або має бути наявний договір сервітуту з власником 

земельної ділянки. У всіх інших випадках дані споруди не можуть бути на 

балансі дорожньої організації та не обліковуються. 

Первинний повномасштабний опис споруди здійснюється на основі 

натурних обстежень (польові вишукувальні роботи). Обсяг польових робіт 

повинен бути достатнім для камеральних робіт з внесення у ГІСДА даних в 

повному обсязі. 

Цифровою моделлю споруди є координати замкненого контуру 

кромок споруди. 

Польові роботи по огляду актуального стану споруди проводяться 

один раз на рік –– після закінчення зимово-весняного періоду. Актуалізація 

даних стосується ознак деградації споруди (руйнування покриву). 

Результати обстеження повинні бути внесені до ГІСДА не пізніше 

14 календарних днів з дати їх проведення. 

6.2.16 Майданчики 

Майданчики, які повинні входити до балансу дорожньої організації 

повинні знаходитись в межах ділянки землевідведення, або повинен бути 

наявний договір сервітуту з власником земельної ділянки. У всіх інших 

випадках дані споруди не можуть бути на балансі дорожньої організації та 

не обліковуються. 

Первинний повномасштабний опис споруди здійснюється на основі 

натурних обстежень (польові вишукувальні роботи). Обсяг польових робіт 
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має бути достатнім для камеральних робіт з внесення у ГІСДА даних в 

повному обсязі. 

Цифровою моделлю споруди є координати замкненого контуру 

крайки покриву споруди. 

Польові роботи по огляду актуального стану споруди проводяться 

один раз на рік –– після закінчення зимово-весняного періоду. Актуалізація 

даних стосується ознак деградації споруди (руйнування покриву, або 

споруд розташованих на майданчику). Результати обстеження повинні 

бути внесені до ГІСДА не пізніше 14 календарних днів з дати їх 

проведення. 

6.2.17 Огорожа 

Первинний повномасштабний опис споруди здійснюється на основі 

натурних обстежень (польові вишукувальні роботи). Обсяг польових робіт 

має бути достатнім для камеральних робіт з внесення у ГІСДА даних в 

повному обсязі. 

Цифровою моделлю споруди є координати лінії осі споруди. 

Польові роботи по огляду актуального стану споруди проводяться три 

рази на рік –– в березні, липні та жовтні. Позачергові обстеження 

проводяться за умови виникнення критичної ситуації в межах споруди (до 

проведення робіт по ліквідації наслідків критичної ситуації). Актуалізація 

даних стосується ознак деградації споруди (руйнування тіла огородження 

та елементів кріплення). Результати обстеження повинні бути внесені до 

ГІСДА не пізніше 14 календарних днів з дати їх проведення. 

6.2.18 Напрямні пристрої 

Первинний повномасштабний опис споруди здійснюється на основі 

натурних обстежень (польові вишукувальні роботи). Обсяг польових робіт 

повинен бути достатнім для камеральних робіт з внесення у ГІСДА даних в 

повному обсязі. 

Цифровою моделлю споруди є координати точок місцеположення 

напрямних пристроїв. 



  прДСТУ ХХХХ:20ХХ 
 

29 
 

Польові роботи по огляду актуального стану проводяться три рази на 

рік –– в березні, липні та жовтні. Позачергові обстеження проводяться за 

умови виникнення критичної ситуації в межах споруди (до проведення 

робіт по ліквідації наслідків критичної ситуації). Актуалізація даних 

стосується ознак деградації споруди (руйнування тіла напрямного 

пристрою). Результати обстеження повинні бути внесені до ГІСДА не 

пізніше 14 календарних днів з дати їх проведення. 

6.2.19 Дорожні знаки та дорожня розмітка 

Первинний повномасштабний опис споруди здійснюється на основі 

натурних обстежень (польові вишукувальні роботи) з обов’язковим 

порівнянням з проєктом організації дорожнього руху. Відсутність проєкту 

зазначається як недолік. Обсяг польових робіт повинен бути достатнім для 

камеральних робіт з внесення у ГІСДА даних в повному обсязі. 

Цифровою моделлю дорожніх знаків є координати точки середини 

знаку. 

Цифровими моделями розмітки є: 

–– координати замкнених контурів майданних розміток; 

–– координати ліній осей лінійних розміток; 

–– координати точок місцеположення в плані вертикальних розміток. 

Польові роботи по обстеженню актуального стану споруди 

проводяться один раз на п’ять років, роботи по огляду –– один раз на 

квартал. Актуалізація даних стосується ознак деградації споруди 

(руйнування тіла знаків та елементів кріплення, критичне зниження 

світлоповертального ефекту у порівнянні з вимогами ДСТУ 4100 та  

ДСТУ 2587). Результати обстеження повинні бути внесені до ГІСДА не 

пізніше 14 календарних днів з дати їх проведення. 

6.2.20 Світлофори стаціонарні 

Первинний повномасштабний опис споруди здійснюється на основі 

натурних обстежень (польові вишукувальні роботи) з обов’язковим 

порівнянням з проєктом організації дорожнього руху. Відсутність проєкту 
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зазначається як недолік. Обсяг польових робіт повинен бути достатнім для 

камеральних робіт з внесення у ГІСДА даних в повному обсязі. 

Цифровою моделлю споруди є координати точки місцеположення в 

плані споруди. 

Актуалізація даних проводиться тільки по факту демонтажу, або зміни 

типу світлофорного об’єкта. 

6.2.21 Штучне озеленення, дикі зарості 

Первинний повномасштабний опис споруди здійснюється на основі 

зйомки оточуючого рельєфу та натурних розшифрувань (польові 

вишукувальні роботи), а також камеральними роботами з побудови 

цифрової моделі по ортофотопланам. 

Цифровою моделлю лісосмуг є координати замкненого контуру 

контурів крон дерев на висоті трьох метрів. 

Контури можуть визначатися як при польових вишукувальних 

геодезичних роботах, так і при камеральних роботах по аналізу хмари 

точок отриманих як результат аерофотознімальних та 

стерефотометричних робіт, лазерного сканування. 

Визначені параметри обмежених габаритів по висоті заносяться у 

відповідні форми ГІСДА. 

Польові роботи по обстеженню актуального стану штучних насаджень 

та диких заростей проводяться один раз на рік, після закінчення зимово-

весняного періоду.  

Актуалізація даних про штучне озеленення стосується ознак 

деградації лісосмуги (несанкціонованої вирубки, природних хвороб дерев).  

Актуалізація даних про дикі зарості доцільна при висоті заростей 

більше ніж 1 м і після вирубки їх. Результати обстеження повинні бути 

внесені до ГІСДА не пізніше 14 календарних днів з дати їх проведення. 

6.2.22 Автоматичні електронні засоби збору даних (АЕЗЗД) 

Первинний повномасштабний опис споруди здійснюється на основі 

зйомки оточуючого рельєфу та натурних розшифрувань (польові 



  прДСТУ ХХХХ:20ХХ 
 

31 
 

вишукувальні роботи), а також камеральними роботами з побудови 

цифрової моделі по ортофотопланам. 

Цифровою моделлю, в залежності від виду АЕЗЗД можуть бути: 

–– координати лінії осі будівельної конструкції кріплення давачів, або 

їх розташування в покритті (пункти обліку руху транспортних потоків, WIM); 

–– координати точок місцеположення (дорожніх метеостанцій, пунктів 

відеоспостереження, стаціонарних габаритно-вагових комплексів). 

Обстеження актуального стану АЕЗЗД відбувається в режимі 

реального часу та повинно автоматично відображатися в ГІСДА. 

6.2.23 Власні комунікації 

Первинний повномасштабний опис споруд здійснюється на основі 

натурних обстежень (польові вишукувальні роботи). Обсяг польових робіт 

повинен бути достатнім для камеральних робіт з внесення у ГІСДА даних в 

повному обсязі. 

Цифровою моделлю комунікації є координати осі функціональної 

частини прокладення споруди.  

Польові роботи по обстеженню актуального стану споруди 

проводяться один раз на рік, після закінчення зимово-весняного періоду. 

Позачергові обстеження проводяться за умови виникнення критичної 

ситуації в межах споруди (до проведення робіт по ліквідації наслідків 

критичної ситуації). Актуалізація даних стосується ознак деградації 

лісосмуги (несанкціонованої вирубки, природних хвороб дерев). 

Результати обстеження повинні бути внесені до ГІСДА не пізніше 14 

календарних днів з дати їх проведення. 
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6.3 Базові одноразові роботи по опису оточуючого середовища 

6.3.1 Дорожнє районування 

Дані щодо відношення ділянки автомобільної дороги до конкретної 

дорожньо-кліматичної зони та кліматичного району по використанню типів 

та марок асфальтобетонів вносяться до ГІСДА під час камеральних робіт з 

паспортизації цієї ділянки. 

Актуалізація даних не передбачається. 

6.3.2 Водотоки та водойми 

Дані про водотоки та водойми, як є перепоною на ділянці 

автомобільної дороги, або впливають на неї вносяться до ГІСДА під час 

камеральних робіт з паспортизації цієї ділянки.  

Цифровою моделлю водотоків та водойм є геодані замкнутого 

контуру водотоку/водойми в межах 150 м ліворуч та 150 м праворуч від 

автомобільної дороги при меженному рівні води з метаданими щодо 

власної назви та напрямку течії. 

Контури можуть визначатися як при польових вишукувальних 

геодезичних роботах, так і при камеральних роботах по аналізу хмари 

точок отриманих як результат аерофотознімальних та 

стерефотометричних робіт, лазерного сканування. 

Визначені параметри обмежених габаритів по висоті заносяться у 

відповідну форму ГІСДА. 

Актуалізація даних цифрових моделей водотоків та водойм 

виконуються тільки по факту їх зміни. 

6.3.3 Ділянки підвищеної складності утримання 

Визначення наявності ділянки підвищеної складності утримання, 

чинників, які зумовлюють складність утримання, їх опис та визначення 

координат контуру ділянки відносяться до польових вишукувальних робіт.  

Отримані результати вносяться у відповідну форму ГІСДА. 
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6.4 Базові одноразові роботи по опису оточуючої 

інфраструктури 

Роботи по опису оточуючої інфраструктури відносяться до 

камеральних робіт та виконуються одночасно з камеральними роботами по 

паспортизації ділянки дороги. Початковими даними є польові вишукувальні 

роботи –– зйомка автомобільної дороги та оточуючого рельєфу. 

6.4.1 Залізничні переїзди в одному рівні 

Обсяг польових робіт при зйомці і дешифруванні має бути достатнім 

для камеральних робіт з внесення у ГІСДА даних в повному обсязі. Даними 

цифрової моделі є  координати осі кожної колії залізниці в межах смуги 

зйомки –– по 150 м ліворуч та праворуч від автомобільної дороги в точці 

перетину, з дискретністю 20 м між точками.  

Актуалізація даних доцільна тільки при розширенні, або ліквідації 

даної ділянки залізниці, або у разі змін в системі забезпечення безпеки 

переїзду. 

6.4.2 Комунікації третіх осіб у смузі відводу 

Обсяг польових робіт при зйомці і дешифруванні має бути достатнім 

для камеральних робіт з внесення у ГІСДА даних в повному обсязі. Даними 

цифрової моделі є координати осі комунікації в межах смуги відводу землі. 

За умови пересічення з ділянкою автомобільної дороги обов’язково має 

бути внесені координати точки пересічення з віссю правого проїзду 

прямого напрямку руху. 

Актуалізація даних доцільна тільки при ліквідації даної комунікації. 

6.4.3 Важливі об’єкти інфраструктури та об’єкти дорожнього 

сервісу 

Обсяг польових робіт зі зйомки та дешифрування повинно бути 

достатнім для камеральних робіт з внесення у ГІСДА даних в повному 
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обсязі. Даними цифрової моделі є координати точки по осі під’їзду до 

об’єкта інфраструктури. 

Актуалізація даних доцільна тільки у разі зміни місцеположення 

під’їзду до об’єкта, або ліквідації об’єкта. 

7 ПОТОЧНІ РОБОТИ 

7.1 Регламентні роботи 

До регламентних робіт відносяться роботи з: 

–– огляду/обстеження споруд з метою актуалізації стану споруди; 

–– обліку руху транспортних потоків; 

–– збору показників безпеки руху по автомобільній дорозі; 

–– збору транспортно-експлуатаційних показників автомобільної 

дороги; 

–– утримання електронної інфраструктури в працездатному стані. 

7.1.1 Обстеження споруд з метою актуалізації стану споруди 

У розділі 6.2 неведені строки проведення щорічних польових 

обстежень для оцінки стану споруд. У таблиці 7.1 наведені зведені дані по 

строкам та видам цих робіт. 

Таблиця 7.1 –– Зведені дані по строкам та видам цих робіт 

Ч.ч 
 

Назва споруди Строк 
планової 

актуалізації 

Види робіт Примітка 

1 2 3 4 5 

1 Пошарове визначення 
конструкції дорожнього 
одягу 

1 раз на 10 
років 

Польові 
(буріння), 
камеральні 
(лабораторні 
випробування) 

 

2 З’їзди 2 раз на рік 
 

Польові роботи 
(огляд) 

Травень, вересень 

3 Тунелі, галереї, підземні 
пішохідні переходи, 
мостові споруди, 

1 раз на рік  Польові роботи 
(огляд). 
Під час 

Після закінчення 
зимово-весняного 
періоду 
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Ч.ч 
 

Назва споруди Строк 
планової 

актуалізації 

Види робіт Примітка 

1 2 3 4 5 

надземні пішохідні 
переходи 

виявлення 
суттєвих 
руйнувань –– 
обстеження 

4 Селезахисні споруди 1 раз на рік Польові роботи 
(огляд) 

Після закінчення 
зимово-весняного 
періоду  
Після 
проходження селю 

5 Водопропускні труби 2 рази на рік Польові роботи 
(огляд) 

Березень, жовтень 

6 Автобусні зупинки 1 раз на рік 
 

Польові роботи 
(огляд) 

Після закінчення 
зимово-весняного 
періоду 

7 Підпірні стіни 1 раз на рік 
 

Польові роботи 
(огляд) 

Після закінчення 
зимово-весняного 
періоду 

8 Лотки, перепади, 
швидкотоки 

9 Дренажі 

10 Тротуари та велосипедні 
доріжки 

11 Майданчики 

12 Огорожа 

13 Напрямні пристрої 3 рази на рік Польові роботи 
(огляд) 

Березень, липень, 
жовтень 

14 Дорожні знаки та 
дорожня розмітка 

1 раз в 
квартал 
 
1 раз на 5 
років 

Польові роботи 
(огляд) 
Польові роботи 
(обстеження) 

 

15 Штучне озеленення 1 раз на рік 
 

Польові роботи 
(огляд) 

Після закінчення 
зимово-весняного 
періоду 

16 Власні комунікації 

 

7.1.2 Облік руху транспортних потоків 

Первинний повномасштабний облік інтенсивності руху та складу 

транспортного потоку здійснюється на основі натурних вимірювань. 

Натурні вимірювання можуть проводитися як в режимі реального часу (із 

застосуванням локальних, або поєднаних у мережу пунктів обліку руху), так 

і вибіркового обстеження (польові вишукувальні роботи) згідно вимог ДСТУ 

8824:2019 Автомобільні дороги. Визначення інтенсивності руху та складу 



  прДСТУ ХХХХ:20ХХ 
 

36 
 

транспортного потоку. Обсяг польових робіт має бути достатнім для 

камеральних робіт з внесення у ГІСДА даних в повному обсязі. 

Актуалізація даних отриманих вибірковим обстеженням проводиться 

щорічно в серпні – вересні. Результати вибіркових обстежень повинні бути 

внесені до ГІСДА не пізніше 14 календарних днів з дати їх проведення. 

Дані отримані в режимі реального часу, обробляються і вносяться до 

ГІСДА автоматично, а відносно визначення середньорічних показників –– в 

серпні –– вересні. 

7.1.3 Показники безпеки руху по автомобільній дорозі 

7.1.3.1 Заповнення журналу ДТП 

Даний розділ ГІСДА необхідно створювати як реплікацію існуючої 

бази даних ДТП, а його наповнення –– як автоматичну операцію 

виокремлення даних ДТП, які відбулися на автомобільних дорогах 

державної власності та їх внесення до ГІСДА. В такому випадку період 

актуалізації даних –– в режимі реального часу. 

7.1.3.2 Визначення ділянок незабезпеченої просторової 

видимості, безпечних швидкісних режимів, локалізація потенційно 

небезпечних ділянок 

Розрахунок параметрів просторової видимості, виявлення потенційно 

небезпечних ділянок та обґрунтування безпечного швидкісного режиму 

може бути проведена в напівавтоматичному режимі із залученням 

аналітичної інформаційної системи «База ДТП» та відноситься до 

камеральних робіт. Початковими даними для аналітичних розрахунків є: 

–– дані цифрової моделі автомобільної дороги; 

–– дані цифрової моделі оточуючого рельєфу; 

–– дані цифрової моделі окремих будівель (в основному 

автопавільйонів) та лісосмуг; 

–– дані цифрової моделі диких заростей. 
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Актуалізація результатів розрахунків не нормується у часі і є 

доцільною у разі зміни даних цифрових моделей вказаних вище, 

протягом14 днів з дати їх зміни. 

7.1.4 Транспортно-експлуатаційні показники автомобільної 

дороги 

До транспортно-екплуатаційних показників автомобільної дороги 

відносяться: 

–– фактичний загальний модуль пружності дорожньої конструкції, 

Н/м2; 

–– розрахунковий загальний модуль пружності дорожнього одягу, 

Н/м2; 

–– коефіцієнт запасу міцності дорожнього одягу; 

–– руйнування та показник дефектності дорожнього одягу; 

–– показник рівності дорожнього покриву IRI (International Roughness. 

Index); 

–– показник зчіпних властивостей поверхні дорожнього покриву. 

7.1.4.1 Визначення деформаційних характеристик земляного 

полотна та дорожнього одягу 

Первинна, та подальша актуалізація визначення фактичного 

загального модуля пружності дорожньої конструкції, здійснюється на основі 

натурних інструментальних вимірювань відповідно до ДСТУ Б В.2.3-42. 

Використовуючи дані обстеження руху транспортних потоків, 

відповідно до ГБН В.2.3-37641918-559 [7], камерально визначається 

розрахунковий загальний модуль пружності та коефіцієнт запасу. 

Отримані дані вносяться до ГІСДА. 

Строк актуалізації вимірювань та камеральних розрахунків  для 

визначення процесу деградації дорожньої конструкції складає три роки. 

Результати обстеження повинні бути внесені до ГІСДА не пізніше 14 

календарних днів з дати їх проведення. 
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7.1.4.2 Визн00ачення руйнувань та показника дефектності 

дорожнього одягу 

Первинний опис, та подальша актуалізація виявлених дефектів 

дорожнього одягу здійснюється на основі натурних візуальних та 

інструментальних вимірювань відповідно до ДСТУ 8954:2019 Автомобільні 

дороги. Оцінювання рівня дефектності дорожнього одягу. 

Отримані дані вносяться до ГІСДА. 

Строк актуалізації вимірювань для визначення процесу деградації 

дорожньої конструкції та недоліків утримання покриву складає 1 рік. 

Актуалізація виявлених руйнувань проводиться після закінчення зимово-

весняного періоду. Результати обстеження повинні бути внесені до ГІСДА 

не пізніше семи календарних днів з дати їх проведення. 

7.1.4.3 Визначення нерівностей основи і покриву дорожнього 

одягу 

Первинний опис, та подальша актуалізація рівності покриву 

дорожнього одягу здійснюється інструментальними вимірюваннями 

величин показника рівності IRI відповідно до ДСТУ 8745. 

Отримані дані вносяться до ГІСДА. 

Строк актуалізації вимірювань для визначення процесу деградації 

дорожньої конструкції та недоліків утримання покриву визначається як для 

етапу «експлуатаційного оцінювання» –– 3 рази на рік (в березні, липні та 

жовтні). Результати обстеження повинні бути внесені до ГІСДА не пізніше 7 

календарних днів з дати їх проведення. 

7.1.4.4 Визначення зчіпних властивостей поверхні дорожнього 

покриву 

Первинний опис та подальша актуалізація коефіцієнту поздовжнього 

зчеплення поверхні покриву дорожнього одягу здійснюється 

інструментальними вимірюваннями згідно ДСТУ 8746:2017 Автомобільні 

дороги. Методи вимірювання зчіпних властивостей поверхні дорожнього 

покриву. 
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Отримані дані вносяться до ГІСДА. 

Строк актуалізації вимірювань для визначення зчіпних властивостей 

складає один рік. Вимірювання доцільно проводити одночасно з 

інструментальними вимірюваннями показника рівності –– в березні місяці. 

Результати обстеження повинні бути внесені до ГІСДА не пізніше 14 

календарних днів з дати їх проведення. 

7.1.5 Поточна відеозйомка автомобільної дороги 

Поточна відеозйомка дає можливість візуалізувати автомобільну 

дорогу та її стан, отримати фаховий коментар експерта по виявленим 

недолікам утримання і проявів небезпеки при русі по автомобільній дорозі. 

Польові вишукувальні роботи складаються з безпосередньої 

відеозйомки автомобільної дороги в прямому та зворотному напрямках 

руху з аудіюванням коментарів експерта та синхронно записаного 

протоколу просторових координат з дискретністю через 1 секунду руху 

автомобіля. 

Камеральні роботи складаються із внесення даних до ГІСДА та 

підготовки до демонстрації: відеоряду, аудіоряду, лінійної прив’язки 

місцезнаходження транспортного засобу, швидкості руху автомобіля,  

показника рівності, планового зображення ділянки автомобільної дороги в 

прямокутних координатах та лінійної прив’язки сукупності точок. 

Строк актуалізації відеозйомки складає один рік. Відеозйомку 

доцільно проводити одночасно з проведенням польових робіт з 

інструментальними вимірами показника рівності –– в березні місяці. 

Результати повинні бути внесені до ГІСДА не пізніше семи календарних 

днів з дати їх відеозйомки. 

7.1.6 Регламентні роботи з ГІСДА 

Регламентні роботи, пов’язані з комп’ютерними потужностями та 

електронним обладнання, строками їх проведення не є об’єктом цього 

стандарту. У стандарті надані вимоги до забезпечення працездатності 

програмно-апаратного обладнання та до збереження даних: 
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–– забезпечення волюметричних характеристик; 

–– архівування даних та зберігання їх впродовж 3 років; 

–– забезпечення триразового копіювання даних; 

–– забезпечення максимальної перерви в часі роботи ГІСДА – не 

більше ніж 1 год. 

7.2 Багаторазові непланові роботи 

До багаторазових непланових робіт відносяться оперативні роботи з 

інформаційного забезпечення «критичних ситуацій», які неминуче 

виникають, але передбачити момент, місце їх виникнення та тип  

ситуації –– неможливо. Збір даних про критичну ситуацію та занесення їх 

до ГІСДА здійснює представник балансоутримувача автомобільної дороги, 

шляхом інтерв'ювання джерела повідомлення про критичну ситуацію. 

Балансоутримувач також є відповідальним за своєчасне інформування про 

ліквідацію наслідків критичної ситуації. Інформація про виникнення 

критичної ситуації та ліквідацію наслідків її, має бути внесена до ГІСДА в 

режимі реального часу. 
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