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Сторінок 7 

 

АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ  

 

Норми часу на роботи з експлуатаційного утримання 

 

 

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Державний дорожній науково-

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

 

2 ПОГОДЖЕНО: Технічний комітет 307 «Автомобільні дороги і 

транспортні споруди» від «   »                             р. №      . 

 

3 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного агентства 

автомобільних доріг України (Укравтодор) від «   »           202   р. №       . 

з  202   -     -     . 
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Розділ 11, пункт 11.2, таблицю 11.2 доповнити новими рядками: 

1 2 3 4 

5 Приготування гарячої бітумо-

мінеральної суміші: 

- Установка мобільна для 

приготування гарячих бітумо-

мінеральних сумішей  ПМ-107 

- Трактори на пневмоколісному 

ходу 

Машиніст змішувача 

асфальтобетону 

пересувного 

6 розряду — 1 чол. 

Тракторист 5 розряду —  

1 чол. 

3,62 

 

 

 

(1,81) 

 

(1,81) 

6 Приготування гарячої органо-

мінеральної суміші: 

- Установка пересувна для 

приготування гарячих 

бітумомінеральних сумішей  

Bagela BA 7000 F 

- Автомобілі бортові, 

вантажопідйомність 3 т 

Машиніст змішувача 

асфальтобетону 

пересувного 

6 розряду — 1 чол. 

Машиніст (водій кат. «С1») 

3 розряду — 1 чол. 

0,62 

 

 

 

 

(0,31) 

 

(0,31) 

Примітка. Роботи по завантаженню асфальторозігрівача холодним 

асфальтобетоном та бітумом не передбачено НЧ та необхідно нормувати 

окремо. 

 

Розділ 12 доповнити групою 12.6: 

12.6 Очищення кузова автосамоскида від залишків 

цементобетонної суміші 

Склад робіт: 1. Підготовка машини до роботи. 2. Очищення кузова 

автосамоскида від залишків цементобетонної суміші. 

Склад ланки: Машиніст КДМ 

Дорожні робітники 

6 розряду — 1 чол. 

3 розряду — 1 чол. 
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Таблиця 12.7 — Норма часу на 10 машин, люд.год (маш.год) 

Ч.ч. Найменування робіт Норма часу 

1 Очищення кузова автосамоскида від залишків 

цементобетонної суміші: 

- Машини поливально-мийні 

0,37 

 

(0,37) 

 

Розділ 5 доповнити пунктами 5.39 — 5.41: 

5.39 Очищення блоків опалубки від залишків бетону 

Склад робіт: 1. Очищення блоків від залишків бетону скребками або 

лопатами. 2. Прибирання сміття та бруду за межі 

дорожнього полотна. 

Склад ланки: Дорожні робітники 3 розряду — 2 чол. 

Таблиця 5.42 — Норма часу на 100 пог. м опалубки, люд.год 

Ч.ч. Найменування робіт Норма часу 

1 Очищення блоків опалубки від залишків бетону після 

улаштування цементобетонного покриття 

4,23 

 

 

5.40 Нанесення праймера на шви цементобетонного покриття 

вручну 

Склад робіт: 1. Очищення швів від пилу, бруду та вологи. 2. Оброблення 

швів праймером. 

Склад ланки: Дорожні робітники 2 розряду — 1 чол. 

Таблиця 5.43 — Норма часу на 100 м швів, люд.год 

Ч.ч. Найменування робіт Норма часу 

1 Нанесення праймера на шви цементобетонного 

покриття вручну 

0,69 
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5.41 Закладання канатів у шви цементобетонного покриття 

вручну 

Склад робіт: 1. Очищення швів від пилу, бруду та вологи. 2. Закладання 

канатів в шви цементобетонного покриття. 

Склад ланки: Дорожні робітники 2 розряду — 2 чол. 

Таблиця 5.44 — Норма часу на 100 м швів, люд.год 

Ч.ч. Найменування робіт Норма часу 

1 Закладання канатів у шви цементобетонного покриття 

вручну 

1,02 

 

 

Розділ 9, групу 9.13.1, доповнити таблицею 9.14а: 

Ч.ч. Найменування робіт Норма часу 

1 2 3 4 5 

1 Подрібнення гілля, кущів і крон дерев 

деревоподрібнюючою машиною: 

- Деревоподрібнююча машина  

Wallenstein CHIPPER BX72S 

- Трактор, потужність 59 кВт (80 к.с.) 

11,32 

 

 

(2,83) 

(2,83) 

6,84 

 

 

(1,71) 

(1,71) 

4,88 

 

 

(1,22) 

(1,22) 
 

Розділ 9, групу 9.16, таблицю 9.18 доповнити рядками: 

1 2 3 4 5 

6 Скошування 

трави вручну 

в канавах 

Дорожні робітники 

2 розряду — 1 чол. 

100 м²  

 

0,41 

7 на 

узбіччях 

та обрізах 

0,27 

8 Відкидання трави вручну на 

обріз і складання після 

скошування 

0,12 
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Розділ 12 доповнити групою 12.6: 

12.6 Виготовлення дерев'яних напрямних стовпчиків і опор 

дорожніх знаків 

Склад робіт: 1. Перепилювання колод. 2. Вирубування насічки під скобу.               

3. Обстругування з наданням клиновидної форми одному із 

кінців колоди. 4. Надання сферчиної форми кінцям 

напрямних стовпчиків. 5. Улаштування площини для щитка 

знака на опорі. 6. Виготовлення поперечників і прикріплення 

їх до опори. 

Склад ланки: Тесляр 3 розряду — 1 чол. 

2 розряду — 1 чол. 

Таблиця 12.7 — Норма часу на 1 опору або стовпчик, люд.год 

Ч.ч. Найменування робіт Норма часу 

Опори 

дорожніх 

знаків 

Напрямні 

стовпчики 

1 2 3 4 5 

1 Виготовлення стовпів, 

сигнальних стовпчиків з колод 

Без здирання 

кори 

0,99 0,50 

2 Зі здиранням 

кори 

1,1 0,53 
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Розділ 8, групу 8.9, таблицю 8.9 доповнити новими рядками: 

1 2 3 4 5 6 

17 Снігоочисник 

плужний на базі 

автомобіля                                   

КрАЗ 65055-05 з 

обладнанням              

Schmidt Cirron  

SL-40 

Машиніст 

снігоочисника 

плужного               

6 розряду — 1 чол. 

злежаний до 30 0,0530 

(0,0530) 

щойно 

випав 

- 0,0395 

(0,0395) 

 

Розділ 8, групу 8.15, таблицю 8.15 доповнити новими рядками: 

1 2 3 4 5 6 

6 Розподілення 

протиожеледних 

матеріалів по 

покриттю 

машиною для 

розподілення 

протиожеледних 

матеріалів на базі 

автомобіля  

КрАЗ-65055-05 з 

обладнанням  

Galeox B-90-42, об'єм 

бункера 9 м3, на 

ширину покриття, м 

до 4 Машиніст 

КДМ 6 

розряду — 

1 чол 

0,0092 

(0,0092) 

7 від 4 

до 8 

0,0046 

(0,0046) 

8 від 8 

до 12 

0,0031 

(0,0031) 
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Розділ 8, групу 8.17, таблицю 8.17 доповнити новими рядками: 

1 2 3 

3 Одночасне очищення доріг від снігу та розподілення 

протиожеледних матеріалів по покриттю машиною для 

одночасного очищення і розподілення протиожеледних 

матеріалів базі автомобіля КрАЗ-65055-05 з обладнанням 

Schmidt Cirron SL-40, ширина відвалу 4 м та Galeox B-90-42, 

об'єм бункера 9 м³ від снігу, що залежався, товщиною шару 

до 0,3 м 

0,056 

(0,056) 

4 Одночасне очищення доріг від снігу та розподілення 

протиожеледних матеріалів по покриттю машиною для 

одночасного очищення і розподілення протиожеледних 

матеріалів базі автомобіля КрАЗ-65055-05 з обладнанням 

Schmidt Cirron SL-40, ширина відвалу 4 м та Galeox B-90-42, 

об'єм бункера 9 м³ від снігу, який щойно випав та при 

патрульному очищені 

0,042 

(0,042) 
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