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Позначення НД Назва НД Набрання чиності

Вартість 

без ПДВ, 

грн.

ТУ У 42.1-37641918-283:2014
Технічні умови. Опори дорожніх знаків із композитних

матеріалів
діють з 01.01.2015

67,50

ТУ У 23.6-37641918-284:2014
Інгібітор корозії для захисту сталевої арматури. Технічні

умови
діють з 01.01.2015

55,00

ТУ У 20.1-37641918-285:2014 

(дослідна партія)

Модифікатор полімерний композиційний "Полідом" для

бітумів та асфальтобетонів
діють з 01.01.2015

52,50

ГБН В.2.3-218-007:2012 Екологічні вимоги до автомобільних доріг. Проектування                                                                                   
діють з 01.10.2012 Наказ  

від 06.08.2012 №307
130,00

ВБН В.3.1-218-018-99
Положення про енергетичну службу дорожніх господарств

корпорації ‘’Укравтодор’’

діють з 01.09.1999 Наказ від 

06.08.1999№140
45,00

ВБН В.2.7-218-019-98

Будівельні матеріали. Технологія приготування

цементоорганічних бетонних сумішей і їх використання при

будівництві та ремонті дорожніх одягів

діють з 01.01.2000 Наказ від 

09.08.1999 №143 

77,50

ВБН В.3.1-218-190-2004
Утримання мостових споруд на автомобільних дорогах

загального користування

діють з 20.11.2001 Наказ від 

09.11.2004 №814  153,00

ВБН В.3.2-218-193:2005
Паспортизація об'єктів сервісу на автомобільних дорогах

загального користування

діють з 01.10.2005 Наказ від 

08.08.2005 №305 32,00

Основний документ           

діє з 01.02.2007 Наказ         

діють з 01.12.2011 Наказ від 

23.08.2011 №301

Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи.

Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види

ремонтів та перелік робіт. (з 

01.01.2022 замінено на ДСТУ 8747:2017)

ТЕХНІЧНІ УМОВИ (ТУ)

ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ (ВБН), ГАЛУЗЕВІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ (ГБН)

52,50

ГБН Г.1-218-182:2011

Споруди транспорту. Проектування та будівництво штучних діє з 01.02.2007 Наказ         

від 31.01.2007 №29  82,50

Зміна №1  діє з 01.08.2010 

Наказ від 08.06.10 №158  20,00

Посібник  до                                                              

ВБН В.2.3-218-198:2006

Споруди транспорту. Проектування та будівництво споруд

із металевих гофрованих конструкцій на автомобільних

дорогах загального користування

діє з 01.12.2006
274,00

ВБН В.2.3-218-533:2007
Споруди транспорту. Шви деформаційні щебенево-

мастикові для штучних споруд на автомобільних дорогах

діють з 01.04.2007 Наказ від 

22.03.2007 №113
62,50

ГБН В.2.3-218-534:2011
Споруди транспорту. Оцінювання стану бетонного покриття

автомобільних доріг

діють з 01.05.2011 Наказ від 

18.01.2011 №14  62,50

ВБН В.2.3-218-537:2008

Споруди транспорту. Влаштування шарів дорожнього одягу

методом ресайклінгу з використанням гранульованих

доменних шлаків

діють з 01.08.2008 Наказ від 

18.07.2008 №413

75,00

ВБН В.2.3-218-539:2007

Споруди транспорту. Влаштування шарів дорожнього одягу

автомобільних доріг загального користування з холодних

сумішей, що містять фрезерований асфальтобетон

діють з 01.03.2008 Наказ від 

17.03.2008 №119 
72,50

ГБН В.2.3-218-540:2012

Охорона довкілля при будівництві, ремонті та утриманні

автомобільних доріг (з 01.12.2021 замінено на ДСТУ

9076:2021)

діють з 01.10.2012 Наказ від 

06.08.2012 №306 
97,50

Основний документ                

діє з 01.01.2014 Наказ від 

02.09.2014 №428  304,00

Зміна №1 діє з 01.09.2018
70,00

Посібник №1 до                                                    

ГБН В.2.3-37641918-544:2014

З проектування земляного полотна і дорожніх одягів із

застосуванням геосинтетичних матеріалів
діє з 01.01.2016

300,00

ВБН В.2.3-218-545:2009
Споруди транспорту. Укріплення та стабілізація шарів

дорожнього одягу за методом холодного ресайклінгу

діють з 01.03.2010 Наказ від 

25.12.2009 №604  132,50

ВБН В.2.3-218-546:2009
Споруди транспорту. Спеціальні допоміжні споруди для

будівництва мостів. Проектування

діють з 01.06.2005 Наказ  

від 18.06.2009 №294 244,00

ВБН В.2.3-218-198:2006

ГБН В.2.3-37641918-544:2014
Автомобільні дороги. Застосування геосинтетичних 

матеріалів у дорожніх конструкціях. Основні вимоги 

Споруди транспорту. Проектування та будівництво штучних

споруд із металевих гофрованих конструкцій на

автомобільних дорогах загального користування

ВБН В.2.3-218-546:2009
будівництва мостів. Проектування від 18.06.2009 №294 244,00
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Вартість 
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Посібник №1 до                                                     

ВБН В.2.3-218-546:2009

Спеціальні допоміжні споруди для будівництва мостів.

Проектування
діє з 14.06.2013

248,50

ГБН В.2.3-218-547:2010
Споруди транспорту. Влаштування асфальтобетонних

шарів при низьких температурах
діють з 01.11.2010 Наказ від 

16.08.2010 №287  82,50

ГБН В.2.3-218-548:2010
Споруди транспорту. Армогрунтові підпірні стінки для

автомобільних доріг. Проектування та будівництво

діють з 01.04.2011 Наказ від 

23.12.2010 №488  100,00

ГБН В.2.3-37641918-549:2018

Автомобільні дороги. Майданчики для стоянки

транспортних засобів і відпочинку учасників дорожнього

руху. Загальні вимоги проектування

діють з 01.06.2018
70,00

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

Загальні вимоги проектування
діють з 01.06.2018

75,00

ГБН В.2.3-37641918-552:2015

Автомобільні дороги. Визначення класу наслідків

(відповідальності) та категорії складності об’єктів

дорожнього будівництва

діють з 01.11.2015 Наказ від 

19.06.2015 №223 
62,50

ГБН В.2.3-37641918-553:2013 Мости і труби. Сталезалізобетонні конструкції
діють з 01.09.2013 Наказ від 

19.04.2013 №134  199,00

ГБН В.2.3-37641918-554:2013

Автомобільні дороги. Шари дорожнього одягу з камяних

матеріалів, відходів промисловостіі грунтів, укріплених

цементом. Проектування та будівництво.

З 01.04.2017 наказом Укравтодору від 20.10.2016 №304

замінено в частині влаштування шарів дорожнього

одягу з кам’яних матеріалів, укріплених цементом на

ДСТУ-Н Б В.2.3-39:2016

діють з 01.11.2013 Наказ від 

10.07.2013 №223 

117,50

ГБН В.2.3-37641918-555:2016
Автомобільні дороги. Транспортні розв’язки в одному рівні.

Проектування

діють з 01.07.2016 Наказ від  

21.03.2016 №114  150,00

ГБН В.2.3-37641918-556:2015
Автомобільні дороги. Споруди шумзахисні. Вимоги до

проектування

діють з 01.12.2015 Наказ від 

03.09.2015 №348  82,50

ГБН В.2.3-37641918-557:2016 
Автомобільні дороги. Дорожній одяг жорсткий.

Проектування

діють з 01.04.2017 Наказ від 

22.12.2016 №460    200,00

ГБН В.2.3-37641918-558:2016
Автомобільні дороги. Габіонні конструкції. Проектування та

будівництво

діють з 01.07.2016 Наказ від 

09.03.2016 №96 139,00

ГБН В.2.3-37641918-559:2019
Автомобільні дороги. Дорожній одяг нежорсткий. 

Проектування
діють з 01.06.2019

165,00Проектування 165,00

ГБН В.2.3-37641918-560:2019
Автомобільні мости. Спеціальні допоміжні споруди. 

Проектування
діють 01.09.2019

255,00

МС 218-03449261-103:2007

Методика спостереження і оцінки єкологічного стану на

територіях прилеглих до автомобільних доріг і виробничих

баз

діє з 27.12.2007
107,50

МВ 218-03450778-212-2003

Методичні вказівки стану безпеки електрообладнання на

об'єктах дорожнього господарства підприємств

Укравтодору

діють з 01.01.2004
87,50

МВ 218-03450778-213-2003

Методичні вказівки з нормування та регулювання теплової

енергії на опалення будівель основного та допоміжного

виробництва дорожніх підприємств галузі

діють з 01.01.2004
70,00

МВ 218-03450778-214-2003

Методичні вказівки з розробки індикативних показників

енергоспоживання, енергоємності та енергоефективності

підприємств і організацій дорожнього господарства

діють 15.12.2003

60,00

М 218-02070915-215-2003
Методика обґрунтування черговості будівництва обхідних

автомобільних доріг в зоні великих міст та малих населених

пунктів з урахуванням вартості вилучених земель

діє з 30.12.2003

50,00

М 218-03450778-219-2004
Методика розрахунку норм витрат теплової енергії на

обігрів будівель виробничих баз дорожніх підприємств
діє з 01.01.2005

72,50

МВВ 218-03450778-230-2002

Методика виконання вимірювань властивостей

(термостійкості) гідроізоляційних матеріалів для штучних

споруд на автомобільних дорогах

діє з 13.12.2002
50,00

МРР 218-02070915-231-2003

Методика розрахунку розмивів дна та берегів передгірських

ділянок річок та місцевих розмивів біля річкових

гідротехнічних споруд

діє з 27.12.2003
130,00

МР 218-02070915-232-2003
Методика розрахунку нежорстких дорожніх одягів з

армуючими прошарками
діє з 30.12.2003

122,50

МПА 218-214 76215-233-2003
Методика проведення аудиту систем управління якістю у

дорожніх підприємствах галузі
діє з 31.12.2003

60,00

М 218-19130426-234-2003

Методика короткострокового прогнозу небезпечних

геологічних та гідрогеологічних процесів в межах зони

впливу на автомобільні дороги

діє з 31.12.2003
120,00

МЕТОДИКИ (М), МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ (МВ)

впливу на автомобільні дороги 120,00
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МРП 218-02071168-235-2004
Методика розрахунку потреби в техніці для зимового

утримання автомобільних доріг
діє з 01.04.2004

55,00

МДМ 218-02071168-236-2004
Методика графо-експериментального визначення

температури крихкості дорожніх бітумів
діє з 01.07.2004

20,00

МВВ (МО) 218-03450778-237-2004 Методика оцінка впливу хлоридів на довкілля діє з 30.06.2004
37,50

МВВ 218-03450778-238-2004 Методика визначення залишку хлоридів на покритті діє з 30.06.2004
32,00

МВВ (МДМ) 218-03450778-240-

2004

Метод акустико-емісійного діагностування технічного стану

мостів при статичних випробуваннях
діє з 01.11.2004

85,00

М 218-02070915-254-2004
Методика екологічних вишукувань при проектуванні

автомобільних доріг
діє з 20.11.2004

37,50

М 218-02070915-255-2004
Методика техніко-економічного обґрунтування будівництва

та реконструкції платних та альтернативних доріг
діє з 15.12.2004

87,50

М 218-03450778-256-2004
Методика випробування покриттів на стійкість проти

колієутворення
діє з 16.12.2004

47,50

М 218-03450778-257-2004
Методика визначення показника утворення колії в

асфальтобетоні у лабораторних умовах
діє з 21.12.2004

23,00

М 218-03449261-258-2004 Методика досліджень та оцінки шумового навантаження діє з 20.12.2004
65,00

М 218-03449261-259-2004 Методика досліджень та оцінки параметрів мікроклімату діє з 20.12.2004
52,50

М 218-03450778-405-2004
Методика експрес-діагностики мостів приладами

імпортного виробництва
діє з 01.01.2005

85,00

МВ 218-03450778-406-2004 Розрахунок плити проїзної частини автодорожніх мостів діють з 01.01.2005
141,00

М 218-03450778-407-2004

Методика прогнозування залишкового ресурсу

залізобетонних мостів на основі визначення ступеню

карбонізації бетону

діє з 01.01.2005
47,50

М 218-03450778-408-2004

Методика техніко-економічної оцінки ефективності витрат

на реконструкцію та утримання мостів на автомобільних діє з 01.01.2005
62,50дорогах 62,50

М 218-05416892-409-2004
Методика економічних вишукувань для проектування

автомобільних доріг
діє з 01.01.2005

95,00

М 218-21476215-411:2005
Методика стендових випробувань зносостійкості дорожньої

розмітки
діє з 01.04.2005

26,00

М 218-21476215-412:2005
Методика стендових випробувань конструкцій дорожнього

одягу на колієутворення
діє з 12.04.2005

29,00

МВ 218-03450778-414:2005

Методичні вказівки щодо гранично-допустимих норм витрат

протиожеледних матеріалів при зимовому утриманні

автомомбільних доріг

діють з 13.11.2005
35,00

М 02071168-416:2016

Методика виявлення, оцінки та ранжування потенційних

екологічно небезпечних місць автомобільних доріг

загального користування

діє з 01.01.2017
175,00

М 218-02071168-418:2005

Визначення модулів пружності покриття і основи

нежорстких дорожніх одягів статичним та короткочасним

навантаженням

діє з 27.10.2005
45,00

М 218-03449261-420:2005

Типова штатна чисельність дорожньо-будівельних машин,

автомобілів та спецавтомобілів для дорожніх господарств

при ремонті і експлуатаційному утриманні автомобільних

доріг

діє з 31.10.2005

82,50

МВ 218-03450778-422:2005

Методичні вказівки з влаштування смуги руху для аварійної

зупинки автотранспорту на гірських перевалах та крутих

спусках

діють з 01.12.2005
55,00

М 218-03450778-425:2005
Методика оцінки обсягів та структури робіт з поточного

утримання мостів
діє з 27.12.2005

90,00

М 218-03450778-426:2005
Методика акустико-емісійного діагностування стану

дорожніх одягів
діє з 02.12.2005

82,50

М 218-03450778-432:2005
Методика експрес-методу визначення якості ущільнення

щебеневих основ
діє з 23.12.2005

35,00

М 218-03450778-433:2005
Методика відбору проб грунту при контролі якості

ущільнення земляного полотна
діє з 23.12.2005

35,00

М 218-02070915-434:2005
Методика визначення нормативного та розрахункового

розмиву під мостами, що експлуатуються
діє з 30.12.2005

75,00

М 218-00018112-435:2005
Методика визначення планової вартості науково-дослідної

та дослідно-конструкторських робіт
діє з 01.12.2005

23,00
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ПМА 218-03450778-436:2006

Програма і методика проведення приймальних

випробувань дослідного зразка комплекту обладнання для

визначення стану земляного полотна і грунтової основи

автомобільної дороги

діє з 21.01.2006

47,50

ПМА 218-21476215-437:2005
Прилад визначення ступеню ущільнення ґрунтів земляного

полотна експрес-методом
діє з 02.03.2005

40,00

ПМА 218-21476215-438:2005
Обладнання для визначення вологості ґрунтів в польових

умовах. Модель 0509
діє з 20.12.2005

26,00

М 218-03449261-439:2006

Методика розрахунку коштів на утримання служби

автомобільних доріг в Автономній Республіці Крим,

областях і м. Севастополі для забезпечення ними

управлінських рішень з експлуатаційного утримання мережі

автомобільних доріг

діє з 10.04.2006

67,50

ПМА 218-21476215-440:2005

Щільномір динамічний для визначення ступеня ущільнення

асфальтобетонного покриття та грунту. Модель 0502.

Програма та методика первинної та періодичної атестації

діє з 25.10.2005

26,00

М 218-03449261-446:2006
Методика визначення вартості інтелектуальної власності в

системі Укравтодору
діє з 20.07.2007

85,00

ПМА 218-21476215-450:2006

Прилад для виготовлення зразків щебенево-мастикового

асфальтобетону. Програма та методика первинної та

періодичної атестації

діє з 01.12.2006
32,00

М 218-03450778-452:2006

Методика визначення ефективності використання паливно-

енергетичних ресурсів підприємствами і організаціями

Укравтодору

діє з 04.12.2006
229,00

М 218-03450778-453:2006

Методичні вказівки з розміщення автомобільних дорогах

критих складів для зберігання хлористих протиожеледних

матеріалів

діють з 22.09.2006
50,00

М 218-01132330-454:2006

Методика прогнозування затоплення мостів під час

стихійних лих в Закарпатській, Львівській та Івано-

Франківській областях

діє з 01.12.2006
110,00

М 218-05416892-457:2006

Методика формування єдиної бази даних оперативного

стану автомобільних доріг державного значення та діє з 31.10.2006М 218-05416892-457:2006 стану автомобільних доріг державного значення та

інженерних споруд на них

діє з 31.10.2006
110,00

М 218-02070915-458:2006

Методика оцінки вихідних даних для розробки техніко-

економічних обґрунтувань будівництва та реконструкції

автомобільних доріг

діє з 05.12.2006
82,50

М 218-02071168-459:2006
Методика виконання вимірювань поосьових навантажень та

маси вантажних транспортних засобів у русі
діє з 03.03.2008

40,00

М 218-02070915-601:2006
Методичні вказівки щодо застосування пристрою для

оцінки зчеплення в'яжучих та кам'яних матеріалів
діють з 20.12.2006

32,00

М 218-03450778-602:2006

Методичні вказівки з впровадження в Україні системи

будівельних норм Євросоюзу (EVROCODES) з

проектування транспортних споруд

діють з 18.12.2006
80,00

М 218-02071168-603:2006 Методика оцінки ефективності інноваційних проектів діє з 18.12.2006
112,50

М 218-33599281-604:2006
Методика виконання вимірювань рівності прискореним

методом
діє з 18.12.2006

50,00

М 218-02071010-605:2006

Методика розрахунку підсилення залізобетонних балок

додатковим зовнішнім армуванням з застосуванням

металевих і композитних підсилюючих елементів

діє з 18.12.2006
169,00

МВ 218-02071168-607:2007
Методичні вказівки. Експрес-метод визначення

водостійкості асфальтобетонів дорожніх та аеродромних
діють з 15.01.2007

20,00

МП 218-03449261-608:2006
Методичний посібник по розігріву чорних в'яжучих

матеріалів композитними нагрівниками
діє з 21.12.2006

135,00

МП 218-03449261-610:2006

Методичний посібник з охорони навколишнього природного

середовища та раціонального використання земельних

ресурсів

діє з 01.01.2006
145,00

ПМ 218-33599281-613:2006

Програма і методика приймальних випробувань.

Експериментальний зразок навісного обладнання "ТАНІН-

ДОРЕКСПО" для контролю рівності прискореним методом

діє з 18.12.2006

23,00

М 218-03450778-615:2007
Методика прогнозування витрат на утримання і ремонт

мостів
діє з 03.05.2007

102,50

М 218-21611854-616:2007 Методика та нормативи установки технічних засобів зв'язку  діє з 21.08.2007
32,0032,00
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ПМА 218-21476215-618:2007

Програма і методика первинної та перодичної атестації

форми касетної для приготування контрольних зразків

асфальтобетону

діє з 11.06.2007
52,50

МВ 218-05416892-619:2007

Методичні вказівки з планування та обліку поточного

ремонту та утримання автомобільних доріг державного

значення

діють з 21.08.2007
62,50

МВ 218-21476215-621:2007
Методика проведення досліджень матеріалів для

герметизації дорожніх покриттів
діє з 29.05.2007

82,50

М 218-05416892-623:2007
Методика пошуку місць розтащування дорожньо-

метеорологічних станцій на автомобільних дорогах
діє з 27.12.2007

52,50

М 218-31911658-625:2007

Методика вимірювання масової частини водорозчинних

хлоридів у залізобетонних автодорожніх конструкціях

фототурбодиметричним методом

діє з 03.12.2007
57,50

М 218-02071168-626:2007
Методика оцінки екологічного впливу автомобільної дороги

загального користування на навколишне середовище
діє з 27.12.2007

82,50

МВ 218-02070915-627:2007

Методичні вказівки щодо визначення транспортно-

експлуатаційних показників дорожнього покриття

універсальним дорожнім вимірювальним обладнанням

діють з 07.12.2007

52,50

М 218-03449261-628:2007

Галузева методика визначення питомих викидів основних

забруднюючих речовин при виробництві асфальтобетонної

суміші

діє з 20.11.2007
72,50

М 218-03449261-629:2007

Галузева методика визначення технологічних нормативів

допустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних

джерел в атмосферне повітря при виробництві

асфальтобетонніх сумішей

діє з 28.12.2007

52,50

М 218-02070915-630:2007

Методка комплексної оцінки будівництва та реконструкції

автомобільних доріг з урахуванням соціально-економічної

та екологічної ефективності

діє з 27.12.2007
85,00

М 218-02071168-631:2007
Методика визначення стирання дорожнього цементного

бетону
діє з 27.12.2007

29,00

Методика проектування дорожнього одягу з конструкціями
М 218-02070915-633:2007

Методика проектування дорожнього одягу з конструкціями

різного типу
діє з 27.12.2007

334,00

М 218-020883133-634:2007
Методика встановлення причепно-наслідкового зв'язку між

дорожніми умовами та ДТП в місцях їх концентрації
діє з 01.01.2007

115,00

М 218-02071010-635:2007

Методика розрахунку напружено-деформованого стану та

міцності залізобетонних мостових балок, підсилених

зовнішнім армуванням, но основі деформаційної моделі

діє з 13.12.2007

241,00

МВ 218-02071168-636:2008
Методичні вказівки. Метод визначення когезії бітумних

в'яжучих. МДМ
діють з 05.06.2008

29,00

М 218-02071168-637:2008

Методика визначення стійкості дорожніх цементобетонів до

агресивної дії хлоридів, що застосовуються для

попередження ожеледі

діє з 27.06.2008
37,50

М 218-21476215-638:2008

Методика проведення досліджень армуючих сіток для

армування асфальтобетонних конструкцій підсилення

дорожнього одягу

діє з 24.06.2008
55,00

М 218-02071168-639:2008

Методика оцінки стану поверхні покриття автомобільних

доріг з використанням автоматизованої системи

відеодіагностики "ОКО"

діє з 25.06.2008
55,00

М 218-03450778-640:2008
Методика визначення міцнісних характеристик металевих

конструкцій мостів, що експлуатуються
діє з 01.09.2008

72,50

М 218-03450778-641:2008

Методика моніторингу основних техніко-експлуатаційних

показників найважливіших моделей дорожніх машин за

останні 5 років

діє з 25.06.2008
65,00

М 218-02071168-642:2008

Методика проведення випробувань щодо діагностики

покриттів автомобільних доріг методом сканування

поверхні

діє з 01.01.2008
37,50

М 218-03450778-643:2008
Методика оцінки необхідності влаштування шумозахисних

екранів на автомобільних дорогах загального користування
діє з 01.01.2008

37,50

М 218-03450778-644:2008
Методика щодо вибору оптимальних моделей дорожніх

машин для проведення зимового утримання доріг
діє з 01.01.2008

67,50
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М 218-02070915-645:2008

Методика лабораторного визначення та встановлення

розрахункових характеристик дорожньо-будівельних

матеріалів і грунтів

діє з 01.01.2008
157,00

М 218-21476215-646:2008

Методика застосування георадарних технологій при

контролі якості влаштування земляного полотна,

конструктивних шарів дорожніх одягів та систем

водовідводу

діє з 01.01.2008

115,00

МВ 218-02070915-647:2008
Методичні вказівки з розрахунку дорожніх одягів різного

типу на довговічність
діють з 01.01.2008

55,00

М 218-03450778-648:2008

Експрес методика оцінки стану та протекторних

властивостей захисних шарів покриттів залізобетонних

штучних споруд

діє з 01.01.2008
52,50

М 218-21476215-649:2009
Методика випробовувань розмічальних матеріалів на

кільцевому випробувальному стенді ДНТЦ "Дор'якість"
діє з 17.02.2009

37,50

М 218-03450778-650:2008

Методика визначення ділянок автомобільних доріг, що

значно знижують несучу здатність дорожнього одягу у

розрахунковий період

діє з 17.12.2008
107,50

М 218-03450778-652:2008
Методика оцінки рівнів безпеки руху на автомобільних

дорогах України
діє з 10.12.2008

132,50

М 218-02070915-653:2008

Методика планування річних обсягів робіт з поточного

ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних

доріг

діє з 27.11.2008
102,50

М 218-05464951-655:2008
Методика цифрової локації дефектів у залізобетонних

конструкціях та асфальтобетонних покриттях
діє з 17.12.2008

67,50

М 218-03449261-656:2009
Методика контролю світлоповертального ефекту плівки

дорожніх знаків
діє з 20.01.2009

32,00

М 218-02070915-657:2009
Методика проведення порівняльних кореляційних

випробувань засобів оцінки міцності дорожнього одягу
діє з 14.12.2009

35,00

МВ 218-03449261-658:2009

Методичні вказівки щодо здійснення габаритно-вагового

контролю транспортних засобів на автомобільних дорогах

загального користування та порядку тимчасового

затримання великовагових та великогабаритних
діє з 01.10.2009МВ 218-03449261-658:2009

затримання великовагових та великогабаритних

транспортних засобів, що рухались з порушенням чинних

норм законодавства

діє з 01.10.2009

55,00

М 218-02071168-659:2009

Методика розрахунку максимального розміру плати за

проїзд автомобільними дорогами з урахуванням різних

моделей повернення інвестицій

діє з 08.12.2009
92,50

М 218-02070915-660:2009

Методика соціально-економічного обгрунтування

реконструкції та капітального ремонту окремих ділянок

автомобільних доріг

діє з 19.06.2009
110,00

М 218-03450778-661:2009

Методика локації дефектів акустико-емісійним

діагностуванням залізобетонних елементів конструкцій

транспортних споруд

діє з 15.08.2009
45,00

М 218-21476215-662:2009 Методика проведення моніторингу стану дорожніх одягів діє з 25.12.2009
42,50

М 218-21476215-663:2009

Методика проведення випробовувань дорожніх одягів

різних типів з асфальтобетонними шарами підсилення на

кільцевому стенді

діє з 25.12.2009
45,00

М 218-21476215-664:2009

Методика випробовувань на кільцевому стенді для вибору

раціонального варіанту конструкції дорожнього одягу при

проектуванні автомобільних доріг

діє з 25.12.2009
42,50

М 218-02071168-665:2009
Методичні вказівки з оцінки ефективності інвестиційних

проектів у дорожньому господарстві
діють з 08.12.2009

85,00

М 218-02071168-667:2009

Методика отримання та оцінки відеоінформації про стан

інженерного облаштування автомобільних доріг системою

"ВіДІО"

діє з 08.12.2009
65,00

М 218-02070915-669:2010
Методика управління системою поточного ремонту та

експлуатаційного утримання доріг державного значення
діє з 25.03.2010

92,50

МВ 218-21476215-672:2010
Методичні вказівки прогнозування утворення деформацій

та руйнувань дорожніх конструкцій
діють з 08.07.2010

77,50

М 218-03450778-673:2010
Методика оцінювання прогнозованого рівня шуму у межах

зон впливу автомобільної дороги
діє з 07.12.2010

65,00

М 218-02070915-674:2010
Методика визначення рівня завантаженості та пропускної

здатності автомобільних доріг
діє з 21.09.2010

87,50
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М 218-02070915-675:2010

Методика визначення деформативних та реологічних

характеристик ґрунтових основ та шарів дорожнього одягу

на основі реєстрації прямої і зворотної деформації їх

поверхонь під навантаженням

діє з 11.10.2010

55,00

М 218-03450778-676:2010
Методика прискореного визначення характеристик втоми

арматурного прокату для залізобетонних конструкцій мостів
діє з 16.12.2010

82,50

М 218-03450778-677:2010
Методика постійного спостереження за транспортними

спорудами акустико-емісійним методом
діє з 13.12.2010

82,50

М 218-02070915-678:2010
Методика впровадження системи екологічного

менеджменту для підприємств дорожньої галузі
діє з 13.12.2010

139,00

М 218-03450778-680:2011

Методика визначення експлуатаційної надійності та

використання цього показника в прогнозуванні

експлуатаційних показників дорожньої техніки

діє з 14.03.2011
62,50

М 218-03450778-682:2011
Методика розрахунку коштів на покриття витрат на

тимчасові будівлі та споруди
діє з 20.06.2011

65,00

М 218-03450778-683:2011

Методика розрахунку загальновиробничих та

адміністративних витрат при складанні кошторисної

документації

діє з 20.06.2011
125,00

М 218-02070915-684:2011

Методика визначення пропускної здатності дренажної

конструкції мілкого залягання з урахуванням річного циклу

роботи 

діє 16.06.2011
97,50

М 218-02070915-687:2011

Методика оцінки експлуатаційного стану дорожнього одягу

з цементобетонним покриттям та заснування відповідних

раціональних програм ремонтно-відновлювальних заходів в

оболонці СУСП

діє з 30.06.2011

97,50

М 218-03450778-688:2011

Методика визначення планових фінансових витрат на

капітальний та поточний ремонт і експлуатаційне

утримання автомобільних доріг загального користування

(державного та місцевого значення)

діє з 03.06.2011

87,50

М 218-03450778-693:2011

Методика оцінювання міцності адгезійного з’єднання

цементобетон-полімер для випробування полімерних

матеріалів, призначених для ін’єктування в тріщини

діє з 02.12.2011

матеріалів, призначених для ін’єктування в тріщини
45,00

М 218-02070915-694:2011

Методика оцінювання інгредієнтного і параметричного

забруднення придорожнього середовища системою

"транспортний потік - дорога"

діє з 14.12.2011
110,00

М 218-03450778-695:2011
Методика визначення соціально-економічних втрат від

дорожньо-транспортних пригод
діє з 15.12.2011

60,00

М 218-03450778-696:2011

Методика визначення та розподілу фінансових ресурсів за

основними напрямками діяльності дорожнього

господарства

діє з 15.12.2011
125,00

М 218-03450778-697:2011
Методика розрахунку витрат на перебазування дорожніх

машин та механізмів
діє з 15.12.2011

105,00

М 218-02071168-698:2011

Методика виконання випробувань та обробки отриманих

даних для визначення і оцінки шорсткості дорожніх

покриттів

діє з 15.12.2011
37,50

М 03450778-700:2012

Методика проведення аудиторських перевірок з безпеки

дорожнього руху на стадії експлуатації автомобільних доріг

загального користування 

діє з 01.06.2012
157,00

М 03450778-702:2012 Методика експлуатаційних випробувань дорожніх машин діє з 29.08.2012
80,00

М 02071168-704:2012

Методика визначення модуля пружності, щільності та

товщини асфальтобетонних шарів дорожніх одягів

неруйнівним експрес-методом з використанням приладу

ППВК-ДП-1

діє з 01.10.2012

35,00

М 05464351-705:2012

Методика розпізнавання подій дефектоутворення в типових

залізобетонних балках мостових споруд за сигналами

акустичної емісії в умовах спектру перешкод

діє з 28.02.2013

60,00

М 02071168-706:2012
Методика дефектоскопії шарів дорожнього одягу методами

підповерхневого зондування
діє з 12.12.2012

157,00

М 02071168-708:2012

Методика розрахунку тонких асфальтобетонних шарів на

жорсткій основі з урахуванням термопластичних

властивостей асфальтобетону

діє з 01.12.2012
191,00

М 02070915-710:2012
Методика розрахунку розмивів на заплавах в зоні впливів

мостових переходів
діє з 12.12.2012

90,00
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М 02070915-711:2012

Методика з розрахунку зміни жорсткості та міцності пакету

асфальтобетонних шарів в залежності від стохастичної

зміни температурного режиму повітря в річному циклі

діє з 01.12.2012

130,00

М 21476215/02070915-713:2012
Методика визначення циклічної довговічності армуючих

синтетичних матеріалів асфальтобетонних шарів
діє з 01.12.2012

65,00

ПМА 21476215-715:2013

Програма і методика первинної та періодичної атестації.

Обладнання ждя приготування модифікованих бітумів для

лабораторних випробувань

діє з 01.05.2013

37,50

ПМА 21476215-716:2013

Програма і методика первинної та періодичної атестації.

Пристрій для забезпечення роботи приладу для

випробувань геосинтетичних матеріалів в автоматичному

режимі

діє з 01.05.2013

37,50

ПМА 21476215-717:2013

Програма і методика первинної та періодичної атестації.

Прилад для визначення злежуваності холодних

асфальтобетонних сумішей

діє з 01.05.2013
37,50

ПМА 21476215-720:2014
Програма і методика первинної та періодичної атестації.

Змішувач лопатевий лабораторний
діє з 21.01.2014

32,00

ПМА 21476215-721:2014

Програма і методика первинної та періодичної атестації.

Вібростенд для визначення динамічних модулів пружності

при різних частотах та температурах

діє з 21.01.2014

32,00

М 02071168-722:2013

Методика виконання випробувань щодо оцінки жорсткості

дорожніх конструкцій з використанням устаткування за

типом дефлектометрів падаючого вантажу

діє з 12.12.2013

55,00

М 03450778-723:2013

Методика проведення внутрішнього аудиту системи

управління охороною праці у дорожніх підриємствах

Укравтодору

діє з 01.01.2014
55,00

МВ 03450778-724:2013

Методичні вказівки з управління безпекою руху на

відомчому транспорті у дорожніх підприємствах

Укравтодору

діють з 01.01.2014
60,00Укравтодору 60,00

М 02071168-725:2013
Методика комплексного моніторингу автомобільних доріг

методами підповерхневого зондування
діє з 12.12.2013

139,00

МВ 02071168-726:2013

Методичні вказівки лабораторного визначення

розрахункових в’язко-пружних характеристик

асфальтобетонів при стику

діють з 01.12.2013
70,00

МВ 02071168-727:2013

Методичні вказівки лабораторного визначення

розрахункових в’язко-пружних характеристик

асфальтобетонів при розтягу

діють з 01.12.2013
67,50

М 03450778-728:2013

Методичні вказівки лабораторного визначення

розрахункових в’язко-пружних характеристик

асфальтобетонів при зсуві

діють з 01.12.2013
72,50

М 03450778-729:2013
Методика виробування гідроізолюючих та відновлюючих

матеріалів для просочення асфальтобетонного покриття
діє з 01.12.2013

52,50

МВ 21476215-730:2013
Методичні вказівки щодо приготування різних сумішей з

використанням лабораторного лопатевого змішувача
діють з 01.12.2013

57,50

М 02071168-731:2014
Методика визначення показників границі міцності

асфальтобетонів при розтягу та зсуві
діє з 19.09.2014

55,00

МВ 02071168-732:2014

Методичні вказівки з оцінки сумісності цементів і хімічних

добавок, які використовуються для дорожніх

цементобетонів

діють з 01.01.2015
52,50

М 03450778-733:2014

Методичні вказівки щодо розрахунку енергоефективності

джерел світла для освітлення автомобільних доріг

загального користування

діють з 01.01.2015
110,00

М 03450778-734:2014

Методичні вказівки з проведення розширеного аналізу

травматизму виробничого та невиробничого характеру у

дорожніх підприємствах

діють з 01.01.2015
62,50

М 03450778-735:2014
Методика розрахунку залізобетонних збірно-монолітних

прогонових будов мостів
діє з 01.01.2015

155,00

МВ 03450778-736:2014

Методичні вказівки з визначення вартості матеріальних

ресурсів, отриманих від розбирання конструкцій, знесення

будівель та споруд або отриманих шляхом добування

попутно будівництву

діють з 01.01.2015

75,00попутно будівництву 75,00
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М  02070915-737:2014

Методика з проведення енергетичного аудиту бітумних баз

та асфальтобетонних заводів з використанням

тепловізійного обладнання

діє з 01.01.2015
233,00

ПМА 21476215-738:2015

Програма і методика первинної та періодичної атестації.

Прилад для випробування геосинтетичних матеріалів на

динамічне продавлення

діє з 01.01.2016
37,50

М 03450778-739:2015
Методика визначення освітленості на автомобільних

дорогах загального користування
діє з 01.07.2015

65,00

МВ 03450778-740:2015

Методичні вказівки щодо прийняття робіт з

експлуатаційного утримання автомобільних доріг

загального користування

діють з 01.01.2016
37,50

М 02071168-741:2015
Методика визначення вмісту в щебені зерен пластинчастої

(лещадної) форми
діє з 01.10.2015

45,00

М 02071168-742:2015

Методика визначення коефіцієнтів Пуассона та коефіцієнтів 

поперечної деформації асфальтобетонів при стиску та

розтягу

діє з 01.01.2016
57,50

М 02071168-743:2015
Методика визначення показників сегрегації

асфальтобетонних сумішей
діє з 01.01.2016

45,00

М 02071168-744:2015

Методика щодо обґрунтування вимог до сполучень

поздовжнього профілю за показниками плавності руху та

початкової нерівності

діє з 01.01.2016
77,50

М 02070915-745:2015
Методика розрахунку витривалості плит проїзної частини

мостів із сталевим профільованим настилом
діє з 01.01.2016

125,00

М 03450778-746:2015

Методика визначення адгезії гідроізоляції із бітумно-

полімерних матеріалів до плити проїзної частини

автодорожніх мостів

діє з 01.01.2016
40,00

МВ 03450778-747:2015

Методичні вказівки з визначення вартості проектно-

вишукувальних робіт на будівництво автомобільних доріг

загального користування та транспортних споруд

діють з 14.03.2016
75,00

М 02070915-750:2016
Методика проектування асфальтобетонного покриття

залізобетонних автодорожніх мостів
діє з 01.07.2016

145,00

Методичні вказівки щодо складу та змісту проектної

МВ 37641918-751:2016 

Методичні вказівки щодо складу та змісту проектної

документації на поточний середній ремонт автомобільних

доріг загального користування

діють з 01.04.2016
60,00

М 02071168-752:2016

Методика оцінки збитків від проїзду великовагових

транспортних засобів по автомобільних дорогах загального

користування

діє з 01.07.2016
175,00

М 03450778-753:2016
Методика віддаленого моніторингу прогонових будов

залізобетонних мостів за сигналами віброакустичної емісії
діє з 01.08.2016

70,00

М 31911658-754:2016
Методика випробування інженерного облаштування

автомобільних доріг на пасивну безпеку
діє з 01.01.2017

60,00

М 42.1-37641918-756:2017

Методика розрахунку бетонних конструкцій мостів,

армованих базальтопластиковою арматурою, на дію

малоциклових навантажень

діє з 01.04.2017
120,00

МВ 42.1-37641918-757:2017

Методичні вказівки з проведення аналізу поточних цін на

матеріали для дорожніх робіт усіма учасниками

інвестиційного процесу

діє з 01.12.2017
100,00

МВ 42.1-37641918-758:2017
Методичні вказівки з визначення вартості дорожніх

консультаційних послуг
діє з 17.05.2017

60,00

М 42.1-37641918-759:2017

Методика розрахунку бетонних конструкцій мостів,

армованих базальтопластиковою арматурою, на

витривалість

діє з 10.10.2017
90,00

М 42.1-37641918-760:2017

Методика визначення міцності бетону захисного шару

залізобетонних та бетонних конструкцій мостів

механічними неруйнівними способами

діє з 01.12.2017
70,00

МВ 42.1-37641918-761:2017

Методичні вказівки з визначення штатної чисельності

робітників та потреби в техніці дорожніх організацій для

експлуатаційного утримання автомобільних доріг

діють з 01.11.2017
160,00

МВ 42.1-37641918-762:2017
Методичні вказівки з приведення елементів автомобільних

доріг до умовної довжини
діють з 01.11.2017

100,00

М В.2.3-37641918-763:2017

Методика визначення та підготовка ділянок автомобільних

доріг для проведення на них калібрувальних випробувань

засобів вимірювання нерівностей основи і покриття

дорожнього одягу 

діє з 23.03.2018

95,00

М 42.1-37641918-764:2017
Методика визначення показника ефективності

енергосервісного договору
діє з 05.10.2017

50,00
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МВ 42.1-37641918-765:2017
Методичні вказівки з проведення моніторингу об’єктів

будівництва та ремонтів автомобільних доріг
діє з 19.01.2018

75,00

М 42.1-37641918-766:2017

Методика розрахунку гідроботанічних майданчиків при

здійсненні очищення стічних вод із поверхні автомобільних

доріг і мостових споруд

діє з 19.01.2018
115,00

М 42.1-37641918-767:2017
Методика розрахунку асфальтобетонного покриття 

металевих автодорожніх мостів на довговічність
діє з 19.01.2018

110,00

М 42.1-37641918-768:2017

Методика розрахунку витрат на перевезення працівників

дорожніх організацій автомобільним транспортом до місця

проведення дорожніх робіт

діє з 22.12.2017
60,00

М 42.1-37641918-769:2018

Методика оцінки ефективності реалізації державних

цільових програм розвитку автомобільних доріг загального

користування

діє з 01.07.2018
108,00

М 42.1-37641918-770:2018

Методика розрахунку асфальтобетонного покриття

металевих автодорожніх мостів на тріщиностійкість від дії

транспорту

діє з 10.12.2018

90,00

М 42.1-37641918-771:2018
Методика розрахунку стійкості асфальтобетонного покриття

до утворення колії на залізобетонних автодорожніх мостах
діє з 12.12.2018

170,00

М 42.1-37641918-772:2018
Методика визначення гранулометричного складу

цементобетонних дорожніх сумішей
діє з 01.10.2018

55,00

МВ 42.1-37641918-774:2019

Методичні вказівки зі складання кошторису видатків на

утримання служби замовника та визначення розміру коштів

на її утримання при виконанні робіт з експлуатаційного

утримання автомобільних доріг загального користування

діє з 28.01.2019

150,00

М 42.1-37641918-775:2019
Методика визначення легкоукладальності

асфальтобнтонної суміші приладом для її вимірювання
діє з 24.06.2019

60,00

М 42.1-37641918-777:2019
Методика розрахунку надійності жорсткого дорожнього

одягу, армованого неметалевою композитною арматурою
діє з 01.11.2019М 42.1-37641918-777:2019

одягу, армованого неметалевою композитною арматурою
діє з 01.11.2019

80,00

М 42.1-37641918-778:2019
Методика розрахунку стійкості асфальтобетонного покриття

до утворення колії на автомобільних дорогах
діє з 29.11.2019

150,00

М 42.1-37641918-779:2020 
Методика з визначення соціально-економічних втрат від

дорожньо-транспортних пригод
діє з 21.07.2020

75,00

М 42.1-37641918-782:2020

Методичні вказівки з розрахунку планових витрат на

утримання службового автотранспорту замовника дорожніх

робіт

діють з 30.11.2020
150,00

Н Г.1/Д.2.2-03449261.126-1999
Виробничі норми витрат лакофарбових матеріалів для

захисту від корозії дорожньо-будівельних машин,

спецавтомобілів та механізмів 180,00

Н Г.1-218-03449261-341-2004
Норми експлуатаційного зносу матеріалів та запасних

частин дорожніх машин механізмів та автомобілів

діють з 03.01.2005 Наказ 

№912 від 21.12.2004
210,00

Н Г.1-218-03449261-352:2008

Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми.

Обслуговування комп'ютерної та оргтехніки дорожніх

підприємств

діють з 01.01.2009 Наказ 

№774 від 11.12.2008
72,50

Н А.3.2-218-03449261-353:2008
Норми забезпечення санітарно-побутовими приміщеннями

працівників дорожнього господарства

діють з 05.05.2009 Наказ 

№699 від 14.11.2008 82,50

ТК 218-31911658-001-2004

Типова технологічна карта по застосуванню кольорової

захистної суміші "СІЛОЛ" на дорожньо-будівельних штучних

спорудах та конструкціях

діє з 30.06.2004
45,00

ТК 218-03449261-019-2003CF-

12.1B

Ямковий ремонт асфальтобетонних покриттів з

використанням наріжчика швів  CF-12.1B
діє з 01.06.2013

50,00

НОРМИ (Н)

ТЕХНОЛОГІЧНІ КАРТИ (ТК)
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ТК 218-03449261-020-2004 WR 

2500 (1)

Влаштування основи дорожнього одягу товщиною шару 30

см із пилувато-суглинистого ґрунту з застосуванням

цементно-водної суспензії (вміст цементу 4 %) за

технологією “холодний ресайклінг”, машиною ресайклер

WR 2500 у складі із змішувальною установкою WM 1000

діє з 01.06.2004

75,00

ТК 218-03449261-021-2004 WR 

2500 (2)

Влаштування основи дорожнього одягу товщиною шару 18

см з оптимальної щебенево-піщаної суміші, обробленої

цементно-водною суспензією за технологією “холодний

ресайклінг” машиною ресайклер WR 2500 у складі із

змішувальною установкою WM 1000

діє з 01.06.2004

55,00

ТК 218-03449261-022-2004 WR 

2500 (3)

Регенерація конструктивних шарів дорожнього одягу

товщиною 18 см з застосуванням цементно-водної

суспензії (вміст цементу 4 % та 3,5 % від маси) за

технологією “холодний ресайклінг” машиною ресайклер WR

2500 у складі із змішувальною установкою WM 1000

діє з 01.06.2004

67,50

ТК 218-03449261-023-2003 WR 

2500 (4)

Регенерація шару дорожнього одягу товщиною 18 см з

застосуванням спіненого бітуму (вміст бітуму 2,5 % від

маси) за технологією “холодний ресайклінг” машиною

ресайклер WR 2500

діє з 01.06.2003

55,00

ТК 218-03449261-024-2003 WR 

2500 (5)

Регенерація шару дорожнього одягу товщиною 18 см з

застосуванням бітумної емульсії ( вміст бітумної емульсії

4% від маси) за технологією “холодний ресайклінг”

машиною ресайклер WR 2500 та бітумовозом

діє з 01.06.2003р.

55,00

ТК 218-03449261-025-2003 WR 

2500 (6)

Регенерація конструктивного шару дорожнього одягу товщи-

ною 18 см з застосуванням спіненого бітуму (вміст бітуму

2,5 % від маси) та цементно-водної суспензії (вміст

цементу 1,5 % від маси) за технологією “холодний

ресайклінг” машиною ресайклер WR 2500 у складі із

змішувальною установкою WM 1000 та бітумовозом

діє з 01.06.2003

55,0055,00

ТК 218-03449261-026-2003 WR 

2500 (7)

Регенерація конструктивного шару дорожнього одягу

товщиною 18 см з застосуванням бітумної емульсії (вміст

емульсії 3% від маси) та цементно-водної суспензії (вміст

цементу 1,5% від маси) за технологією “холодний

ресайклінг” машиною ресайклер WR 2500 у складі із

змішувальною установкою WM 1000 та бітумовозом

діє з 01.06.2003

55,00

ТК 218-03449261-027-2003 WR 

2500 (8)

Регенерація конструктивних шарів дорожнього одягу

товщиною 25 см з застосуванням цементно-водної

суспензії (вміст цементу 4% ) за технологією “Холодний

ресайклінг” машиною ресайклер WR 2500 у складі із

змішувальною установкою WM 1000

діє з 01.06.2003

50,00

ТК 218-03449261-028-RZS 

14000(2)-2004

Влаштування одиночної поверхневої обробки

асфальтобетонного покриття з застосуванням укладальної

дорожньої колони SCHAFER типу RZS 14000 на основі

бітумної емульсії

діє з 01.06.2004

45,00

ТК
Технологічні карти по очищенню автомобільних доріг від

снігу на під’їздах до великих міст України
діє з 01.12.2002

173,00

ТК 218-03450778/031911658-

050:2005

Технічна карта на влаштування захисних шарів

залізобетонних дорожніх конструкцій
діє з 18.10.2005

45,00

ТК 218-03449261-053:2005
Укріплення укосів насипів збірними залізобетонними

гратчастими конструкціями
діє з 01.11.2005

62,50

ТК 218-03449261-054:2005

Укріплення укосів насипів та виїмок земляного полотна

щебенистими, жорств'яними, гравійно-гальковими і

глинистими грунтами

діє з 01.11.2005
40,00

ТК 218-03449261-055:2005
Влаштування збірної залізобетонної труби круглого

перерізу діаметром 1,0 м під існуючу автомомбільну дорогу
діє з 01.11.2005

60,00

ТК 218-03449261-056:2005
Подовження збірної залізобетонної труби круглого перерізу

діаметром 1,0 м під автомомбільну дорогу
діє з 01.11.2005

60,00

ТК 218-03449261-057:2005

Подовження збірної залізобетонної двоочкової труби

круглого перерізу діаметром 1,5 м під автомомбільну

дорогу

діє з 01.11.2005
60,00

ТК 218-03449261-058:2005

Влаштування шару підсилення покриття товщиною 5 см із

гарячої дрібнозернистої асфальтобетонної суміші

асфальтоукладачем Titan 423

діє з 01.11.2005
65,00асфальтоукладачем Titan 423 65,00
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ТК 218-03449261-059:2005

Двостороннє розширення насипу автомобільних доріг

висотою до 1,5 м з розробкою грунту в кар'єрі екскаватором

ЭО-6121 і транспортуванням автомобілями-самоскидами

діє з 01.11.2005

60,00

ТК 218-03449261-060:2005

Одностороннє розширення земляного полотна

автомобільних доріг з розробкою грунту в кар'єрі

екскаватором ЭО-6121 і транспортуванням автомобілями-

самоскидами

діє з 01.11.2005

60,00

ТК 218-03449261-061:2005
Влаштування подвійної поверхневої обробки із

застосуванням катіонних бітумних емульсії
діє з 01.11.2005

50,00

ТК 218-03449261-065:2005

Влаштування тонкошарового покриття дорожнього одягу з

литої емульсійно-мінеральної суміші типу Сларі-Сіл

(Мультімак) при будівництві і ремонті автомобільних доріг

машиною SCHAFER SMS 11000

діє з 01.11.2005

45,00

ТК 218-03449261-066:2005

Ямковий ремонт, лікідація (забивання) тріщин та осідань

асфальтобетонного покриття з застосуванням причіпної

дорожньо-ремонтної машини SCHAFER KSF 0358

діє з 01.11.2005

45,00

ТК 218-03449261-067:2005
Укріплення узбіччя гранітним відсівом товщиною шару

10 см
діє з 01.11.2005

35,00

ТК 218-03449261-068:2005 Укріплення узбіччя щебенем товщиною шару 15 см діє з 01.11.2005
35,00

ТК 218-03449261-069:2005

Ямковий ремонт, забивання тріщин та просадок

асфальтобетонного покриття з застосуванням дорожньо-

ремонтної машини SAVALKO SR 800

діє з 01.11.200.
50,00

ТК 218-03450778-070-2005
Технічна карта ремонту деформаційних швів з

використанням обгумленої тканини
діє з 03.11.2005

50,00

ТК 218-03449261-082:2008

Технологічна карта на улаштування "карт" при ямковому

ремонті і усунення колійності асфальтобетонних покриттів з

застосуванням фрези Writgen W 500

діє з 01.01.2008

47,50

ТК 218-03449261-083:2008

Технологічна карта на обрізання крон дерев кущарізом

ForriTR-22 з маніпулятором TXV 60 на базі трактора діє з 01.01.2008ТК 218-03449261-083:2008 ForriTR-22 з маніпулятором TXV 60 на базі трактора

МТЗ-82

діє з 01.01.2008
37,50

ТК 218-03449261-084:2008

Технологічна карта на влаштування шумових смуг

двокомпонентним холодним пластиком з використанням

машини маркірувальної типу Hofmann 2K 50 A

діє з 01.01.2008

47,50

ТК 218-03449261-085:2008

Технологічна карта на влаштування шумових смуг

термопластиком із використанням машини маркірувальної

типу Borum DL 350-2

діє з 01.01.2008
52,50

ТК 218-03449261-086:2008

Технологічна карта на влаштування горизонтальної

дорожньої розмітки термопластиком за допомогою машини

Hofmann H 18-1 Universal

діє з 01.01.2008
47,50

ТК 218-03449261-087:2008

Технологічна карта на влаштування горизонтальної

дорожньої розмітки ручною маркірувальною мкшиною

Line Laser III 5900

діє з 01.01.2008
47,50

ТК 218-03449261-088:2008

Технологічна карта на очищення проїзної частини від снігу

шнекороторним снігоочисником на базі автомобіля

Урал-375Е

діє з 01.01.2008
37,50

ТК 218-03449261-089:2008

Технологічна карта на очищення покриття від снігу плужним

снігоочисником фірми "Shmidt" на базі автомобіля

Scania T 124 C

діє з 01.01.2008
45,00

ТК 218-03449261-090:2008

Технологічна карта на розподілення протиожеледних

матеріалів із застосуванням обладнання фірми "Shmidt" на

базі автомобіля Scania T 124 C

діє з 01.01.2008
45,00

ТК 218-03449261-091:2008

Технологічна карта на розподілення протиожеледних

матеріалів з одночасним очищенням покриття від снігу із

застосуванням обладнання фірми "Shmidt" на базі

автомобіля Scania T 124 C

діє з 01.01.2008

45,00

ТК 218-03449261-092:2008

Технологічна карта на очищення та миття огородження

дорожнього металевого бар'єрного типу обладнання

Ferri LPW-500 з маніпулятором TXV 60 на базі трактора

МТЗ-82

діє з 01.01.2008

40,00

ТК 218-03449261-093:2008
Технологічна карта на ямковий ремонт асфальтобетонного

покриття холодною асфальтобетонною сумішшю
діє з 01.01.2008

47,50
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ТК 218-03449261-094:2008
Технологічна карта на ямковий ремонт цементобетонного

покриття холодною асфальтобетонною сумішшю
діє з 01.01.2008

47,50

ТК 218-03449261-095:2008

Технологічна карта на ямковий ремонт асфальтобетонного

покриття з застосуванням причіпної дорожньо-ремонтної

машини "Ремонтер" моделі 4821

діє з 01.01.2008

47,50

ТК 218-03449261-096:2008

Технологічна карта на ямковий ремонт асфальтобетонного

покриття литими асфальтобетонними сумішами з

використанням котла КДМ-1502 на базі автомобіля КрАЗ-

6510

діє з 01.01.2008

45,00

ТК 218-03449261-097:2008

Технологічна карта на влаштування тонкошарового

покриття дорожнього одягу (вирівнюючий шар) з холодної

литої асфальтобетонної суміші (Micro-sutfacing) при

ремонті автомобільних доріг машиною SCHAFER SMS

12000

діє з 02.12.2008

47,50

ТК 218-03449261-098:2008

Технологічна карта на влаштування тонкошарового

покриття дорожнього одягу (верхній шар) з емульсійно-

мінеральної суміші (Slurry Seal) при ремонті автомобільних

доріг машиною SCHAFER SMS 12000

діє з 02.12.2008

47,50

ТК 218-03449261-099:2008

Технологічна карта на влаштування тонкошарового

покриття товщиною 4 см із щебенево-мастикової

асфальтобетонної суміші по існуючому цементобетонному

покриттю асфальтоукладачем VOGELE SUPER 1800-2

діє з 02.12.2008

47,50

ТК 218-03449261-100:2008
Типова технологічна карта з охорони праці під час ремонту

підмостового конусу за допомогою габіонів
діє з 03.12.2008

45,00

ТК 218-03449261-101:2008

Типова технологічна карта з охорони праці під час ремонту

проїзної частини дороги у разі улаштування

вирівнювального шару із пористої асфальтобетонної суміші

асфальтоукладачем Titan 423 та улаштування верхноього

шару із гарячої дрібнозернистої асфальтобетонної суміші

діє з 03.12.2008

шару із гарячої дрібнозернистої асфальтобетонної суміші

асфальтоукладачем VOGELE SUPER 2500
60,00

ТК 218-03449261-102:2008

Типова технологічна карта з охорони праці під час ремонту

водопропускних споруд на автомобільній дорозі за

допомогою габіонних матраців

діє з 03.12.2008
50,00

ТК 218-03449261-103:2008

Типова технологічна карта з охорони праці під час ремонту

водопропускних споруд на автомобільній дорозі за

допомогою геотекстилю

діє з 03.12.2008
47,50

ТК 218-03449261-104:2008

Типова технологічна карта з охорони праці під час ремонту

проїзної частини дороги у разі застосування холодного

фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою

Wirtgen 2100 DC та улаштування верхнього шару покриття

дрібнозернистим асфальтобетоном асфальтоукладачем

Titan 423

діє з 03.12.2008

60,00

ТК 218-03449261-105:2008

Типова технологічна карта з охорони праці під час ремонту

проїзної частини дороги у разі застосування холодного

фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою

Wirtgen 2100 DC та улаштування верхнього шару покриття

дрібнозернистим асфальтобетоном асфальтоукладачем

Vogele Super 1804

діє з 03.12.2008

52,50

ТК 218-03449261-106:2008

Типова технологічна карта з охорони праці під час ремонту

асфальтобетонного покриття мостів та шляхопроводів за

допомогою Vogele Super 2100

діє з 03.12.2008
50,00

ТК 218-03449261-107:2008
Типова технологічна карта з охорони праці під час ремонту

укосів земляного полотна екскаватором-планувальником
діє з 03.12.2008

47,50

ТК 218-03449261-108:2008
Технічна карта на укріплення габіонами дамб, конусів,

траверс та земляного полотна
діє з 10.12.2008

112,50

ТК 218-03449261-109:2008

Технічна карта на влаштування тонкошарового покриття

товщиною 25 мм із асфальтобетонної суміші за технологією

Novachip асфальтоукладачем SUPER 1800-2 SP із модулем

Sprey Jet

діє з 02.12.2008

75,00

КТП 218-03449261-110:2008
Карти трудових процесів на монтаж з.б. прогінних будов та

ригелів стійкових опор
діє з 03.12.2008

135,00

ТК 218-03449261-111:2009
Типова технологічна карта з охорони праці на будівництво

та ремонт армокам’яної підпірної стінки
діє з 02.12.2009

52,50та ремонт армокам’яної підпірної стінки 52,50
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ТК 218-03449261-112:2009

Типова технологічна карта з охорони праці на укріплення

земляного полотна та існуючої підпірної стінки кам’яним

накидом

діє з 02.12.2009
47,50

ТК 218-03449261-113:2009
Типова технологічна карта з охорони праці на влаштування

безфундаментної підпірної стінки
діє з 02.12.2009

52,50

ТК 218-03449261-114:2009
Типова технологічна карта з охорони праці на ремонт

підпірної стінки "притісною" стінкою на габіоному матраці
діє з 02.12.2009

57,50

ТК 218-03449261-115:2009
Типова технологічна карта з охорони праці на влаштування

баражу із водопропускною трубою
діє з 02.12.2009

47,50

ТК 218-03449261-116:2009
Типова технологічна карта з охорони праці на укріплення

водозливу баражами та бетонними призмами
діє з 02.12.2009

47,50

ТК 218-03449261-117:2009
Типова технологічна карта з охорони праці на влаштування

дренажу під кюветом
діє з 02.12.2009

47,50

ТК 218-03449261-118:2009
Типова технологічна карта з охорони праці на влаштування

дренажу для перехоплення води у виїмці
діє з 02.12.2009

47,50

ТК 218-03449261-119:2009

Типова технологічна карта з охорони праці на укріплення

укосу, що підтопляється, збірною обрешіткою, яка

заповнюється каменем

діє з 02.12.2009
55,00

ТК 218-03449261-120:2009

Типова технологічна карта з охорони праці на влаштування

горизонтального дренажу, що перехвачує воду під насипом

земляного полотна

діє з 02.12.2009
47,50

ТК 218-03449261-121:2009

Типова технологічна карта на зведення безкаркасних

арочних споруд із тонколистової сталі з використанням

системи універсальних будівельних машин UBM

діє з 02.12.2009
143,00

ТК 218-03450778-128:2011

Технологічна карта на влаштування верхнього шару

покриття товщиною 5 см із дослідної партії гарячої

дрібнозернистої асфальтобетонної суміші з

протиожеледними добавками асфальто-укладальником на

гусеничному ходу Vögele Super 2100

діє з 21.12.2011

77,50

Типова технологічна карта на влаштування основи

ТК 37641918/03450778-130:2012

Типова технологічна карта на влаштування основи

дорожнього одягу із пилувато-суглинистого грунту

ресайклером WR-2500 S у складі із машиною WM 100 із

застосуванням цементно-водної суспензії 

діє з 01.06.2012

65,00

ТК 37641918/03450778-131:2012

Типова технологічна карта на регенерацію конструктивних

шарів дорожнього одягу ресайклером WR-2500 S з

застосуванням цементу

діє з 01.06.2012
62,50

ТК 37641918/03450778-132:2012

Типова технологічна карта на влаштування тонкошарового

покриття з литої емульсійно-мінеральної суміші за

технологією Multimac з застосуванням укладальника

емульсійно-мінеральних сумішей SCHAFER SMS 11000

діє з 01.06.2012

57,50

ТК 37641918/03450778-133:2012

Типова технологічна карта на влаштування подвійної

поверхневої обробки з застосуванням

щебенерозподільника ЩРД-3500 у зчепі з  КамаЗ-55102

діє з 01.06.2012

57,50

ТК 37641918/03450778-134:2012

Типова технологічна карта на влаштування

вирівнювального шару із гарячої пористої

асфальтобетонної суміші асфальтоукладальником на

гусеничному ходу VÖGELE  SUPER 2100

діє з 01.06.2012

72,50

ТК 37641918/03450778-135:2012

Типова технологічна карта на влаштування одиночної

поверхневої обробки з двома розсипами щебеню з

застосуванням бітумощебенерозподілювача

Patchmatic R-2

діє з 01.06.2012

52,50

ТК 37641918/03450778-136:2012

Типова технологічна карта на виконання робіт з планування

укосів виїмок/насипів з використанням екскаватора

планувальника УДС-114а

діє з 01.06.2012
42,50

ТК 37641918/03450778-137:2012
Типова технологічна карта на виконання робіт з планування

укосів виїмок/насипів механізованим способом
діє з 01.06.2012

47,50

ТК 37641918/03450778-138:2012

Типова технологічна карта на виконання робіт з ямкового

ременту, забивання тріщин та просадок

асфальтобетонного покриття струменевим методом з

використанням машини MADPATCHER MP 6,5 WD

діє з 01.06.2012

50,00
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ТК 37641918/03450778-139:2012
Типова технологічна карта на влаштування двошарової

основи дорожнього одягу товщиною 30 см із щебеню
діє з 01.06.2012

60,00

ТК 37641918/03450778-140:2012

Типова технологічна карта на влаштування двошарової

основи дорожнього одягу товщиною 20 см із відвального

доменного шлаку

діє з 01.06.2012
60,00

ТК 37641918/03450778-141:2012

Типова технологічна карта на холодне фрезерування

асфальтобетонного покриття з застосуванням дорожньої

фрези  Wirtgen 1300DC

діє з 01.06.2012
42,50

ТК 37641918/03450778-142:2012 Типова технологічна карта на укріплення узбіч щебенем діє з 01.06.2012
47,50

ТК 37641918/03450778-143:2012

Типова технологічна карта на влаштування верхнього шару

покриття товщиною 5 см із гарячої асфальтобетонної

суміші асфальтоукладальником на гусеничному ходу

VÖGELE  SUPER 2100

діє з 01.06.2012

60,00

ТК 37641918/03450778-144:2012

Типова технологічна карта на холодне фрезерування

асфальтобетонного покриття з застосуванням дорожньої

фрези  Wirtgen 2100 DC

діє з 01.06.2012

72,50

ТК 37641918/03450778-145:2012

Типова технологічна карта на влаштування одиночної

поверхневої обробки з одним розсипом щебеню з

застосуванням укладальної дорожньої колони SCHAFER

Road-Master 4000

діє з 01.06.2012

52,50

ТК 37641918/03450778-146:2012

Типова технологічна карта на регенерацію конструктивних

шарів дорожнього одягу ресайклером WR 2500 S у складі

бітумовозом та машиною WM 1000 із застосуванням

бітумної емульсії та цементно-водної суспензії

діє з 01.06.2012

65,00

ТК 37641918/03450778-147:2012

Технологічна карта на влаштування верхнього шару

покриття товщиною 5 см із щебенево-мастикової

асфальтобетонної суміші асфальтоукладальником на
діє з 01.06.2012

гусеничному ходу VÖGELE  SUPER 2100 60,00

ТК 37641918/03450778-148:2012

Типова технологічна карта на виконання робіт з ямкового

ремонту асфальтобетонного покриття з використанням

наріжчика швів CF-12.1B

діє з 01.06.2012

52,50

ТК 37641918/03450778-149:2012

Типова технологічна карта на влаштування основи

дорожнього одягу товщиною 18 см з оптимальної піщано-

щебеневої суміші, обробленої цементом,

асфальтоукладальником на гусеничному ходу VÖGELE

SUPER 2100

діє з 01.06.2012

55,00

ТК 37641918/03450778-150:2012

Типова технологічна карта на влаштування нижнього шару

покриття товщиною 8 см із гарячої асфальтобетонної

суміші асфальтоукладальником на гусеничному ходу

VÖGELE  SUPER 2100

діє з 01.06.2012

70,00

ТК 37641918/03450778-151:2012

Типова технологічна карта на виконання робіт з ямкового

ремонту, забивання тріщин та просадок

асфальтобетонного покриття струменевим методом з

використанням причіпної машини SCHAFER Blow-Patcher

HT-D

діє з 01.06.2012

50,00

ТК 03450778-152:2011
Технологічна карта на влаштування дослідної ділянки

високоміцного тонкошарового цементного покриття
діє з 21.12.2011

55,00

ТК 02071168-153:2013

Технологічна карта на влаштування верхнього шару

покриття дорожнього одягу з литої асфальтобетонної

суміші

діє з 01.11.2013

67,50

ТТК 218-03450778-126:2011
Типова технологічна карта на влаштування гідроізоляції

плити проїзної частини мостів методом розпилювання 
діє з 21.12.2011

80,00

ТТК 218-31911658-127:2011

Типова технологічна карта. Підготовка металевих

поверхонь до фарбування без застосування струменевих

методів

діє з 21.12.2011
80,00

ТИПОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ КАРТИ (ТТК)

методів 80,00
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ТТК 03450778-154:2013

Типова технологічна карта на виконання робіт з ямкового

ремонту, забивання тріщин та просадок

асфальтобетонного покриття струменевим методом з

використанням машин Savalco SR 800, Strassmayr

Patchmatic STP 1008, TURBO 500 на базі автомобіля МАЗ,

УЯР-01 на базі автомобіля КрАЗ-65055, ДН-011

діє з 26.12.2013

67,50

ТТК 03450778-155:2013
Типова технологічка карта на виконання робіт з

улаштування водовідвідних канав автогрейдером
діє з 26.12.2013

45,00

ТТК 03450778-156:2013

Типова технологічна карта на влаштування одиночної

поверхневої обробки з застосуванням укладальних

дорожніх колон Schäfer RZS 14000, Rombojn KD 3D та

бітумощебенерозподілювачів Secmair Chipsealer-40,

ДН-008, Savalco НР27

діє з 26.12.2013

77,50

ТТК 03450778-157:2013

Типова технологычна карта на влаштування тонкошарового

покриття з литої емульсійно-мінеральної суміші з

застосуванням укладальників емульсійно-мінеральних

сумішей Breining SP 10000 та ДН-009

діє з 26.12.2013

65,00

ТТК 03450778-158:2013

Типова технологічна карта на влаштування укріплених смуг

узбіч дорожнього покриття з оптимальної піщано-щебеневої

суміші

діє з 26.12.2013
50,00

ТТК 03450778-159:2013

Типова технологічна карта на влаштування металевого

бар’єрного огородження з використанням машин для

забивання стояків бар’єрного огородження Nagel, Hoik та

GAYK LRG 2.1

діє з 26.12.2013

62,50

ТТК 03450778-160:2013

Типова технологічна карта на ремонт тріщин в

асфальтобетонному покритті з використанням машин для

обробки тріщин Сrafco PС-200, GRUN 5060, Schäfer SRF

700 та плавильно-заливальних машин Crafco Super Shot

125 DCRC, GRUN RVK 250, Strassmayr RWK 600/500

діє з 26.12.2013

52,50

Типова технологічна карта на влаштування горизонтальної

ТТК 03450778-161:2013

Типова технологічна карта на влаштування горизонтальної

дорожньої розмітки проїзної частини дорожніми фарбами

за допомогою самохідних маркірувальних машин

діє з 26.12.2013

70,00

ТТК 03450778-162:2013

Технологічна карта на руйнування цементобетонного

покриття за віброрезонансною технологією машиною RB-

500

діє з 26.12.2013
45,00

ТТК 03450778-163:2013

Типова технологічна карта на фарбування металевого

дорожнього бар’єрного огородження за допомогою

фарборозпилювача

діє з 26.12.2013
40,00

ТТК 03450778-164:2013
Типова технологічна карта на виконання робіт з планування

узбіч автогрейдером XCMG GR 165
діє з 26.12.2013

40,00

ТТК 03450778-165:2013

Типова технологічна карта на зняття горизонтальної

дорожньої розмітки демаркером дорожньої розмітки

MASALTA MC-8

діє з 26.12.2013
37,50

ТТК 03450778-166:2013

Типова технологічна карта на подрібнення порослі дерев

трактором ХТЗ-15К-09 з деревоподріюнюючим

обладнанням TPF-UX200

діє з 26.12.2013
35,00

ТТК 03450778-167:2013
Типова технологічна карта на ямковий ремонт щебеневого

покриття
діє з 26.12.2013

45,00

ТТК 03450778-168:2013

Типова технологічна карта на ямковий ремонт

асфальтобетонного покриття з використанням бітомізатора

Б 400.02 ІЕ Крокус

діє з 26.12.2013
42,50

ТТК 03450778-169:2013

Типова технологічна карта на прочищення та зливання

тріщин в асфальтобетонному покритті за допомогою

бітумізатора Б 400.02 Е Крокус

діє з 26.12.2013
40,00

ТТК 03450778-170:2013

Типова технологічна карта на улаштування горизонтальної

дорожньої розмітки пластиком гарячого нанесення із

використанням машини маркірувальної Hofmann H 18-1

Universal з приготуванням пластику гарячого нанесення у

пересувному котлі Hofmann H 1000-1

діє з 26.12.2013

47,50

ТТК 03450778-171:2013

Типова технологічна карта на розподілення

протиожеледних матеріалів машиною ОП-2000-2с у

зчепленні з трактором МТЗ-82

діє з 26.12.2013
40,00

ТТК 37641918/31911658-172:2014
Типова технологічна карта по застосуванню інгібітору

корозії для захисту сталевої арматури
діє з 01.01.2015

77,50
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ТТК 37641918/31911658-173:2014
Типова технологічна карта по нанесенню захисно-

декоративних покриттів на залізобетонні мостові споруди
діє з 01.01.2015

90,00

ТТК 37641918/03450778-174:2014

Типова технологічна карта на виконання робіт з

відновлення зношених шарів асфальтобетонного покриття

гарячого за технологією гарячого ресайклінгу на дорозі

методом «Ремікс»

діє з 01.01.2015

65,00

ТТК 37641918/03450778-175:2014
Типова технологічна карта на виконання робіт з

встановлення бортових каменів на автомобільних дорогах
діє з 01.01.2015

47,50

ТТК 37641918/03450778-176:2014
Типова технологічна карта на виконання робіт з нарізання

температурних швів у цементобетонному покритті
діє з 01.01.2015

40,00

ТТК 37641918/03450778-177:2014

Типова технологічна карта на виконання робіт із

заповнення температурних швів у цементобетонному

покритті автомобільних доріг гумово-бітумною мастикою

діє з 01.01.2015
47,50

ТТК 37641918/03450778-178:2014

Типова технологічна карта на виконання робіт з

влаштування верхнього шару покриття тротуарів з гарячої

асфальтобетонної суміші на автомобільних дорогах

діє з 01.01.2015

52,50

ТТК 37641918/03450778-179:2014

Типова технологічна карта на виконання робіт із

влаштування структурної горизонтальної дорожньої

розмітки пластиками холодного нанесення маркірувальною

машиною Hofman H 18-1 Universal

діє з 01.01.2015

47,50

ТТК 37641918/03450778-180:2014

Типова технологічна карта на виконання робіт з

влаштування горизонтальної дорожньої розмітки методом

наклеювання готових пластикових форм

діє з 01.01.2015
45,00

ТТК 37641918/03450778-181:2014

Типова технологічна карта на виконання робіт із зняття

дорожньої горизонтальної розмітки з покриття

автомобільної дороги обладнання для демаркування

дорожньої розмітки PeeIJet

діє з 01.01.2015

42,50

ТТК 37641918/03450778-182:2014

Типова технологічна карта на виконання робіт з регенерації

конструктивних шарів дорожнього одягу ресайклером WR діє з 01.01.2015ТТК 37641918/03450778-182:2014 конструктивних шарів дорожнього одягу ресайклером WR

2500 S із застосуванням спіненого бітуму

діє з 01.01.2015

57,50

ТТК 37641918/03450778-183:2014

Типова технологічна карта на виконання робіт з

відновлення зношених шарів асфальтобетонного покриття

гарячого за технологією гарячого ресайклінгу на дорозі

методом «Ремікс плюс»

діє з 01.01.2015

70,00

ТТК 37641918/03450778-184:2014

Типова технологічна карта на виконання робіт із

встановлення протизасліплючих щитів на бар’єрне

огородження розділювальної смуги

діє з 01.01.2015
37,50

ТТК 37641918/03450778-185:2016

Типова технологічна карта на влаштування верхнього шару

покриття товщиною 5 см із суміші мастикової

асфальтобетонної СМА-10 асфальтоукладальником на

гусеничному ходу VOGELE SUPER 2100

діє з 01.01.2017

90,00

ТТК 37641918/03450778-186:2016

Типова технологічна карта на влаштування верхнього шару

покриття товщиною 8 см із суміші мастикової

асфальтобетонної СМА-10 асфальтоукладальником на

гусеничному ходу VOGELE SUPER 2100

діє з 01.01.2017

90,00

ТТК 37641918/03450778-187:2015

Типова технологічна карта на влаштування основи за

технологією «холодний ресайклінг» із доменних шлаків

відвальних з додаванням цементу, що розподіляється

цементорозподілювачем

діє з 01.01.2016

60,00

ТТК 37641918/03450778-188:2015

Типова технологічна карта на виконання робіт з ліквідації

вибоїн асфальтобетонних покриттів гарячою

асфальтобетонною сумішшю з їх фрезеруванням

діє з 01.01.2016
50,00

ТТК 37641918/03450778-189:2015
Типова технологічна карта на зведення земляного полотна

на болотах І типу з повним виторфовуванням
діє з 01.01.2016

60,00

ТТК 37641918/03450778-190:2015
Типова технологічна карта на укріплення укосів земляного

полотна з використанням протиерозійних геоматів
діє з 01.01.2016

57,50

ТТК 37641918/03450778-191:2015
Типова технологічна карта на влаштування геосинтетичних

армуючих прошарків (геограт) асфальтобетонного покриття
діє з 01.01.2016

47,50

ТТК 37641918/03450778-192:2015
Типова технологічна карта на укріплення укосів земляного

полотна геосотами з посівом багаторічних трав
діє з 01.01.2016

55,00
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ТТК 37641918/03450778-193:2015
Типова технологічна карта на укріплення укосів земляного

полотна геосотами з влаштуванням кам’яної накидки
діє з 01.01.2016

52,50

ТТК 37641918/03450778-194:2015

Типова технологічна карта на розробку ґрунту виїмки

глибиною до 1м бульдозером при влаштуванні земляного

полотна на автомобільних дорогах

діє з 01.01.2016
47,50

ТТК 37641918/03450778-195:2015

Типова технологічна карта на розробку ґрунту виїмки

глибиною до 5 м екскаватором при влаштуванні земляного

полотна на автомобільних дорогах

діє з 01.01.2016
45,00

ТТК 37641918/03450778-196:2015

Типова технологічна карта на розробку ґрунту виїмки

глибиною до 12 м екскаватором при влаштуванні земляного 

полотна на автомобільних дорогах

діє з 01.01.2016
47,50

ТТК 37641918/03450778-197:2015

Типова технологічна карта на влаштування буронабивних

паль в нестійких водонасичених ґрунтах універсальною

буровою установкою SOILMEC R-940

діє з 01.01.2016
115,00

ТТК 37641918/02071168-198:2016
Типова технологічна карта на влаштування шару основи 

дорожнього одягу із пісного укочуваного цементобетону 
діє з 01.01.2017

60,00

ТТК 37641918/31911658-199:2016

Типова технологічна карта з влаштування гідроізоляції

залізобетонних плит прогонової будови транспортних

мостових споруд

діє з 01.01.2017
85,00

ТТК 37641918/03450778-200:2016

Типова технологічна карта на влаштування сталевого

шпунтового огородження котловану фундаменту опори

моста на воді за допомогою віброзанурювача
діє з 01.01.2017

65,00

ТТК 37641918/03450778-201:2016
Типова технологічна карта на влаштування сталевого

шпунтового огородження котловану фундаменту опри

моста на природній основі за допомогою віброзанурювача

діє з 01.01.2017

65,00

ТТК 37641918/03450778-202:2016
Типова технологічна карта на влаштування

деформаційного шва мосту типу «MAURER» 
діє з 01.01.2017

90,00

ТТК 37641918/03450778-203:2016

Типова технологічна карта на влаштування збірного

залізобетонного фундаменту мілкого закладання на

природній основі при спорудженні опор мостів
діє з 01.01.2017

80,00

ТТК 37641918/03450778-204:2016
Типова технологічна карта на влаштування буронабивних

паль в стійких ґрунтах при будівництві мостів
діє з 01.01.2017

80,00

ТТК 37641918/03450778-205:2016

Типова технологічна карта на влаштування забивних

залізобетонних призматичних паль поперечного перерізу

350 мм х  350 мм при будівництві мостів 
діє з 01.01.2017

65,00

ТТК 37641918/03450778-206:2016 
Типова технологічна карта на влаштування монолітного

залізобетонного ростверку 
діє з 01.01.2017

95,00

ТТК 37641918/03450778-207:2016
Типова технологічна карта на влаштування буроін'єкційних 

паль великого діаметру при будівництві мостів
діє з 01.01.2017

80,00

ТТК 37641918/03450778-208:2016

Типова технологічна карта на монтаж розрізних

залізобетонних балок прогонової будови довжиною 18 м

при будівництві мостів
діє з 01.01.2017

80,00

ТТК 37641918/03450778-209:2016
Типова технологічна карта на влаштування монолітної

залізобетонної плити проїзної частини мосту
діє з 01.01.2017

90,00

ТТК 37641918/03450778-210:2016
Типова технологічна карта на ремонт водопропускних труб

методом релайнінгу на автомобільних дорогах
діє з 01.01.2017

65,00

ТТК 37641918/03450778-211:2016

Типова технологічна карта на виконання робіт з ліквідації

вибоїн асфальтобетонних покриттів із застосуванням

установки для розігріву асфальтобетонного покриття «Міра-

3» на автомобільних дорогах

діє з 01.01.2017

55,00

ТТК 37641918/03450778-212:2016

Типова технологічна карта на влаштування поздовжніх

водопропускних лотків із збірного бетону для відведення

води з проїзної частини автомобільної дороги

діє з 01.01.2017

60,00

ТТК 37641918/03450778-213:2016

Типова технологічна карта на влаштування бетонних

водопропускних відкритих лотків на узбіччі автомобільних

доріг для відведення води з проїзної частини

діє з 01.01.2017

55,00

ТТК 37641918/03450778-214:2016
Типова технологічна карта на влаштування тротуару з

асфальтобетонним покриттям на автомобільній дорозі
діє з 01.01.2017

65,00

ТТК 37641918/03450778-215:2016

Типова технологічна карта на влаштування земляного

полотна на болотах І та ІІ типів з частковим

виторфовуванням на автомобільних дорогах

діє з 01.01.2017
60,00виторфовуванням на автомобільних дорогах 60,00
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ТТК 37641918/03450778-216:2016 

Типова технологічна карта на розробку ґрунту виїмки

глибиною до 12 м бульдозером та екскаватором при

влаштуванні земляного полотна на автомобільних дорогах

діє з 01.01.2017

60,00

ТТК 37641918/03450778-217:2016

Типова технологічна карта на виконання робіт з аварійної

ліквідації вибоїн асфальтобетонних покриттів гарячою

асфальтобетонною сумішшю без обрубування країв на

автомобільних дорогах

діє з 01.01.2017

55,00

ТТК 37641918/03450778-218:2016
Типова технологічна карта на будівництво водопропускної

труби із збірного залізобетону на автомобільній дорозі
діє з 01.01.2017

80,00

ТТК 37641918/03450778-219:2016
Типова технологічна карта на будівництво водопропускної

труби з гофрованого склопластику на автомобільній дорозі
діє з 01.01.2017

65,00

ТТР 218-00010112/31911658-

405:2010

Технологічний регламент (тимчасовий) ремонт

поверхневого шару мікротріщиннуватого бетону
діє з 29.11.2010

62,50

ТТР 218-00018112/31911658-

408:2011

Технологічний регламент (тимчасовий) застосування

інгібітору корозії в хлоридних протиожеледних матеріалах
діє з 21.12.2011

72,50

ТР 02071168/31911658-412:2012
Технологічний регламент на виготовлення каменів

бетонних бортових з морозостійкістю не менше F300
діє з 14.12.2012

57,50

ТТР 03450778-416:2014

Тимчасовий технологічний регламент на приготування

бітумних вяжучих, комплексно модифікованих

поліфосфорною кислотою і латексом

діє з 05.03.2014
82,50

РТР - 03450778-417:2014

РАЗОВИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ на приготування

дослідної партії бітуму та асфальтобетонної суміші,

модифікованих полімерною композиційною добавкою на

основі вторинного поліетилену

діє до 01.01.2020

75,00

Типовий технологічний регламент на виготовлення

ТИПОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ РЕГЛАМЕНТИ (ТР) та ТИМЧАСОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ РЕГЛАМЕНТИ (ТТР)

ТТР 42.1-37641918-418:2017

Типовий технологічний регламент на виготовлення

бітумомінеральних сумішей з використанням

асфальтобетонної крихти

діє з 01.11.2017
200,00

ТТР 42.1-37641918-419:2017

Типовий технологічний регламент на приготування

щебенево-піщаних сумішей, оброблених комплексним

бітумомінеральних в’яжучим

діє з 18.01.2018
125,00

_

Рекомендації з підвищення атмосферостійкості будівельних

матеріалів поверхневою обробкою гідрофобізуючими

(водовідштовхуючими) сумішами "СІЛОЛ"

діють з 31.05.2002

42,50

_
Рекомендації (тимчасові) по влаштуванню деформаційного

шва за допомогою полімерних композицій "СІЛОЛ"
діють з 26.11.2002

37,50

_

Рекомендації (тимчасові) по антикорозійному захисту

металевих конструкцій автодорожніх споруд силіконовою

композицією"СІЛОЛ 201"

діють з 23.12.2003
29,00

Р В.3.2-218-031-99

Рекомендації з розрахунку чисельності робітників,

занйнятих на поточному ремонті та утриманні

автомобільних доріг

діють з 01.01.2000
110,00

Р В.3.2-218-032-2001
Рекомендації щодо забезпечення дорожніх організацій

технікою для утримання автомобільних доріг
діють з 30.05.2001

42,50

_
Рекомендації щодо проведення тендерів на виконання

робіт з ремонтів автомобільних доріг
діють з 29.01.2001

45,00

_

Рекомендації по застосуванню адгезійної добавки Wetfix BЕ

для підвищення зчеплення бітумів з мінеральними

матеріалами

діють з 01.10.2003
42,50

Р В.3.2-218-21476215-034-2003
Рекомендації з технології утримання металевого

огородження бар'єрного типу
діють з 20.06.2003

37,50

Р В.2.7-218-31911658-037-2003

Рекомендації (тимчасові) по улаштуванню та ремонту

гідроізоляції штучних споруд, будівель сілоксановими

композиціями "СІЛОЛ"

діють з 12.06.2003
37,50

Р В.3.2-218-03450778-039-2003
Рекомендації з утримання смуги відведення автомобільних

доріг
діють з 20.04.2004

122,50

Р В.2.3-218-201-2002
Методичні рекомендації по розробці та впровадженню

діють з 19.07.2002
26,00

РЕКОМЕНДАЦІЇ (Р) та МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ (МР)

Р В.2.3-218-201-2002
стандартів підприємства з охорони праці

діють з 19.07.2002
26,00
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Р В.3.2-218-202-2003
Методичні рекомендації з розробки технологічних карт і

регламентів
діють з 15.12.2003

137,00

Р В.2.5-218-03449261-203-2003

Методичні рекомендації по удосконаленню існуючих

аспіраційних, вентиляційних та вентиляційних пило-

газоуловлюючих систем на АБЗ і ЦБЗ за критерієм безпеки

експлуатації

діють з 18.12.2003

87,50

Р В.3.2-218-02070915-204-2003
Рекомендації по регенерації та повторному використанню

фрезерованого асфальтобетону
діють з 23.12.2003

67,50

Р В.2.3-218-30217059-205-2003

Рекомендації з оптимізації технологічних параметрів

влаштування тонкошарових покриттів з емульсійно-

мінеральних сумішей

діють з 30.06.2004
70,00

Р В.2.3-218-020 70915-206-2003
Рекомендації по призначенню розмірів смуги відведення

для доріг різних категорій
діють з 23.12.2003

82,50

Р В.3.2-218-03450778-207-2004

Рекомендації по використанню суміш "Люмена-А" для

гідрофобізації бетонних та залізобетонних конструкцій на

автомобільних дорогах

діють з 01.03.2004
42,50

МР В.2.3-218-03450778-209-2003
Методичні рекомендації по визначенню фізико-механічних

характеристик зв’язних грунтів
діють з 01.04.2004

32,00

Р В.2.3-218-03450778-300-2011
Рекомендації по стабілізації перезволожених грунтів

вапном при спорудженні земляного полотна
діють з 09.12.2010

52,50

МР В.2.8-218-03450778-304-2004
Методичні рекомендації по визначенню критеріїв оцінки

роботи дорожньої техніки
діють з 24.09.2004

105,00

МР В.2.3-218-20533253-305-2004
Методичні рекомендації. Захист гірських автомобільних

доріг від селевих виносів
діють з 21.12.2004

132,50

Р В.3.2-218-0344929261-306-2004
Рекомендації з удосконалення системи експлуатаційного

утримання автомобільних доріг України
діють з 25.12.2004

112,50

Р В.3.1-218-03450778-307-2004

Рекомендації з розрахунку несучої здатності

залізобетонних конструкцій мостів при наявності корозійних

пошкоджень арматури

діють з 28.09.2004
37,50

Р В.2.3-218-0344929261-308-2004 Рекомендації з влаштування дорожніх розміток діють з 21.12.2004
70,00

Р В.2.3-218-0344929261-309-2004
Рекомендації по проектуванню та компонуванню

індивідуальних дорожніх знаків
діють з 21.12.2004

37,50індивідуальних дорожніх знаків 37,50

Р Б.2.2-218-03450778-310-2004
Рекомендації по запобіганню забруднення довкілля

поверхневими стоками з автомобільних доріг
діють з 21.12.2004

62,50

Р В.2.7-218-03450778-311-2004
Тимчасові рекомендації на випуск експериментальної партії

емульсії на виготовленому колоїдному млині
діють з 21.12.2004

52,50

Р В.3.2-218-03450778-382-2004

Рекомендації по відновленню несучої здатності та

експлуатаційної придатності залізобетонних конструкцій

пошкоджених корозією внаслідок дії зовнішнього

агресивного середовища

діють з 21.12.2004

82,50

Р В.2.3-218-02071168-384-2004
Рекомендації з приготування асфальтобетонів підвищеної

корозійної стійкості
діють з 01.01.2005

42,50

Р В.2.3-218-02071168-385-2004
Рекомендації щодо оцінки рівності дорожніх покриттів у

відповідності з міжнародним індексом рівності IRI
діють з 01.01.2005

87,50

Р В.2.3-218-02071168-386-2004

Рекомендації щодо оцінки зчіпних якостей дорожніх

покриттів з урахуванням неоднорідності по площі проїзної

частини

діють з 01.01.2005
45,50

Р В.2.3-218-02071168-387-2004
Рекомендації по проектуванню снігозахисту автомобільних

доріг загального користування
діють з 01.01.2005

95,00

Р В.2.3.-218-21476215-388-2004 Рекомендації з підвищення довговічності дорожнього одягу діють з 01.01.2005
37,50

МР В.2.3-218-03450778-389-2004

Методичні рекомендації по проектуванню дорожніх

конструкцій з укріпленим неорганічними в’яжучими

матеріалами верхнім шаром земляного полотна

діють з 01.01.2005
80,00

Р Г.1-218-03450778-401-2004
Рекомендації щодо підвищення інноваційної діяльності в

дорожньому господарстві
діють з 21.12.2004

52,50

Р В.2.3-218-21476215-460-2004
Рекомендації. Система управління якістю. Документи в

сфері виробництва
діють з 01.01.2005

39,50

Р В.2.3-218-21476215-461-2004
Рекомендації. Система управління якістю. Перелік форм

основних протоколів СУЯ
діють з 01.01.2005

47,50

Р В.2.3-218-21476215-462-2004

Рекомендації. Система управління якістю. Форма

викладення інформації по етапах робіт в процесах

виробництва

діють з 01.01.2005
42,50

Р В.2.3-218-21476215-463-2004
Рекомендації щодо підвищення ефективності систем

управління якістю у дорожніх підприємствах галузі
діють з 01.01.2005

62,50

Р В.3.2-218-21476215-464:2004
Рекомендації по влаштуванню розмітки дорожньої на різних

типах покриттів автомобільних доріг
діють з 01.01.2005

37,50
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МР В.3.2-37641918-467:2017
Методичні рекомендації з розроблення проекту організації

експлуатації автомобільних доріг
діють з 01.11.2017

90,00

Р В.2.3.-218-03449261-470:2005
Рекомендації щодо застосування дорожніх огороджень

першої групи
діють з 28.12.2005

70,00

МР В.3.2-218-03450778-471:2005

Методичні рекомендації по застосуванню полімерних

волокон у цементобетонах при ремонтах дорожніх

конструкцій

діють з 01.01.2006
37,50

Р В.2.3.-218-03449261-475:2005
Рекомендації щодо впровадження сучасних технічних

засобів в проектах (схемах) організації дорожнього руху
діють з 28.12.2005 

55,00

Р В.3.2.-218-03450778-476:2005
Рекомендації з ліквідації колійності на автомобільних

дорогах різних категорій і значення
діють з 17.03.2006

62,50

Р В.3.2.-218-03450778-477:2005
Рекомендації по ремонту тріщинуватих дорожніх покриттів з

використанням мембранної технології
діють з 28.12.2005 

75,00

Р В.2.3.-218-21476215-478:2005
Рекомендації щодо запобігання колієутворення на дорожніх

покриттях
діють з 28.12.2005 

70,00

Р В.3.2-218-03449261-483:2005

Рекомендації щодо покращення екологічного стану

автомобільних доріг при використанні різних технологій для

боротьби з зимовою слизкістю

діють з 28.12.2005
90,00

Р В.2.3-218-02070915-485:2005

Рекомендації з проектування та будівництва пунктів

стягнення плати за проїзд на платних автомобільних

дорогах з урахуванням вимог існуючих нормативних

документів

діють з 01.01.2006

37,50

Р В.2.3-218-02070915-486:2005

Рекомендації з визначення ефективності будівництва

платних автомобільних доріг з урахуванням факторів

ризику та невизначеності

діють з 01.01.2006
70,00

Р В.2.3-218-02070915-487:2005
Рекомендації з розвитку мережі автомобільних доріг в

ув’язці з побудовою платних доріг
діють з 01.01.2006

42,50

Р В.3.2-218-02071168-489:2005
Рекомендації з технології ямкового ремонту

асфальтобетонних покриттів в зимових умовах
діють з 01.01.2006

52,50

Р В.2.3-218-02071168-490:2005

Рекомендації з технології забезпечення міжшарового

зчеплення при влаштуванні шару покриття із

застосуванням в’яжучих різного походження

діють з 28.12.2005
45,00

Методичні рекомендації по охороні навколишнього

Р В.2.8-218-03449261-491:2005

Методичні рекомендації по охороні навколишнього

середовища під час роботи будівельних машин та

механізмів

діють з 01.01.2006
62,50

Р В.2.3-218-05416892-492:2005
Рекомендації по підвищенню стійкості високих насипів на

слабких основах та укосів глибоких виїмок
діють з 01.01.2006

77,50

Р В.3.2-218-30217059-493:2005

Рекомендації по виконанню тимчасового аварійного

ремонту дорожніх покриттів за несприятливих погодних

умов

діють з 01.01.2006
67,50

Р А.2.1-218-05416892-494:2005
Рекомендації щодо впровадження умов контракту "Фідік" в

дорожньому господарстві України
діють з 01.01.2006

102,50

Р В.2.3-218-02070915-495:2005
Рекомендації з конструювання і технології підвищення

стійкості конусів та укосів земляного полотна
діють з 01.01.2006

97,50

Р В.3.2-218-02070915-496:2005
Рекомендації із застосування геосинтетичних матеріалів

при будівництві та ремонтах автомобільних доріг
діють з 01.04.2006

130,00

Р В.2.3-218-20533253-499:2006
Методичні рекомендації з проектування захисту від зсувів

гірських автомобільних доріг України
діють з 20.02.2006

262,00

Р В.2.7-218-03450778-500:2006

Рекомендації по застосуванню адгезій них, полімерних і

структуруючи добавок для модифікації бітумів та

асфальтобетонів

діють з 01.07.2006
115,00

Р В.2.3-218-31911658-501:2006

Рекомендації по застосуванню сумішей бетонних

хлоридостійких при будівництві цементобетонних покриттів

автомобільних доріг та штучних споруд

діють з 01.07.2006
35,00

Р В.2.8-218-03450778-502:2006
Рекомендації з підвищення експлуатаційної надійності

дорожньої техніки
діють з 01.07.2006

55,00

Р В.2.3-218-21476215-504:2006
Рекомендації з контролю якості щебенево-мастикового

асфальтобетону
діють з 01.07.2006

100,00

Р В.2.7-218-02071168-505:2006

Рекомендації з виробництва кольорових

асфальтополімербетонних сумішей

асфальтополімербетонів

діють з 16.10.2006
60,00

Р В.2.7-218-02071168-506:2006

Рекомендації щодо ефективного використання поверхнево-

активних речовин у бітумополімерах та

асфальтополімербетонах

діють з 16.10.2006
35,00

Р В.2.3-218-03449261-507:2006
Рекомендації по застосуванню пристроїв примусового

зниження швидкості згідно з ДСТУ 4123
діють з 16.10.2006

45,00
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Р Г.1-218-03449261-508:2006

Рекомендації про порядок обліку автомобільних доріг з

урахуванням вимог Закону України "Про автомобільні

дороги"

діють з 19.07.2006
92,50

Р В.3.2-218-03449261-509:2006

Рекомендації щодо забезпечення екологічної безпеки

атмосферного повітря при різних схемах організації

зимового утримання автомобільних доріг

діють з 20.12.2006
85,00

МР В.2.3-218-03534506-510:2006
Методичні рекомендації з’єднання арматурних стержнів

обтискними втулками
діють з 28.11.2006

55,00

Р В.2.3-218-03449261-511:2006
Рекомендації по створенню системи маршрутного

орієнтування на мережі автомобільних доріг
діють з 16.10.2006

50,00

Р В.3.2-218-14284544-512:2006
Рекомендації із складання технічних звітів з обстеження та

випробування мостів
діють з 01.11.2006

60,00

Посібник до                                         

Р В.3.2-218-14284544-512:2006

Посібник складання технічних звітів з обстеження та

впровадження мостів
діє з 24.09.2007

185,00

Р В.2.3-218-21476215-513:2006
Рекомендації з проведення аварійного ремонту нежорстких

дорожніх одягів у складних погодних умовах
діють з 01.11.2006

35,00

Р В.3.2-218-03449261-515:2006
Рекомендації з організації служби експлуатації мостових

споруд на автомобільних дорогах загального користування
діють з 11.10.2006

62,50

Р В.3.2.-218-02071010-516:2006

Рекомендації з визначення технічного стану,

вантажопідйомності та експлуатаційної надійності балкових

прогонових будов з багаторядною арматурою із

врахуванням умов їх попередньої експлуатації та наявності

дефектів 

діють з 19.10.2006

195,00

Р В.2.7-218-21476215-517:2006

Рекомендації з укріплення ґрунтів та кам’яних матеріалів

композиційними алюмосилікатними цементами з метою

отримання довговічних конструкцій дорожніх одягів

діють з 20.12.2006

52,50

Р В.3.2-218-03449261-518:2006

Рекомендації з використання новітніх технологій для

ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних

доріг

діють з 20.12.2006
105,00

Р А.3.1-218-03449261-519:2006
Рекомендації з практичного використання ПОР для

вирішення планово-організаційних задач в дорожній галузі
діють з 13.12.2006

135,00

Р А 2.2-218-02070915-520:2006
Рекомендації щодо розвитку придорожньої інфраструктури

магістральних доріг з урахуванням туристичних напрямків
діють з 29.09.2006

52,50

Р В.2.3-218-00018112-521:2006
Рекомендації з динамічних випробувань мостів та

шляхопроводів
діють з 20.12.2006

77,50

МР А.3.1-218-21476215-522:2006
Методичні рекомендації щодо визначення технічного стану

асфальтобетонних заводів та їх атестації
діють з 01.01.2006

57,50

Р В.2.3-218-14284544-523:2006 Рекомендації з динамічних випробувань існуючих мостів діють з 13.12.2006
47,50

Р В.2.8-218-03449261-524:2006
Рекомендації по впровадженню газо-паливної системи

розігріву чорнов’яжучих матеріалів
діють з 04.12.2006

35,00

Р В.2.3-218-02071168-525:2006

Рекомендації із забезпечення екологічної безпеки

автомобільних доріг за напрямками міжнародних

транспортних коридорів відповідно до європейських

стандартів

діють з 13.12.2006

122,50

Р А.2.1-218-31911658-526:2006

Рекомендації з визначення залишкової гідрофобності

захисних покриттів цементобетонів на автотранспортних

штучних спорудах

діють з 13.12.2006
42,50

Р А.3.1-218-03450779-527:2006
Рекомендації з перспективи впровадження наукоємних

технологій
діють з 13.12.2006

137,00

Р В.2.3-218-03449261-528:2006
Рекомендації щодо видалення елементів горизонтальної

дорожньої розмітки
діють з 18.10.2006

32,00

Р А.2.2-218-02070915-529:2006

Рекомендації з проектування прогонових будов

автодорожніх мостів (прогонами 24-42 м) із сталі, як

основної несучої конструкції та захисної антикорозійної

оболонки з композитного матеріалу

діють з 20.12.2006

42,50

МР 218-03449261-624:2007
Методичні рекомендації з експлуатаційного утримання

автомобільних доріг навесні, влітку та восени
діють з 09.11.2007

130,00

Р В.3.2.-218-02071010-661:2006

Рекомендації з розробки способів механічного

зенкерування композитних стрічок, на бетонній поверхні, їх

розрахунку та умов застосування при підсиленні

залізобетонних мостових балок

діють з 13.12.2006

85,00
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Р В.2.3-218-03450778-662:2006

Рекомендації з діагностики залізобетонних балкових

конструкцій автодорожніх мостів, що працюють в умовах

малоциклових навантажень із використанням методу

акустичної емісії

діють з 20.12.2006

52,50

Р В.3.2-218-21476215-663:2006
Рекомендації з вибору оптимальних матеріалів для

розмітки доріг
діють з 01.11.2006

29,00

Р В.2.3-218-03450778-664:2006
Рекомендації з приведення нормативно правової бази з

питань безпеки дорожнього руху до вимог ЄС
діють з 01.11.2006

42,50

Р В.3.2-218-21476215-665:2006
Рекомендації з визначення місць термінового ремонту

автомобільних доріг
діють з 13.12.2006

72,50

Р В.3.2-218-03450778-666:2006

Рекомендації з підвищення безпеки руху на основі аналізу

проведеного моніторингу ДТП на автомобільних дорогах

загального користування

діють з 20.12.2006
55,00

Р В.2.7-218-03450778-667:2006
Рекомендації щодо застосування сучасних матеріалів та

технологій
діють з 13.11.2006

127,50

Р В.2.3-218-02070915-668:2006
Рекомендації з проектування і будівництва підпірних стінок

із застосуванням геосинтетичних матеріалів
діють з 20.12.2006

139,00

Р В.3.2-218-21476215-669:2007
Рекомендації щодо попередження виникнення деформацій і

руйнувань конструкцій автомобільних доріг
діють з 16.05.2007

57,50

Р В.2.3-218-21476215-671:2007
Рекомендації щодо забезпечення нормативних термінів

служби покриттів автомобільних доріг
діють з 21.08.2007

47,50

МР В.2.3-37641918-672:2019
Методичні рекомендації з віброрезонансного руйнування

цементобетонних покриттів
діють з 18.12.2019

90,00

МР В.2.3-218-03450778-673:2007
Методичні рекомендації по влаштуванню шарів дорожніх

покриттів із щебенево-мастикового асфальтобетону
діють з 11.05.2007

102,50

МР В.3.2-218-03449261-674:2007
Методичні рекомендації з ремонту цементобетонних

покриттів автомобільних доріг
діють з 27.12.2007

102,50

Р А.2.1-218-05416892-675:2007
Рекомендації з обстеження конструкцій існуючих дорожніх

одягів автомобільних доріг
діють з 11.05.2007

95,00

Р А.1.1-218-03449261-676:2007
Рекомендації з використання персонального комп'ютера

при складанні звітності за формою М-29
діють з 23.04.2007

23,00

Рекомендації з визначення необхідної та оптимальної

Р Г.1-218-03449261-677:2007

Рекомендації з визначення необхідної та оптимальної

кількості засобів вимірювальної техніки (ЗВТ),

випробувального обладнання (ВО) та пристроїв для

проведення контролю характеристик автомобільних доріг і

визначення фізико-механічних властивостей дорожньої

продукції згідно з чинними нормативними документами

діють з 01.11.2007

82,50

Р А.1.1-218-03449261-678:2007
Рекомендації з проведення науково-технічної експертизи

відомчих нормативних та технологічних документів
діють з 30.08.2007

40,00

Р В.2.3-218-02071010-679:2007

Рекомендації з визначення технічного стану і

вантажопідйомності існуючих струнобетонних прольотних

будов та з розрахунку і проектування їх розширення і

підсилення при реконструкції

діють з 13.12.2006

157,00

Р В.2.7-218-03450778-681:2007
Рекомендації з використання в дорожньому будівництві

пінобетонів
діють з 13.06.2007

75,00

Р В.3.2-218-03450778-682:2007
Рекомендації із застосування пластиків для розмітки

проїзної частини автомобільних доріг
діють з 21.08.2007

75,00

Р В.3.2-218-21476215-683:2007 Рекомендації з прогнозування терміну служби покриттів діють з 30.08.2007 42,50

МР В.2.3-218-03450778-684:2007

Методичні рекомендації з вимірювання характеристик

напружено-деформованого стану елементів моста при

змінних температурах

діють з 03.12.2007
62,50

Р В.1.1-218-01132330-685:2007
Рекомендації щодо протиповеневих заходів на мостових

переходах під час стихійних лих в Карпатах
діють з 30.11.2007

62,50

Р В.1.1-218-02071168-686:2007
Рекомендації з розрахунку температурних полів і напружень 

в мостових конструкціях з покриттям
діють з 10.10.2007

77,50

Р В.2.3-218-21476215-687:2007
Рекомендації з застосування ефективних матеріалів для

герметизації тріщин і швів дорожнього покриття
діють з 30.11.2007

57,50

Р В.2.3-218-02883133-688:2007

Рекомендації для дорожнього підприємства щодо

формування доказової бази по судових позовах стосовно

впливу дорожніх умов на виникнення ДТП

діють з 05.09.2007
125,00

Р А.2.1-218-05416892-689:2007
Рекомендації щодо черговості та капітальності робіт з

розвитку міжнародних автомобільних доріг України
діють з 10.10.2007

161,00

Р В.2.3-218-02071168-690:2007

Рекомендації з технології попередження та ліквідації

ожеледиці на покритті мостових споруд і

цементобетонному покритті

діють з 05.09.2007
50,00цементобетонному покритті 50,00
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Р В.3.2-218-03449261-691:2007

Рекомендації з погодного моніторингу у системі

оперативного управління зимовим утриманням

автомобільних доріг

діють з 09.11.2007
67,50

МР В.3.2-218-03449261-692:2007

Методичні рекомендації з улаштування захисних

гідроізоляційних покриттів та шарів зносу покриття

автомобільних доріг за мембранною технологією

діють з 09.11.2007
70,00

Р В.3.2-218-03449261-693:2007

Рекомендації з ущільнення асфальтобетонних шарів

покриття та основ дорожнього одягу з використанням котків

різного типу

діють з 09.11.2007
72,50

Р Г.1-218-02071168-694:2007
Рекомендації з підвищення якості підготовки спеціалістів

дорожньої галузі
діють з 10.10.2007

42,50

Р В.2.7-218-03450778-695:2007
Рекомендації з комплексної модифікації бітумів різних

класів
діють з 30.11.2007

82,50

Р В.2.7-218-03450778-696:2007
Рекомендації з ефективного використання нових

модифікаторів бітумів та асфальтобетонів
діють з 30.11.2007

102,50

Р В.2.3-218-02070915-697:2007
Рекомендації з застосування габіонових конструкцій в

дорожньому будівництві
діють з 27.12.2007

107,50

Р В.2.7-218-03450778-698:2007
Рекомендації з приготування полімер-асфальтобетонних

сумішей на спінених бітумах
діють з 30.11.2007

70,00

Р В.2.3-218-02070915-699:2007

Рекомендації з будівництва складних ділянок

автомобільних доріг (сполучення горизонтальних та

вертикальних опуклих кивих) з метою зменшення їх

будівельних витрат

діють з 27.12.2007

47,50

Р В.2.6-218-03449261-700:2007
Рекомендації з утилізації старих залізобетонних

конструкцій після демонтажу
діють з 14.11.2007

87,50

Р В.3.1-218-03450778-701:2007

Рекомендації з обстеження підводної частини опор

мостових конструкцій (без занурення людини) їз

застосуванням сучасного устаткування

діють з 27.12.2007
45,00

Р В.3.2-218-03450778-702:2007

Рекомендації із застосування обмазувального складу для

захисту та консервування арматури, що оголилася при

ремонті автодорожніх штучних споруд

діють з 27.12.2007
42,50

Р В.2.7-218-03450778-703:2007
Рекомендації по застосуванню перезволожених грунтів в

діють з 27.12.2007Р В.2.7-218-03450778-703:2007
Рекомендації по застосуванню перезволожених грунтів в

дорожньому будівництві
діють з 27.12.2007

47,50

Р В.2.8-218-02071168-704:2007
Рекомендації щодо підвищення ефективності застосування

машин для утримання доріг
діють з 07.11.2007

62,50

Р В.2.3-218-21476215-705:2007
Рекомендації з підвищення довговічності дорожньої

розмітки
діють з 27.12.2007

29,00

Р А.2.1-218-02070915-706:2007
Рекомендації з оптимізації конструкції гасників енергії в

нижніх б'єфах дорожніх труб
діють з 27.12.2007

57,50

Р В.2.7-218-03450778-707:2007
Рекомендації з влаштування протиожеледних нежорстких

дорожніх покриттів
діють з 05.12.2007

42,50

Р В.2.7-218-03450778-708:2007 Рекомендації щодо влаштування шару НРСМ діють з 30.11.2007 29,00

МР В.2.3-218-03450778-709:2007

Методичні рекомендації приведення результатів

випробування модуля пружності дорожнього одягу до

розрахункового періоду

діють з 27.12.2007
47,50

Р В.2.8-218-24057950-710:2007

Рекомендації з оптимізації використання машин і

механізмів для ремонту доріг із застосуванням бітумних

емульсій

діють з 07.02.2008
62,50

Р В.2.3-218-03450778-711:2007
Рекомендації з діагностики стану прогонових будов мостів

за динамічною дією рухомого навантаження
діють з 21.11.2007

85,00

Р В.2.3-218-03450778-712:2007
Рекомендації з акустико-емісійного моніторингу стану

об'єктів автотранспортної мережі
діють з 21.11.2007

105,00

Р А.3.1-218-02070915-713:2007
Рекомендації з влаштування асфальтобетонних шарів

покриття при низьких температурах
діють з 14.11.2007

42,50

Р А.2.2-218-02070915-714:2007

Рекомендації з проектування конструкцій дорожнього одягу

із застосуванням шарів основи, які влаштовуються

методом віброрезонансного руйнування

діють з 14.11.2007

72,50

МР А.3.1-218-31628341-715:2007

Методичні рекомендації по впровадженню системи

управління якістю у службах автомобільних доріг в

областях, АР Крим та м. Севастополі

діють з 30.11.2007
45,00

Р В.2.3-218-02070915-716:2007

Рекомендації з забезпечення експлуатаційної надійності

конструкцій нежорстких дорожніх одягів автомобільних

доріг України

діють з 14.11.2007
72,50

Р В.2.7-218-02071168-717:2008

Рекомендації по приготуванню кольорових

смолополімербетонних сумішей та влаштування верхніх

шарів покриття

діють з 05.06.2008

47,50
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Р В.2.7-218-03450778-718:2008
Рекомендації по приготуванню та застосуванню

епоксиасфальту
діють з 11.06.2008

55,00

МР А.2.2-218-02071168-719:2008
Методичні рекомендації з проектування та застосування

конструкцій температурно-нерозрізних прольотних будов
діють з 04.06.2008

241,00

Р В.2.3-218-03449261-720:2008
Рекомендації з влаштування в експериментальному

порядку нових типів розмітки
діють з 11.06.2008

40,00

Р В.2.3-218-21476215-721:2008

Рекомендації щодо зниження негативного впливу

протиожеледних матеріалів на покриття дорожнього одягу

автомобільних доріг загального користування

діють з 11.06.2008
45,00

Р В.3.2-218-03449261-722:2008

Рекомендації по ремонту тріщин та спряженню суміжних

смуг при влаштуванні асфальтобетонного покриття із

застосуванням бітумно-каучукової стрічки

діють з 26.09.2008

47,50

МР В.2.3-218-03450778/02071168-

723:2008

Методичні рекомендації з оцінки колієутворення в

асфальтобетоні
діють з 01.01.2008

40,00

Р В.3.2-218-03450778-724:2013

Рекомендації з будівництва асфальтобетонного покриття

на цементобетонних плитах з влаштуванням

деформаційних швів

діють з 26.12.2013
117,50

Р В.3.1-218-02070915-725:2008

Рекомендації щодо визначення ставок податку з власників

транспортних засобів в залежності від впливу транспортних

засобів різних типів на автомобільні дороги

діють з 22.10.2008

77,50

Р В.2.3-218-02071168-726:2008
Рекомендації щодо відеодіагностики автомобільних доріг з

використанням автоматизованої системи "ОКО"
діють з 22.10.2008

60,00

Р Г.1-218-03450778-727:2008

Рекомендації з підвищення ефективності використання

паливно-енергетичних ресурсів та зменшення

енергоємності продукції

діють з 12.11.2008
55,00

Р В.3.2-218-03449261-728:2008
Рекомендації по застосуванню тонкошарових покриттів при

поточному ремонті автомобільних доріг
діють з 03.12.2008

117,00

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

прогнозування перспективної інтенсивності руху
діють з 22.10.2008

72,50

Р В.2.3-218-02071168-730:2008
Рекомендації з визначення розрахункових характеристик і

товщини асфальтобетонних шарів дорожнього одягу
діють з 12.11.2008

87,50

МР В.2.3-218-03449061-731:2008

Методичні рекомендації щодо гранично допустимих норм

витрат хімічних препаратів для знищення кореневої

системи і порослі вздовж автомобільних доріг

діють з 26.11.2008

70,00

Р В.2.3-218-03449061-732:2008
Рекомендації щодо забезпечення безпеки дорожнього руху

у темну пору доби
діють з 03.12.2008

47,50

Р В.3.1-218-02071168-733:2008
Рекомендації з технології сканування покриттів

автомобільних доріг
діють з 26.11.2008

47,50

Р В.2.3-218-21476215-734:2008

Рекомендації з застосування ариуючих синтетичних

матеріалів різного типу для армуючих асфальтобетонних

шарів при проектуванні конструкцій підсилення дорожнього

одягу

діють з 26.11.2008

160,00

Р В.3.1-218-05416892-735:2008
Рекомендації по застосуванню геоінформаційних

технологій в дорожньому господарстві
діють з 12.11.2008

80,00

Р В.2.3-218-02070915-736:2008
Рекомендації з оптимізації системи "Насип-водопропускна

труба-основа"
діють з 26.11.2008

50,00

МР А.1.1-218-03449261-737:2008

Методичні рекомендації з оформлення документів з

обгрунтування обсягів викидів, для отримання дозволу на

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

стаціонарними джерелами для підприємств дорожньої

галузі

діють з 26.11.2008

92,50

Р В.3.2-218-03450778-738:2008

Рекомендації по влаштуванню гідроізоляції плити проїзної

частини мостових споруд із застосуванням

метилметакрилової смоли

діють з 27.11.2008
50,00

Р В.2.3-218-02070915-739:2008
Рекомендації з уточнення технічного стану в залежності від

умов довкілля
діють з 22.10.2008

55,00

Р В.3.2-218-03450778-741:2008
Рекомендації з підсилення конструкцій мостів під

навантаженням, в т. ч. з регулюванням зусиль
діють з 03.12.2008

120,00

Р В.2.7-218-02070915-742:2008
Рекомендації з виготовлення цементобетонного покриття з

гідрофобними властивостями для автомобільних доріг
діють з 12.11.2008

42,50

Р В.2.7-218-02070915-743:2008
Рекомендації з використання сольових техногенних відходів 

в якості протиожеледних матеріалів (ПОМ)
діють з 26.11.2008

62,50
Р В.2.7-218-02070915-743:2008

в якості протиожеледних матеріалів (ПОМ)
діють з 26.11.2008

62,50
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Р В.2.7-218-02070915-744:2008
Рекомендації з приготування дорожніх цементобетонних

сумішей з подовженим строком транспортування
діють з 10.12.2008

45,00

Р В.2.7-218-03450778-745:2009

Рекомендації з приготування полімерасфальтобетонів

шляхом безпосереднього введення модифікуючих добавок

в асфальтозмішувальну установку

діють з 20.03.2009
60,00

Р В.2.3-218-02071168-746:2009
Рекомендації з оцінки впливу зелених насаджень на

скоєння дорожньо-транспортних пригод
діють з 20.03.2009

80,00

Р В.2.3-218-02883133-747:2009

Рекомендації щодо розміщення засобів зовнішньої реклами

на автомобільних дорогах з урахуванням їх впливу на

скоєння ДТП

діють з 20.03.2009
35,00

МР В.2.3-218-05416892-749:2009
Методичні рекомендації з розробки проектів технічної

експлуатації автомобільних доріг, задіяних на ЄВРО-2012
діють з 13.05.2009

62,50

Р В.3.1-218-02071168-750:2009

Рекомендації з технології застосування хлористих солей з

інгібітором корозії "СИЛОЛ-ІК" для боротьби з зимовою

слизькістю

діють з 24.06.2009
37,50

Р В.2.7-218-02071168-751:2009

Рекомендації з технології приготування асфальтобетонних

сумішей модифікованих полімерно-армуючими добавуками

та влаштування покриттів з підвищеною теплостійкістю та

зсувостійкістю

діють з 23.09.2009

55,00

Р В.3.2-218-03449261-752:2009
Рекомендації по влаштуванню захисного шару покриття з

використанням бітумно-полімерних композицій
діють з 23.09.2009

42,50

МР В.2.3-218-03450778/02071168-

753:2009

Методичні рекомендації по уповільненню процесів старіння

в асфальтобетоні
діють з 11.08.2009

55,00

Р В.2.3-218-02070915-755:2009

Рекомендації із застосування геосинтетичних матеріалів

при регулюванні водно-теплового режиму дорожньої

конструкції

діють з 25.11.2009
52,50

Р В.2.7-218-02070915-756:2012

Рекомендації щодо забезпечення єдності вимірювань

міцності дорожнього одягу різними методами з

приведенням їх до розрахункового періоду

діють з 28.11.2012          
40,00

Р В.2.3-218-02070915-757:2009
Рекомендації з підвищення стійкості високих насипів

автомобільних доріг
діють з 11.11.2009

77,50
Р В.2.3-218-02070915-757:2009

автомобільних доріг
діють з 11.11.2009

77,50

МР В.2.7-218-24729256-758:2009
Методичні рекомендації. Матеріали синтетичні для

армування асфальтобетону. Методи випробування
діють з 01.11.2009

280,00

Р В.2.3-218-02070915-759:2009

Рекомендації з прогнозування та покращення умов руху на

основі інформаційної бази електронного паспорта

автомобільних доріг, СУСП, АЕСУМ, ОДР

діють з 19.11.2009
60,00

Р Д.1.1-218-03449261-760:2009
Рекомендації з визначення коштів на страхування ризиків

замовника
діють з 02.12.2009

97,50

Р Д.1.1-218-03449261-761:2009
Рекомендації щодо порядку розрахунку коштів на покриття

додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами
діють з 02.12.2009

60,00

Р В.2.3-218-03450778-762:2009
Рекомендації з вибору опорних частин та їх влаштування в

конструкціях мостів
діють з 09.12.2009

115,00

Р В.2.3-218-03450778-763:2009
Рекомендації з проектування деформаційних швів в

конструкціях мостів
діють з 02.12.2009

137,00

Р А.1.1-218-03449261-764:2010

Рекомендації з правил побудови, викладення та

оформлення нормативних, технічних і технологічних

документів, що розробляються на замовлення Укравтодору

діють з 09.12.2010

70,00

Р А.3.1-218-05416892-765:2009
Рекомендації з впровадження інформаційних технологій в

управлінні дорожнім господарством
діють з 25.11.2009

143,00

Р В.2.8-218-03450778-766:2010

Рекомендації з типового оснащення ДЕД і ДРП технікою

для поточного ремонту та експлуатаційного утримання

автомобільних доріг державного значення

діють з 03.03.2010
85,00

МР Д.1.2-218-03450778-767:2010

Методичні рекомендації з калькулювання вартості

матеріальних ресурсів, виготовлених на власному

підсобному господарстві

діють з 26.05.2010
82,50

Р В.2.3-218-03450778-768:2010

Рекомендації з проектування, виробництва та влаштування

шарів з сумішей холодних дорожніх органо-мінеральних з

фрезерованого матеріалу за методом холодного

ресайклінгу

діють з 12.05.2010

120,00

Р В.2.3-218-03450778-769:2010 Рекомендації щодо проектування шумозахисних екранів діють з 09.12.2010
122,50

Р В.2.7-218-03450778-770:2010
Рекомендації з приготування бітумів, модифікованих

частково девулканізованою гумовою крихтою
діють з 09.12.2010Р В.2.7-218-03450778-770:2010

частково девулканізованою гумовою крихтою
діють з 09.12.2010

65,00
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МР В.2.3-218-03450778-771:2010

Методичні рекомендації щодо визначення номенклатури та

обсягів накопичення матеріальних цінностей

мобілізаційного резерву, призначених для технічного

прикриття мостів та штучних споруд на автомобільних

дорогах оборонного значення в особливий період

діють з 09.12.2010

95,00

МР А.3.2-218-03450778-772:2010
Методичні рекомендації з нагляду за охороною та безпекою

праці у дорожніх підприємствах
діють з 09.12.2010

205,00

МР В.2.3-218-03450778-773:2010
Методичні рекомендації з розслідування обставин скоєння

дорожньо-транспортних пригод на відомчому транспорті
діють з 09.12.2010

95,00

Р В.2.3-218-02070915-775:2010
Рекомендації з розрахунку композитної шаруватої плити

проїзної частини сталевих прогонових будов
діють з 09.12.2010

125,00

Р В.3.2-218-03450778-779:2010
Рекомендації з армування асфальтобетонних шарів

покриття металевими сітками
діють з 09.12.2010

62,50

Р В.2.3-218-21476215-780:2010

Рекомендації з підготовки об’єктів незакінченого

будівництва, реконструкції та капітального ремонту

автомобільних доріг до зимово-весняного періоду

діють з 09.12.2010
67,50

Р В.2.3-218-02071168-781:2011
Рекомендації щодо визначення товщини конструктивних

шарів існуючого дорожнього одягу
діють з 23.03.2011

151,00

Р В.3.2-218-03450778-782:2011
Рекомендації з оцінки ефективності виконаних заходів з

підвищення безпеки руху
діють з 23.03.2011

97,50

Р В.2.3-218-03450778-783:2011

Рекомендації з вибору та застосування технологічних схем

відведення та очищення стоків з поверхні автомобільних

доріг та штучних споруд
діють з 23.03.2011

102,50

Р В.2.7-218-02071168-784:2011

Рекомендації щодо вибору армуючих матеріалів для

підвищення стійкості асфальтобетонних покриттів до

утворення колії

діють з 23.03.2011
102,50

Р В.2.7-218-02071168-787:2011

Рекомендації щодо збереження від руйнувань покриттів

дорожніх одягів автомобільних доріг загального

користування під впливом великовагових автотранспортних

засобів

діють з 21.12.2011

42,50

Р В.2.7-218-02071168-788:2011

Рекомендації по технології виготовлення цементобетонних

сумішей з оптимізованим повітроутягуванням для бетонів з

маркою по морозостійкості не менш F200

діють з 21.12.2011

42,50

Р В.2.7-218-03450778-789:2011
Рекомендації по застосуванню природного бітуму типу

гільсоніт для модифікації бітумів та асфальтобетонів
діють з 21.12.2011

65,00

Р В.3.2-218-03450778-790:2011

Рекомендації щодо стратегії обгрунтованого і ефективного

планування та впровадження заходів з поліпшення безпеки

дорожнього руху

діють з 21.12.2011
90,00

Р В.2.7-218-03450778-791:2011
Рекомендації по застосуванню бітумів в залежності від їх

групового хімічного складу
діють з 21.12.2011

55,00

МР Г.1-218-02070915-792:2011

Методичні рекомендації щодо переоцінки основних засобів

підприємств дорожньої галузі (об’єкти нерухомості,

дорожньо-будівельні машини, обладнання, матеріальні

запаси, право користування земельними ділянками) та

нематеріальних активів при встановленні справедливої

вартості для цілей бухгалтерського обліку

діють з 21.12.2011

127,50

Р В.2.3-218-03450778-793:2011
Рекомендації щодо підвищення експлуатаційної надійності

та довговічності мостових споруд
діють з 21.12.2011

37,50

Р В.3.1-218-21476215-794:2011
Рекомендації щодо оптимізації та прогнозування показників

утримання автомобільних доріг загального користування 
діють з 21.12.2011

65,00

Р В.2.3-218-21476215-795:2011
Рекомендації щодо підвищення колієстійкості

асфальтобетонного покриття
діють з 21.12.2011

92,50

Р В.2.7-218-21476215-796:2011
Рекомендації щодо застосування асфальтобетонних

сумішей з армуючими мікроволокнами 
діють з 21.12.2011

62,50

Р В.2.3-218-02070915-797:2011

Рекомендації з підвищення зсувостійкості

асфальтобетонного покриття на бетонних та

залізобетонних основах

діють з 21.12.2011
80,00

Р В.3.1-218-21476215-798:2011

Рекомендації щодо аналізу інформації за результатами

моніторингу стану дорожнього одягу для планування

ремонтних робіт автомобільних доріг у тому числі для

СУСП 

діють з 21.12.2011

147,00
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Р В.2.7-02071168-799:2012

Рекомендації щодо підвищення довговічності

асфальтобетонних покриттів дорожніх одягів за критерієм

колієстійкості

діють з 23.05.2012
50,00

Р В.3.1-14284544-800:2012
Рекомендації з визначення найбільш безпечних режимів

руху великовагових транспортних засобів 
діють з 23.05.2012

75,00

Р В.3.2-03450778-801:2011
Рекомендації для дослідного будівництва шару НРСМ на

існуюче асфальтобетонне покриття
діють з 21.12.2011

42,50

РВ.2.6-02071168-802:2012
Рекомендації по технології виготовлення бетонних

бортових каменів з морозостійкістю не менше F300
діють з 14.12.2012

62,50

Р В.2.3-21476215-803:2012

Рекомендації з розрахунку температурних полів і напружень 

в асфальтобетонних покриттях конструкцій нежорстких

дорожніх одягів

діють з 14.12.2012
95,00

Р В.2.7-03450778-804:2012
Рекомендації з приготування гарячих асфальтобетонних

сумішей за знижених технологічних температур
діють з 14.12.2012

75,00

Р.В.2.7-02070915/31911658-

805:2012

Рекомендації із застосування композитної перильної

огорожі на мостах
діють з 14.12.2012

50,00

РВ.2.7-03450778-806:2012
Рекомендації по застосуванню адгезійних, полімерних,

структуруючих та енергозберігаючих добавок
діють з 17.10.2013

169,00

Р В.1.1-03450778-807:2012 Рекомендації з оцінки сейсмостійкості мостів діють з 14.12.2012 42,50

Р В.2.7-02071168/03450778-

808:2012

Рекомендації щодо раціонального використання

асфальтобетонних сумішей різних типів і видів при

будівництві колієстійких шарів дорожніх одягів

автомобільних доріг загального користуання

діють з 14.12.2012

42,50

Р В.1.1-03450778-809:2012
Рекомендації щодо зниження рівня вібраційного

навантаження на житлову забудову
діють з 14.12.2012

65,00

МР Г.1-02070915-810:2012

Методичні рекомендації щодо визначення справедливої

вартості автомобільної дороги для цілей бухгалтерського

обліку

діють з 14.12.2012
52,50

Р В.3.1-02070915-811:2012
Рекомендації по удосконаленню методу оцінювання стану

покриття при використанні тепловізійного обладнання
діють з 14.12.2012

130,00

Р В.2.3-03450778:812:2013
Рекомендації з влаштування біопереходів для міграції

тварин через автомобільні дороги (остаточна редакція)
діють з 17.10.2013

62,50

РВ.2.7-02071168-813:2013
Рекомендації щодо влаштування асфальтобетонного шару

покриття на мостах з литої асфальтобетонної суміші
діють з 17.10.2013

55,00

РВ.2.8-03450778-814:2013

Реконмендації щодо оптимального вибору дорожньої

техніки при технічному переоснащенні дорожньо-

експлуатаційних підприємств

діють з 17.10.2013
72,50

Р В.1.1-02071168-815:2015

Рекомендації щодо визначення розмірів зони впливу

автомобільної дороги в залежності від планувальних умов і

величини мінімального віддалення автомобільної дороги

від населених пунктів при будівництві обходів та при

реконструкції доріг

діють з 17.10.2013

102,50

РВ.3.1-21476215-816:2013
Рекомендації щодо оптимізації заходів з сезонного

утримання доріг та підвищення якості їх виконання
діють з 17.10.2013

87,50

Р В.2.7-03450778-817:2013

Рекомендації з оптимального виробу матеріалу для

влаштування дорожньої горизонтальної розмітки при

виконанні робіт з будівництва, ремонту та експлуатаційного

утримання автомобільних доріг загального користування

діють з 26.12.2013

80,00

М Р В.2.7-03450778-818:2013
Методичні рекомендації по визначенню групового складу

бітумів
діють з 17.10.2013

50,00

РВ.2.3-02071168/02070915-

819:2013

Рекомендації щодо застосування різних методів

вимірювання, оцінки та нормування повздовжньої рівності

дорожніх покриттів за критерієм впливу нерівностей

поверхні покриттів на споживачів дорожніх послуг

діють з 17.10.2013

85,00

РВ.2.7-03450778-820:2013
Рекомендації з приготування холодних органо-мінеральних

сумішей для цілорічного ямкового ремонту
діють з 17.10.2013

85,00

Р В.2.7-02071168-821:2013

Рекомендації щодо технології приготування та будівництва

шарів основи дорожніх одягів із застосуванням

цементогрунтів, армованих мікроволокнами

діють з 26.12.2013

47,5047,50
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Р В.2.3-319-31911658-822:2013

Рекомендації по застосуванню водовідвідного

поздовжнього лотка з композитного матеріалу на

автодорожніх спорудах

діють з 26.12.2013
67,50

Р В.2.7-31911658-823:2013
Рекомендації по застосуванню граток композитних при

влаштуванні асфальтобетонних шарів дорожніх одягів
діють з 26.12.2013

85,00

Р В.3.2-02071168-824:2013
Рекомендації з тимчасового снігозахисту автомобільних

доріг
діють з 26.12.2013

97,50

Р В.3.2-02071168-825:2013

Рекомендації щодо технологій ремонту тріщин в

асфальтобетонних покриттях дорожніх одягів з

використанням бітумно-полімерних мастик або герметиків

діють з 26.12.2013

37,50

Р В.3.-21476215-826:2013

Рекомендації з мінімізації впливу дорожнього фактору при

виникненні умов скоєння дорожньо-транспортних пригод з

тяжкими наслідками

діють з 26.12.2013
95,00

Р В.2.7-02071168-827:2013
Рекомендації щодо застосування композитної арматури в

дорожніх покриттях жорсткого типу
діють з 26.12.2013

42,50

Р В.3.2-02071168-828:2013
Рекомендації з підвищення безпеки руху на автомобільних

дорогах загального користування
діють з 26.12.2013

163,00

Р А.3.1-21476215-829:2013
Рекомендації із забезпечення якості дорожньо-будівельних

робіт
діють з 26.12.2013

115,00

Р В.3.2-03450778-830:2013

Рекомендації із застосування неметалевої стержневої

арматури для армування конструкцій плит прогонових

будов мостів

діють з 26.12.2013
65,00

МР В.2.2-02070915-831:2013
Методичні рекомендації з розрахунку плит проїзної частини

мостів із сталевим профільованим настилом
діють з 26.12.2013

225,00

Р В.3.2-03450778-832:2013

Рекомендації з проектування монолітних попередньо-

напружених мостів з напруженням на бетон (пост-напружені

системи)

діють з 26.12.2013
181,00

Р В.2.7-03450778-833:2013

Рекомендації щодо застосування полімерних та дисперсно-

армуючих добавок в асфальтобетонних шарах конструкцій

нежорсткого дорожнього одягу

діють з 26.12.2013
57,50

Методичні рекомендації з поточного дрібного ремонту та

Р В.2.7-03450778-834:2014

Методичні рекомендації з поточного дрібного ремонту та

експлуатаційного утримання автомобільних доріг з

цементобетонним покриттям

діють з 20.08.2014
139,00

Р В.2.7-03450778-835:2014
Рекомендації щодо використання енергозберігаючих

технологій при освітленні автомобільних доріг
діють з 20.08.2014

85,00

МР В.3.2-03450778-836:2014

Методичні рекомендації щодо виконання бетонувальних

робітна мостових конструкціях за умов понижених

температур

діють з 20.08.2014
241,00

Р В.3.2-03450778-837:2014

Рекомендації з відновлення зношених шарів

асфальтобетонного покриття методом гарячого ресайклера

на дорозі

діють з 01.01.2015
100,00

Р В.2.7-03450778-838:2014
Рекомендації з визначення реологічних показників для

оцінки якості бітумів
діють з 01.01.2015

102,50

Р В.2.7-03450778-839:2014
Рекомендації з приготування бітумів та асфальтобетонних

сумішей, модифікованих підвищеною кількістю полімерів
діють з 01.01.2015

82,50

Р В.2.7-03450778-840:2014 Рекомендації з модифікації бітумів хімічними реагентами діють з 01.01.2015
62,50

Р В.2.7-37641918-841:2014
Рекомендації по застосуванню опор із композитних

матеріалів дорожніх знаків 
діють з 01.01.2015

82,50

Р В.2.7-37641918-842:2014
Рекомендації по нанесенню захисно-декоративних

покриттів на залізобетонні мостові споруди
діють з 01.01.2015

80,00

Р В.2.3-02070915-843:2014

Рекомендації щодо забезпечення єдності вимірювань та

оцінки рівності дорожніх покриттів за Міжнародним

Індексом Рівності (IRI)

діють з 01.01.2015
52,50

МР В.3.2- 02070915-844:2014

Методичні рекомендації управління станом автомобільних

доріг на основі довгострокових контрактів з поточного

дрібного ремонту та утримання доріг за показником рівня їх

обслуговування

діють з 01.01.2015

145,00

Р Г.1-02070915-845:2014

Рекомендації щодо удосконалення вітчизняної нормативної

бази по оцінці якості ущільнення ґрунтів і основ дорожнього

одягу

діють з 01.01.2015
187,00

Р В 2.3-03450778-846:2014
Рекомендації з проектування базальто-бетонних

конструкцій мостів і труб
діють з 01.01.2015

80,00

МР В 2.3-03450778-847:2014
Методичні рекомендації з техніко-економічного порівняння

конструкцій дорожнього одягу різного типу
діють з 01.01.2015

122,50конструкцій дорожнього одягу різного типу 122,50
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МР В 2.3-02070915-848:2014

Методичні рекомендації з встановлення параметрів

розрахункового навантаження для проектування дорожніх

одягів

діють з 01.01.2015
141,00

МР В 2.3-02070915-849:2014

Методичні рекомендації щодо регулю-вання водно-

теплового режиму у межах робочого шару земляного

полотна автомобільних доріг

діють з 01.01.2015
157,00

Р В.2.3-03450778–850:2015

Рекомендації щодо зменшення забруднення атмосферного

повітря при будівництві, ремонті та експлуатаційному

утриманні автомобільних доріг загального користування за

допомогою зелених насаджень

діють з 01.01.2016

57,50

Р В.2.3-03450778-851:2015
Рекомендації щодо видалення елементів горизонтальної

дорожньої розмітки
діють з 01.01.2016

52,50

МР Г. 1-03450778-852:2015

Методичні рекомендації щодо встановлення пріоритетів та

розподілу фінансових ресурсів за видами робіт з поточного

дрібного ремонту та експлуатаційного утримання

автомобільних доріг загального користування

діють з 01.01.2016

122,50

МР Г.1-03450778-853:2015

Методичні рекомендації щодо складу, змісту, порядку

надання технічних умов на впровадження виробничої

діяльності у межах смуги відведення автомобільних доріг

загального користування

діють з 01.01.2016

67,50

Р В.2.3-03450778–855:2015

Рекомендації з облаштування нерегульованих пішохідних

переходів в одному рівні на автомобільних дорогах

загального користування сучасними засобами організації

дорожнього руху та освітлення  

діють з 01.01.2016

95,00

МР В.3.2-02071168-856:2015

Методичні рекомендації щодо проведення випробувань

дорожнього одягу нежорсткого типу з використанням

методів неруйнівного контролю і обробки отриманих даних

з метою оцінки міцнісних та деформаційних характеристик

монолітних шарів дорожнього одягу

діють з 01.01.2016

125,00

Рекомендації щодо внесення показників екологічного стану

Р В.2.3-03450778–857:2015

Рекомендації щодо внесення показників екологічного стану

автомобільних доріг загального користування при складанні

паспорта автомобільної дороги

діють з 01.01.2016
80,00

Р В.2.3-03450778–858:2015

Рекомендації щодо встановлення, обмеження швидкості

руху на автодорожніх мостах відповідно до їх фактичного

технічного стану

діють з 01.01.2016
47,50

МР В.2.3-02070915-859:2015

Методичні рекомендації щодо проведення вимірювань

коефіцієнта зчеплення з використанням портативного

приладу «ФІ-МЕТР - 2-15»

діють з 01.01.2016
75,00

МР В.2.3-02070915-860:2015

Методичні рекомендації щодо проведення вимірювань з

використанням вимірювальної станції для штампових

випробувань дорожніх конструкцій «ВСШВДК-2-15»

діють з 01.01.2016
85,00

Р В.2.3-03450778–861:2015

Рекомендації щодо натурного визначення фактичних

напружень в залізобетонних конструкціях мостів від

постійних навантажень

діють з 01.01.2016
40,00

МР В.2.3-0207915-862:2015
Методичні рекомендації з проектування плит проїзної

частини мостів із залізобетонною незнімною опалубкою 
діють з 01.01.2016

163,00

Р В.2.3-21476215-863:2015
Рекомендації з проектування дорожнього одягу

автомобільних доріг загального користування
діють з 01.01.2016

157,00

Р В.2.3-03450778–864:2015
Рекомендації з влаштування залізобетонних буронабивних

паль з використанням обсадних труб
діють з 01.01.2016

77,50

МР В.2.3-03450778-865:2016

Методичні рекомендації щодо проведення акустичного

розрахунку для автомобільних доріг загального

користування

діють з 01.05.2016
85,00

Р В.2.3-02071168-866:2016
Рекомендації щодо оцінки зчіпних властивостей дорожніх

покриттів за Міжнародним Індексом Зчеплення (IFI)
діють з 01.05.2016

42,00

МР В.2.7-03450778-867:2016
Методичні рекомендації із застосування стабілізаторів

ґрунтів
діють з 01.01.2017

90,00

Р В.2.7-03450778–868:2016
Рекомендації з підвищення стійкості бітумів до дії

технологічних температур
діють з 01.01.2017

50,00

Р В.2.7-03450778–869:2016

Рекомендації з поліпшення якості бітумів шляхом їх

компаундування з дистиляційними бітумами та продуктами

нафтопереробки

діють з 01.01.2017
60,00нафтопереробки 60,00
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Р В.2.7-02071168-870:2016

Рекомендації з приготування пісних цементобетонних

сумішей та влаштування основ дорожніх одягів із пісного

укочуваного цементобетону

діють з 01.01.2017
60,00

Р В.2.7-03450778-871:2016
Рекомендації щодо приготування та застосування

асфальтобетону пористого мастикового
діють з 01.01.2017

120,00

Р В.1.1-03450778–872:2016
Рекомендації щодо зменшення шумового навантаження від

автомобільної дороги на сельбищній території
діють з 01.01.2017

60,00

МР Г.1-03450778-873:2016

Методичні рекомендації щодо розподілу коштів на поточний

дрібний ремонт та експлуатаційне утримання

автомобільних доріг загального користування в умовах

обмеженого і достатнього  фінансового ресурсу

діють з 01.01.2017

150,00

Р В.3.2-31911658-874:2016

Рекомендації по захисту від корозії бетонних та

залізобетонних споруд і конструкцій на автомобільних

дорогах загального користування

діють з 01.01.2017
200,00

Р В.1.2-03450778-875:2016

Рекомендації щодо безперешкодного переміщення

маломобільних груп населення на автомобільних дорогах

загального користування

діють з 01.01.2017
90,00

Р В.2.7-37641918-876:2017
Рекомендації з приготування та застосування бітумів і

асфальтобетонної суміші, модифікованих гумовою крихтою
діє з 01.12.2017

60,00

Р В.3.2-37641918-877:2017

Рекомендації з підбору складу та застосування

бітумомінеральних сумішей з використанням

асфальтобетонної крихти

діє з 01.12.2017

110,00

МР В.2.7-37641918-878:2017

Методичні рекомендації щодо приготування

асфальтобетонних сумішей з використанням активованого

мінерального порошку

діє з 01.12.2017

85,00

МР Г.1-37641918-879:2017

Методичні рекомендації з оцінки ефективності

впровадження концесійних та інших проектів державно-

приватного партнерства в дорожньому господарстві

діє з 01.12.2017
90,00

Р В.2.7-37641918-880:2017

Рекомендації з підбору складу та застосування щебенево-

піщаних сумішей, оброблених комплексним діють з 18.01.2018Р В.2.7-37641918-880:2017 піщаних сумішей, оброблених комплексним

бітумомінеральних в’яжучим 

діють з 18.01.2018
75,00

МР В.1.1-37641918-881:2017
Методичні рекомендації щодо інженерного захисту гірських

автомобільних доріг від небезпечних геологічних процесів
діють з 11.10.2017

180,00

МР В.2.3-37641918-882:2017
Методичні рекомендації з проектування шарів дорожніх

одягів із застосуванням подрібненого цементобетону
діють з 18.01.2018

125,00

Р В.2.3-37641918-883:2017

Рекомендації щодо оцінювання міцності та залишкового

ресурсу нежорсткого дорожнього одягу за параметрами

його деформацій під дією динамічного навантаження

діють з 18.01.2018

70,00

МР Д.1.2-37641918-884:2017
Методичні рекомендації з проведення вартісної оцінки

автомобільних доріг і споруд на них
діють з 20.03.2018

225,00

МР В.2.7-37641918-885:2017

Методичні рекомендації щодо забезпечення надійності

конструкцій жорсткого дорожнього одягу при використанні

високоміцного цементобетону

діють з 19.01.2018
170,00

МР В.2.3-37641918-886:2017

Методичні рекомендації з проектування залізобетонних

збірно-монолітних прогонових будов мостів з урахуванням

впливу температурної нерозрізності

діють з 19.01.2018

85,00

МР В.2.3-37641918-887:2017

Методичні рекомендації з визначення осьових навантажень

транспортних засобів з урахуванням сил, що діють у плямі

контакту шини з поверхнею дорожнього одягу

діють з 18.01.2018

90,00

МР В.2.3-37641918-888:2017

Методичні рекомендації з відновлення залізобетонних

конструкцій мостів і труб методом ін’єкційного

просочування полімерними розчинами

діють з 19.01.2018

90,00

МР В.2.3-37641918-889:2017
Методичні рекомендації з отримання асфальтобетонів з

підвищеним показником морозостійкості
діють з 19.01.2018

75,00

МР Г.1-37641918-890:2017

Методичні рекомендації з визначення інтегрального

показника соціально-економічного ефекту від спрямованих

фінансових ресурсів на потреби дорожнього господарства

діють з 15.03.2018

175,00175,00
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МР В.2.3-37641918-891:2017

Методичні рекомендації щодо оцінювання відповідності

існуючих дорожніх умов вимогам безпеки руху з

урахуванням інтенсивного руху та складу транспортних

потоків

діють з 18.01.2018

130,00

Р В.2.3-37641918-892:2018

Рекомендації застосування неметалевих композитних

ґраток при ремонті залізобетонних транспортних споруд

методом торкретування

діють з 12.12.2018

90,00

Р В.2.7-37641918-893:2018
Рекомендації з приготування та застосування

епоксиасфальтобетонних сумішей
діють з 121.12.2018

70,00

Р В.2.7-37641918-894:2018
Рекомендації щодо приготування та застосування

асфальтобетонних сумішей на основі спінених бітумів
діють з 12.12.2018 

85,00

Р В.2.7-37641918-895:2018

Рекомендації з приготування та щастосування

асфальтобетонів на основі модифікованих бітумів для

влаштування покриття автодорожніх залізобетонних мостів

діють з 12.12.2018

145,00

МР В.2.3-37641918-896:2018

Методичні рекомендації зі встановлення коефіцієнтів

зменшення міцності геосинтетичних матеріалів на етапі

будівництва

діють з 12.12.2018

55,00

МР В.2.7-37641918-897:2018
Методичні рекомендації щодо застосування вібролитого

асфальтобетону
діють з 12.12.2018

90,00

МР В.2.3-37641918-898:2018

Методичні рекомендації щодо визначення коефіцієнтів

впливу геосинтетичних матеріалів на зміну несної здатності

ґрунтової основи

діють з 12.12.2018

80,00

Р В.2.3-37641918-899:2018

Рекомендації з регенерації шарів асфальтобетонного

покриття за технологією гарячого ресайклінгу на дорозі без

зміни та зі зміною складу асфальтобетону

діють з 12.12.2018

105,00

МР Г.1-37641918-900:2019

Методичні рекомендації щодо складання проектів

організації будівництва та виконання робіт у дорожньому

господарстві

діють з 18.12.2019

100,00господарстві 100,00

МР В.2.3-37641918-901:2018

Методичні рекомендації з контролю якості влаштування

шарів дорожнього одягу з гарячих асфальтобетонних

сумішей за температурною неоднорідністю

діють з 12.12.2018

80,00

МР В.2.3-37641918-902:2019
Методичні рекомендації щодо вимірювання показників

якісних характеристик дорожніх знаків
діють з 18.12.2019

80,00

МР А.2.1-37641918-904:2019
Методичні рекомендації з обліку довжини автомобільних

доріг загального користування в односмуговому обчисленні
діють з 18.12.2019

110,00

МР В.2.3-37641918-905:2019
Методичні рекомендації з проектування нежорсткого

дорожнього одягу під розрахункове навантаження групи А1
діють з 18.12.2019

70,00

МР Г.1-37641918-906:2019

Методичні рекомендації щодо обґрунтування параметрів

концесійних угод на нове будівництво та подальше

утримання автомобільної дороги загального користування

діють з 18.12.2019 

195,00

МР В.3.1-37641918-907:2019

Методичні рекомендації з поточного ремонту та

експлуатаційного утримання цементобетонного покриття

автомобільних доріг загального користування

діють з 18.12.2019 

265,00

Р В.2.3-37641918-908:2019
Рекомендації з оцінки відповідності результатів робіт на

етапах будівництва та експлуатації проектним рішенням
діють з 18.12.2019

60,00

МР В.1.1-37641918-909:2020
Методичні рекомендації щодо застосування дорожнього

цементобетону з органо-мінеральними комплексами
діють з 22.12.2020

100,00

МР Д.2.4-37641918-910:2020 

Методичні рекомендації з визначення прогнозованих

обсягів робіт з експлуатаційного утримання автомобільних

доріг загального користування при реалізації

довгострокових договорів (контрактів) 

діють з 22.12.2020

100,00
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МР В.1.1-37641918-912:2020 

Методичні рекомендації щодо зменшення впливу

мікрозабруднювачів на екологічний стан довкілля у зоні

впливу автомобільних доріг загального користування

діють з 22.12.2020

100,00

МР Д.1.2-37641918-914:2021

Методичні рекомендації щодо формування очікуваної

вартості при реалізації будівельних проєктів за схемами

«проєктування — будівництво» та «проєктування —

будівництво — експлуатація»

діють з 15.12.2021

90,00

Р В.2.3-37641918-917:2021

Рекомендації з проєктування та влаштування

цементобетонного дорожнього покриття безперервно

армованого

діють з 15.12.2021

180,00

Р В.2.3-37641918-918:2021
Рекомендації з підсилення асфальтобетонного покриття

шарами цементобетону
діють з 15.12.2021

150,00

Р В.2.7-37641918-919:2021
Рекомендації з виробництва та застосування дренуючого

асфальтобетону
діють з 15.12.2021

90,00

МР В.2.3-37641918-920:2021

Методичні рекомендації з проєктування і влаштування

цементобетонного покриття на залізобетонній плиті

проїзної частини автодорожніх мостів 

діють з 15.12.2021

230,00

МР В.2.3-37641918-921:2021
Методичні рекомендації з визначення вантажопідйомності

автодорожніх мостів
діють з 15.12.2021

180,00

Р В.2.7-37641918-922:2021

Рекомендації з виробництва та застосування

асфальтобетонних сумішей на спеціальних дорожніх

бітумах

діють з 15.12.2021

90,00

МР Д.2.4-37641918-923:2021

Методичні рекомендації щодо механізму визначення

вартості штрафного балу під час використання контрактів

на експлуатаційне утримання автомобільних доріг

загального користування за принципом забезпечення їх

експлуатаційного стану

діють з 15.12.2021

90,00

МР Г.1-37641918-924:2021

Методичні рекомендації щодо визначення загальної

соціально-економічної ефективності фінансування робіт з

нового будівництва, реконструкції та ремонтів

автомобільних доріг загального користування

діють з 15.12.2021

100,00

Р В.2.3-37641918-925:2021

Рекомендації з проєктування складу та влаштування

афальтоцементобетонного дорожнього покриття способом

просочування

діють з 15.12.2021

110,00

Р Д.2.4-37641918-926:2021

Рекомендації з обґрунтування параметрів довгострокових

договорів з експлуатаційного утримання автомобільних

доріг загального користування

діють з 15.12.2021

180,00

Посібник до                                                           

Р В.3.2-218-14284544-512:2006

Посібник складання технічних звітів з обстеження та

впровадження мостів
діє з 24.09.2007

185,00

Посібник №1 до                                                     

ДБН В.2.3-4:2015

Контроль якості будівництва автомобільних доріг

загального користування до ДБН В.2.3-4:2015

АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ. Частина 1. Проектування.

Частина 2. Будівництво

діє з 19.01.2018

270,00

Посібник №1  до                                                                    

ДБН  В.2.3-6:2016

Посібник до ДБН В.2.3-6:2016 Мости та труби.

Обстеження та випробування
діє з 2016

177,00

Посібник до                                                              

ВБН В.2.3-218-198:2006

Споруди транспорту. Проектування та будівництво споруд

із металевих гофрованих конструкцій на автомобільних

дорогах загального користування

діє з 01.12.2006
274,00

Посібник
Посібник з розрахунку конструкцій мостів при наявності

корозійних пошкоджень
діє з 01.01.2003

87,50

Посібник
Посібник по розрахунках мостових залізобетонних

конструкцій по граничних станах першої групи
діє з 01.01.2003

65,00

Посібник
Посібник з будівництва асфальтобетонних покриттів

автомобільних доріг, мостів і аеродромів
діє з 01.01.2008

235,00

Посібник
Посібник до проектування снігозахисту автомобільних доріг. 

Розрахункові обсяги снігоприносу
діє з 01.01.2014

62,50

ПОСІБНИКИ

Розрахункові обсяги снігоприносу
62,50
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Практичний посібник 
Практичний посібник з питань кошторисного ціноутворення

в дорожньому господарстві
2017 

325,00

Посібник № 1  до                          

ГБН В.2.3-37641918-559:2018

Автомобільні дороги. Дорожній одяг нежорсткий.

Проектування

діє з 01.01.2019 Наказ         

від 28.12.2018 №424 250,00

Посібник  до                                   

ДСТУ 8748:2017 

Настанова щодо проведення динамічних випробувань

автодорожніх мостів

діє з 01.01.2019 Наказ              

від 28.12.2018 №424 425,00

ІН А.3.2-218-279-2004

Примірна інструкція з охорони праці для працюючих на

дорожньобудівельних машинах (розкидачі піску та

хлоридів)

діє з 01.01.2004
45,00

ІН В.2.3-218-290:2005
Інструкція з розрахунку нових типів збірно-монолітного

прогонових будов автодорожніх мостів
діє з 01.01.2006

239,50

ІН А.3.2-218-291:2006

Примірна інструкція з охорони праці для працівника по

дозуванню подрібненого каменю (щебеню) під час

виробництва асфальтобетону

діє з 27.12.2006
32,00

ІН А.3.2-218-292:2006
Примірна інструкція з охорони праці для працівника по

завантаженню варильних котлів
діє з 27.12.2006

37,50

ІН А.3.2-218-293:2006

Примірна інструкція з охорони праці для працівника по

нанесенню гарячих мастик на асфальтобетонній і бітумній

основі

діє з 27.12.2006
42,50

ІН А.3.2-218-294:2006

Примірна інструкція з охорони праці для працівників по

очищенню автомобільних доріг і смуг відводу із

застосуванням газонокосарок

діє з 27.12.2006
35,00

ІН А.3.2-218-295:2006

Примірна інструкція з охорони праці для працівників по

очищенню автомобільних доріг і смуг відводу із

застосуванням бензопил

діє з 27.12.2006
52,50

ІН А.3.2-218-298:2006

Примірна інструкція з охорони праці для працівників

машиністів машин по рециклюванню та відновленню

дорожнього полотна

діє з 27.12.2006
35,00

ІН А.3.2-218-299:2006

Примірна інструкція з охорони праці для працівників по

розробленню ґрунтів ІІІ групи вручну із застосуванням діє з 27.12.2006

ІНСТРУКЦІЇ (ІН, ИН)

ІН А.3.2-218-299:2006 розробленню ґрунтів ІІІ групи вручну із застосуванням

ломів і кирок

діє з 27.12.2006
32,00

ІН А.3.2-218-300:2006

Примірна інструкція з охорони праці для працівників по

укладанню бетону в монолітні конструкції вручну і

ущільнення бетону ручними вібраторами

діє з 27.12.2006
40,00

ІН В.3.2-218-301:2007

Інструкції з поточного ремонту і експлуатаційного

утримання асфальтобетонних та цементобетонних

покриттів автомобільних доріг

діє з 27.12.2006
107,50

ІН А.3.2-218-302:2008

Примірна інструкція для робіт машин та механізмів з

новими технологічними характеристиками. Безпека праці

під час ямкового ремонту асфальтобетонного покриття із

застосуванням ручної фрези

діє з 23.04.2008

35,00

ІН А.3.2-218-303:2008

Примірна інструкція для робіт машин та механізмів з

новими технологічними характеристиками. Безпека праці

під час улаштування асфальтобетонного покриття за

допомогою асфальтоукладачів іноземного виробництва

діє з 23.04.2008

40,00

ІН А.3.2-218-304:2008

Примірна інструкція для робіт машин та механізмів з

новими технологічними характеристиками. Безпека праці

під час ремонту асфальтобетонного покриття комплексом

Шафер

діє з 23.04.2008

40,00

ІН А.3.2-218-305:2008

Примірна інструкція для робіт машин та механізмів з

новими технологічними характеристиками. Безпека праці

під час ремонту асфальтобетонного покриття комплексом

Чіпсіллер

діє з 23.04.2008

40,00

ІН А.3.2-218-306:2008

Примірна інструкція для робіт машин та механізмів з

новими технологічними характеристиками. Безпека праці

під час ремонту асфальтобетонного покриття комплексом

Patchmatik (Патчматік)

діє з 23.04.2008

35,00

ІН А.3.2-218-307:2008

Примірна інструкція для робіт машин та механізмів з

новими технологічними характеристиками. Безпека праці

під час холодного фрезерування асфальтобетонного

покриття за допомогою фрез іноземного виробництва

діє з 23.04.2008

35,00
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ІН А.3.2-218-308:2008

Примірна інструкція для робіт машин та механізмів з

новими технологічними характеристиками. Безпека праці

під час ямкового ремонту асфальтобетонного покриття за

допомогою наріжчика швів

діє з 23.04.2008

35,00

ІН А.3.2-218-309:2008

Примірна інструкція для робіт машин та механізмів з

новими технологічними характеристиками. Безпека праці

під час розмітки автомобільних доріг машинами іноземного

виробництва

діє з 23.04.2008

40,00

ІН А.3.2-218-310:2008

Примірна інструкція для робіт машин та механізмів з

новими технологічними характеристиками. Безпека праці

під час рециклювання асфальтобетонного покриття

комплексом Ресайклер

діє з 23.04.2008

42,50

ІН А.3.2-218-311:2008

Примірна інструкція для робіт машин та механізмів з

новими технологічними характеристиками. Безпека праці

під час нарізання щілин в асфальтобетонному покритті

баровою установкою

діє з 23.04.2008

37,50

ІН В.1.1-218-313:2008 Захист мостових переходів від розмивів діє з 02.12.2008 161,00

ІН А.3.2-218-314:2008

Примірна інструкція з охорони праці для машиніста котка з

гладкими вольцями та на пневматичному ходу, який

виконує роботи по новій технології

діє з 15.12.2008
40,00

ІН А.3.2-218-315:2008
Примірна інструкція з охорони праці для машиністів

вібраційного котка, який виконує роботи по новій технології
діє з 15.12.2008

40,00

ІН А.3.2-218-316:2008
Примірна інструкція з охорони праці для машиніста по

розподіленню хлоридів та піску
діє з 15.12.2008

45,00

ІН А.3.2-218-317:2008
Примірна інструкція з охорони праці для машиніста міні

навантажувача колісного
діє з 15.12.2008

47,50

ІН А.3.2-218-318:2008
Примірна інструкція з охорони праці для машиніста

компресорної пересувної станції
діє з 15.12.2008

42,50

ІН А.3.2-218-319:2008
Примірна інструкція з охорони праці для машиніста

маркувальної машини, який працює по новій технології
діє з 15.12.2008

37,50

ІН А.3.2-218-320:2008

Примірна інструкція з охорони праці для машиніста

бульдозера, який працює на машинах іноземного діє з 15.12.2008ІН А.3.2-218-320:2008 бульдозера, який працює на машинах іноземного

виробництва

діє з 15.12.2008
45,00

ІН А.3.2-218-321:2008
Примірна інструкція з охорони праці для машиніста

викарчовувача
діє з 15.12.2008

40,00

ІН А.3.2-218-322:2008
Примірна інструкція з охорони праці для машиніста

трелювальника
діє з 15.12.2008

42,50

ІН А.3.2-218-323:2008
Примірна інструкція з охорони праці для працівника

пневматичної тамбівки
діє з 15.12.2008

32,00

ІН В.3.1-218-324:2008
Інструкція з оцінки транспорто-експлуатаційного стану

мостових споруд
діє з 10.12.2008

70,00

ІН А.3.2-218-326:2009
Примірна інструкція з охорони праці для шляхового

працівника (дорожнього робітника)
діє з 05.05.2010

42,50

ІН А.3.2-218-327:2009 Примірна інструкція з охорони праці для арматурника діє з 05.05.2010 37,50

ІН А.3.2-218-328:2009 Примірна інструкція з охорони праці для бетоняра діє з 05.05.2010 52,50

ІН А.3.2-218-329:2009 Примірна інструкція з охорони праці для грохотника діє з 05.05.2010 42,50

ІН А.3.2-218-330:2009 Примірна інструкція з охорони праці для муляра діє з 05.05.2010 42,50

ІН А.3.2-218-331:2009
Примірна інструкція з охорони праці для

асфальтобетонника
діє з 05.05.2010

40,00

ІН А.3.2-218-332:2009 Примірна інструкція з охорони праці для газозварника діє з 05.05.2010 50,00

ІН А.3.2-218-333:2009
Примірна інструкція з охорони праці для електрозварника

(ручного зварювання)
діє з 05.05.2010

45,00

ІН А.3.2-218-334:2009
Примірна інструкція з охорони праці для

асфальтобетонника-варильника
діє з 05.05.2010

42,50

ІН А.3.2-218-335:2009 Примірна інструкція з охорони праці для слюсаря діє з 05.05.2010 42,50

ІН В.3.1-218-336:2010
Інструкція по визначенню рівнів експлуатаційного стану

автомобільних доріг державного значення та їх елементів
діє з 25.03.2010

130,00

ІН А.3.2-337:2012
Примірна інструкція з охорони праці для машиніста

автогрейдера

діє з 01.03.2013 Наказ №508 

від 14.12.2012 40,00

ІН А.3.2-338:2012
Примірна інструкція з охорони праці для машиніста

автогудронатора

діє з 01.03.2013 Наказ №508 

від 14.12.2012 40,00

ІН А.3.2-339:2012
Примірна інструкція з охорони праці для машиніста

укладача асфальтобетону

діє з 01.03.2013 Наказ №508 

від 14.12.2012 35,00

ІН А.3.2-340:2012
Примірна інструкція з охорони праці для машиніста

бульдозера

діє з 01.03.2013 Наказ №508 

від 14.12.2012 52,50
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ІН А.3.2-341:2012
Примірна інструкція з охорони праці для машиніста

дорожнього котка

діє з 01.03.2013 Наказ №508 

від 14.12.2012 37,50

ІН А.3.2-342:2012
Примірна інструкція з охорони праці для машиніста

екскаватора

діє з 01.03.2013 Наказ №508 

від 14.12.2012 45,00

ІН А.3.2-343:2012
Примірна інструкція з охорони праці для машиніста

маркірувальної машини

діє з 01.03.2013 Наказ №508 

від 14.12.2012 37,50

ІН А.3.2-344:2012
Примірна інструкція з охорони праці для водія

навантажувача

діє з 01.03.2013 Наказ №508 

від 14.12.2012 42,50

ІН А.3.2-345:2012

Примірна інструкція з охорони праці для машиніста

комбінованої (універсальної) машини для усунення зимової

слизькості на автомобільних дорогах

діє з 01.03.2013 Наказ №508 

від 14.12.2012
45,00

ІН А.3.2-346:2012
Примірна інструкція з охорони праці для машиніста

снігоочисника

діє з 01.03.2013 Наказ №508 

від 14.12.2012 42,50

ІН А.3.2-347:2013
Примірна інструкція з охорони праці для машиніста

змішувача асфальтобетону

діє з 01.01.2014 Наказ №213 

від 19.12.2013  37,50

ІН А.3.2-348:2013
Примірна інструкція з охорони праці для машиніста крана

автомобільного

діє з 01.01.2014 Наказ №213 

від 19.12.2013  52,50

ІН А.3.2-349:2013
Примірна інструкція з охорони праці для машиніста

електростанції пересувної

діє з 01.01.2014 Наказ №213 

від 19.12.2013  45,00

ІН А.3.2-350:2013
Примірна інструкція з охорони праці для машиніста

скрепера

діє з 01.01.2014 Наказ №213 

від 19.12.2013  42,50

ІН А.3.2-351:2013 Примірна інструкція з охорони праці для тракториста
діє з 01.01.2014 Наказ №213 

від 19.12.2013 42,50

ІН А.3.2-352:2013
Примірна інструкція з охорони праці для

асфальтобетонника

діє з 01.01.2014 Наказ №213 

від 19.12.2013  45,00

ІН А.3.2-353:2013 Примірна інструкція з охорони праці для бетоняра
діє з 01.01.2014 Наказ №213 

від 19.12.2013 50,00

ІН А.3.2-354:2013 Примірна інструкція з охорони праці для грохотника
діє з 01.01.2014 Наказ №213 

від 19.12.2013  42,50

ІН А.3.2-355:2013
Примірна інструкція з охорони праці для машиніста

компресора пересувного з двигуном внутрішньго загоряння

діє з 01.01.2014 Наказ №213 

від 19.12.2013
42,50

ІН А.3.2-356:2013
Примірна інструкція з охорони праці для слюсаря з ремонту діє з 01.01.2014 Наказ №213 

ІН А.3.2-356:2013
Примірна інструкція з охорони праці для слюсаря з ремонту

дорожньо-будівельних машин та тракторів

діє з 01.01.2014 Наказ №213 

від 19.12.2013  47,50

ІН А.3.2-357:2014
Примірна інструкція з охорони праці для працівника при

роботі ручними фрезами
діє з 01.03.2015

35,00

ІН А.3.2-358:2014
Примірна інструкція з охорони праці для машиніста

самохідної фрези
діє з 01.03.2015

35,00

ІН А.3.2-359:2014

Примірна інструкція з охорони праці для працівника із

очищення узбіччя та смуги відведення автомобільних доріг

із застосуванням ручного кущоріза

діє з 01.03.2015

35,00

ІН А.3.2-360:2014
Примірна інструкція з охорони праці для машиніста

кущоріза на базі трактора
діє з 01.03.2015

37,50

ІН А.3.2-361:2014
Примірна інструкція з охорони праці для машиністів

деревоподрібнювальної машини
діє з 01.03.2015

35,00

ІН А.3.2-362:2014

Примірна інструкція з охорони праці для машиніста машини

для ямкового ремонту покриття дорожнього одягу

струменевим методом

діє з 01.03.2015
37,50

ІН А.3.2-363:2014
Примірна інструкція з охорони праці для дорожнього

робітника
діє з 01.03.2015

40,00

ІН А.3.2-364:2014
Примірна інструкція з охорони праці для машиніста машини

з холодної регенерації
діє з 01.03.2015

35,00

ІН А.3.2-365:2014
Примірна інструкція з охорони праці для машиніста

установки із забивання стояків бар’єрного огородження
діє з 01.03.2015

32,00

ІН А.3.2-366:2014

Примірна інструкція з охорони праці для працівників із

очищення узбіччя та смуги відводу автомобільних доріг з

використанням газонокосарки

діє з 01.03.2015
37,50

Збірник (випуск № 1)
Збірник роз'яснень з питань визначення вартості дорожніх

робіт
2011

415,00

Збірник (випуск № 2)
Збірник роз'яснень з питань визначення вартості дорожніх

робіт 
2012

310,00

Збірник (випуск № 3)
Збірник роз'яснень з питань визначення вартості дорожніх

робіт
2013

319,00

Збірник (випуск № 4)
Збірник роз'яснень з питань визначення вартості дорожніх

2014

ЗБІРНИКИ РОЗ’ЯСНЕНЬ З ПИТАНЬ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ДОРОЖНІХ РОБІТ

Збірник (випуск № 4)
Збірник роз'яснень з питань визначення вартості дорожніх

робіт
2014

332,50
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Збірник (випуск № 5)
Збірник роз'яснень з питань визначення вартості дорожніх

робіт
2015

349,00

Збірник (випуск № 6)
Збірник роз’яснень з питань визначення вартості дорожніх

робіт на 01.01.2016
2016

211,00

Збірник (випуск № 7)
Збірник роз’яснень з питань визначення вартості дорожніх

робіт на 01.01.2017
2017

400,00

Збірник (випуск № 8)
Збірник роз’яснень з питань визначення вартості дорожніх

робіт на 01.01.2018
2018

390,00

Збірник (випуск № 9)
Збірник роз’яснень з питань визначення вартості дорожніх

робіт на 13.08.2018
2018

330,00

Збірник (випуск № 10)
Збірник роз’яснень з питань визначення вартості дорожніх

робіт на 01.08.2019
2019

305,00

Збірник (випуск № 11)
Збірник роз’яснень з питань визначення вартості дорожніх

робіт
2020

220,00

Збірник (випуск № 12)
Збірник роз’яснень з питань визначення вартості дорожніх

робіт
2021

350,00

Збірник (випуск № 13)
Збірник роз’яснень з питань визначення вартості дорожніх

робіт
2022

380,00

Науково обгрунтовані норми питомих витрат палива,

теплової та електричної енергії на виробництво продукції

для підприємств і організацій Укравтодору на 2013 рік

діють з 01.04.2013 Наказ 

№105 від 01.04.2013

120,00

Науково обгрунтовані норми питомих витрат палива,

теплової та електричної енергії на виробництво продукції

для підприємств і організацій Укравтодору на 2014 рік

діють з 01.05.2014 Наказ 

№115 від 14.04.2014

117,50

Науково обгрунтовані норми питомих витрат палива,

теплової та електричної енергії на виробництво продукції

для підприємств і організацій Укравтодору на 2015 рік

діють з 01.04.2015 Наказ 

№57 від 23.03.2015
115,00

НАУКОВО ОБГРУНТОВАНІ НОРМИ

115,00

СОУ 45.2-00018112-001:2004
Ворота дорожні габаритні. Загальні технічні умови. Правила

застосування

діє з 01.06.2005  Наказ 

№161 від 18.04.2005 57,50

СОУ 45.2-00018112-002:2006

Оцінювання екологічної придатливості місцевих дорожньо-

будівельних матеріалів для будівництва та ремонту

автомобільних доріг

діє з 01.03.2006 Наказ    

№16 від 25.01.2006
70,00

СОУ 45.2-00018112-005:2005
Настанова з вимірювань показників забруднення довкілля у

дорожньому господарстві

діє з 01.03.2006 Наказ №647 

від 24.12.2005
173,00

СОУ 45.2-00018112-007:2008

Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги загального

користування. Порядок визначення ділянок і місць

концентрації дорожньо-транспортних пригод на дорогах

загального користування

діє з 01.03.2008 Наказ №191 

від 15.04.2008
85,00

СОУ 42.1-37641918-008:2016

Правила побудови викладання, оформлення та вимоги до

змісту нормативних і технічних документів дорожнього

господарства

діє з 01.02.2017 Наказ №350 

від 20.12.2016 
240,00

СОУ 45.2-00018112-009:2006
Безпека дорожнього руху. Порядок обстеження автобусних

маршрутів

діє з 01.03.2007 Наказ   №36 

від 02.02.2007 45,00

СОУ 45.2-00018112-010:2006
Безпека дорожнього руху. Знак-сигналізатор небезпеки

пересувний. Загальні технічні умови

діє з 01.03.2007 Наказ №602 

від 06.12.2006
55,00

CОУ 42.1-37641918-011:2016
Безпека дорожнього руху. Опори дорожніх знаків. Загальні

технічні умови

діє з 01.06.2016 Наказ   №82 

від 30.03.2016 57,50

СОУ 45.2-00018112-012:2006
Машини, механізми дорожні. Фарбування, знаки, написи та

сигнали. Загальні вимоги

діє з 01.03.2007 Наказ №603 

від 06.12.2006
60,00

СОУ 45.2-00018112-013:2006
Безпека дорожнього руху. Розриви у дорожніх

огородженнях І групи. Загальні технічні вимоги

діє з 01.03.2007 Наказ   №34 

від 02.02.2007 42,50

СОУ 45.2-00018112-016:2007 З'єднання арматурних стержнів обтиснутими втулками діє з 01.09.2007 
47,50

СТАНДАРТИ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ (СОУ)
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СОУ 45.2-00018112-017:2007

Гідрофобізатори для цементобетонних покриттів і

залізобетонних штучних споруд на автомобільних дорогах.

Методи випробування

діє з 01.09.2007 Наказ №476 

від 10.09.2007
50,00

СОУ 45.2-00018112-020:2009
Асфальтобетон дорожній. Метод випробування на стійкість

до накопичення залишкових деформацій

діє з 01.03.2009 Наказ    

№68 від 24.02.2009
45,00

СОУ 45.2-00018112-021:2007

Відбір проб та визначення параметрів газо-пилового потоку

промислових викідів забруднюючих речовин підприємств

дорожньої галузі

діє з 01.03.2008 Наказ №732 

від 17.12.2007

85,00

СОУ 45.2-37641918-022:2019  Дорожні машини та механізми. Річні нормативні наробітки
діє з 01.01.2020 Наказ    

№441 від 25.10.2019 130,00

СОУ 45.2-00018112-023:2007 Пристрої амортизаційні дорожні. Загальні технічні вимоги діє з 01.04.2008 
55,00

СОУ 45.2-00018112-024:2008
Вимоги до ділянок автомобільних доріг на підходах до

залізничніх переїздів
діє з 01.04.2008

57,50

СОУ 45.2-00018112-028:2008

Забезпечення якості при будівництві, ремонті та

експлуатаційному утриманні автомобільних доріг та

мостових споруд

діє з 01.05.2008 Наказ №199 

від 23.04.2008
161,00

Основний документ                 

діє з 01.04.2018 Наказ             

№28 від 07.02.2018 150,00

Зміна №1  діє з 01.10.2019 

Наказ №203 від 04.07.2019 30,00

Зміна №2  діє з 01.12.2020 

Наказ від 24.11.2020 №Н-

474/1300 50,00

Основний документ                 

діє з 01.04.2018 Наказ           

№25 від 07.02.2018 630,00

СОУ 42.1-37641918-034:2018
Дорожні машини та механізми. Ресурсні кошторисні норми 

експлуатації будівельних машин та механізмів

№25 від 07.02.2018 630,00

Зміна №1 діє з 01.10.2019 

Наказ №204 від 04.07.2019 85,00

Зміна №2 діє з 01.12.2020  

Наказ від 24.11.2020 №Н-

472/1300 75,00

СОУ 45.2-00018112-036:2009
Будівельні матеріали. Бітуми та бітумополімери рідкі.

Технічні умови

діє з 01.04.2009 Наказ        

№3 від 13.01.2009 57,50

Основний документ               

діє з 01.03.2016 Наказ   №38 

від 12.02.2016  300,00

Зміна №1 діє з 01.12.2018 

Наказ №285 від 27.09.2018
25,00

СОУ 45.2-00018112-040:2009
Безпека дорожнього руху. Введення обмежень руху на

автомобільних дорогах

діє з 01.03.2010 Наказ №610 

від 25.12.2009
42,50

Основний документ                 

діє з 01.03.2016 Наказ №368 

від 25.12.2015  221,00

Зміна №1  діє з 01.04.2020 

Наказ №70 від 26.02.2020 26,00

СОУ 45.2-00018112-042:2009

Автомобільні дороги. Визначення транспортно-

експлуатаційних показників дорожніх одягів

Втратив чинність, крім розділів 1, 2, 3, Додатків А, Б, В

з 01.01.2019р. Наказ від 14.12.2018 р. №403

діє з 01.08.2009 Наказ №282 

від 16.06.2009

127,50

СОУ 45.2-00018112-043:2009 Обстеження мостів та труб після техногенних впливів
діє з 01.12.2009 Наказ №493 

від 05.11.2009 95,00

СОУ 45.2-00018112-044:2009
Споруди транспорту. Статистичні випробування

автодорожніх мостів

діє з 01.12.2009 Наказ №494 

від 05.11.2009 65,00

СОУ 45.2-00018112-045:2010
Проектування та будівництво споруд з пластикових труб на

автомобільних дорогах загального користування

діє з 01.03.2010  Наказ №25 

від 01.02.2010 130,00

СОУ 45.2-00018112-046:2009
Асфальтобетон дорожній. Методика оцінки зчеплення між

асфальтобетонними шарами при зсуві

діє з 01.03.2010 Наказ №605 

від 25.12.2009 47,50

Паспорт автомобільної дорогиСОУ 42.1-37641918-038:2016

СОУ 42.1-37641918-035:2018
Автомобільні дороги. Ресурсні елементні кошторисні норми 

на ремонтно-будівельні роботи

СОУ 42.1-37641918-041:2015
Дорожні машин та механізми. Правила технічної 

експлуатації 

асфальтобетонними шарами при зсуві від 25.12.2009 47,50
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Основний документ                     

діє з 01.02.2010 Наказ №629 

від 28.12.2009 40,00

Зміна №1 діє з 01.02.2013 

Наказ №486 від 12.12.2012 16,00

СОУ 42.1-37641918-050:2018
Автомобільні дороги. Правила визначення вартості робіт з

капітального ремонту

діє з 01.01.2019 Наказ №424 

від 28.12.2018 220,00

СОУ 45.2-00018112-051:2011
Споруди транспорту. Контроль якості матеріалів і

конструкцій залізобетонних мостів

діє з 01.05.2011  Наказ №13 

від 18.01.2011 77,50

СОУ 45.2-00018112-052.0:2011

Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи.

Безкаркасні арочні споруди із тонколистової сталі,

побудовані з використанням системи універсальних

будівельних машин UBM

діє з 01.05.2011   Наказ №62 

від 04.03.2011

35,00

СОУ 45.2-00018112-052.1:2011

Норми часу на виготовлення елементів та монтаж

безкаркасних арочних споруд із тонколистової сталі з

використанням системи універсальних будівельних машин

UBM

діє з 01.05.2011  Наказ №97 

від 25.03.2011

40,00

СОУ 42.1-37641918-053:2016 Мости та труби. Обстеження підводних частин опор мостів
діє з 01.01.2017 Наказ №285 

від 23.09.2016 70,00

СОУ 45.2-00018112-054:2010

Норми часу на розроблення тендерної документації за

умовами контракту FIDIC на будівництво, реконструкцію і

капітальний ремонт автомобільних доріг та мостів

діє з 01.09.2010 Наказ №259 

від 27.07.2010
57,50

СОУ 45.2-00018112-055:2010
Норми часу на виконання процесів візуалізації при

проектуванні автомобільних доріг

діє з 01.09.2010 Наказ №255 

від 27.07.2010
40,00

СОУ 45.2-00018112-056:2010

Цифрова модель організації дорожнього руху на

автомобільних дорогах загального користування. Правила

розроблення, побудови, оформлення та вимоги до змісту

діє з 01.10.2010 Наказ №266 

від 05.08.2010

57,50

СОУ 45.2-00018112-049:2009
Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми. Розроблення

проектів організації дорожнього руху

57,50

СОУ 45.2-00018112-058:2010
Монолітні дорожньо-будівельні матеріали. Метод

випробування на втому

діє з 01.03.2011 Наказ №489 

від 23.12.2010 55,00

СОУ 45.2-00018112-059:2010
Дорожньо-будівельні матеріали. Методи визначення

розрахункових модулів пружності

діє з 01.03.2011 Наказ №490 

від 23.12.2010 77,50

СОУ 45.2-00018112-060:2012

Автомобільні дороги. Метод оцінки приживлення тонких

шарів зносу до дорожніх покриттів за допомогою пристрою

"ЦП-НТУ"

діє з 01.09.2012 Наказ №217 

від 30.05.2012
67,50

СОУ 45.2-00018112-062:2010
Конструкції дорожнього одягу автомобільних доріг. Методи

випробування на кільцевому стенді. Технічні умови

діє з 01.03.2011 Наказ №462 

від 14.12.2010
120,00

СОУ 42.1-37641918-063:2016
Геоінформаційна система автомобільних доріг. Вимоги до

складу, змісту та застосування

діє з 01.03.2016  Наказ   

№37 від 12.02.2016  170,00

СОУ 42.1-37641918-064:2019
Дорожні машини та механізми. Строки експлуатації та

норми амортизації

діє з 01.01.2020 Наказ №442 

від 25.10.2019   155,00

СОУ 42.1-37641918-065:2013

Норми фінансових витрат на поточний дрібний ремонт та

експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального

користування та мостів на них

діє з 01.01.2014 Наказ №427 

від 03.12.2013
92,50

Основний документ               

діє з 01.09.2011 Наказ №256 

від 19.07.2011 70,00

Зміна №1 діє з 01.06.2017 

Наказ                 №76 від 

21.03.2017 55,00

СОУ 42.1-37641918-068:2017
Бітуми дорожні в’язкі, модифіковані добавками на основі

восків. Технічні умови

діє з 01.09.2017 Наказ №260 

від 30.06.2017 70,00

СОУ 45.2-00018112-069:2011
Будівельні матеріали. Бітуми нафтові дорожні в’язкі

дистиляційні. Технічні умови

діє з 01.09.2011   Наказ від 

19.07.2011 №257  62,50

СОУ 45.2-00018112-070:2011
Споруди транспорту. Мости і труби. Повторне використання 

залізобетонних та металевих конструкцій мостів

діє з 01.03.2012  Наказ від 

30.12.2011 №511 
52,50

Будівельні матеріали. Бітуми дорожні в’язкі, модифіковані

добавками адгезійними. Технічні умови
СОУ 45.2-00018112-067:2011

52,50
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Основний документ                

діє з 01.04.2018 Наказ від 

07.02.2018 №26  560,00

Зміна №1 діє з 01.10.2019 

Наказ від 04.07.2019 №205  60,00

Зміна №2 діє з 01.12.2020 

Наказ від 24.11.2020 №Н-

471/1300 55,00

СОУ 45.2-00018112-076:2012
Асфальтобетонні шари з армуючими прошарками. Метод

визначення розрахункових характеристик

діє з 01.03.2012 Наказ        

№48 від 06.02.2012 80,00

СОУ 45.2-00018112-077:2012
Автомобільні дороги. Споживчі властивості автомобільних

доріг загального користування

діє з 01.04.2012 Наказ          

№74 від 20.02.2012 140,00

СОУ 45.2-00018112-079:2011

Стандартизація та сертифікація у дорожньому господарстві

України. Правила проведення атестації випробувальних

лабораторій у дорожньому господарстві 

діє з 01.03.2012 Наказ №431 

від 09.12.2011

50,00

СОУ 45.2-00018112-080:2011

Автомобільні дороги. Оцінка та реєстрація стану дорожніх

покриттів та технічних засобів автомобільних доріг

автоматизованими системами відеодіагностики

діє з 01.03.2012 Наказ №474 

від 23.12.2011
100,00

Основний документ                      

діє з 01.06.2017 Наказ №103 

від 07.04.2017 220,00

Зміна №1 діє з 01.04.2020 

Наказ №68 від 26.02.2020
50,00

Зміна №1 діє з 01.10.2019 

Наказ від 04.07.2019 №206 25,00

СОУ 42.1-37641918-081:2017
Автомобільні дороги. Норми часу на контроль якості 

матеріалів та робіт

СОУ 42.1-37641918-071:2018

Основний документ               

діє з 01.04.2018 Наказ від 

07.02.2018 №27

СОУ 42.1-37641918-082:2018

Дорожні машини та механізми. Ресурсні кошторисні норми 

експлуатації машин та механізмів для експлуатаційного 

утримання

90,00

Автомобільні дороги. Ресурсні елементні кошторисні норми 

на роботи з експлуатаційного утримання

Наказ від 04.07.2019 №206 25,00

Зміна №2 діє з 01.12.2020 

Наказ від 24.11.2020 №Н-

470/1300 50,00

СОУ 45.2-37641918-083:2012

Споруди транспорту. Мости та труби. Відновлення

залізобетонних конструкцій мостів з тріщинами методом

ін’єктування

діє з 01.09.2012 Наказ від 

24.07.2012 №287 
92,50

СОУ 45.2-00018112-084:2012 Норми часу на паспортизацію автомобільних доріг діє з 01.08.2012 Наказ №212 

від 24.05.2012
139,00

СОУ 42.1-37641918-085:2018
Автомобільні дороги. Правила визначення вартості робіт з

поточного ремонту та експлуатаційного утримання

діє з 01.01.2019 Наказ №424 

від 28.12.2018
190,00

СОУ 42.1-37641918-087:2019
Автомобільні дороги. Інженерно-технічний супровід

будівництва об’єктів дорожнього господарства.   

діє з 01.04.2019 Наказ №43 

від 11.02.2019 300,00

СОУ 42.1-37641918-088:2012

Стрічки полімерні для горизонтальної розмітки

автомобільних доріг. Загальні технічні вимоги та методи

випробування

діє з 01.01.2013 Наказ №435 

від 21.11.2012
57,50

СОУ 42.1-37641918-089:2012

Мікрокульки скляні світлоповертальні для горизонтальної

розмітки автомобільних доріг. Технічні вимоги та методи

випробування

діє з 01.01.2013 Наказ №460 

від 03.12.2012
97,50

СОУ 42.1-37641918-090:2012

Пластики, спрей-пластики холодного та гарячого нанесення

для горизонтальної розмітки автомобільних доріг. Технічні

вимоги та методи випробування

діє з 01.01.2013 Наказ №436 

від 21.11.2012
82,50

СОУ 42.1-37641918-091:2013
Будівельні матеріали. Бетони дорожні, армовані

базальтовою фіброю. Загальні технічні вимоги

діє з 01.07.2013 Наказ №130 

від 19.04.2013 45,00

СОУ 42.1-37641918-093:2013 Мости та труби. Варіантне проектування мостів
діє з 01.07.2013 Наказ №131 

від 19.04.2013 185,00

Основний документ             

діє з 01.12.2017 Наказ №365 

від 22.09.2017 150,00

Зміна №1 діє з 01.04.2019 

Наказ №63 від 27.02.2019 26,00

Зміна №2 діє з 01.04.2020 

Наказ №69 від 26.02.2020 26,00

СОУ 42.1-37641918-094:2017
Дорожні машини та механізми. Норми витрат паливно-

мастильних матеріалів

утримання

Наказ №69 від 26.02.2020 26,00
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СОУ 42.1-37641918-095:2012
Норми витрат матеріалів для виконання робіт по дорожній

горизонтальній розмітці автомобільних доріг

діє з 01.03.2013 Наказ №509 

від 14.12.2012
57,00

СОУ 42.1-37641918-096:2012
Виробничі норми природних втрат дорожньо-будівельних

матеріалів

діє з 01.03.2013 Наказ №507 

від 12.12.2012 149,00

діє з 01.06.2017 Наказ №104 

від 07.04.2017 360,00

Зміна №1 діє з 01.10.2020
40,00

діє з 01.06.2017 Наказ №105 

від 07.04.2017 420,00

Зміна №1  діє з 01.10.2020 50,00

СОУ 42.1-37641918-099:2013
Розрахунковий опір розтягу при згині монолітних дорожньо-

будівельних матеріалів. Метод визначення

діє з 01.08.2013 Наказ №155 

від 14.05.2013
47,50

СОУ 42.1-37641918-100:2013

Бітуми дорожні модифіковані з використанням

лабораторної лопатевої мішалки. Методи контролю

процесу модифікації

діє з 01.08.2013 Наказ №156 

від 14.05.2013
77,50

СОУ 42.1-37641918-101:2013
Динамічний метод визначення показників жорстокості основ 

дорожнього одягу

діє з 01.03.2013 Наказ       

№8 від 17.01.2013
60,00

СОУ 42.1-37641918-102:2013

Виробничі норми витрат матеріалів на будівництво,

ремонти і експлуатаційне утримання автомобільних доріг і

мостів

діє з 01.07.2013 Наказ №135 

від 19.04.2013
308,50

СОУ 42.1-37641918-103:2013
Матеріали із гранітної жорстви для дорожніх робіт. Технічні

умови

діє з 01.08.2013 Наказ №157 

від 14.05.2013 67,50

СОУ 42.1-37641918-104:2013
Золи-виносу та суміші золошлакові теплових

електростанцій для дорожніх робіт. Технічні умови.

діє з 01.08.2013 Наказ №158 

від 14.05.2013
65,00

Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні та 

Автомобільні дороги. Норми часу на ремонтно-будівельні 

роботи

СОУ 42.1-37641918-097:2017
Автомобільні дороги. Норми часу на роботи з 

експлуатаційного утримання

СОУ 42.1-37641918-098:2017

СОУ 42.1-37641918-106:2013

Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні та 

асфальтобетон литі. Технічні умови                             

Втратив чинність Додаток А з 01.04.2017р. Наказ від 

24.10.2016 №306

діє з 01.11.2013 Наказ   

№307 від 28.08.2013

92,50

СОУ 42.1-37641918-107:2013

Синтетичні матеріали для армування асфальтобетонного

покриття. Оцінка довговічності при циклічному

навантаженні

діє з 01.09.2013 Наказ №212 

від 02.07.2013
52,50

Основний документ           

діє з 01.01.2014 Наказ №433 

від 05.12.2013 95,00

Зміна №1  діє з 01.03.2016 

Наказ №34 від 11.02.2016 25,00

СОУ 42.1-37641918-111:2014
Деформаційні шви автодорожніх мостів. Вимоги до вибору

та влаштування

діє з 01.03.2015р. Наказ 

№430 від 30.12.2014р. 127,50

СОУ 42.1-37641918-112:2014
Ремонт залізобетонних конструкцій мостів з використанням

технології торкретування

діє з 01.03.2015 Наказ №435 

від 30.12.2014
72,50

Основний документ                

діє з 01.03.2014 Наказ           

№10 від 16.01.2014 75,00

Зміна №1 діє з 01.12.2017 

Наказ №364 від 22.09.2017 45,00

СОУ 42.1-37641918-114:2014
Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон, модифіковані

природними бітумами. Технічні умови

діє з 01.09.2014 Наказ №246 

від 07.08.2014 75,00

СОУ 42.1-37641918-115:2014

Фарби для захисту металевих та бетонних елементів

облаштування автомобільних доріг та конструкцій мостових

споруд. Загальні технічні вимоги

діє з 01.01.2015 Наказ №377 

від 02.12.2014
52,50

СОУ 42.1-37641918-116:2014
Фарба для горизонтальної розмітки автомобільних доріг.

Технічні вимоги та методи випробовування

діє з 01.01.2015 Наказ №370 

від 27.11.2014
82,50

СОУ 42.1-37641918-113:2014
Матеріали щебеневі для поверхневих обробок

автомобільних доріг. Технічні умови

Норми часу на супроводження геоінформаційної системи

Укравтодору
СОУ 42.1-37641918-109:2013
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СОУ 42.1-37641918-117:2014

Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Технічні

вимоги та методи контролювання показників світло-

повертання та яскравості

діє з 01.01.2015 Наказ №369 

від 27.11.2014
47,50

СОУ 42.1-37641918-118:2014
Автомобільні дороги. Визначення вібраційного

навантаження. Оцінка впливу на будівлі і споруди

діє з 01.01.2015 Наказ №371 

від 27.11.2014 90,00

СОУ 42.1-37641918-119:2014 Суміші литі емульсійно-мінеральні. Технічні умови
діє з 01.03.2015 Наказ №429 

від 30.12.2014 85,00

СОУ 42.1-37641918-120:2014
Бітуми дорожні для верхніх шарів дорожніх покриттів.

Технічні умови

діє з 01.03.2015 Наказ №433 

від 30.12.2014
60,00

СОУ 42.1-37641918-121:2014
Норми фінансових витрат на технічне обслуговування та

ремонт дорожньо-будівельних машин і механізмів

діє з 01.01.2015 Наказ №378 

від 02.12.2014
65,00

 Основний документ           

діє з 01.02.2015 Наказ №406 

від 15.12.2014         100,00

Зміна №1 діє з 01.06.2018 

Наказ №103 від 02.04.2018 30,00

СОУ 42.1-37641918-123:2014
Норми витрат палива на роботу асфальто-змішувальних

установок (на заміну НГ..-347)

діє з 01.02.2015 Наказ №393 

від 08.12.2014 60,00

СОУ 42.1-37641918-124:2014 Щебінь чорний. Для дорожніх робіт. Технічні умови
діє з 01.03.2015 Наказ №434 

від 30.12.2014 82,50

СОУ 42.1-37641918-125:2014
Матеріали із маломіцних пісковиків для дорожнього

будівництва. Технічні умови

діє з 01.03.2015 Наказ №432 

від 30.12.2014
100,00

СОУ 42.1-37641918-128:2019
Настанова щодо прийняття робіт з поточного ремонту

автомобільних доріг загального користування  

діє з 01.01.2020 Наказ №347 

від 27.09.2019 60,00

ПОР 218-144:2005 Порядок проведення відомчого розслідування ДТП не затв.

СОУ 42.1-37641918-122:2014

ПОРЯДОК (ПОР)

Автомобільні дороги. Вимоги до комплексу робіт з 

інформаційного забезпечення   Втратив чинність Розділ 7 

з 01.03.2016 р.  Наказ від 12.02.2016 р. № 37

ПОР 218-144:2005 Порядок проведення відомчого розслідування ДТП не затв.
102,50

ПОР 218-145-2007
Порядок здійснення контролю якості утримання та ремонту

автомобільних доріг
діє з 17.10.2007

55,00

ПОР 218-146:2007
Порядок розрахунку потужностей та розташування баз

протиожеледних матеріалів на автомобільних дорогах
діє з 24.09.2007

23,00

П-В.1.1-218-117:2004

Правила безпеки під час будівництва, реконструкції,

ремонту та утримання автомобільних доріг у гірській

місцевості

діють з 30.09.2004

122,50

П-В.1.1-218-119:2006
Правила безпеки під час приготування і застосування

емульсійв дорожніх господарствах України

діють з 27.12.2006        

Наказ №652  62,00

Пол.

Положення про службу замовника у дорожньому комплексі

України (адміністрація автомобільних доріг в Автономній

Республіці Крим, областях та в м.Севастополі)

діє з 01.01.2001 Наказ №397 

від 21.12.2000

42,50

Пол.

Типове положення про випробувальну (дорожню,

виробничу, будівельну) лабораторію організації

(підприємства) Української державної корпорації

"Укравтодор"

Наказ №11.1-10-125           

від 23.12.2007

37,50

Пол.-218-03450778-391-2004

Положення з нормування питомих витрат паливно-

енергетичних ресурсів на підприємствах і в організаціях

Укравтодору

діє з 30.11.2004

115,00

Пол.-218-03449261-392:2005
Положення про вахтовий метод організації робіт в

дорожньому господарстві

діє з 01.05.2005 Наказ №179 

від 27.04.2005
75,00

ПРАВИЛА (П)

ПОЛОЖЕННЯ (Пол.)
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Пол.-218-03449261-393:2008
Положення про систему управління охороною праці в

дорожній галузі
діє з 01.01.2008                

169,00

Пол.-218-03450778-394:2010

Положення про організацію та порядок виконання робіт з

науково-технічного супроводу проектування, будівництва та

експлуатації дорожніх об’єктів

діє з 10.12.2010

42,50

Пол.-218-03450778-395:2011

Положення про службові розслідування нещасних випадків

під час будівництва, ремонтів та експлуатаційного

утримання автомобільних доріг загального користування

діє з 01.01.2012 Наказ №404 

від 28.11.2011

77,50

_
Альбом конструкцій дорожніх одягів з використанням

цементовмісних матеріалів
діє з 01.01.1997

211,00

197-2002.ПС
Альбом. Конструкції протизсувних споруд на гірських

автомобільних дорогах України
діє з 25.12.2003

238,00

198-2002.ЗП

Альбом. Конструкції земляного полотна, водопропускних

труб, водовідвідних і селезахисних споруд для гірських

автомобільних доріг України

діє з 25.12.2003

247,00

_

Альбом типових конструкцій дорожніх одягів з підвищеною

тріщиностійкістю та стійкістю до колієутворення для

магістральних доріг з рухом великовантажного транспорту 

діє з 01.01.2007

117,50

Типовий альбом з організації роботи лінійних підрозділів по

зимовому утриманні мережі автодоріг загального

користування

діє з 03.03.2010

125,00

_
Альбом типових конструкцій дорожніх одягів по дорогах І - ІІ

категорій 
діє з 01.01.2004

269,50

_
Альбом типових конструкцій дорожніх одягів нежорсткого

типу під розрахункові навантаження А1, А2, Б
діє з 20.08.2014

АЛЬБОМИ

_
типу під розрахункові навантаження А1, А2, Б

діє з 20.08.2014

193,00

АД А.2.4-37641918-001:2015
Альбом типових рішень конструкцій опор дорожніх знаків на

автомобільних дорогах загального користування
діє з 01.10.2015

260,50

АД А.2.4-37641918-002:2015

Дренажні конструкції земляного полотна на автомобільних

дорогах загального користування. Архітектурно-будівельні

креслення.

діє з 01.01.2016

183,00

А Д 2.4-37641918-003:2015
Альбом типових конструкцій дорожнього одягу мостового

полотна
діє з 01.01.2016

175,00

АД А.2.4-37641918-004:2016
Альбом типових конструкцій нежорстких дорожніх одягів

для доріг І – ІІ категорій на навантаження 130 кН
діє з 01.07.2016

200,00

А В.2.3-37641918-005:2018

Альбом технічних рішень застосування неметалевих

композитних ґраток при ремонті залізобетонних

транспортних споруд методом торкретування

діє з 01.04.2018

75,00

А Д А.2.4--37641918-006:2018
Альбом типових проектних рішень конструкцій земляного

полотна автомобільних доріг загального коритсування
діє з 12.12.2018

260,00

А Д.2.4-37641918-007:2018
Альбом типових конструкцій дорожнього одягу з шарами

підсилення підвищеної тріщиностійкості та колієстійкості
діє з 20.12.2018

200,00

А Д.2.4-37641918-008:2018 
Альбом типових схем організації дорожнього руху на

дорогах загального користування
діє з 21.07.2020

150,00

 А В.2.3-37641918-009:2019

Альбом типових рішень. Армування ґратками

композитними шарів основи і покриття нежорсткого

дорожнього одягу

діє з 24.05.2019

120,00

А Д.2.4-37641918-010:2019 
Альбом типових схем організації дорожнього руху із

застосуванням засобів заспокоєння дорожнього руху
діє з 21.07.2020

100,00
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А А 2.4-37641918-013:2021
Альбом типових конструкцій цементобетонного покриття на

залізобетонній плиті проїзної частини автодорожніх мостів 
діє з 01.10.2021

250,00

Каталог
Відомчий каталог збірних бетонних і залізобетонних

мостових і дорожніх виробів
діє з 01.01.1999

272,50

Каталог
Каталог-довідник. Пластифікатори і модифікатори для

застосування в  дорожньому будівництві 
діє з 01.01.1999

132,50

Каталог

Каталог раціональних конструкцій дорожніх одягів для

автомобільних доріг місцевого значення та під’їздів до

населених пунктів

діє з 01.01.2007

191,00

Каталог
Класифікація рівнів експлуатаційного утримання

автомобільних доріг
діє з 01.01.2007

60,00

Каталог

Каталог типових конструкцій дорожніх одягів автомобільних

доріг загального користування та стоянок великовагових

транспортних засобів

діє з 01.01.2011

268,00

Каталог
Сучасні засоби захисту поверхні залізобетонних

транспортних споруд від корозії
діє з 12.12.2018

105,00

Каталог
Сучасні матеріали для будівництва, ремонтів та

експлуатаційного утримання автомобільних доріг 
діє з 22.12.2020

150,00

_
Класифікаційний довідник добавок та матеріалів для

модифікації бітумів та асфальтобетонів
діє з 12.11.2009

175,00

_

Уніфікований залізобетонний напружений елемент

прольотів (НЕП) довжиною 18 - 27 м, армований

стержневою арматурою. Робочі креслення

діє з 10.09.2004
242,50

Довідник № 1

Довідник розрахункових характеристик ґрунтів, матеріалів

покриття і основи дорожнього одягу та навантажень від діє з 01.11.2017

КАТАЛОГИ

ДОВІДНИКИ

Довідник № 1 покриття і основи дорожнього одягу та навантажень від

транспортних засобів

діє з 01.11.2017
120,00

Довідник № 2 Розрахункових характеристик асфальтобетонів діє з 19.01.2018 65,00

Довідник № 3

Розрахункові в’язко-пружні характеристики та значення

границі міцності при стиску, розтягу та зсуві

асфальтобетонів 

діє з 18.01.2018
160,00

Довідник № 4

Кліматичні характеристики та кліматичне районування

території України для регулювання водно-теплового

режиму в дорожньому будівництві

діє з 12.12.2018
230,00

Довідник № 5

Кліматичні характеристики та кліматичне районування

території України для розрахунку нежорсткого дорожнього

одягу

діє з 18.12.2019
240,00

Довідник мостового майстра з утримання та ремонту мостів
289,00

Показники вартості
Усереднені показники вартості експлуатації дорожніх

машин та механізмів (станом на 01.01.2015 року)
01.01.2015

102,50

Показники вартості
Усереднені показники вартості експлуатації дорожніх

машин та механізмів (станом на 01.07.2015 року)
01.07.2015

105,00

Показники вартості
Усереднені показники вартості експлуатації дорожніх

машин та механізмів (станом на 01.01.2016 року) 
01.01.2016

112,50

Показники вартості
Усереднені показники вартості експлуатації дорожніх

машин та механізмів (станом на 01.08.2016 року)
01.08.2016

110,00

Показники вартості
Усереднені показники вартості експлуатації дорожніх

машин та механізмів (станом на 01.04.2017 року)
01.04.2017

120,00

Показники вартості
Усереднені показники вартості експлуатації дорожніх

машин та механізмів (станом на 01.04.2018 року)
01.04.2018

120,00

Показники вартості
Усереднені показники вартості експлуатації дорожніх

машин та механізмів (станом на 01.11.2018 року)
01.11.2018

150,00

Показники вартості
Усереднені показники вартості експлуатації дорожніх

машин та механізмів (станом на 01.06.2019 року)
01.06.2019

110,00

Показники вартості
Усереднені показники вартості експлуатації дорожніх

машин та механізмів (станом на 03.10.2019 року)
03.06.2019

120,00

УСЕРЕДНЕНІ ПОКАЗНИКИ ВАРТОСТІ

машин та механізмів (станом на 03.10.2019 року) 120,00
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Показники вартості
Усереднені показники вартості експлуатації дорожніх

машин та механізмів (станом на 01.06.2020 року)
01.06.2020

100,00

Показники вартості
Усереднені показники вартості експлуатації дорожніх

машин та механізмів (станом на 01.12.2020 року)
01.12.2020

120,00

_
Укрупнені кошторисні ціни і нормативи на виконання

дорожніх робіт (на 01.01.2015)
01.01.2015

235,00

_
Укрупнені кошторисні ціни і нормативи на виконання

дорожніх робіт (на 01.01.2016)
01.01.2016

200,00

Укрупнені кошторисні ціни і нормативи на виконання

дорожніх робіт (на 01.12.2016)
01.01.2016

240,00

Укрупнені кошторисні ціни і нормативи на виконання

дорожніх робіт станом на 01.04.2018
01.04.2018

220,00

Укрупнені кошторисні ціни і нормативи на виконання

дорожніх робіт станом на 01.12.2018
01.12.2018

215,00

Укрупнені кошторисні ціни і нормативи на виконання

дорожніх робіт станом на 01.11.2019
01.11.2019

220,00

Укрупнені кошторисні ціни і нормативи на виконання

дорожніх робіт станом на 01.11.2020
01.11.2020

220,00

Укрупнені кошторисні ціни і нормативи на виконання робіт з

будівництва мостових споруд
01.07.2020

150,00

Укрупнені кошторисні ціни і нормативи на виконання

дорожніх робіт
01.11.2021

300,00

Інформація  № 1:2018

Інформаційний довідник. Інформація №1:2018 про

затверджені будівельні норми, нормативні та нормативно-

технічні документи і зміни до них

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАТВЕРДЖЕНІ, НОВІ НОРМАТИВНІ, ТЕХНІЧНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ДОКУМЕНТИ І ЗМІНИ ДО НИХ

УКРУПНЕНІ КОШТОРИСНІ ЦІНИ І НОРМАТИВИ 

технічні документи і зміни до них

(станом на 05.01.2018) 180,00

Інформація  № 2:2018

Інформаційний довідник. Інформація №2:2018 про

затверджені та скасовані будівельні норми, нормативні і

технічні документи та зміни до них

(станом на 05.03.2018) 115,00

Інформація  № 3:2018

Інформаційний довідник. Інформація №3:2018 про

затверджені та скасовані будівельні норми, нормативні

і технічні документи та зміни до них

(станом на 05.05.2018) 130,00

Інформація  № 4:2018

Інформаційний довідник. Інформація №4:2018 про

затверджені та скасовані будівельні норми, нормативні

і технічні документи та зміни до них (станом 

на 05.07.2018) 68,00

Інформація  № 5:2018

Інформаційний довідник. Інформація №5:2018 про

затверджені та скасовані будівельні норми, нормативні

і технічні документи та зміни до них   (станом 

на 05.09.2018) 65,00

Інформація  № 6:2018

Інформаційний довідник. Інформація №6:2018 про

затверджені та скасовані будівельні норми, нормативні

і технічні документи та зміни до них  (станом 

на 05.12.2018) 70,00

Інформація  № 1:2019

Інформаційний довідник. Інформація №1:2019 про

затверджені та скасовані будівельні норми, нормативні і

технічні документи та зміни до них

(станом на 20.05.2019) 115,00

Інформація  № 2:2019

Інформаційний довідник. Інформація №2:2019 про

затверджені та скасовані будівельні норми, нормативні і

технічні документи та зміни до них

(станом на 05.07.2019) 85,00

Інформація  № 3:2019

Інформаційний довідник. Інформація №3:2019 про

затверджені та скасовані будівельні норми, нормативні і

технічні документи та зміни до них

(станом на 06.09.2019) 55,00
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Інформація  № 4:2019

Інформаційний довідник. Інформація №4:2019 про

затверджені та скасовані будівельні норми, нормативні і

технічні документи та зміни до них

(станом на 05.11.2019) 35,00

Інформація  № 5:2019

Інформаційний довідник. Інформація №5:2019 про

затверджені та скасовані будівельні норми, нормативні і

технічні документи та зміни до них

(станом на 05.12.2019) 70,00

Інформація  № 1:2020

Інформаційний довідник. Інформація №1:2020 про

затверджені та скасовані будівельні норми, нормативні і

технічні документи та зміни до них

(станом на 05.02.2020) 65,00

Інформація  № 2:2020

Інформаційний довідник. Інформація №2:2020 про

затверджені та скасовані будівельні норми, нормативні і

технічні документи та зміни до них

(станом на 07.04.2020) 105,00

Інформація № 3:2020

Інформаційний довідник. Інформація №3:2020 про

затверджені та скасовані будівельні норми, нормативні і

технічні документи та зміни до них

(станом на 05.06.2020) 100,00

Інформація № 4:2020

Інформаційний довідник. Інформація №4:2020 про

затверджені та скасовані будівельні норми, нормативні і

технічні документи та зміни до них

(станом на 07.08.2020) 90,00

Інформація № 5:2020

Інформаційний довідник. Інформація №5:2020 про

затверджені та скасовані будівельні норми, нормативні і

технічні документи та зміни до них

(станом на 07.10.2020) 90,00

Інформація № 6:2020

Інформаційний довідник. Інформація №6:2020 про

затверджені та скасовані будівельні норми, нормативні і

технічні документи та зміни до них

(станом на 07.12.2020) 50,00

Інформаційний довідник. Інформація №1:2021 про

Інформація № 1:2021

Інформаційний довідник. Інформація №1:2021 про

затверджені та скасовані будівельні норми, нормативні і

технічні документи та зміни до них

(станом на 05.02.2021) 100,00

Інформація № 2:2021

Інформаційний довідник. Інформація №2:2021 про

затверджені та скасовані будівельні норми, нормативні і

технічні документи та зміни до них

(станом на 01.03.2021) 100,00

Інформація № 3:2021

Інформаційний довідник. Інформація №3:2021 про

затверджені та скасовані будівельні норми, нормативні і

технічні документи та зміни до них

(станом на 15.09.2021) 150,00

Інформація № 4:2021

Інформаційний довідник. Інформація №3:2021 про

затверджені та скасовані будівельні норми, нормативні і

технічні документи та зміни до них

(станом на 03.12.2021) 100,00

Укрупнені усереднені показники відновної вартості

автомобільних доріг і споруд на них

станом на 01.01.2018 40,00

Збірник

Збірник «Схеми операційного контролю якості дорожньо-

будівельних робіт та робіт з ремонту і утримання

автомобільних доріг»

діє з 01.01.2015
167,00

Збірник

Збірник схем операційного контролю якості ремонтно-

будівельних робіт та робіт з експлуатаційного утримання

автомобільних доріг

діє з 01.01.2015
250,00

Типові схеми сполучення мостів з підходами 60,00

Спеціальний методичний 

збірник

Нормативно-методичне забезпечення заходів програми

підвищення безпеки дорожнього руху "500-500-1000"
2018 р. 

325,00

ІНШЕ
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