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Автомобільні дороги як найважливіша складова транспортної інфраструктури є
необхідною передумовою економічного і соціального розвитку держави. Від них залежить не
тільки ефективність роботи промисловості, сільськогосподарського виробництва, а й
забезпечення належного життєвого рівня людей та обороноздатності країни.
Експлуатаційне утримання автомобільних доріг – комплекс робіт з обстеження (оглядів)
та утримання автомобільних доріг, дорожніх споруд та смуги відведення. Роботи з ремонтів та
експлуатаційного утримання автомобільної дороги направлено на забезпечення її споживчих
властивостей, що безпосередньо відповідають інтересам користувачів, вимогам законів України.
Роботи з експлуатаційного утримання включають обстеження (огляди) автомобільної дороги та
смуги відведення для своєчасного виявлення та усунення пошкоджень, забезпечення роботи
елементів автомобільної дороги в різні періоди року, утримання їх в експлуатаційному стані
згідно з ДСТУ 3587, роботи з інженерно-технічного забезпечення та аварійні роботи.
Дорожня галузь на даному етапі розвитку знаходиться в досить важкій ситуації, оскільки
транспортно-експлуатаційний стан переважної більшості автомобільних доріг є незадовільним:
97% усіх автомобільних доріг мають високу зношеність та потребують капітального або
поточного ремонту, 39% автомобільних доріг державного значення не відповідають вимогам за
міцністю, а 51% – за рівністю. Основною причиною незадовільного стану автомобільних доріг є
низький рівень фінансування дорожніх робіт, який за останні десять років становив від 10 до 14
відсотків мінімально необхідної потреби у дрібному ремонті та утриманні мережі автомобільних
доріг. Проте, хочеться відмітити обнадійливий факт, що в останні три роки рівень фінансування
будівельних та, особливо, ремонтних робіт постійно зростає. Цю тенденцію закладено в основу
Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального
користування державного значення на 2018-2022 роки. Поряд з тим розвиток мережі
автомобільних доріг не можливий без забезпечення належного технічного рівня існуючих
автомобільних доріг, тому зазначена програма приділяє особливу увагу питанню
експлуатаційного утримання доріг.
В останні роки в Україні помітно зріс попит на більш надійні матеріали дорожнього
одягу, нові технології укладання покриттів та їх утримання в належному стані. У зв’язку з цим
досвід передових країн, які мають добре розвинену інфраструктуру, таких як США, Канада,
Японія, Іспанія, Китай, Фінляндія, Англія, Польща, Німеччина тощо, представляється корисним
для українських фахівців.
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Враховуючи те, що першочергового значення набуває забезпечення безпечного і
комфортного руху та запобігання передчасного зниження транспортно-експлуатаційних
показників, організація системи експлуатаційного утримання автомобільних доріг вимагає
нового підходу.
Враховуючи законодавчі зміни, що відбулися в останні роки, а саме прийняття
законодавчих актів щодо децентралізації системи управління автомобільними дорогами та
передача доріг місцевого значення місцевим органам самоврядування, створення дорожнього
фонду з 2018 року, реформування системи експлуатаційного утримання автомобільних доріг
загального користування стоїть як ніколи актуально.
На експлуатаційний стан автомобільних доріг впливає не лише транспорт, але і
природно-кліматичні умови. Найбільш інтенсивного впливу від динамічних навантажень і
погодно-кліматичних факторів зазнає дорожнє покриття. Кліматичні умови України за умовами
утримання автомобільних доріг є несприятливими. Волога зима, часті перепади температури в
комплексі з навантаженням від впливу транспорту надають покриттю руйнівного впливу. Для
утримання в належному експлуатаційному стані існуючих доріг, забезпечення безперервного
цілодобового і безпечного руху автомобілів з урахуванням зростання навантажень та
інтенсивності руху необхідно вчасно виконувати відповідні дорожньо-ремонтні роботи,
особливістю яких є висока матеріаломісткість, лінійність і, як наслідок, – висока ціна. Велике
значення в кліматичних умовах України мають умови зимового утримання автомобільних доріг.
Діюча система експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального
користування функціонує досить довгий час і за цей період чітко проявилися її основні недоліки,
серед яких можна виділити:
 укладання короткострокових контрактів;
 монополізм державних підприємств у сфері експлуатаційного утримання
автомобільних доріг;
 низький рівень матеріально-технічної бази дорожніх господарств, що займаються
експлуатаційним утриманням доріг;
 повільне впровадження нових матеріалів та технологій.
Зазначені недоліки разом з постійним недофінансуванням дорожніх робіт безпосередньо
відображаються на стані дорожньої мережі, тому необхідно здійснити пошук раціональної
системи експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, яка б дала
змогу їх усунути.
Проведено моніторинг систем експлуатаційного утримання автомобільних доріг у світі,
визначено їх переваги і недоліки, а також підходи до планування робіт, з враховуванням
особливості зимового утримання, використання нових матеріалів та технологій, впровадження
сучасних інформаційно-аналітичних систем. Узагальнено на рисунках (1-6) зображено системи
експлуатаційного утримання автомобільних доріг деяких країн, які мають добре розвинену
інфраструктуру.
Надання пропозицій щодо стратегії реформування системи експлуатаційного
утримання автомобільних доріг обумовлено необхідністю її удосконалення, оновлення
нормативної бази дорожнього господарства з питань експлуатаційного утримання, адаптації та
застосування нових матеріалів і технологій, посилення контролю якості виконання робіт, а також
впровадження сучасних інформаційно-аналітичних систем з метою автоматизації її управління.
Отже, проведення моніторингу систем експлуатаційного утримання автомобільних
доріг у світі дозволило розробити ряд пропозицій щодо стратегії реформування цієї системи в
Україні. Прийняті пропозиції сприятимуть підвищенню якості в управлінні системою,
плануванні та безпосередньому виконанні робіт з експлуатаційного утримання.
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Рисунок 1 – Узагальнена система утримання автомобільних доріг у Великобританії

Рисунок 2 – Узагальнена система утримання автомобільних доріг в Норвегії
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Рисунок 3 – Узагальнена система утримання автомобільних доріг у Канаді

Рисунок 4 – Узагальнена система утримання автомобільних доріг в Німеччині
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Рисунок 5 – Узагальнена система утримання автомобільних доріг в Білорусії

Рисунок 6 – Узагальнена система утримання автомобільних доріг в Японії
18

Збірник «Дороги і мости», вип. 17, 2017

ТЕХНОЛОГІЇ
Запровадження комбінованої системи експлуатаційного утримання, яка базується на
гармонійному поєднанні утримання доріг за кінцевим результатом та утриманні доріг за
лінійним та територіальним принципами
Комбінована система експлуатаційного утримання передбачає розподіл утримання за
лінійним та територіальним принципами (рисунок 7).

Рисунок 7 – Схема утримання автомобільних доріг державного значення, що
пропонується

Лінійний принцип передбачає складання договору з підрядною організацією на
утримання окремої дороги або її ділянок. Підрядна організація визначається на основі
проведення тендерних торгів, в яких будуть брати участь підрядні організації різних форм
власності. При цьому планується обмежити застосування такого принципу лише міжнародними
та національними дорогами.
Територіальний принцип передбачає, що підрядна організація, яка виграла тендерні
торги, буде утримувати мережу доріг в певному регіоні (районі), окрім міжнародних та
національних доріг.
Проект Програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного
значення на 2018-2022 роки, що наразі перебуває на стадії затвердження, передбачає приведення
49,8 тис. кілометрів автомобільних доріг загального користування до транспортноексплуатаційного стану, який дасть змогу ефективніше функціонувати існуючій мережі;
виконання ремонту на близько 6 тис. км доріг та 35 тис. пог. м мостів, в першу чергу, на підходах
до великих міст та на дорогах з найвищою інтенсивністю руху; здійснення нового будівництва
та реконструкції близько 800 км автомобільних доріг загального користування за сучасними
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європейськими стандартами з відповідною дорожньою інфраструктурою, в першу чергу за
напрямками автомобільних транспортних коридорів.
Для зазначених автомобільних доріг (міжнародних та національних) та їх ділянок, що
буде відремонтовано в найближчі п’ять років, та для тих доріг (міжнародних та національних),
що мають технічний стан, який відповідає вимогам нормативних документів, саме і
пропонується запровадити лінійний принцип утримання. При цьому необхідно буде
використовувати методику визначення рівнів утримання доріг, виходячи з наявного
фінансування, та систему оцінки результатів роботи підрядника на підставі кількісних
показників транспортно-експлуатаційного стану, що корелюються з рівнем безпеки та
споживчими якостями автомобільних доріг.
Для міжнародних та національних автомобільних доріг, транспортно-експлуатаційний
стан яких не приведений до нормативного рівня, пропонується також запровадити лінійний
принцип утримання, проте формування вартості робіт має здійснювати з урахуванням чинного
порядку ціноутворення з використанням твердої договірної ціни, врахуванням ризиків та
фіксацією вартості робіт за одиницю виміру. Загальну вартість робіт за договором пропонується
залишити незмінною протягом всієї його дії.
Що стосується традиційного для нашої країни територіального принципу утримання, то
пропонується його залишити для всіх інших доріг державного значення. Пропонується також
залишити існуючі форми договорів, що передбачають оплату за обсяги виконаних робіт, та
визначати вартість відповідно до чинного порядку ціноутворення.

Запровадження довгострокових (на п’ять – сім років) контрактів на утримання
автомобільних доріг загального користування
Достатньо дієвим і ефективним механізмом з урахуванням європейського досвіду є
запровадження контрактів на виконання робіт з розвитку мережі та експлуатаційного утримання
автомобільних доріг загального користування за кінцевим результатом.
Основні відмінності контрактів з обслуговування автомобільних доріг від традиційних
договорів, що діють:
довгостроковий жорстко-фіксований характер договірних стосунків;
невтручання держави і державних організацій в питання комплексного
обслуговування автомобільної дороги підрядником. Держава лише контролює
відповідність автомобільної дороги встановленим вимогам нормативних документів;
гарантований і чітко прогнозований для підрядника протягом терміну дії
договору, характер і обсяги фінансування послуг з експлуатаційного утримання
автомобільних доріг;
самостійність оператора у виборі термінів і умов виконання всього комплексу
необхідних дорожніх робіт.
Пропонується контракти на основі кінцевих результатів укладати строком на 5 років з
можливістю подовження дії контракту на 2 роки. Якщо підрядник не дотримується встановлених
рівнів обслуговування, то окрім нарахування штрафних балів контракт з ним може бути не
подовжено.
У випадку грубих порушень, недотримання встановлених рівнів обслуговування,
передбачити розірвання контракту та виключення компаній підрядника з майбутніх тендерних
процедур на закупівлю робіт з утримання автомобільних доріг.
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Розроблення планів з визначення потреб на утримання мережі автомобільних доріг
Замовник повинен забезпечити розроблення планів з визначення потреб на утримання
мережі автомобільних доріг на підставі результатів діагностики та обстеження фактичного стану
доріг. Роботи з проведення візуальних та інструментальних обстежень, техніко-економічних
обґрунтувань, тощо можуть виконувати служби автомобільних доріг власними силами або за
потреби із залученням спеціалізованих організацій. Для діагностики і ліквідації на
автомобільних дорогах поверхневих ушкоджень, основними з яких є тріщини різного характеру
необхідно застосовувати новітнє обладнання (обладнання георадарного сканування,
термографічне обладнання, тощо).
За результатами проведеного дослідження на підставі інформації щодо характеристик
автомобільної дороги та положень Методики визначення обсягу фінансування будівництва,
реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, що затверджена наказом
Міністерства інфраструктури України та Міністерства фінансів України від 21 вересня 2012 року
№ 573/1019 (зареєстрована в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2012 року за
№ 1734/22046) зі змінами необхідно визначити потребу в ресурсах на експлуатаційне утримання
та поточний дрібний ремонт для різних допустимого і нормативного рівня утримання. Проте,
враховуючи фактичний транспортно-експлуатаційний стан автомобільної дороги, наявність
штучних споруд, елементів дорожньої обстановки тощо, необхідно визначити рекомендований
комплекс і обсяги робіт з експлуатаційного утримання і поточного дрібного ремонту та фактичну
потребу в коштах на експлуатаційне утримання автомобільної дороги для забезпечення згідно
П-Г.1-218-113:2009 «Технічні правила ремонту та утримання автомобільних доріг загального
користування України» рівня утримання, що не викликає необхідності тимчасового обмеження
або тимчасового призупинення руху автотранспортних засобів на ділянці автомобільної дороги
у зв’язку з умовами утримання.
В першу чергу для доріг, що будуть експлуатуватися за лінійним принципом, необхідно
розробити проект експлуатаційного утримання автомобільних доріг, реалізація якого дозволить
створити стійку і ефективну систему експлуатації, здатну забезпечити надійну роботу
автомобільних доріг, безпечні умови руху транспорту і належний догляд за дорогами і
дорожніми спорудами.
Реформування ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»
Система експлуатаційного утримання автомобільних доріг тільки державними
підприємствами є фундаментально несумісною з концепцією довгострокових контрактів за
кінцевим результатом, яка передбачає використання вигод конкуренції та інновацій з боку
приватних підприємств.
ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» не може бути підрядником в таких
контрактах, тому що засновником її є Укравтодор (замовник на ринку дорожніх робіт). Тому
пропонується компромісне розв’язання цього питання, яке полягає в реорганізації
ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» шляхом створення на його основі державних
підприємств, окремі з яких будуть приватизовано.
Це дасть можливість створити конкурентне середовище на ринку робіт з
експлуатаційного утримання між окремими державними і приватизованими підприємствами,
виділеними зі складу ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та приватними підрядними
організаціями.
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Використання сучасних технологій та матеріалів
Роботи з утримання доріг дуже трудомісткі і поки мають досить низький рівень
механізації. Наприклад, роботи із скошування трави та очищення бічних канав ще не повністю
механізовані. Останнім часом стали широко застосовуватись малі фрези, нарізувачі і
заливальники швів, трамбівки, пили для зрізання кущів та чагарників, малі розігрівачі і
ремонтери, що значно підвищують продуктивність виконання робіт з утримання автомобільних
робіт.
Для зниження трудомісткості будівельних процесів, виконуваних вручну, важливо не
тільки збільшити кількість механізованого інструменту, але і розширити технологічні
можливості машин за допомогою змінного обладнання.
Впровадження програмно-аналітичних комплексів
Необхідно продовжувати роботи з впровадження програмно-аналітичних комплексів в
практику дорожніх організацій України. Головною перепоною в подальшому розвитку та
широкому впровадженні програно-аналітичних комплексів в практику дорожніх організацій
України є відсутність у власності Укравтодору запрограмованої в середі web-додатків Єдиної
геоінформаційної бази даних автомобільних доріг України та її базового наповнення даними
паспортів доріг. Після закупівлі ЄБД та наповнення її даними, найбільш бюджетним варіантом
широкого впровадження існуючих програмно-аналітичних комплексів є організація обміну
даними між локальними комплексами та ЄБД на рівні файлів обмінних форматів, а саме файлів
електронних таблиць MS Excel. Необхідно відновити роботи з впровадження системи погодного
моніторингу та автоматичної системи управління рухом та контролю за станом покриття.
Висновки

Для успішного вирішення завдань підвищення якості доріг потрібна тісна інтеграція всіх
технологічних етапів експлуатації доріг, які включають: технічний облік та інвентаризацію доріг
і дорожніх споруд, збір і аналіз інформації про параметри, характеристики та умови роботи
автомобільних доріг; догляд за дорогами, дорожніми спорудами та смугою відведення,
утримання їх в чистоті і порядку; проведення робіт з утримання; виконання комплексу робіт з
ремонту доріг і споруд; озеленення, архітектурно-естетичне оформлення і облаштування доріг;
розвиток дорожнього сервісу; організація, управління і регулювання руху; здійснення заходів з
маршрутного орієнтування.
Прийняті пропозиції, що визначені на основі аналізу досвіду країн з розвиненою
дорожньою інфраструктурою, сприятимуть підвищенню якості в управлінні системою,
плануванні та безпосередньому виконанні робіт з експлуатаційного утримання автомобільних
доріг в Україні.
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