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МЕТОДИКА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОРІВНЯННЯ ВАРІАНТІВ 

КОНСТРУКЦІЙ ДОРОЖНІХ ОДЯГІВ РІЗНОГО ТИПУ 

1.1  Конструкції дорожніх одягів 

 Дорожні одяги всіх типів розраховують  з урахуванням складу 

транспортного потоку, перспективної інтенсивності руху до кінця строку служби 

дорожнього одягу, ґрунтових, гідрогеологічних і природно-кліматичних умов. 

 Дорожній одяг нежорсткого  типу конструюють з урахуванням надійності 

конструкції.  Товщину шарів дорожнього одягу нежорсткого типу призначають з 

урахуванням процесу формування стійкості структури шарів відповідно до ГБН 

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

Проектування».  

 Проектування дорожнього одягу жорсткого типу виконують згідно з ГБН 

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

Проектування». При цьому визначається розрахункове і нормативне навантаження, 

характеристики основних конструктивних елементів (товщина і довжина плит, 

товщина шарів основи, розташування армування плит і конструктивних шарів 

дорожнього одягу, відстань між швами розширення) для різних видів покриття, 

категорій доріг, розрахункових величин транспортного навантаження, ґрунтових і 

природно-кліматичних умов. 

 Розрахунком визначають раціональні варіанти конструкцій за рядом 

показників техніко-економічного порівняння, а також конструкцію дренажних і 

морозозахисних шарів. 

 При конструюванні дорожніх одягів жорсткого та нежорсткого типів слід 

передбачити широке використання місцевих матеріалів і відходів промисловості, а 

також нових дорожньо-будівельних матеріалів і технологій. Конструкції дорожніх 

одягів необхідно призначати з урахуванням альбомів типових конструкцій. 

 

1.2 Методологія економічної оцінки порівняння конструкцій дорожніх 

одягів 

 Визначення ефективності різних варіантів конструкцій дорожніх одягів 

здійснюють шляхом порівняння показника загальних приведених витрат, які мають 

місце протягом всього порівняльного строку (Т). 

Прийняті варіанти конструкцій дорожніх одягів розрізняють між собою як за 

типами конструкцій, так і за методами організації їх експлуатаційного утримання 

протягом строку Т (необхідно враховувати відмінні особливості експлуатаційного 

утримання дорожніх одягів жорсткого та нежорсткого типів). 
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 Оцінку ефективності будівництва і експлуатації конструкцій дорожніх одягів 

виконують в розрахунку на 1 пог. км з урахуванням параметрів визначеної категорії 

автомобільної дороги.  В якості критерію оцінки порівняльної ефективності 

будівництва і експлуатації дорожніх одягів різних типів використовують мінімальне 

значення показника загальних приведених витрат Взаг, який включає: 

- вартість будівництва дорожнього одягу; 

- витрати на капітальний та поточні ремонти дорожнього одягу; 

- витрати на експлуатаційне утримання дорожнього одягу; 

- втрати користувачів доріг при виконанні ремонтних робіт. 

Розрахунки приведених витрат в і-му році, починаючи з наступного року 

після початку будівництва  дорожнього одягу, здійснюються з урахуванням 

безризикової норми дисконту Е (у відносних одиницях виміру). 

 Для порівняння витрат на будівництво, ремонти і експлуатаційне утримання 

конструкцій дорожніх одягів різного типу використовують формулу (1): 

 

                                  

 

   

  

                              

   

   

 

   

              

 

 

де Bбуд – вартість нового будівництва 1 км дорожнього одягу, тис. грн; 

BКр – витрати на капітальний ремонт дорожнього одягу, тис. грн; 

BПс – витрати на поточні середні ремонти дорожнього одягу , тис. грн; 

n – кількість поточних середніх ремонтів, які виконуються на протязі 

порівняльного строку Т, тис. грн; 

BПд_еу – витрати на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання 

дорожнього одягу, тис. грн; 

ВР - втрати користувачів доріг при виконанні ремонтних робіт, тис. грн; 

m – кількість років експлуатаційного утримання дорожнього одягу 

автомобільної дороги за обраним варіантом виконання робіт; 
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Е – безризикова норма дисконту у відносних одиницях виміру; 

(1+Е) – коефіцієнт дисконтування витрат. 

 Вартість робіт з будівництва та утримання дорожнього одягу може бути 

визначена за кошторисними нормативами або на підставі укрупнених вартісних 

показників. 

 Визначення вартості робіт з будівництва дорожнього одягу базується на 

нормативно-розрахункових показниках і поточних цінах трудових та матеріально-

технічних ресурсів з урахуванням транспортної складової. 

 Вартість будівництва дорожнього одягу визначається відповідно до вимог 

ДСТУ Б Д.1.1-:2013. Порядок визначення вартості робіт з капітального та поточних 

ремонтів дорожнього одягу визначається відповідно до вимог СОУ 42.1-37641918-

050:2018. Вартість робіт з експлуатаційного утримання визначається відповідно до 

вимог СОУ 42.1-37641918-085:2018. 

 Нормативними показниками є ресурсні елементні кошторисні норми 

(РЕКН). На підставі РЕКН і поточних цін на трудові та матеріально- технічні 

ресурси визначаються прямі витрати у вартості будівництва дорожнього одягу. 

Вартість матеріальних ресурсів приймається з урахуванням поточних цін на 

основні будівельні матеріали, вироби та конструкції станом на час виконання 

розрахунків. 

 Вартість прямих витрат на будівництво дорожнього одягу автомобільних 

доріг визначається на підставі РЕКН ДСТУ Б Д.2.2-27:2016; ресурсних 

кошторисних норм експлуатації машин та механізмів (РКНЕМ) ДСТУ Б Д.2.7-1. У 

разі відсутності необхідних РЕКН та  РКНЕМ на окремі види робіт, вартість 

прямих витрат може визначатися на основі СОУ 42.1-37641918-035:2018. Вартість 

1 маш. год експлуатації приймається відповідно до Усереднених показників 

вартості експлуатації дорожніх машин та механізмів станом на дату виконання 

розрахунків [1]. 

 Вартість прямих витрат при експлуатаційному утриманні визначається   на   

підставі   РЕКН   СОУ 42.1-37641918-071:2018;   РКНЕМ  – СОУ 42.1-37641918-

082:2018. 

 Перелік видів робіт з капітального та поточного середнього ремонтів    

автомобільних  доріг приймаються згідно класифікації ГБН Г.1-218-182. Обсяги 

прийнятих видів робіт встановлюються на основі даних об’єктів-аналогів. Вибір 

об’єкта-аналога здійснюється на підставі реалізованих проектів капітального та 

поточного ремонтів, проектна документація яких погоджена і затверджена в 

установленому порядку.  
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 З метою забезпечення максимальної відповідності показників об’єкта-

аналога показникам об’єкта, що ремонтується, необхідне дотримання умов 

порівнянності. Об’єкт, що ремонтується, і об’єкт-аналог повинні бути приведені у 

порівнянний вид за наступними основними показниками: 

- вид дорожньо-будівельних робіт; 

- категорія автомобільної дороги; 

- значення автомобільної дороги; 

- протяжність ділянки автомобільної дороги; 

- середньозважена інтенсивність руху на автомобільній дорозі. 

 Перелік видів робіт з поточного дрібного ремонту автомобільної дороги 

приймається згідно з ГБН Г.1-218-182. 

Перелік видів робіт з експлуатаційного утримання приймається згідно з СОУ 

42.1-37641918-065. 

 Обсяги та вартість окремих видів робіт, які повинні виконуватись при 

поточному дрібному ремонті та експлуатаційному утриманні 1 км автомобільної 

дороги загального користування визначаються з урахуванням мінімального 

нормативу утримання згідно [2]. 

 

1.3 Методика визначення операційних соціально-економічної втрат 

користувачів доріг при виконанні ремонтних робіт 

 

 Методологія розрахунку операційних соціально-економічних втрат 

користувачів доріг базується на визначенні збитків при збільшенні часу доставки 

вантажів та затримці при виконанні планових ремонтних робіт на автомобільних 

дорогах. 

 Загальна величина операційних соціально-економічних втрат користувачів 

доріг при виконанні ремонтних робіт ( В
Р
 )  визначається за формулою (2): 

        
                (2) 

де: Здост – величина збитків перевізників та отримувачів  вантажів від 

збільшення часу доставки вантажів через перекриття смуги руху при виконанні 

ремонтних робіт, грн.: 

                           (3) 

де: N – розрахункова середньорічна добова інтенсивність руху на автомобільній 

дорозі, авт./добу; 
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qВ – частка вантажних транспортних засобів у потоці, %; 

T – кількість днів планового ремонту, діб; 

Втз –  вартість часу затримки транспортного засобу на 1 годину 

визначається згідно [3], грн./год.; 

tдост – збільшення часу доставки вантажу через перекриття смуги руху при 

виконанні ремонтних робіт, год. 

               (4) 

де: t1 – час доставки вантажу при виконанні ремонтних робіт з перекриттям 

смуги руху, год. 

t1  tз. р.  tч     (5) 

де: t 
з. р  – час руху транспортного потоку в зоні виконання робіт, год. 

      
     

     
     (6)  

де: Lз. р. – довжина зони дії проведення дорожніх робіт, км;  

Vз. р.   швидкість транспортного потоку в черзі (швидкість машин, які 

перебувають в черзі), км/год.; 
 

tч – час руху транспортного потоку в черзі, год. 

    
   

  
     (7) 

де: Lч. – довжина черги (відстань від переднього бампера першої машини до 
 

заднього бампера останньої машини, які стоять у черзі), км; 

км;  

Vч. –   швидкість транспортного потоку в черзі (швидкість машин, які 

перебувають в черзі), транспортного потоку в місці дії проведення дорожніх 

робіт, км/год; 

t0 – час доставки вантажу при звичайних умовах проїзду (при середній 

швидкості руху транспортних засобів), год.; 

Зкор – втрати користувачів автомобільної дороги через затримку при 

виконанні ремонтних робіт, грн.: 

Зкор  Зп.пер  Зп. р 
,   

(8) 

де:  Зп.пер  – повні витрати користувачів при перекритті смуги, грн.: 

 

Зп.пер  (Lч  Cавтч.оч  Lз. р.  Cавтч.з. р. )  N T 
  

(9) 
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де:  Савт-ч.оч - собівартість 1 авт-км простою автомобіля в черзі визначається згідно 

[3], грн./км; 

Савт-ч.з.р. - собівартість 1 авт-км пробігу автомобіля в зоні проведення робіт 

визначається згідно [3], км/год.; 

Зп. р – повні витрати користувачів при вільному русі, грн 

 

Зп. р Lв. р  N T C
авт.в.р. , (10) 

де:  Lв. р  –  відстань при вільному русі, км; 

С
авт.в.р. – собівартість 1 авт-км пробігу автомобіля при вільному русі, 

грн./км. 

              
       

     
 ,  (11) 

    d –  погодинна заробітна плата водія автомобіля;  

С пост. – постійні витрати на 1 годину роботи автомобіля; 

Vв.р. – швидкість автомобіля при вільному русі, км/год; 

С зм. – змінні витрати на 1 км пробігу автомобіля. 

 

 

2. ПРИКЛАД ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОРІВНЯННЯ 

ВАРІАНТІВ КОНСТРУКЦІЙ ДОРОЖНІХ ОДЯГІВ 

 

Вихідні дані 

Вихідні дані для проведення техніко-економічного порівняння вартості 

будівництва, ремонтів і експлуатаційного утримання 1 км конструкції дорожнього 

одягу жорсткого (цементобетонного) та нежорсткого (асфальтобетонного) типу 

наведено в таблиці 2 .1. 

В якості вихідних даних для економічного порівняння прийнята ділянка 

автомобільної дороги довжиною 1 км ІІ технічної категорії з інтенсивністю руху 

5000 авт./год., яка проходить у дорожньо-кліматичній зоні У-ІІ у відповідності з 

вимогами ДБН В.2.3-4. 

Міжремонтні строки для виконання робіт з поточного та капітального 

ремонтів дорожніх одягів прийнято згідно ДСТУ 8747:2017 «Автомобільні дороги. 

Види та переліки робіт з ремонтів та експлуатаційного утримання» з урахуванням 

приросту інтенсивності руху. 



 

10 

 

 

Вихідні дані 

Таблиця 2.1   

 

Ч.ч. 

 

Вихідні дані 

Одиниця 

виміру 

Тип конструкції дорожнього 

одягу 

нежорсткий жорсткий 

1 Початок виконання робіт рік 2021 2021 

2 Категорія дороги - ІІ ІІ 

3 Початкова інтенсивність дорожнього 

руху на ділянці 

авт./добу 5000 5000 

4 Дорожньо-кліматична зона - У-ІІ У-ІІ 

5 Міжремонтні строки для дороги: рік   

- поточний середній ремонт після 

будівництва (другий поточний) 

6 (17) 9 (18) 

- капітальний ремонт 12 21 

6 Приріст інтенсивності дорожнього 

руху 

% 4 4 

7 Норма дисконту % 5 5 

 Довжина ділянки, км  15  15 

 % легковіх  60 60 

 вантажних  25 25 

 автобусів  15 15 

 довжина черги , км  0,5 0,5 

 кількість днів планового ремонту, діб;  60 80 

 кількість днів капітального ремонту, 

діб; 

 150 -  

 

Розрахункові конструкції дорожніх одягів 

З урахуванням вихідної інтенсивності дорожнього руху розраховані 

альтернативні варіанти конструкції дорожніх одягів нежорсткого та жорсткого 

типів. 

Конструкція дорожнього одягу нежорсткого типу (рис. 1) прийнята з 

урахуванням вимог ГБН В.2.3-37641918-559:2019. Конструкція дорожнього одягу 
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жорсткого типу (рис.1) прийнята з урахуванням вимог ГБН В.2.3-37641918-

557:2016 

   

Конструкція дорожнього одягу нежорсткого типу  

 1. Щебеново-мастиковий асфальтобетон (ЩМА 15) – 5 см; 

2. Асфальтобетон (АСГ.Кр.Щ.А.НП.І.БНД 60/90) – 8 см; 

3. Асфальтобетон (АСГ.Кр.ПР.А-Б.НП.І.БНД 60/90) – 8 см; 

4. Щебенево-піщана суміш С-7, укріплена цементом М-40 – 15 см; 

5. Щебенево-піщана суміш С-5 – 20 см. 

 

Конструкція дорожнього одягу жорсткого типу 

 

 

 

1. Монолітний цементобетон – 26 см; 

2. Нетканий геотекстиль; 

3. Гравійно-піщана суміш С-5 – 24 см; 

4. Пісок – 30 см. 

 

 

Рис. 1- Конструкції дорожніх одягів  

 

2.1 Приклад розрахунку витрат на будівництво дорожнього одягу 

Витрати на спорудження та утримання земляного полотна, влаштування 

облаштування та елементів обстановки при проведенні техніко-економічного 

порівнянням не враховувались, оскільки вони будуть однаковими для обох 

варіантів. Розрахунок базується на порівнянні основних технологічних операцій 

при будівництві конструкцій дорожнього одягу з асфальтобетонним і 

цементобетонним покриттям та не враховує індивідуальних технологічних 

особливостей окремих проектних рішень, які частково можуть вплинути на 

загальну кошторисну вартість. 

Приклад розрахунку вартості нового будівництва конструкції дорожнього 

одягу нежорсткого типу  для  автомобільної  дороги  ІІ  категорії  протяжністю 1 
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км наведено у таблиці 2.2 Приклад розрахунку вартості нового будівництва 

конструкції дорожнього одягу  жорсткого  типу  для  автомобільної  дороги  ІІ  

категорії  протяжністю   1 км прийнятим відповідно наведено у таблиці 2.3. 
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Приклад розрахунку вартості нового будівництва конструкції дорожнього одягу нежорсткого типу 

Таблиця 2.2 

         Поточна ціна одиниці виміру, грн.   
Витрати 

труда 

  
  

Обгрунту- 

вання 
     у тому числі 

Виконано 

робітників- 

люд.-год. 

№ 

з / п 

Найменування робіт і витрат  (шифр і 

№ позиції 

нормат.) 

Одиниця 

виміру 

Кількість Всього 
Заробітна 

плата 
Експл. маш 

та мех. 

робіт 

(витрати), 

грн. 

Витрати 

труда 

машинистів 

              у тому ч. 

зар.пл. маш 

  люд.-год. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  Улаштування одношарової основи зі 

щебеню 

за товщини 15 см 

ЕН27-13-1 1000м2 9 11911,81 1444,55 9739,46 

1970,95 

107206 288,27 

277,09 

                  

2  Улаштування основи зі щебеню, за зміни 

товщини на кожен 1 см додавати або 

вилучати 

до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 

ЕН27-13-4 

Н1=5 

1000м2 9 1183,30   -     940,70 

157,61 

10650 __-__ 

24,34 

                  

3  Щебiнь iз природного каменю для 

будiвельних робiт, фракцiя 40-70 мм, марка 

М1000 i бiльше 

С1421-

9454 

м3 567 1078,23   -     __-__ 

  -     

611356 __-__ 

  -     

                  

4  Щебiнь iз природного каменю для 

будiвельних робiт, фракцiя 10-20 мм, марка 

М1000 i бiльше 

С1421-

9452 

м3 135 1282,49   -     __-__ 

  -     

173136 __-__ 

  -     
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Продовження таблиці 2.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5  Щебiнь iз природного каменю для 

будiвельних робiт, фракцiя 40-70 мм, марка 

М1000 i бiльше  

С1421-

9454 

м3 1701 1078,23   -     __-__ 

  -     

1834069 __-__ 

  -     

6  Улаштування основи зі щебеню, 

обробленого піщано-цементною сумішшю, 

за товщини шару 18 см 

ЕН27-14-1 1000м2 9 9226,75 1681,99 7544,76 

1542,72 

83041 338,58 

217,49 

7  Улаштування основи зі щебеню, 

обробленого піщано-цементною сумішшю, 

за зміни товщини на кожен 1 см додавати 

або вилучати до/з норми 27-14-1 

ЕН27-14-2 

Н1=3 

1000м2 -9 225,41   -     225,41 

37,03 

-2029 __-__ 

-6,18 

8  Емульсiя бiтумна, дорожна С111-1901 т -1,512 16062,50   -     __-__ 

  -     

-24287 __-__ 

  -     

9  Вода С142-10-2 м3 -29,97 24,26   -     __-__ 

  -     

-727 __-__ 

  -     

10  Щебiнь iз природного каменю для 

будiвельних робiт, фракцiя 40-70 мм, марка 

М1000 i бiльше 

С1421-

9454 

м3 -321,3 1078,23   -     __-__ 

  -     

-346435 __-__ 

  -     

11  Сумiш пiскоцементна С1421- 

9656-4 

м3 -77,22 1865,20   -     __-__ 

  -     

-144031 __-__ 

  -     

12  Емульсiя бiтумна, дорожна С111-1901 т 9 16062,50   -     __-__ 

  -     

144563 __-__ 

  -     

13  Вода С142-10-2 м3 180 24,26   -     __-__ 

  -     

4367 __-__ 

  -     

14  Щебiнь iз природного каменю для 

будiвельних робiт, фракцiя 40-70 мм, марка 

М1000 i бiльше 

С1421-

9454 

м3 1926 1078,23   -     __-__ 

  -     

2076671 __-__ 

  -     

15  Сумiш пiскоцементна С1421- 

9656-4 

м3 463,5 1865,20   -     __-__ 

  -     

864520 __-__ 

  -     

16  Розлив в’яжучих матеріалів 

автогудронатором місткістю 7000 л 

ЕН27-70-1 1 т 5,5 125,58   -     125,58 

28,59 

691 __-__ 

2,87 
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Продовження таблиці 2.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17  Бiтуми нафтовi дорожнi БНД-60/90, БНД- 

90/130, перший сорт 

С111-1556 т 5,5 11273,59   -     __-__ 

  -     

62005 __-__ 

  -     

18  Улаштування нижнього шару покриття за 

товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей 

асфальтоукладальником за ширини 

укладання 9 м 

ЕН27-26-3 1000 м2 9 7564,63 567,21 6997,42 

1143,42 

68082 106,02 

149,26 

19  Улаштування нижнього шару покриття за 

товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей 

асфальтоукладальником, за зміни товщини 

на кожні 0,5 см додавати до норм 27-26-1 – 

27-26-4 

 

ЕН27-26-5 

Н1=2 

1000 м2 9 5,78 5,78 __-__ 

  -     

52 1,08 

  -     

20  Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi 

[асфальтобетон щiльний] 

(дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються 

у нижнiх шарах покриттiв, крупнозернистi, 

тип Б, марка 1 

С1421-

9850 

т 2294,1 1485,08   -     __-__ 

  -     

3406922 __-__ 

  -     

21  Бiтуми нафтовi дорожнi БНД-60/90, БНД- 

90/130, перший сорт 

 

С111-1556 т 2,7 11273,59   -     __-__ 

  -     

30439 __-__ 

  -     

22  Улаштування нижнього шару покриття за 

товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей 

асфальтоукладальником за ширини 

укладання 9 м 

 

ЕН27-26-3 1000 м2 9 7564,63 567,21 6997,42 

1143,42 

68082 106,02 

149,26 

23  Улаштування нижнього шару покриття за 

товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей 

асфальтоукладальником, за зміни товщини 

на кожні 0,5 см додавати до норм 27-26-1 – 

27-26- 4 

ЕН27-26-5 

Н1=2 

1000 м2 -9 2,89 2,89 __-__ 

  -     

-26 -0,54 

  -     
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Продовження таблиці 2.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24  Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi 

[асфальтобетон щiльний] (дорожнi) 

(аеродромнi), що застосовуються у нижнiх 

шарах покриттiв, крупнозернистi, тип Б,  

марка 1 

С1421-

9850 

т 2294,1 1485,08   -     __-__ 

  -     

3406922 __-__ 

  -     

25  Бiтуми нафтовi дорожнi БНД-60/90, БНД- 

90/130, перший сорт 

С111-1556 т 2,7 11273,59   -     __-__ 

  -     

30439 __-__ 

  -     

26  Улаштування верхнього шару покриття 

товщиною 5 см з асфальтобетонних 

сумішей асфальтоукладальником за ширини 

укладання 9 м 

ЕН27-27-3 1000 м2 9 6744,59 519,54 6225,05 

984,71 

60701 97,11 

128,38 

27  Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi 

[асфальтобетон щiльний] 

(дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються 

у верхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi, 

тип Б, марка 1 

С1421-

9837 

т 1094,4 1653,26   -     __-__ 

  -     

1809328 __-__ 

  -     

28  Бiтуми нафтовi дорожнi БНД-60/90, БНД- 

90/130, перший сорт 

С111-1556 т 2,7 11273,59   -     __-__ 

  -     

30439 __-__ 

  -     

  Разом за локальним кошторисом:             14366146 1879,05 

        будівельні роботи,  грн.             14366146 936,54 

942,51 

№ 

п/п 
Обґрунтування Найменування  витрат 

Вартість ,  тис. грн. 

      всього у  тому  числі: 

        будівельних 

робіт 

інших 

витрат 

1 2 3 4 5 6 

1   Прямi витрати (вартостi - з "Пiдсумкової вiдомостi ресурсiв") 

 в тому числi 

14366,145 14366,145   -     
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Продовження таблиці 2.2 

1 2 3 4 5 6 

  Розрахунок N1 Заробiтна плата 43,051 43,051   -     

  Розрахунок N2 Вартiсть матерiальних ресурсiв 13978,429 13978,429   -     

  Розрахунок N3 Вартiсть експлуатацiї будiвельних машин i механiзмiв 344,665 344,665   -     

2 Розрахунок N4 Загальновиробничi витрати 54,829 54,829   -     

3 Розрахунок N5 Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових 

будiвель i споруд 

562,418 562,418   -     

4 Розрахунок N6 Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у зимовий перiод 

(на 

обсяги робiт, що плануються до виконання у зимовий перiод) 

  -       -       -     

5 Розрахунок N7 Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у лiтнiй перiод 

(на 

обсяги робiт, що плануються до виконання у лiтнiй перiод) 

  -       -       -     

6 Розрахунок N8 Iншi супутнi витрати 1388,077   -     1388,077 

    Разом 16371,469 14983,392 1388,077 

7 Розрахунок N9 Прибуток 35,582 35,582   -     

8 Розрахунок N10 Кошти на покриття адмiнiстративних витрат будiвельно-монтажних органiзацiй 3,536   -     3,536 

9 Розрахунок N11 Кошти на покриття ризику 491,144 449,502 41,642 

10 Розрахунок N12 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами   -       -       -     

    Разом (пп. 1-10) 16901,731 15468,476 1433,255 

11 Розрахунок N13 Податки, збори, обов'язковi платежi, встановленi чинним законодавством i не 

врахованi складовими вартостi будiвництва (без ПДВ) 

  -       -       -     

    Разом договiрна цiна крiм ПДВ 16901,731 15468,476 1433,255 

12   Податок на додану вартiсть 3380,34   -     3380,34 

    Всього договiрна цiна 20282,071     
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Приклад розрахунку вартості нового будівництва конструкції дорожнього одягу жорсткого типу 

Таблиця 2.3 

          Поточна ціна одиниці виміру, грн. 

  

Виконано 

робіт 

(витрати), 

грн. 

  

Витрати 

труда 

  
  

Обгрунту- 

вання 
      у тому числі 

робітників 

люд.-год. 

№ 

з / п 

Найменування робіт і витрат  (шифр і 

№ позиції) 

Одиниця 

виміру 

Кількість Всього 

Заробітна 

плата 

Експлуата- 

ція маш. та 

механізмів 

Витрати 

труда 

робітників, 

маш. 

люд.-год. 

у т.ч.   зар.  

пл. маш. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  Улаштування вирівнюючих шарів основи 

із піску автогрейдером 

ЕН27-12-1 100м3 27 5138,44 666,58 4350,56 

639,71 

138738 399,06 

252,88 

2  Пiсок природний, рядовий С1421- 

10634 

м3 2970 739,00   -     __-__ 

  -     

2194830 __-__ 

  -     

3  Улаштування основи зі щебенево-піщаної 

суміші автогрейдером, за товщини шару 15 

см 

ЕН27-15-1 1000м2 9 6880,52 1156,82 5468,97 

1136,92 

61925 230,85 

156,05 

4  Улаштування основи зі щебенево-піщаної 

суміші автогрейдером, за зміни товщини на 

кожен 1 см додавати або вилучати до/з 

норми 

27-15-1 

ЕН27-15-2 1000м2 135 126,05   -     109,07 

18,90 

17017 __-__ 

41,42 

5  Готова пiщано-щебенева сумiш N1, розмiр 

зерен понад 0 до 70 мм, марка М1000 

С1421-

9601 

м3 3402 1011,23   -     __-__ 

  -     

3440204 __-__ 

  -     

6  Улаштування прошарку з нетканого 

синтетичного матеріалу під покриттям зі 

збірних залізобетонних плит смугами 

ЕН27-20-1 1000м2 9 1405,50 1405,50 __-__ 

  -     

12650 291,06 

  -     
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Продовження таблиці 2.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7  Геосинтетичний матеріал  С158-4-2 1000м2 9 15350,95   -     __-__ 

  -     

138159 __-__ 

  -     

8  Улаштування цементнобетонного покриття 

за товщини 26 см бетоноукладальником за 

ширини укладання 9 м 

ЕН27-30-4 1000 м2 9 360516,04 2180,28 12605,12 

2310,36 

3244644 427,32 

356,24 

9  Улаштування цементобетонного покриття 

на технологічних розривах 

ЕН27-32-1 100 м2 1,8 62655,27 1811,40 9251,15 

2079,41 

112779 67,72 

67,43 

10  Нарізування, прочищення та заливання 

температурних швів у затверділому 

цементобетоні 

ЕН27-31-1 100 м 11,275 2302,10 102,25 1822,92 

324,91 

25956 24,24 

67,4 

11  Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону 

В40 [М500], крупнiсть заповнювача бiльше 

10 до 20 мм 

С1424- 

11627 

м3 2433,7 2324,21   -     __-__ 

  -     

5656430 __-__ 

  -     

                  

  Разом за локальним кошторисом:             15043332 2381,67 

        будівельні роботи,  грн.             15043332 1440,25 

941,42 

                    

№ 

п/п 
Обґрунтування Найменування  витрат 

Вартість ,  тис. грн. 

всього 

у  тому  числі: 

будівельних 

робіт 

інших 

витрат 

1 2 3 4 5 6 

1   Прямi витрати (вартостi - з "Пiдсумкової вiдомостi ресурсiв") 

 в тому числi 

15043,334 15043,334   -     

  Розрахунок N1 Заробiтна плата 65,096 65,096   -     

  Розрахунок N2 Вартiсть матерiальних ресурсiв 14646,176 14646,176   -     

  Розрахунок N3 Вартiсть експлуатацiї будiвельних машин i механiзмiв 332,062 332,062   -     

2 Розрахунок N4 Загальновиробничi витрати 67,117 67,117   -     
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Продовження таблиці 2.3 

1 2 3 4 5 6 

3 Розрахунок N5 Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових 

будiвель 

i споруд 

589,308 589,308   -     

4 Розрахунок N6 Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у зимовий перiод 

(на 

обсяги робiт, що плануються до виконання у зимовий перiод) 

  -       -       -     

5 Розрахунок N7 Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у лiтнiй перiод 

(на 

обсяги робiт, що плануються до виконання у лiтнiй перiод) 

  -       -       -     

6 Розрахунок N8 Iншi супутнi витрати 1443,404   -     1443,404 

    Разом 17143,163 15699,759 1443,404 

7 Розрахунок N9 Прибуток 45,099 45,099   -     

8 Розрахунок N10 Кошти на покриття адмiнiстративних витрат будiвельно-монтажних 

органiзацiй 

4,482   -     4,482 

9 Розрахунок N11 Кошти на покриття ризику 514,295 470,993 43,302 

10 Розрахунок N12 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами   -       -       -     

    Разом (пп. 1-10) 17707,039 16215,851 1491,188 

11 Розрахунок N13 Податки, збори, обов'язковi платежi, встановленi чинним законодавством i не 

врахованi складовими вартостi будiвництва (без ПДВ) 

  -       -       -     

    Разом договiрна цiна крiм ПДВ 17707,039 16215,851 1491,188 

12   Податок на додану вартiсть 3541,4   -     3541,4 

    Всього договiрна цiна 21248,439     
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2.2 Приклад розрахунку вартості витрат на капітальний та поточний 

середній ремонти конструкції дорожнього одягу 

Нежорсткий тип конструкції дорожнього одягу 

Відповідно до додатку 2 перший після нового будівництва поточний 

середній ремонт виконується через 6 років експлуатації автомобільної дороги.  

Приклад розрахунку вартості поточного середнього ремонту конструкції 

дорожнього одягу автомобільної дороги ІІ категорії протяжністю 1 км наведено в 

таблиці 2.4. 

Капітальний ремонт конструкції дорожнього одягу відповідно до додатку 1 

виконується через 13 років експлуатації автомобільної дороги. Приклад 

розрахунку вартості капітального ремонту конструкції дорожнього одягу 

автомобільної дороги ІІ категорії протяжністю 1 км наведено в таблиці 2.5. 

Наступний поточний середній ремонт виконується через 5 років експлуатації 

після капітального ремонту відповідно до додатку 1 на 18 рік експлуатації 

автомобільної дороги (оскільки приведена інтенсивність руху буде становити 

9740 авт./год.). 

Жорсткий тип конструкції дорожнього одягу 

Технологічна послідовність виконання робіт приймається з урахуванням 

вимог МР В.3.2-218-03449261-674 «Методичні рекомендації з ремонту 

цементобетонних покриттів автомобільних доріг». Відповідно до додатку 2 

перший після нового будівництва поточний середній ремонт виконується через 9 

років експлуатації автомобільної дороги. Приклад розрахунку вартості першого 

поточного середнього ремонту конструкції дорожнього одягу автомобільної 

дороги ІІ категорії протяжністю   1 км наведено в таблиці 2.6. 

Наступний поточний середній ремонт виконується через 9 років відповідно 

до додатку 2  після  першого  поточного  середнього  ремонту  на 18  рік 

експлуатації автомобільної дороги. Приклад розрахунку вартості другого 

поточного середнього ремонту дорожнього одягу автомобільної дороги ІІ 

категорії протяжністю 1 км наведено в таблиці 2.7. Капітальний ремонт 

дорожнього одягу не враховується, оскільки порівняльний строк становить 20 

років. 



 

22 

 

Приклад розрахунку вартості середнього ремонту конструкції дорожнього одягу нежорсткого типу 

Таблиця 2.4 

          Поточна ціна одиниці виміру, грн.   
Витрати 

труда 

  
  

Обгрунту- 

вання 
      у тому числі 

Виконано 

робітників- 

люд.-год. 

№ 

з / п 

Найменування робіт і витрат  (шифр і 

№ позиції) 

Одиниця 

виміру 

Кількість Всього 
Заробітна 

плата 
Експл.маш. 

та мех. 

робіт 

грн. 

Витрати 

труда 

машиніс. 

              у т. ч. 

 зар. плата 

машиністів 

   

люд.-год. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  Проведення ремонтних робіт дорожнього 

одягу (площа пошкоджень до 300 м2 в 

одному місці) з застосуванням 

асфальтоукладача Vogele Super 1804, при 

товщині шару 5 см, ширина укладання 2,5 м 

ДН2-14-1 1000 м2 0,6 11953,45 1777,70 10175,75 

1596,21 

7172 22,15 

12,91 

2  Бiтуми нафтовi дорожнi БНД-40/60, перший 

сорт 

С111-1554 т 0,18 11562,59   -     __-__ 

  -     

2081 __-__ 

  -     

3  Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi 

[асфальтобетон щiльний] (дорожнi) 

(аеродромнi), що застосовуються у 

верхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi, тип 

А, марка 2 

 

С1421-

9836 

т 2,8 1673,99   -     __-__ 

  -     

4687 __-__ 

  -     

4  Влаштування тонкошарового покриття з 

литої емульсійно-мінеральної суміші 

машиною SCHAFER SMS 11000, товщиною 

вирівнювального шару 20 мм 

 

ДН2-16-2 1000 м2 9 100550,06 272,54 4546,76 

524,61 

904951 43,56 

62,66 
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Продовження таблиці 2.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5  Влаштування тонкошарового покриття з 

литої емульсійно-мінеральної суміші 

машиною SCHAFER SMS 11000, товщиною 

верхнього шару 10 мм 

ДН2-16-1 1000 м2 9 56609,34 161,05 2657,34 

307,56 

509484 25,74 

36,86 

6  Щебiнь iз природного каменю для 

будiвельних робiт, фракцiя 5[3]-10 мм, марка 

М1000 i бiльше 

С1421-

9450 

м3 103,41 1410,85   -     __-__ 

  -     

145896 __-__ 

  -     

                  

  Разом за локальним кошторисом:             1574271 203,88 

        будівельні роботи,  грн.             1574271 91,45 

112,43 

                    

№ 

п/п 
Обґрунтування Найменування  витрат 

Вартість ,  тис. грн. 

      всього у  тому  числі: 

        будівельних 

робіт 

інших витрат 

1 2 3 4 5 6 

1   Прямi витрати (вартостi - з "Пiдсумкової вiдомостi ресурсiв") 

 в тому числi 

1574,271 1574,271   -     

  Розрахунок N1 Заробiтна плата 4,969 4,969   -     

  Розрахунок N2 Вартiсть матерiальних ресурсiв 1498,36 1498,36   -     

  Розрахунок N3 Вартiсть експлуатацiї будiвельних машин i механiзмiв 70,942 70,942   -     

2 Розрахунок N4 Загальновиробничi витрати 7,636 7,636   -     

3 Розрахунок N5 Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових 

будiвель i споруд 

61,694 61,694   -     

4 Розрахунок N6 Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у зимовий 

перiод (на обсяги робiт, що плануються до виконання у зимовий перiод) 

  -       -       -     

5 Розрахунок N7 Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у лiтнiй перiод 

(на обсяги робiт, що плануються до виконання у лiтнiй перiод) 

  -       -       -     
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Продовження таблиці 2.4 

1 2 3 4 5 6 

6 Розрахунок N8 Iншi супутнi витрати 195,641   -     195,641 

    Разом 

 

1839,242 1643,601 195,641 

7 Розрахунок N9 Прибуток 

 

3,861 3,861   -     

8 Розрахунок N10 Кошти на покриття адмiнiстративних витрат будiвельно-монтажних 

органiзацiй 

 

0,384   -     0,384 

9 Розрахунок N11 Кошти на покриття ризику 

 

55,177 49,308 5,869 

10 Розрахунок N12 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами   -       -       -     

    Разом (пп. 1-10) 

 

1898,664 1696,77 201,894 

11 Розрахунок N13 Податки, збори, обов'язковi платежi, встановленi чинним законодавством i не 

врахованi складовими вартостi будiвництва (без ПДВ) 

 

  -       -       -     

    Разом договiрна цiна крiм ПДВ 

 

1898,664 1696,77 201,894 

12   Податок на додану вартiсть 

 

379,74   -     379,74 

    Всього договiрна цiна 2278,404     
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Приклад розрахунку вартості капітального ремонту конструкції дорожнього одягу нежорсткого типу 

Таблиця 2.5 

 

          Поточна ціна одиниці виміру, грн.   
Витрати 

труда 

  
  

Обгрунту- 

вання 
      у тому числі 

Виконано 

робітників- 

люд.-год. 

№ 

з / п 

Найменування робіт і витрат  (шифр і 

№ позиції 

нормативу

) 

Одиниця 

виміру 

Кількість Всього 

Заробітна 

плата 

Експ. маш. 

та мех. 

робіт 

(витрати), 

грн. 

Витрати 

труда 

машиністів 

у т. ч. зар.  

плата маш. 

  люд.-год. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  Холодне фрезерування асфальтобетонного 

покриття фрезою WIRTGEN 1000 при 

глибині 

фрезерування 5 см 

ДН2-32-7 1000 м2 9 22146,55 1060,02 20996,77 

3874,05 

199319 205,83 

502,31 

2  Влаштування верхнього шару покриття 

товщиною 5 см із дрібнозернистої 

асфальтобетонної суміші 

асфальтоукладачем 

TITAN 423, при ширині укладання 9 м 

ДН2-1-88 1000 м2 9 2773,11 514,72 1718,23 

294,23 

24958 96,21 

33,03 

3  Ущільнення асфальтобетонного шару 

котком дорожнім самохідним вібраційним 

гладковальцевим Hamm HD 110 масою 10,6 

т за шість проходів котка по одному сліду 

ДН2-4-11 1000 м2 9 1791,04   -     1791,04 

217,21 

16119 __-__ 

28,23 

4  Додавати або виключати на кожний прохід 

при зміні кількості проходів до норми 2-4-

11 

ДН2-4-12 

Н1=2 

1000 м2 -9 589,99   -     589,99 

71,55 

-5310 __-__ 

-9,3 
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Продовження таблиці 2.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5  Ущільнення асфальтобетонного шару 

котком дорожнім самохідним вібраційним 

гладковальцевим масою 13 т за шість 

проходів котка по одному сліду 

ДН2-4-17 1000 м2 9 810,72   -     810,72 

165,57 

7296 __-__ 

22,83 

                  

6  Додавати або виключати на кожний прохід 

при зміні кількості проходів до норми 2-4-

17 

ДН2-4-18 

Н1=2 

1000 м2 -9 135,75   -     135,75 

27,72 

-1222 __-__ 

-3,82 

                  

7  Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi 

[асфальтобетон щiльний] 

(дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються 

у верхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi, 

тип А, марка 2 

С1421-

9836 

т 1094,4 1673,99   -     __-__ 

  -     

1832015 __-__ 

  -     

                  

  Разом за локальним кошторисом:             2073175 875,32 

        будівельні роботи,  грн.             2073175 302,04 

573,28 

                    

№ 

п/п 
Обґрунтування Найменування  витрат 

Вартість ,  тис. грн. 

всього 

у  тому  числі: 

будівельних 

робіт 

інших 

витрат 

1 2 3 4 5 6 

1   Прямi витрати (вартостi - з "Пiдсумкової вiдомостi ресурсiв") 

 в тому числi 

2073,175 2073,175   -     

  Розрахунок N1 Заробiтна плата 14,172 14,172   -     

  Розрахунок N2 Вартiсть матерiальних ресурсiв 1837,684 1837,684   -     

  Розрахунок N3 Вартiсть експлуатацiї будiвельних машин i механiзмiв 221,319 221,319   -     
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Продовження таблиці 2.5 

1 2 3 4 5 6 

2 Розрахунок N4 Загальновиробничi витрати 

 

31,996 31,996   -     

3 Розрахунок N5 Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових 

будiвель 

i споруд 

82,102 82,102   -     

4 Розрахунок N6 Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у зимовий перiод 

(на 

обсяги робiт, що плануються до виконання у зимовий перiод) 

  -       -       -     

5 Розрахунок N7 Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у лiтнiй перiод 

(на обсяги робiт, що плануються до виконання у лiтнiй перiод) 

 

  -       -       -     

6 Розрахунок N8 Iншi супутнi витрати 249,398   -     249,398 

    Разом 2436,671 2187,273 249,398 

7 Розрахунок N9 Прибуток 

 

16,575 16,575   -     

8 Розрахунок N10 Кошти на покриття адмiнiстративних витрат будiвельно-монтажних 

органiзацiй 

1,647   -     1,647 

9 Розрахунок N11 Кошти на покриття ризику 

 

73,1 65,618 7,482 

10 Розрахунок N12 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами   -       -       -     

    Разом (пп. 1-10) 2527,993 2269,466 258,527 

11 Розрахунок N13 Податки, збори, обов'язковi платежi, встановленi чинним законодавством i не 

врахованi складовими вартостi будiвництва (без ПДВ) 

  -       -       -     

    Разом договiрна цiна крiм ПДВ 2527,993 2269,466 258,527 

12   Податок на додану вартiсть 505,6   -     505,6 

    Всього договiрна цiна 3033,593     
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Приклад розрахунку вартості середнього ремонту конструкції дорожнього одягу жорсткого типу 

Таблиця 2.6 

 

          Поточна ціна одиниці виміру, грн.   
Витрати 

труда 

  
  

Обгрунту- 

вання 
      у тому числі 

Виконано 

робітників 

люд.-год. 

№ 

з / п 

Найменування робіт і витрат  (шифр і 

№ позиції) 

Одиниця 

виміру 

Кількість Всього 

Заробітна 

плата 

Експл. 

 маш. та 

мех. 

робіт 

(витрати), 

грн. 

Витрати 

труда 

маш. 

у т. ч. зар.  

пл. маш. 

  , 

люд.-год. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                   

1  Ліквідація вибоїн цементобетонного 

покриття 

холодними асфальтобетонними сумішами, 

при глибині вибоїни до 50 мм та площі 

ремонту до 0,5 м2 

ДН10-2-

18- 

1 

1 м2 10 267,03 92,70 164,90 

39,92 

2670 20 

7,47 

          

2  Ліквідація вибоїн цементобетонного 

покриття 

холодними асфальтобетонними сумішами, 

при глибині вибоїни до 50 мм та площі 

ремонту від 0,5 м2 до 1,0 м2 

ДН10-2-

18- 

2 

1 м2 15 232,73 58,40 164,90 

39,92 

3491 18,9 

11,21 

                  

3  Сумiшi асфальтобетоннi холоднi 

[асфальтобетон] (дорожнi)(аеродромнi), що 

застосовуються у верхнiх шарах покриттiв, 

дрiбнозернистi, тип ВХ, марка 1 

С1421-

9865 

т 2,65 1229,52   -     __-__ 

  -     

3258 __-__ 

  -     
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Продовження таблиці 2.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4  Прочищення швів цементобетонного 

покриття установкою STOW CD-609 HM 

ДН2-29-1 100 м 30 250,06   -     250,06 

87,16 

7502 __-__ 

43,39 

                  

5  Герметизація швів і тріщин 

цементобетонного та асфальтобетонного 

покриття мастикою гарячого застосування 

плавильно- заливальною машиною 

CRAFCO SUPER SHOT 125 DCRC із 

закладанням поліуретанового шнура 

ДН2-31-2 100 м 20 1785650,8 164,29 905,30 

288,91 

35713017 70 

94,02 

                  

6  Герметизація швів і тріщин 

цементобетонного та асфальтобетонного 

покриття мастикою гарячого застосування 

плавильно-заливальною машиною 

CRAFCO SUPER SHOT 125 DCRC без 

закладання поліуретанового шнура 

ДН2-31-1 100 м 10 4147917,1 122,31 969,62 

309,63 

41479172 25,1 

50,5 

                  

7  Влаштування тонкошарового покриття з 

литої емульсійно-мінеральної суміші 

машиною SCHAFER SMS 11000, 

товщиною вирівнювального шару 20 мм 

ДН2-16-2 1000 м2 9 100550,06 272,54 4546,76 

524,61 

904951 43,56 

62,66 

                  

8  Влаштування тонкошарового покриття з 

литої емульсійно-мінеральної суміші 

машиною SCHAFER SMS 11000, 

товщиною верхнього шару 10 мм 

ДН2-16-1 1000 м2 9 56609,34 161,05 2657,34 

307,56 

509484 25,74 

36,86 

                  

9  Щебiнь iз природного каменю для 

будiвельних робiт, фракцiя 5[3]-10 мм, 

марка М1000 i бiльше 

С1421-

9450 

м3 103,41 1410,85   -     __-__ 

  -     

145896 __-__ 

  -     
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Продовження таблиці 2.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10  Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону 

В40 [М500], крупнiсть заповнювача бiльше 

10 до 20 мм 

С1424- 

11627 

м3 2433,7 2324,21   -     __-__ 

  -     

5656430 __-__ 

  -     

                  

  Разом за локальним кошторисом:             84425871 509,41 

        будівельні роботи,  грн.             84425871 203,3 

306,11 

                    

№ 

п/п 
Обґрунтування Найменування  витрат 

Вартість ,  тис. грн. 

всього 

у  тому  числі: 

будівельних 

робіт 

інших 

витрат 

1 2 3 4 5 6 

1   Прямi витрати (вартостi - з "Пiдсумкової вiдомостi ресурсiв") 

 в тому числi 

84425,87 84425,87   -     

  Розрахунок N1 Заробiтна плата 10,214 10,214   -     

  Розрахунок N2 Вартiсть матерiальних ресурсiв 84311,393 84311,393   -     

  Розрахунок N3 Вартiсть експлуатацiї будiвельних машин i механiзмiв 104,263 104,263   -     

2 Розрахунок N4 Загальновиробничi витрати 18,302 18,302   -     

3 Розрахунок N5 Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових 

будiвель i споруд 

3293,323 3293,323   -     

4 Розрахунок N6 Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у зимовий перiод 

(на обсяги робiт, що плануються до виконання у зимовий перiод) 

  -       -       -     

5 Розрахунок N7 Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у лiтнiй перiод 

(на обсяги робiт, що плануються до виконання у лiтнiй перiод) 

  -       -       -     

6 Розрахунок N8 Iншi супутнi витрати 5636,257   -     5636,257 

    Разом 93373,752 87737,495 5636,257 

7 Розрахунок N9 Прибуток 9,646 9,646   -     

8 Розрахунок N10 Кошти на покриття адмiнiстративних витрат будiвельно-монтажних 

органiзацiй 

0,959   -     0,959 
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Продовження таблиці 2.6 

1 2 3 4 5 6 

9 Розрахунок N11 Кошти на покриття ризику 

 

2801,213 2632,125 169,088 

10 Розрахунок N12 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами   -       -       -     

    Разом (пп. 1-10) 

 

96185,57 90379,266 5806,304 

11 Розрахунок N13 Податки, збори, обов'язковi платежi, встановленi чинним законодавством i не 

врахованi складовими вартостi будiвництва (без ПДВ) 

 

  -       -       -     

    Разом договiрна цiна крiм ПДВ 

 

96185,57 90379,266 5806,304 

12   Податок на додану вартiсть 

 

19237,12   -     19237,12 

    Всього договiрна цiна 115422,69     
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2.3  Приклад розрахунку вартості витрат на поточний дрібний ремонт 

(ПДР) та експлуатаційне утримання (ЕУ) дорожнього одягу 

Нежорсткий тип конструкції дорожнього одягу 

При роботах з ПДР та ЕУ з урахуванням умов експлуатації дорожнього одягу 

нежорсткого типу обрані наступні варіанти виконання: 

- перший варіант: без врахування робіт з ямкового ремонту дорожнього одягу 

протягом двох років експлуатації після будівництва, проведення планового 

поточного  ремонту  або  капітального  ремонтів  дорожнього  одягу ( ЕУ 
Н
 1) 

наведено у табл. 2.7; 

- другий варіант: включає весь комплекс робіт, передбачений 

таблицею 2.8 ( ЕУ 
Н
 2). 

Згідно обраних варіантів, черговість виконання робіт з ПДР та ЕУ виглядає 

наступним чином: 

- варіант ЕУ 
Н
 1: у перші два роки після будівництва (перший та другий роки 

експлуатації); у наступний рік після поточного ремонту (сьомий та дев’ятнадцятий 

роки експлуатації); у два наступні роки після капітального ремонту (п’ятнадцятий та 

шістнадцятий роки експлуатації); 

Приклад розрахунку вартості виконання робіт з ПДР та ЕУ при варіанті 

утримання ЕУ 
Н
 1 наведено в таблиці 2.7. 

- варіант ЕУ 
Н
 2: у періоди з третього по п’ятий, з восьмого по одинадцятий, з 

п’ятнадцятого   по   шістнадцятий,   з   дев’ятнадцятого по  двадцятий років 

експлуатації. Приклад розрахунку вартості виконання робіт з ПДР та ЕУ при варіанті 

утримання ЕУ 
Н
 2  наведено в таблиці 2.8.  

Жорсткий тип конструкції дорожнього одягу 

При роботах з ПДР та ЕУ з урахуванням умов експлуатації дорожнього одягу 

жорсткого типу обрані наступні варіанти виконання: 

- перший варіант: без врахування робіт з ремонту тріщин та використання 

піску в якості протиожеледного матеріалу на протязі перших 2 років  експлуатації 

після нового будівництва дорожнього одягу ( ЕУ 
Ж

 1 ) наведено у табл. 2 .9; 

- другий варіант: без врахування робіт з ремонту тріщин та з використанням 

звичайного фрикційного протиожеледного матеріалу. Виконується протягом двох 

років після будівництва дорожнього одягу та після проведення планового поточного 

середнього ремонту ( ЕУ 
Ж

 2) наведено у   табл. 2.10; 

- третій варіант: включає весь комплекс робіт, передбачений 

таблицею 2.11 ( ЕУ 
Ж

 3 ); 

Згідно обраних варіантів, черговість виконання робіт з ПДР та ЕУ виглядає 
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наступним чином: 

- варіант ЕУ 
Ж

 1: у перші два роки після будівництва дорожнього одягу  

(перший та другий роки експлуатації) при виконанні робіт з зимового утримання в 

якості матеріалу для боротьби із зимовою слизькістю не допускається застосування 

хлоридів, а використовується лише фрикційний матеріал – пісок; 

Приклад розрахунку вартості виконання робіт з ПДР та ЕУ при варіанті 

утримання ЕУ 
Ж

 2 наведено в таблиці 2.10.   

варіант ЕУ 
Ж

 3: у перші п’ять років після будівництва (з першого по п’ятий 

роки  експлуатації)  та  після  проведення  поточного  середнього  ремонту (з 

десятого по чотирнадцятий, з сімнадцятого по двадцятий роки експлуатації); 

Приклад розрахунку вартості виконання робіт з ПДР та ЕУІІ ЕУ при  варіанті 

утримання ЕУ 
Ж

 1 наведено в таблиці 2.11. Варіант експлуатації   ЕУ 
Ж

3: у період з 

шостого по восьмий роки та на п’ятнадцятий рік Приклад розрахунку вартості 

виконання робіт з ПДР та ЕУ при варіанті утримання  ЕУ 
Ж
3 наведено в таблиці 2.11.  

 

Приклад розрахунку вартості виконання робіт з ПДР та ЕУ за варіантом для 

нежорсткого типу конструкції дорожнього одягу  ЕУн1 

Таблиця 2.7 

 

 

Шифр 

 

 

Найменування робіт 

 

Одиниця 

фіз. 

величини 

Період

ич 

ність 

(разів 

на рік) 

Вартість 

одиниці 

фіз.величи

ни, грн. 

 

Обсяг 

робіт 

на рік 

 

Загальна 

вартість, 

грн. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Дорожній одяг 

ДА10-2-4-2 Очищення покриття від пилу та 

бруду поливально-мийною 

машиною 

 

1000 м
2
 8 22,78 60 1366,80 

       

ДА10-2-2-1 Прибирання ґрунту біля колесо-

відбійного бруса вручну 

10 м 2 77,88 10 778,80 

Разом 2145,6 

2 Зимове утримання 

ДА10-4-29-

1 
Приготування протиожеледного 

матеріалу автогрейдером 

100 м
3
 П 19728,95 0,3 5918,69 

 

 

ДА10-4-26-

2 

Розсипання протиожеледного 

матеріалу комбінованою 

дорожньою машиною на прямих 

ділянках дороги з повздовжнім 

 

1000 м
2
 

 

 

20 

 

 

19,67 

 

 

170 

 

 

3343,90 
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ухилом до 20 %  

Продовження таблиці 2.7 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

ДА10-4-27-

1 

Очищення доріг від снігу з 

одночасним розподіленням 

технічної солі за допомогою 

обладнання фірми 

«Schmidt» на баз автомобіля 

Scania T 124C 

 

1 км 

прохо-ду 

 

 

5 

 

 

62,56 

 

 

5 

 

 

312,80 

 

 

ДА10-4-19-

3 

Очищення доріг плужним 

снігоочисником з обладнанням 

Stratos фірми Schmidt на базі 

автомобіля КрАЗ 65055: від 

снігу, який щойно випав та при 

патрульному очищенні 

 

 

1 км пр 

 

 

П 

 

 

33,62 

 

 

66 

 

 

2218,92 

ДА10-7-2-1 Прибирання автопавільйонів в 

зимовий період 

10 м
2
 12 83,06 0,6 49,84 

ДА10-8-9-3  

 

Чергування робітників, техніки 

на зимовому утриманні доріг 

1 година 60 68,93 2,4 165,43 

ДА10-8-9-5 1 година 60 240,91 2,4 578,18 

ДА10-8-9-5 1 година 60 414,32 2,4 994,37 

ДА10-8-9-5 1 година 60 342,43 2,4 821,83 

ДА10-8-9-5 1 година 60 386,22 2,4 926,93 

ДА10-8-8-4 Щоденне патрулювання на 

автомобілі в зимовий період 

1 км П 13,15 20 263,00 

Разом 15593 

Всього 17 739 

 

 

Приклад розрахунку вартості виконання робіт з ПДР та ЕУ за варіантом для 

нежорсткого типу конструкції дорожнього одягу  ЕУн2 

Таблиця 2.8 

 

 

Шифр 

 

 

Найменування робіт 

 

Одиниця 

фіз. 

величини 

Періодич 

ність 

(разів на 

рік) 

Вартість 

одиниці 

фіз.величин

и, грн. 

 

Обсяг 

робіт на 

рік 

 

Загальна 

вартість, 

грн. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Дорожній одяг 

ДА2-29-1 Засипання кам'яними 

матеріалами місць виступу 

органічних в'яжучих на 

поверхню покриття 

100 м
2
 П 74,74 0,2 14,95 
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ДА10-2-19-7 Ямковий ремонт покриття 

пневмоструменевим методом з 

перевезенням матеріалів 

автосамоскидами КрАЗ на 60 км 

100 м
2
 1 7137,89 1,5 10706,84 

Продовження таблиці 2.8 

1 1 1 1 1 1 1 
ДА10-2-19- 

10 
Ліквідація вибоїн, тріщин, 

осідань, колій з застосуванням 

асфальтобетонних сумішей, 

бітумних емульсій та інше з 

перевезенням матеріалів 

автосамоскидами КрАЗ на 

60 км 

100 м
2
 1 6733,33 1,5 10100,00 

ДА10-2-4-2 Очищення покриття від пилу та 

бруду поливально-мийною 

машиною 

1000 м
2
 8 22,78 60 1366,80 

ДА10-2-2-1 Прибирання ґрунту біля 

колесовідбійного бруса вручну 

10 м 2 77,88 10 778,80 

ДА2-32-16 Холодне фрезерування 

асфальтобетоннго покриття із 

застосуванням фрези Wirtgen 

2000 при глибині фрезерування 5 

см 

1000 м
2
 П 13167,19 0,01 131,67 

Разом 23099,05 

2 Зимове утримання 

ДА10-4-29- 

1 
Приготування   протиожеледного 

матеріалу автогрейдером 

 

100 м
3
 П 19728,95 0,3 5918,69 

ДА10-4-26- 

2 
Розсипання протиожеледного 

матеріалу комбінованою 

дорожньою машиною на прямих 

ділянках дороги з повздовжнім 

ухилом до 20 % при температурі 

до -10 ºС 

1000 м
2
 20 19,67 170 3343,90 

ДА10-4-27- 

1 
Очищення доріг від снігу з 

одночасним розподіленням 

технічної солі за допомогою 

обладнання фірми 

«Schmidt» на баз автомобіля 

Scania T 124C 

1 км 

проходу 

5 62,56 5 312,80 

ДА10-4-19- 

3 
Очищення доріг плужним 

снігоочисником з обладнанням 

Stratos фірми Schmidt на базі 

автомобіля КрАЗ 65055: від 

снігу, який щойно випав та при 

патрульному очищенні 

1 км пр П 33,62 66 2218,92 

ДА10-7-1-2 Прибирання автопавільйонів в 

зимовий період 

10 м
2
 12 83,06 0,6 49,84 

ДА10-8-9-3  1 година 60 68,93 2,4 165,43 
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ДА10-8-9-5  

Чергування робітників, техніки 

на зимовому утриманні доріг 

1 година 60 240,91 2,4 578,18 

ДА10-8-9-5 1 година 60 414,32 2,4 994,37 

ДА10-8-9-5 1 година 60 342,43 2,4 821,83 

ДА10-8-9-5 1 година 60 386,22 2,4 926,93 

Продовження таблиці 2.8 

1 2 3 4 5 6 7 
ДА10-8-8-4 Щоденне патрулювання на 

автомобілі в зимовий період 

1 км П 13,15 20 263,00 

Разом 15593,89 

Всього 38 693 

 

Приклад розрахунку вартості виконання робіт з ПДР та ЕУ за варіантом для 

жорсткого типу конструкції дорожнього одягу  ЕУж1 

Таблиця 2.9 

 

Шифр 

 

Найменування робіт 

 

Одиниця 

фіз. 

величини 

Періодич

- ність 

(разів на 

рік) 

Вартість 

одиниці фіз. 

величини, 

грн. 

 

Обсяг 

робіт на 

рік 

 

Загальна 

вартість, 

грн. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Дорожній одяг 

ДА10-2-4-2 Очищення покриття від пилу та 

бруду поливально-мийною 

машиною 

1000 м
2
 8 22,78 60 1366,80 

ДА10-2-2-1 Прибирання ґрунту біля 

колесовідбійного бруса вручну 

10 м 2 77,88 10 778,80 

Разом 2145,60 

2 Зимове утримання 

С1421- 

10634 
Пісок природний, рядовий 100 м

3
 П 10000 0,3 3000,00 

ДА10-4-26- 

2 
Розсипання протиожеледного 

матеріалу комбінованою 

дорожньою машиною на прямих 

ділянках дороги з повздовжнім 

ухилом до 20 % при температурі 

до -10 ºС 

1000 м
2
 20 19,67 170 3343,90 

ДА10-4-27- 

1 
Очищення доріг від снігу з 

одночасним розподіленням 

технічної солі за допомогою 

обладнання фірми «Schmidt» на 

баз автомобіля Scania T 124C 

1 км 

проходу 

5 62,56 5 312,80 

ДА10-4-19- 

3 
Очищення доріг плужним 

снігоочисником з обладнанням 

Stratos фірми Schmidt на базі 

автомобіля КрАЗ 65055: від 

снігу, який щойно випав та при 

патрульному очищенні 

1 км пр П 33,62 66 2218,92 
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ДА10-7-2-1 Прибирання автопавільйонів в 

зимовий період 

 

10 м
2
 12 83,06 0,6 49,84 

Продовження таблиці 2.9 

1 1 1 1 1 1 1 
ДА10-8-9-3 Чергування робітників, техніки 

на зимовому утриманні доріг 

1 година 60 68,93 2,4 165,43 

ДА10-8-9-5 1 година 60 240,91 2,4 578,18 

ДА10-8-9-5 1 година 60 414,32 2,4 994,37 

ДА10-8-9-5 1 година 60 342,43 2,4 821,83 

ДА10-8-9-5 1 година 60 386,22 2,4 926,93 

ДА10-8-8-4 Щоденне патрулювання на 

автомобілі в зимовий період 

1 км П 13,15 20 263,00 

Разом 12675,20 

Всього: 14 821 

Приклад розрахунку вартості виконання робіт з ПДР та ЕУ за варіантом для 

жорсткого типу конструкції дорожнього одягу  ЕУж2 

Таблиця 2.10 

 

Шифр 

 

Найменування робіт 

 

Одиниця 

фіз. 

величини 

Періодич

- ність 

(разів на 

рік) 

Вартість 

одиниці фіз. 

величини, 

грн. 

 

Обсяг 

робіт на 

рік 

 

Загальна 

вартість, 

грн. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Дорожній одяг 

ДА10-2- 

4-2 
Очищення покриття від пилу та 

бруду поливально-мийною 

машиною 

1000 м
2
 8 22,78 60 1366,80 

ДА10 2- 

2-1 
Прибирання ґрунту біля 

колесовідбійного бруса вручну 

10 м 2 77,88 10 778,80 

Разом 2145,60 

2 Зимове утримання 

ДА10-4- 

29-1 
Приготування протиожеледного 

матеріалу автогрейдером  

 

100 м
3
 П 19728,95 0,3 5918,69 

ДА10 4- 

26-2 
Розсипання протиожеледного 

матеріалу комбінованою 

дорожньою машиною на прямих 

ділянках дороги з повздовжнім 

ухилом до 20 % при температурі 

до -10 ºС 

1000 м
2
 20 19,67 170 3343,90 
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ДА10-4- 

27-1 
Очищення доріг від снігу з 

одночасним розподіленням 

технічної солі за допомогою 

обладнання фірми «Schmidt» на 

баз автомобіля  Scania T 124C 

 

1 км 

проходу 

5 62,56 5 312,80 

Продовження таблиці 2.10 

1 2 3 4 5 6 7 

ДА10-4- 

19-3 
Очищення доріг плужним 

снігоочисником з обладнанням 

Stratos фірми Schmidt на базі 

автомобіля КрАЗ 65055: від 

снігу, який щойно випав та при 

патрульному очищенні 

1 км 

проходу 

П 33,62 66 2218,92 

ДА10-7- 

2-1 
Прибирання автопавільйонів в 

зимовий період 

10 м
2
 12 83,06 0,6 49,84 

  

 

 

Чергування робітників, техніки

 на зимовому 

утриманні доріг 

1 година 60 68,93 2,4 165,43 

ДА10-8- 

9-5 
1 година 60 240,91 2,4 578,18 

ДА10 8- 

9-5 
1 година 60 414,32 2,4 994,37 

ДА10-8- 

9-5 
1 година 60 342,43 2,4 821,83 

ДА10-8- 

9-5 
1 година 60 386,22 2,4 926,93 

ДА10-8- 

8-4 
Щоденне патрулювання на 

автомобілі в зимовий період 

1 км П 13,15 20 263,00 

Разом 15600,89 

Всього 17 739 

 

Приклад розрахунку вартості виконання робіт з ПДР та ЕУ за варіантом для 

жорсткого типу конструкції дорожнього одягу  ЕУж3 
Таблиця 2.11 

 

 

Шифр 

 

Найменування робіт 

 

Одиниця 

фіз. 

величини 

Періодич

- ність 

(разів на 

рік) 

Вартість 

одиниці фіз. 

величини, 

грн. 

 

Обсяг 

робіт на 

рік 

 

Загальна 

вартість, 

грн. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Дорожній одяг 

П Ремонт відколів 

цементобетонного покриття та 

ремонт тріщин в 

1 м
2
 

(100 п.м) 

П 737,38 

(15212,9) 

10 (1,1) 24078,0 
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цементобетонному покритті 

ДА10-2- 

4-2 
Очищення покриття від пилу та 

бруду поливально-мийною 

машиною 

1000 м
2
 8 22,78 60 1366,80 

ДА10-2- 

2-1 
Прибирання ґрунту біля 

колесовідбійного бруса вручну 

10 м 2 77,88 10 778,80 

Разом 26223,60 

2 Зимове утримання 

ДА10-4- 

29-1 
Приготування  протиожеледного 

матеріалу автогрейдером 

100 м
3
 П 19728,95 0,3 5918,69 

Продовження таблиці 2.11 

1 2 3 4 5 6 7 

ДА10-4- 

26-2 
Розсипання протиожеледного 

матеріалу комбінованою 

дорожньою машиною на прямих 

ділянках дороги з повздовжнім 

ухилом до 20 % при температурі 

до -10 ºС 

1000 м
2
 20 19,67 170 3343,90 

ДА10-4- 

27-1 
Очищення доріг від снігу з 

одночасним розподіленням 

технічної солі за допомогою 

обладнання фірми «Schmidt» на 

баз автомобіля Scania T 124C 

1 км 

проходу 

5 62,56 5 312,80 

ДА10-4- 

19-3 
Очищення доріг плужним 

снігоочисником з обладнанням 

Stratos фірми Schmidt на базі 

автомобіля КрАЗ 65055: від снігу, 

який щойно випав та при 

патрульному очищенні 

1 км пр П 33,62 66 2218,92 

ДА10-7- 

2-1 
Прибирання автопавільйонів в 

зимовий період 

10 м
2
 12 83,06 0,6 49,84 

ДА10-8- 

9-3 
 

 

 

Чергування робітників, техніки на 

зимовому утриманні доріг 

1 година 60 68,93 2,4 165,43 

ДА10-8- 

9-5 
1 година 60 240,91 2,4 578,18 

ДА10-8- 

9-5 
1 година 60 414,32 2,4 994,37 

ДА10-8- 

9-5 
1 година 60 342,43 2,4 821,83 

ДА10-8- 

9-5 
1 година 60 386,22 2,4 926,93 

ДА10-8- 

8-4 
Щоденне патрулювання на 

автомобілі в зимовий період 

1 км П 13,15 20 263,00 

Разом 15600,89 

Всього 41 817 
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2.4  Зведені витрати на нове будівництво і забезпечення 

функціонування автомобільної дороги 

 

Нежорсткий тип конструкції дорожнього одягу 

Загальні витрати на будівництво і утримання дорожнього одягу 

нежорсткого типу автомобільної дороги ІІ категорії протяжністю 1 км 

наведено в таблиці 2 .12. 

 

Витрати на будівництво і утримання дорожнього одягу нежорсткого типу (з 

урахуванням норми дисконту 5 %)(тис. грн.) 

 

Таблиця 2.12 

 
Рік 

Коефіцієнт 

дисконтува 

ння 

Витрати, тис.грн 
Всього 

витрат за 

рік 

 

Акумуляція 

витрат Bбуд BКр BПс BПд_еу 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0 1 - - -  7049,455 7049,455 

1 1,05 - - - 17,739 17,739 7067,194 

2 1,103 - - - 19,567 19,567 7086,761 

3 1,158 - - - 44,806 44,806 7131,567 

4 1,216 - - - 47,051 47,051 7178,618 

5 1,276 - - - 49,372 49,372 7227,99 

6 1,34 - - 1196,494 23,771 1220,265 8448,255 

7 1,407 -  - 24,959 24,959 8473,214 

8 1,477 -  - 57,149 57,149 8530,363 

9 1,551 -  - 60,013 60,013 8590,376 

10 1,629 -  - 63,031 63,031 8653,407 

11 1,71 -  - 66,165 66,165 8719,572 

12 1,796 - 3037,314 - 31,86 3069,174 11788,746 

13 1,886 - - - 33,457 33,457 11822,203 

14 1,98 - - - 76,612 76,612 11898,815 

15 2,079 - - - 80,443 80,443 11979,258 

16 2,183 - - - 84,467 84,467 12063,725 

17 2,292 - - 2046,541 40,66 2087,201 14150,926 

18 2,407 - - - 42,699 42,699 14193,625 

19 2,527 - - - 97,777 97,777 14291,402 

20 2,653 - - - 102,652 102,652 14394,054 

Всього 7049,455 3037,314 3243,035 1064,25 14394,05 - 
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Жорсткий тип конструкції дорожнього одягу 

Загальні витрати на будівництво і утримання дорожнього одягу жорсткого 

типу автомобільної дороги ІІ категорії протяжністю 1 км з наведено в таблиці 

2.13. 

 
Витрати на будівництво і утримання дорожнього одягу жорсткого типу (з 

урахуванням норми дисконту 5 %)(тис. грн.) 

 

Таблиця 2.13 

 
Рік 

Коефіцієнт 

дисконтува 

ння 

Витрати, тис.грн 
Всього 

витрат за 

рік 

 

Акумуляція 

витрат Bбуд BКр BПс BПд_еу 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0 1 5569,912    5569,912 5569,912 

1 1,05    17,739 17,739 5587,651 

2 1,103    19,567 19,567 5607,218 

3 1,158    44,806 44,806 5652,024 

4 1,216    47,051 47,051 5699,075 

5 1,276    49,372 49,372 5748,447 

6 1,34   1196,494 23,771 1220,265 6968,712 

7 1,407    24,959 24,959 6993,671 

8 1,477    57,149 57,149 7050,82 

9 1,551    60,013 60,013 7110,833 

10 1,629    63,031 63,031 7173,864 

11 1,71    66,165 66,165 7240,029 

12 1,796  2400,956  31,86 2432,816 9672,845 

13 1,886    33,457 33,457 9706,302 

14 1,98    76,612 76,612 9782,914 

15 2,079    80,443 80,443 9863,357 

16 2,183    84,467 84,467 9947,824 

17 2,292   2046,541 40,66 2087,201 12035,025 

18 2,407    42,699 42,699 12077,724 

19 2,527    97,777 97,777 12175,501 

20 2,653    102,652 102,652 12278,153 

Всього 5569,912 2400,956 3243,035 1064,25 12278,15  
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Рисунок 2.  Витрати на ремонти та експлуатаційне утримання дорожнього 

одягу нежорсткого типу за роками 

 

 

 

 
 

Рисунок 3. Витрати на ремонти та експлуатаційне утримання дорожнього 

одягу жорсткого типу за роками 

Порівняння витрат на нове будівництво і утримання дорожніх одягів 

жорсткого та нежорсткого типів для автомобільної дороги ІІ категорії 

протяжністю 1 км наведено на рис. 3. 
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Рисунок 4 - Порівняння витрат на нове будівництво і утримання конструкцій 

дорожніх одягів жорсткого та нежорсткого типів 
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Додаток 1 

Норми міжремонтних строків експлуатації дорожніх одягів (капітальний ремонт) 

Категорія 

автомобіль

ної 

дороги 

Інтенсивність руху 

транспортних 

засобів 

Тип 

дорожнього 

одягу 

Матеріал покриття 

Строки 

експлуатації 

дорожнього 

одягу, 

в роках 

1 2 3 4 5 

І більше 10000 капітальний цементобетон 18 

І 10000 - 20000 капітальний 
щебенево-мастиковий 

асфальтобетон 
12 

І 20000 - 30000 капітальний 
щебенево-мастиковий 

асфальтобетон 
11 

І більше 30000 капітальний 
щебенево-мастиковий 

асфальтобетон 
10 

І 10000 - 20000 капітальний асфальтобетон 11 

І 20000 - 30000 капітальний асфальтобетон 10 

І більше 30000 капітальний асфальтобетон 9 

ІІ 3000 - 10000 капітальний цементобетон 21 

ІІ 3000 - 5000 капітальний 
щебенево-мастиковий 

асфальтобетон 
14 

ІІ 5000 - 8000 капітальний 
щебенево-мастиковий 

асфальтобетон 
13 

ІІ 8000 - 10000 капітальний 
щебенево-мастиковий 

асфальтобетон 
12 

ІІ 3000 - 5000 капітальний асфальтобетон 12 

ІІ 5000 - 8000 капітальний асфальтобетон 11 

ІІ 8000 - 10000 капітальний асфальтобетон 10 

ІІІ 1500 - 3000 капітальний 
щебенево-мастиковий 

асфальтобетон 
15 

ІІІ 1500 - 3000 капітальний асфальтобетон 12 

ІІІ 1500 - 3000 полегшений 
чорнощебеневе 

(просочування) 
10 

IV 500-1500 полегшений 
чорнощебеневе 

(просочування) 
10 

IV 500-1500 полегшений 
чорнощебеневе 

(змішування на дорозі) 
9 

IV 150-500 полегшений 
чорнощебеневе 

(змішування на дорозі) 
10 
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Додаток 2 

Норми міжремонтних строків експлуатації дорожніх одягів (поточний середній 

ремонт) 

 

Категорія 

автомобільної 

дороги 

Інтенсивність 

руху, трансп. 

одиниць/добу 

Тип 

дорожнього 

одягу 

Матеріал покриття 

Строки експлуатації 

дорожнього покриття для 

дорожньо-кліматичних 

зон, в роках 

   
 

У-І  У-ІІ  У-ІІІ 

1  2  3  4  5  6  7 

І  більше 10000  капітальний  цементобетон  6  7  8 

І  10000 -20000  капітальний  

щебенево-

мастиковий 

асфальтобетон  

4  5  6 

І  20000 -30000  капітальний  

щебенево-

мастиковий 

асфальтобетон  

4  4  5 

І  більше 30000  капітальний  

щебенево-

мастиковий 

асфальтобетон  

3  4  4 

І  10000 -20000  капітальний  асфальтобетон  3  4  4 

І  20000 -30000  капітальний  асфальтобетон  3  4  4 

І  більше 30000  капітальний  асфальтобетон  3  3  4 

ІІ  3000 - 10000  капітальний  цементобетон  8  9  10 

ІІ  3000 - 5000  капітальний  

щебенево-

мастиковий 

асфальтобетон  

5  6  7 

ІІ  5000 - 8000  капітальний  

щебенево-

мастиковий 

асфальтобетон  

4  6  6 

ІІ  8000 - 10000  капітальний  

щебенево-

мастиковий 

асфальтобетон  

4  5  6 

ІІ  3000 - 5000  капітальний  асфальтобетон  4  5  5 

ІІ  5000 - 8000  капітальний  асфальтобетон  4  4  5 

ІІ  8000 - 10000  капітальний  асфальтобетон  3  4  4 

ІІІ  1500-3000  капітальний  

щебенево-

мастиковий 

асфальтобетон  

7  8  8 

ІІІ  1500-3000  капітальний  асфальтобетон  5  6  6 

 


