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Вступ 

Ефективна мережа місцевих автомобільних доріг є важливим елементам 

сталого соціально-економічного розвитку як окремого регіону, так і держави 

вцілому. Тому одним із основних завдань органів місцевого самоврядування є 

виконання усіх покладених на них функцій щодо відновлення та розвитку 

мережі автомобільних доріг для забезпечення усіх користувачів безпечними та 

комфортними умовами руху. 

Основна частина 

Катастрофічний стан місцевої мережі автомобільних доріг спричинений 

рядом системних проблем в дорожній галузі: 

 протягом останніх 15–20 років недотримання міжремонтних термінів 

експлуатації дорожніх покриттів; 

 відсутністю планових поточних ремонтів, тим більше капітальних для 

відновлення транспортно-експлуатаційних показників покриття (рівності, 

міцності, зчеплення тощо) до нормативних значень; 

 збільшення навантаження на вісь не лише розрахункового (з 6,0 кН до 

10,5 кН), але й фактичного з появою великовагових транспортних засобів. 

Враховуючи ситуацію, що склалася з мережею автомобільних доріг та те, 

що відповідно до Конфепції реформування системи державного управління 

автомобільними дорогами загального користування [1] згідно якої до 

управління органів місцевого самоврядування передається більше 120 тис.км  

автомобільних доріг в «неналежному» стані, впоратися з усіма наведеними 

проблемами буде досить не просто. 

Оскільки для розробки будь-яких стратегічних планів та прийняття 

управлінських рішень стосовно відновлення мережі автомобільних доріг 

місцевого значення, необхідна достовірна інформація про їх поточний стан, 

актуальним є виконання робіт з паспортизації та технічного обліку доріг. Це 

також обумовлюється тим, що як свідчить практика, прийняття рішень без 

наявності актуальної інформації, знижує їх ефективність на 20-30 %. 

Враховуючи те, що на сьогодні відсоток наявності паспортів 

автомобільних доріг є досить низьким (як в паперовому так і в електронному 

вигляді), процес паспортизації стає досить трудомістким і тривалим процесом. 

Згідно [2] для розробки паспорта автомобільної дороги необхідно зібрати дані 

про більше, ніж 1400 показників. 
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Рисунок 1 – Стуктура даних паспорта автомобільної дороги 

 

Паспорт автомобільної дороги є тією складовою у вертикалі процесу 

управління в дорожній галузі, яка містить вхідні показники, на основі яких 

приймаються певні рішення. Але на дорогах місцевого значення з урахуванням 

її фактичного стану, не вирішуються всі завдання у порівнянні з 

автомобільними дорогами державного значення (екологічні дослідження, 

шумову навантаження тощо). В зв`язку з цим необхідно виконувати складання 

паспортів на основі обмеженої кількості показників, перелік яких необхідно 

обґрунтовувати. 

Тому на початковому етапі при проведенні робіт з паспортизації та 

створення інформаційної бази даних паспортів автомоібльних доріг (далі - 

ІБДП), необхідно встановити множину показників, дані про які необхідно 

першочергово збирати із заданим рівнем надійності. 

Наступним етапом є розробка стратегії відновлення мережі 

автомобільних доріг місцевого значення з урахуванням зібраної інформації про 

поточний стан доріг. з урахуванням ряду критеріїв: 

 соціальна ефективність - підвищення безпеки та комфортності руху для 

користувачів доріг, зменшення часу на проїз автомобільною дорогою; 

 соціальна-економічна ефективність - ліквідація аварійно-небезпечних 

ділянок на автомобільних дорогах та зменшення втрат від дорожньо-

транспортних пригод; 

 економічна ефективність - зменшення часу доставки вантажів та 

підвищення продуктивності транспортного руху. 
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Приорітетність окремого критерію необхідно приймати з урахуванням 

відповідного техніко-економічного обґрутнування. Також проведення усіх 

робіт з паспортизації та створення ІБДП мережі автомобільних доріг місцевого 

значення необхідно виконувати в гармонізації і спорідненості із розробками та 

впровадженнями у сфері інформаційного забезпечення при управлінні 

автомобільними дорогами державного значення. 

Висновки 

На сьогодні мережа автомобільних доріг місцевого значення знаходиться 

у вкрай незадовільному стані та потребує негайного відновлення для 

задоволення потреби користувачів. Проте без наявності достатньої інформації 

про поточний стан доріг  якісно це виконати практично неможливо. 

Одним із першочергових кроків є виконання робіт з паспортизації для 

збору інформації про достатню множину показників. Встановлений перелік 

показників має бути обгрунтовано та встановлено рівні надійності для певної 

автомобільної дороги із урахуванням її народногосподарського значення. 
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