
Зміна №1                            ВБН Г.1-218-050-2001 
Сторінка 1 

Сторінок 8 

 

Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи 
 
МІЖРЕМОНТНІ СТРОКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДОРОЖНІХ ОДЯГІВ ТА 

ПОКРИТТІВ НА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРОГАХ ЗАГАЛЬНОГО 

КОРИСТУВАННЯ  

 

 

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Державний дорожній науково-

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

РОЗРОБНИКИ:   Вирожемський В.К., Краюшкіна К.В., Химерик Т.Ю.  

2 ВНЕСЕНО:  Управлінням експлуатаційного утримання доріг та безпеки 

руху 

3 ПОГОДЖЕНО: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України  

Лист № 7/16-17091 від 23.10.2012 р. 

4 ЗАТВЕРДЖЕНО: Наказ Державного агентства автомобільних доріг України 

(Укравтодор) від 20.11.2012 р. № 428 

НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: з 01.01.2013 р. 

 

 

По всьому тексту замінити: «…середній ремонт» на: «…поточний середній 

ремонт». 

Вступна частина.  

1 абзац викласти в новій редакції:  

«Норми поширюються на автомобільні дороги загального користування 

(далі – автомобільні дороги) та встановлюють міжремонтні строки експлуатації 

дорожніх одягів та покриттів на цих дорогах.» 
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2 абзац викласти в новій редакції:  

«Норми використовують при перспективному плануванні ремонтів 

автомобільних доріг та визначенні обсягів фінансування і матеріальних ресурсів 

для їх виконання спеціалістами різних організацій, що займаються 

проектуванням та експлуатаційним утриманням автомобільних доріг.»  

Розділ 1 

Пункт 1.1: 

- після слів «одягів і покриттів» доповнити словами «наведені в цих 

нормах». 

Пункт 1.3 викласти в новій редакції:  

«1.3 Поточне призначення ремонтних робіт може проводитись виходячи з 

існуючого стану автомобільних доріг, а також на основі результатів, отриманих 

за допомогою систем управління станом дорожніх покриттів, згідно з 

затвердженими у встановленому порядку методиками.» 

Розділ 2 

Пункт 2.1 викласти в новій редакції:  

«2.1 Норми міжремонтних строків експлуатації дорожніх одягів приймають 

в залежності від категорії автомобільної дороги з врахуванням інтенсивності 

руху, типу дорожнього одягу та матеріалу покриття згідно з таблицею 1.» 

Таблицю 1 викласти в новій редакції: 

 

 

 

 

 



  
                                                                                               

Таблиця 1 - Норми міжремонтних строків експлуатації дорожніх одягів (капітальний ремонт)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Категорія 
автомобільної 

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 

     



  
                                                                                               
  
              Кінець таблиці 1 
 

     
 
 
 

1 2 3 4 5 

IV 150-500 полегшений 
чорнощебеневе (змішування на 
дорозі)  

10 

IV 150-500 перехідний щебеневе 5 

IV 150-500 перехідний бруківка 15  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           

IV-V до 150 перехідний 
цементогрунтове: маломіцні кам’яні 
матеріали, укріплені в’яжучими 
матеріалами 

6 

V до 150 перехідний 
маломіцні кам’яні матеріали, 
укріплені в’яжучими матеріалами; 
фракційовані кам’яні матеріали 

5 

         Примітка 1. При застосуванні бітумополімерів міжремонтні строки експлуатації поверхневих обробок можуть збільшуватись на 1 рік. 
         Примітка 2. При проходженні автомобільної дороги в складних ділянках гірської місцевості (дорожньо-кліматична зона У-IV) норми 
міжремонтних строків експлуатації дорожніх одягів зменшуються на десять відсотків. 
         Примітка 3. Категорії автомобільних доріг та відповідні типи дорожніх одягів встановлені згідно з ДБН В.2.3-4.   
         Примітка 4. Категорії автомобільних доріг Іа, Іб в таблиці вказані як категорія І.  
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          Розділ 3, пункт 3.1 викласти в новій редакції:  

«3.1 Норми міжремонтних строків експлуатації дорожніх покриттів на 

автомобільних дорогах з капітальними, полегшеними та перехідними дорожніми 

одягами приймають в залежності від категорії автомобільної дороги (таблиця 2).» 

Пункт 3.2 викласти в новій редакції:  

«3.2 При встановленні міжремонтних строків експлуатації для конкретних 

ділянок автомобільних доріг і місцевих умов обов’язково враховують 

інтенсивність руху, тип дорожніх одягів, матеріал та стан покриттів.» 

Таблиця 2 викласти в новій редакції:   



                                                                                          

 

 

Таблиця 2 - Норми міжремонтних строків експлуатації дорожніх покриттів (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 
ІІІ 1500-3000 полегшений чорнощебеневе (просочування) 4 5 5 
       



                                                                                          

 

          Кінець таблиці 2 
 

               

1 2 3 4 5 6 7 
IV 500-1500 полегшений чорнощебеневе (просочування)  4 5 5 
IV 500-1500 полегшений чорнощебеневе (змішування на дорозі)  3 3 4 
IV 150-500 полегшений чорнощебеневе (змішування на дорозі)  4 4 4 

IV-V до 150 перехідний щебеневе, гравійне 2 2 3 
IV-V до 150 перехідний бруківка 5 6 7 

IV-V до 150 перехідний 
цементогрунтове: щебінь невисокої 
міцності, укріплений в’яжучими 
матеріалами 

3 3 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

V до150 перехідний 
маломіцні камяні матеріали, укріплені 
в’яжучими матеріалами; фракційовані 
камяні матеріали 

3 3 3 

          Примітка 1. Поточний середній ремонт виконують достроково при зниженні коефіцієнта зчеплення колеса з поверхнею покриття 
відповідно до вимог ДСТУ 3587. 
          Примітка 2. Наведені в таблиці 2 міжремонтні строки експлуатації використовують при ремонті дорожніх покриттів. При 
виникненні непередбачених руйнувань виконують аварійний ремонт. 

Примітка 3. При застосуванні бітумополімерів терміни служби поверхневих обробок можуть збільшуватись на 1 рік. 
           Примітка 4. При проходженні автомобільної дороги в складних ділянках гірської місцевості (дорожньо-кліматична зона У-IV) 
міжремонтні строки експлуатації дорожніх покриттів зменшуються на 1 рік. 
         Примітка 5. Категорії автомобільних доріг Іа, Іб в таблиці вказані як категорія І.  
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Додаток А (обовяз’ковий): 

– ДБН В.2.3-4-2000 «Автомобільні дороги» замінити на ДБН В.2.3-4:2007 

«Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. 

Будівництво»; 

– П-Г.1-218-113-97 замінити на П-Г.1-218-113-2009  

Додаток Б (обов’язковий) Терміни та визначення викласти в новій 

редакції: 

«Міжремонтні строки експлуатації дорожнього одягу – період часу                       

(в роках)   від   моменту   введення   автомобільної   дороги   в   експлуатацію   

після будівництва чи реконструкції до першого капітального ремонту чи між 

двома суміжними капітальними ремонтами.  

Міжремонтні строки експлуатації дорожнього покриття – період часу                   

(в роках) від моменту введення автомобільної дороги в експлуатацію після 

будівництва, реконструкції або капітального ремонту до першого поточного 

середнього ремонту чи між двома суміжними поточними середніми ремонтами.» 
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