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Тема: «Технічний облік і паспортизація вулиць, доріг та 
штучних споруд» 

 

Мета заняття: 

 знати: конструктивні та експлуатаційні параметри вулиць та 

доріг; порядок проведення технічного обліку і паспортизації вулиць 

та доріг населених пунктів; порядок заповнення технічного 

паспорта вулиці (дороги), штучної споруди.  

 вміти: заповнювати технічний паспорт вулиці (дороги), штучної 

споруди. 

 

1. Основні поняття та визначення  

Технічний облік та паспортизація вулиць (доріг) – комплекс 

обов’язкових заходів, що проводяться постійно з метою одержання 

докладних відомостей про наявність та технічний стан вулиць 

(доріг) і штучних споруд в населених пунктах для раціонального 

планування робіт з їх реконструкції, ремонту та утримання. 

Технічний огляд – захід, який виконують з метою спостереження 

за станом вулиць та доріг у встановлені строки. 

Технічний паспорт – документ, у якому фіксують первісні 

технічні і експлуатаційні параметри побудованої або 

реконструйованої вулиці (дороги) і штучні споруди на основі акта 

про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта та 

проектно-технічної документації. 

Штучна споруда вулично-дорожньої мережі – інженерна 

споруда, яка призначена для руху транспортних засобів і пішоходів 

через перешкоди, а також сталого функціонування автомобільної 

дороги (мости, шляхопроводи, естакади, віадуки, тунелі, наземні та 

підземні пішохідні переходи, наплавні мости та поромні переправи, 

розв'язки доріг, підпірні стінки, галереї, уловлювальні з'їзди, 

снігозахисні споруди, протилавинні і протисельові споруди тощо). 

Червоні лінії – визначені в містобудівній документації щодо 

пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих 

вулиць, доріг, майданів, які розділяють території забудови та 

території іншого призначення. 
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2. Поняття технічного обліку і паспортизації вулиць та 
доріг, штучних споруд 

Технічний облік і паспортизацію автомобільних доріг проводять 

регіональні служби автомобільних доріг з метою отримання даних 

про наявність доріг і дорожніх споруд, їх протяжність і технічний 

стан для раціонального планування робіт з подальшого розвитку 

дорожньої мережі, реконструкції, ремонту і утримання 

експлуатованих доріг. 

Технічний облік автомобільних доріг проводиться з метою: 

- визначення довжини, конструктивних елементів, дорожніх 

споруд, будівель та підсобних споруд дорожньої служби; 

- встановлення техніко-експлуатаційного стану даної дороги на 

момент технічного обліку; 

- планомірного вивчення змін стану дороги як інженерної 

споруди для використання при плануванні робіт з реконструкції, 

ремонту та утримання доріг; 

- поліпшення організації та умов безпеки руху; 

- визначення вартості нерухомого майна дороги та її 

відображення у балансах дорожніх організацій; 

- одержання статистичних, планових та інших відомостей. 

Технічному обліку і паспортизації підлягають усі вулиці 

(дороги), штучні споруди вулично-дорожньої мережі. Кожну 

вулицю (дорогу) обліковують і паспортизують окремо. 

Паспортизацію майданів здійснюють аналогічно паспортизації 

вулиць (доріг). 

Елементами автомобільної дороги, які підлягають технічному 

обліку (згідно ЕПАД) є: смуга відведення, яка включає літні шляхи; 

земляне полотно, включаючи водовідвід; проїзна частина; дорожній 

одяг; штучні споруди; будівлі та підсобні споруди дорожньої 

служби; (в населених пунктах) тротуари, пішохідні доріжки, 

підземні та надземні комунікації в межах смуги відведення; об’єкти 

автотранспортної служби. 

При обстеженні доріг максимально використовують 

інструментальні методи. Стан ділянки автомобільної дороги 

визначається системою конструктивно-геометричних та 

транспортно-експлуатаційних показників, які визначаються для 

певних елементів дороги.  
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До системи конструктивно-геометричних показників віднесені 

геометричні параметри дороги (визначена чи приведена середня 

ширина, довжина ділянки дороги, радіуси, закладення укосів, 

повздовжні і поперечні похили, тощо) і конструктивні параметри 

проїзної частини. 

До системи транспортно-експлуатаційних показників віднесені 

такі, як рівність проїзної частини, міцність дорожнього одягу, 

коефіцієнт зчеплення коліс автомобіля з проїзною частиною, тощо. 

До цієї ж групи віднесені показники, які характеризують роботу 

транспортних засобів – це інтенсивність руху, структура 

транспортних потоків, швидкість пересування транспортних 

засобів, тощо. 

Характеристика фізичного стану проїзної частини дороги 

здійснюється з використанням системи обліку деформацій і 

руйнувань, наприклад: проломів, тріщин, зсувів, вибоїн, часткового 

або повного руйнування, пошкоджень, тощо. 

Вимірювання геометричних параметрів, оцінку ступеня 

руйнування покриття, збір даних про стан обстановки дороги та 

облаштування, рівності проїзної частини, міцності дорожньої 

конструкції, зчеплення колеса автомобіля з поверхнею покриття а 

також облік інтенсивності руху здійснюють на основі використання 

діючих методів натурних обстежень.  

Якщо технічний паспорт складають уперше для вулиці (дороги), 

що вже давно експлуатується, то за первісні приймають наявні на 

момент складання технічного паспорта її технічні та експлуатаційні 

параметри. 

Технічний облік і паспортизацію введених в експлуатацію 

автомобільних доріг проводять не пізніше ніж через півроку після 

затвердження актів державною приймальною комісією.  

Штучні споруди вулично-дорожньої мережі залежно від своїх 

розмірів можуть паспортизуватись у складі вулиці (дороги) або як 

окремий самостійний елемент вулично-дорожньої мережі. 

Технічний паспорт періодично доповнюють даними технічного 

обліку. До технічного паспорта вносять всі поточні зміни, 

спричинені проведенням ремонтних робіт. 

Зберігається документація, яка з'являється в процесі експлуатації 

споруди: акти спеціальних технічних оглядів, звіти спеціалізованих 

організацій про обстеження споруд під час приймання в 
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експлуатацію і повторних технічних оглядів, документація про 

виконані капітальні ремонти тощо. 

Всі документи технічного обліку і паспортизації доріг повинні 

бути складені окремо по кожній дорозі (ділянці), за встановленими 

формами і відповідно до діючих вимог створення, супроводження 

та актуалізації електронних і паперових банків даних з мережі 

автомобільних доріг (в тому числі СУСП, ЕПАД, АСУМ). 

Разом з традиційними можуть бути використані автоматизовані 

методи технічного обліку і паспортизації автомобільних доріг, які 

реалізуються на базі автоматизованих інформаційних систем. 

 

3. Вимоги до технічного паспорта та порядок його 
заповнення 

Паспорт автомобільної дороги – узагальнений документ, в якому 

містяться всі технічні, господарські, економічні та оціночні дані про 

дорогу та дорожні споруди за станом на строк первинного 

технічного обліку і відображують всі наступні зміни стану дороги, 

будівель і споруд, у тому числі роботи, які виконуються з поточного 

і капітального ремонтах. 

Технічний паспорт повинен містити відомості по всіх 

конструктивних елементах, об'єктах і спорудах благоустрою, 

інженерного обладнання, торговельно-побутового призначення і 

рекламоносіях у межах червоних ліній вулиць (доріг).  

Зразок технічного паспорта вулиці (дороги) та порядок його 

заповнення наведено у додатку 1 Методичних вказівок, а зразок 

технічного паспорта штучної споруди – у додатку 2. 

Ширина вулиць і доріг визначається розрахунком залежно від 

інтенсивності руху транспорту і пішоходів, складу елементів, які 

розміщуються в межах поперечного профілю (проїзні частини, 

технічні смуги для прокладання підземних комунікацій, тротуари, 

зелені насадження тощо), з урахуванням санітарно-гігієнічних 

вимог і вимог цивільної оборони. Як правило, ширина вулиць і 

доріг у межах червоних ліній приймається: 

а) магістральних вулиць 50-80 м; 
б) вулиць і доріг місцевого значення – 15-25 м. 

Технічний облік виконують за результатами натурних 

обстежень, оцінки стану вулиць та доріг. 
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Під час технічних оглядів виявляють та фіксують пошкодження 

дорожнього покриття, бордюрів, елементів інженерного обладнання 

вулиць та доріг, інженерних споруд, зливостоків та інших 

водовідвідних споруд, технічний стан і видимість технічних засобів 

регулювання дорожнього руху, наявність інших відхилень і 

дефектів, що порушують нормальну експлуатацію вулично-

дорожньої мережі. 

Під час обстежень виконують спеціальні заміри для визначення 

міцності дорожнього одягу, рівності, шорсткості та слизькості 

дорожнього покриття, проводять облік інтенсивності дорожнього 

руху. 

Обстеження міцності дорожнього одягу виконують у найбільш 

несприятливий по зволоженню дорожнього покриття 

розрахунковий період і в першу чергу на вулицях та дорогах, 

рівність дорожнього покриття яких не відповідає вимогам значень 
показників рівності дорожнього покриття, які не повинні бути 

меншими, ніж граничнодопустимі значення показника рівності при 

вимірюванні 3-метровою планкою чи поштовхоміром додатку [7]. 

Обстеження вулиць та доріг може бути лінійним або вибірковим. 

Під час лінійних обстежень транспортно-експлуатаційні показники 

визначають по всій вулиці (дорозі), а під час вибіркових –- тільки на 

окремих її контрольних ділянках або точках. 

Під час лінійних обстежень міцності дорожнього одягу заміри 

його загального модуля пружності виконують через 50 м. 

Під час вибіркових обстежень міцності дорожнього одягу заміри 

його загального модуля пружності виконують в контрольних 

точках. 

Контрольні точки під час вибіркових обстежень рівності та 

шорсткості (слизькості) дорожнього покриття визначають на 

ділянках вулиці (дороги), які мають однакову конструкцію 

дорожнього одягу, пошкодження (дефекти) дорожнього покриття, 

інтенсивність руху транспортних засобів і можуть бути віднесені до 

одного типу місцевості за умов зволоження. Довжина контрольної 

ділянки повинна становити 50 – 500 м. 

Під час обстеження вулиць та доріг проводяться вимірювання 

параметрів транспортно-експлуатаційного стану вулиць та доріг. 

Порядок підготовки до вимірювань, оброблення даних і 

оформлення результатів вимірювання параметрів транспортно-
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експлуатаційного стану вулиць та доріг виконують відповідно до 

[7,8]. 

Фактичні значення показників транспортно-експлуатаційного 

стану вулиць та доріг, отримані внаслідок проведення обстежень, 

порівнюють з граничнодопустимими, після чого визначають вид, 

склад та обсяги ремонтних робіт, які необхідно виконати для 

забезпечення їх нормальної експлуатації. 

Дані технічного обліку вулиці (дороги) заносять до її технічного 

паспорта станом на перше січня наступного року. 

З метою удосконалення методів технічного обліку і 

паспортизації вулиць (доріг) і штучних споруд, одержання більш 

повної об'єктивної інформації про їх стан і підвищення 

продуктивності праці під час збору та обробки даних доцільно 

впроваджувати автоматизовані системи технічної паспортизації 

вулиць (доріг) на основі використання сучасної електронно-

обчислювальної техніки. 

Технічний облік і паспортизацію виконує балансоутримувач 

вулично-дорожньої мережі. 

До виконання робіт з технічного обліку і паспортизації вулиць 

(доріг) на договірних умовах можуть залучатися проектні, науково-

дослідні та інші спеціалізовані організації. 

Роботи з технічного обліку і паспортизації вулиць (доріг) і 

штучних споруд фінансують за рахунок коштів, які виділяють на 

утримання вулично-дорожньої мережі. 

Організація, що видала технічний паспорт, відповідає за 

достовірність паспортних показників, а також за встановлення 

обмежень режимів експлуатації. 

Обстеження вулиць (доріг) з метою їх паспортизації повинно 

бути виконано за допомогою відповідних приладів і інструментів. 

Якщо немає топо-геодезичних та інженерно-геологічних матеріалів, 

обстеження для їх одержання слід виконувати в першу чергу. 

Інформацію щодо червоних ліній вулиці (дороги) експлуатаційна 

організація отримує у відповідних органах архітектури та 

містобудування. 

Під час складання або коригування планів (схем) слід 

враховувати вимоги положень пункту 3 додатку 1, а також такі 

вимоги: 

а) у разі наявності плану вулиці (дороги) в масштабі 1:500 
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знімають копію без координатної сітки, полігонометричних знаків, 

марок реперів нівелювання, яку використовують як абрис; 

б) коригування абрису виконують шляхом порівняння з 

результатами вимірювання ширини вулиці (дороги) в червоних 

лініях, уточнення кількості перехресть, кількості оглядових і 

водоприймальних колодязів на проїзній частині, зеленій смузі і 

тротуарах, дорожніх знаків, пристроїв регулювання вуличного руху; 

в) якщо ситуаційний план вулиці (дороги) змінився більш ніж на 

50%, необхідно виконувати нову зйомку; 

г) усі комунікації (водопроводи, дощова та побутова каналізація, 

газопроводи, теплопроводи, спеціальні трубопроводи промислових 

підприємств, кабельні мережі високого, низького, слабкого струму, 

загальні колектори, тунелі для розміщення кабелів і трубопроводів 

різного призначення тощо) в абрисі та на плані позначають 

умовними знаками, прийнятими для певного виду комунікацій. 

Місцезнаходження та інші відомості про них уточнюють в 

експлуатаційних організаціях; 

ґ) ескізи оглядових колодязів дощової каналізації виконують 

тільки за наявності декількох приєднань, перепадів, складних форм 

у перерізі. На ескізах позначають розміри, діаметри приєднаних 

труб і розміри труб головного колектора. Ескіз розміщують поруч 

на вільному місці плану вулиці (дороги); 

д) павільйони, навіси, лави на зупинках громадського транспорту 

фіксують на плані вулиці. Там само слід помістити їх ескіз у двох 

проекціях з визначенням матеріалу виконання; 

е) якщо на вулиці розміщено газетно-журнальні кіоски, кіоски 

торговельних організацій, організацій побутових послуг, їх слід 

нанести на план без ескізів; 

є) на плані показують розміщення зелених насаджень, їх відстань 

від проїзної частини та висоту кущів; 

ж) на перехрестях, транспортних розв'язках та пішохідних 

переходах вимірюють величини трикутника видимості. Дані 

вносять до плану організації дорожнього руху; 

з) усі криві в плані, профілі та на перехрестях повинні 

позначатись величиною радіуса в метрах та ухилу відповідного 

віражу в проміле. Величини спусків та підйомів позначають у 

відсотках. Поперечні ухили проїзної частини позначають через 

кожні 10 метрів у проміле; 
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и) підпірні стіни, парапети, берегоукріплення на плані 

позначають умовними позначками, виконують прив'язку їх початку 

і кінця до пікетажу, роблять ескіз поперечного перерізу в масштабі 

1:100, який розміщують на плані; 

і) аналогічно підпірним стінкам фіксують на плані сходи; 

ї) трамвайні зупинки, розміщені на відокремлених острівцях 

безпеки в межах проїзної частини вулиці (дороги), зараховують у 

площу трамвайного полотна; 

й) під час паспортизації вулиці (дороги) підземні пішохідні 

переходи вимірюють в обсягах, необхідних для ескізу поперечного 

перерізу; 

к) категорію вулиці та значення модуля пружності вказують 

згідно з діючими державними будівельними нормами. 

Міст (шляхопровід) фіксують у процесі зйомки на плані вулиці 

(дороги), а всі дані, ескізи, фотографії долучають до технічного 

паспорта. Ескіз мосту (шляхопроводу) роблять у двох проекціях. 

Під час зйомки і паспортизації мостів (шляхопроводів) 

незалежно від їх довжини в польових умовах вимірюють такі 

параметри: 

а) довжину мосту по настилу або між задніми гранями шафових 

стін; 

б) відстань між осями ферм, опор, прогонів; 

в) ширину проїзної частини і тротуарів або запобіжних смуг; 

г) підмостовий габарит; 

ґ) ширину між перилами; 

д) висоту прогонової будівлі; 

е) розміри основних елементів мосту в поперечному перерізі та 

транспортного огородження і його конструкції; 

є) розрахункове навантаження на міст (шляхопровід); 

ж) середній коефіцієнт зчеплення покриття проїзної частини. 

Під час зйомки канав і відкритих лотків необхідно зафіксувати 

довжини, перерізи, уклони, матеріал лотків, спосіб укріплення 

канав. 

Під час зйомки труб і лотків, що пропускають воду під вулицею 

(дорогою), необхідно зафіксувати їх основні розміри і матеріал. 

Під час паспортизації вулиці, яка є набережною, в нижній 

частині плану креслять фасад лицьової стінки набережної в тому 

самому масштабі, а збоку - розріз стінки у будь-якому довільному 
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масштабі. На фасадах і розрізах зазначають висоту над та під рівнем 

води, облицювання, сходи, оголовки вихідних труб. 

Під час обстеження при паспортизації дорожнього покриття слід 

враховувати такі вимоги: 

а) для визначення конструкції дорожнього одягу слід пробити 

лунки на двох поперечниках кожного кілометра (при довжині 

вулиці менше одного кілометра не менше ніж на двох 

поперечниках); 

б) у разі наявності декількох типів покриттів і відсутності 

технічної документації лунки в дорожньому одязі слід виконувати 

на всіх ділянках незалежно від їх довжини; 

в) на кожному поперечнику при проїзних частинах, що мають дві 

або більше смуги руху у кожному напрямку, пробивають не менше 

двох лунок на відстані 1,2 метра від краю проїзної частини. При 

ширині проїзної частини 6 м і менше достатньо однієї лунки; 

г) для визначення конструкції одягу на тротуарах пробивають по 

одній лунці на лівому і правому тротуарі на тих поперечниках, що і 

на проїзній частині; 

ґ) значення коефіцієнта зчеплення дорожнього покриття 

вимірюють по кожній смузі руху окремо через кожні 10 метрів і 

зводять до коефіцієнта зчеплення; 

д) рівність поверхні дорожнього покриття слід вимірювати 

поштовхоміром або 3-метровою рейкою по кожній смузі окремо; 

е) модуль пружності дорожнього одягу визначають шляхом 

вимірювання прогину під час статичного або динамічного його 

навантаження. 

Дані про інженерно-геологічні умови складають на основі 

використання матеріалів попередніх вишукувань, які є у 

розпорядженні відповідних органів архітектури та містобудування і 

проектно-вишукувальних організацій. 

У разі відсутності матеріалів попередніх вишукувань необхідно 

виконувати буріння свердловин глибиною не менш ніж 1,5 м від 

верху дорожнього одягу. Свердловини повинні бути пробурені 

через 500 метрів, але не менше трьох. Отримані дані повинні бути в 

обсязі, достатньому для складання геолого-літологічного розрізу з 

найменуванням ґрунтів, які були виявлені під час візуального 

обстеження зразків у польових умовах. 

Відомості про глибину залягання рівня ґрунтових вод з 
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урахуванням багаторічного найвищого його положення у разі 

необхідності можуть уточнюватись за даними обстежень 

розташованих поблизу колодязів з урахуванням опитування 

місцевих жителів. 

Проект (схема) організації дорожнього руху складається на 

окремому аркуші з нанесенням розмітки, дорожніх знаків, 

світлофорів, огороджень і засобів із зазначенням їх прив’язки. 

У створі ламп освітлення вимірюють і позначають фактичну 

величину освітленості проїзної частини. 

На окремому плані складають та щомісячно доповнюють 

картографічний аналіз усіх дорожньо-транспортних пригод (далі - 

ДТП). На плані фіксують місце, де виникла ДТП, роблять лінію 

виноски на вільне місце плану, на якому фіксують дату та час ДТП, 

метеорологічні умови, при яких мала місце ДТП. Надалі (за потреби 

- на окремому додатку до плану) фіксують за даними ДАІ дорожні 

умови, причини та наслідки ДТП, приписи (за наявності) ДАІ. 

 

4. Порядок виконання практичної роботи 

Для виконання практичних робіт з технічного обліку і 

паспортизації вулиць, доріг та штучних споруд навчальна група 

поділяється на підгрупи (3-4 студенти).  

Технічний облік і паспортизація вулиць та штучних споруд 

виконується окремо для кожного варіанту. 

Варіанти для виконання робіт 

Номер 

варіанту 

Найменування вулиці, дороги Найменування штучної 

споруди 

Варіант 1 вул. Чорновола від перетину з 

вул. Приходька до перетину з 

вул. Мірющенка 

Міст через р. Устя по вул. 

С. Бандери 

Варіант 2 вул. Мірющенка від перетину з 

вул. Чорновола до перетину з 

вул. Студентська 

Шлюз із шандорів по вул. 

Басівкутська 

Варіант 3 вул. Приходька від перетину з 

вул. Чорновола до перетину з 

вул. Студентська 

Шляхопровід залізничної 

дороги по вул. Басівкутська 

Варіант 4 Вул. кн. Ольги від перетину з 

вул. Київська до перетину з 

вул. Приходька 

Розв’язка на перетині 

вулиць Студентська – 

Курчатова – Відінська – 

Приходька – Мірющенка  
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Додаток 1 
ЗРАЗОК 

 

1. Перша сторінка технічного паспорта 

 

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ 

 

вулиці (дороги)________________________(________________________) 
                                                                                                    (попереднє найменування) 

від вул. ____________________ до вул. _____________________________ 

________________________________________________________________ 
(найменування експлуатаційної організації) 

 

Складач технічного паспорта _______________________________________ 
                                                              (найменування організації, яка склала технічний паспорт) 

 

Складений станом на ________________20__ року 

Внесено зміни ________________20__ року 

 ________________20__ року 

 ________________20__ року 

 

Керівник організації  

складача технічного паспорта 

_____________ 
(підпис) 

(______________) 
(П.І.Б.) 

 

М.П. 

 

м. ________  

20__ рік 

 

 

2. Наступні сторінки паспорта 

 

Розділ I. Загальні дані  
1.1. Рік будівництва (реконструкції) вулиці ______________  

1.2. Категорія вулиці відповідно до ДБН__________________ 

1.3. Протяжність вулиці (дороги)________________________м 

1.4. Ширина вулиці в червоних лініях: максимальна ___ м; мінімальна __м; 

середня ______м. 

1.5. Ширина вулиці в лініях забудови: максимальна ___м; мінімальна __м;  

середня ___м 

1.6. Ширина проїзної частини ___м  

1.7. Ширина тротуарів: парної сторони ___м; непарної сторони___м. 
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1.8. Площа проїзної частини ____ кв. м, 

у тому числі по покриттях: 

асфальтобетонне ___ кв. м 

бетонне ______ кв. м 

бруківка ______ кв. м 

мозаїка _______ кв. м 

щебеневе _____ кв. м 

ґрунтове ______ кв. м 

1.9. Площа тротуарів ____ кв. м, 

 у тому числі з твердим покриттям: _____ кв. м 

1.10. Кількість перехресть ____ одиниць, 

 серед них:  

 регульованих ____ одиниць 

 нерегульованих _____ одиниць 

 в різних рівнях _____ одиниць 

1.11. Кількість переїздів ____ одиниць, 

 у тому числі: 

 трамвайних _____ одиниць 

 залізничних _____ одиниць 

1.12. Радіуси горизонтальних кривих ____м 

1.13. Середня швидкість руху автомобільного транспорту _____ км/год. 

1.14. Віражі та їх ухили _____ одиниць/% 

1.15. Кількість колодязів ____ одиниць 

1.15.1. На проїзній частині ________ одиниць, 

серед них за комунікаціями: 

 каналізація _______ одиниць 

 тепломережа ______ одиниць 

 водопровід ________ одиниць 

 телефон  __________ одиниць 

 газопровід _________ одиниць 

 водостоки  _________ одиниць, 

1.15.2. На тротуарах  _________  одиниць 

серед них за комунікаціями: 

 каналізація  _______ одиниць 

 тепломережа ______ одиниць 

 водопровід ________ одиниць 

 телефон __________ одиниць 

 газопровід ________ одиниць 

 водостоки ________ одиниць 

1.16. Бортові камені _____ пог. м, 

у тому числі: 

 гранітні _____ пог. м 
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 бетонні _____ пог. м 

 бетонні підвищені _____ пог. м 

1.17. Замощені підзори __________ пог. м _____________ кв. м 

1.18. Підпорні стінки ______  пог. м, 

у тому числі: 

 бетонні ______ пог. м 

 залізобетонні ____ пог. м 

 бутові _______ пог. м 

1.19. Сходи _______ пог. м, у тому числі:  

між вул. _____________________та вул. _______________________ 

кількість маршів ________ одиниць 

 кількість східців ________ одиниць 

 дерев'яні ________ м 

 бетонні _________  м 

 залізобетонні ____  м 

 металеві ________  м 

 кам'яні _________  м 

1.20. Підземні споруди та їх розташування 

Найменування 

споруди 

Під 

проїзною 

частиною 

Під лівим 

тротуаром 

Під правим

тротуаром 

На смузі 

зелених 

насаджень 

Під 

трамвайним 

полотном 

В 

інших 

місцях 

       

       

       

       

1.21. Дані про ґрунти та ґрунтові води________________________________ 

1.21.1. Характеристики ґрунту земляного полотна відповідно до ДБН______ 

________________________________________________________________ 

1.21.2. Рівень ґрунтових вод від низу дорожнього одягу __________м 

1.21.3. Значення модуля пружності підстилаючого шару ґрунту за ДБН 

____ МПа 

1.22. Пішохідні переходи:  наземні __________ одиниць 

 підземні __________ одиниць 

 надземні __________ одиниць 

1.23. Освітленість проїзної частини, середня ____________лк 

1.24. Схеми конструкцій проїзної частини: ____________ см 

____________ см 

____________  см 

____________ см 

1.25. Схеми конструкцій тротуарів ___________ см 

____________ см 

____________ см  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

1.26. Зміни конструкції дорожнього одягу за часом: 

                           20___ рік                  20___ рік                   20___ рік 

Проїзна частина___________ см ___________ см ___________ см 

                                      ___________ см ___________ см ___________ см 

                                      ___________ см  ___________ см ___________ см 

                                      ___________ см  ___________ см ___________ см 

Тротуари                 ___________ см  ___________ см ___________ см 

                                       __________  см  ___________ см ___________ см 

                                       __________  см  ___________ см ___________ см 

1.27. Технічні засоби регулювання вуличного руху: 

світлофори ____________ одиниць, дорожні знаки ___ одиниць,  

транспортне огородження ______м, пішохідне огородження __м,  

розмітка проїзної частини ______м, направляючі острівки ___ одиниць, 

острівки безпеки ________ одиниць. 

1.28. Дощова каналізація: 

1.28.1. Тип водовідвідної системи_________________________ 
                                                                              (відкрита, закрита чи змішана) 

1.28.2. Протяжність  ______ пог. м 

1.28.3. Переріз _______ (Н, В, або Д), м 

1.28.4. Матеріал __________________________________________ 

1.28.5. Протяжність рукавів між водоприймальними та оглядовими 

колодязями ___________________ м 

1.28.6. Кількість водоприймальних колодязів _____________ одиниць, 

 серед них: 

 односекційних _______ одиниць, двосекційних _______  одиниць, 

трисекційних ______ одиниць і більше ________ одиниць 

1.28.7. Кількість оглядових колодязів  ________ одиниць 

1.28.8. Наявність постійного водостоку ______  куб. м/с 

1.28.9. Площа водозбірного басейну _____ га 

1.28.10. З яких вулиць підключена дощова каналізація та її діаметр 

________________________________________________________________ 

1.28.11. Наявність підключень з прилеглих територій__________________ 

________________________________________________________________ 
                                                                 (підприємства, організації тощо) 

 

Розділ II. Дані про експлуатацію 

2.1. Інтенсивність руху усіх видів автомобільного транспорту на 20__ рік 

(рік проведення паспортизації) __________________ автомобілів на добу. 

                                           20__ рік                   20__ рік                    20__ рік 

Склад автотранспорту: 

                              легкові __________%     _________%                ________% 

вантажні за марками та вантажопідйомністю: 
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________________  __________%     _________%                ________% 

________________  __________%      _________%                ________% 

________________  __________%      _________%               ________% 

2.2. Наявність громадського транспорту: 

                                       20__ рік                     20__ рік                         20 __ рік 

автобуси за марками  

______________         __________%            _________%                ________% 

______________         __________%            _________%                ________% 

______________         __________%            _________%                ________% 

тролейбуси за марками 

______________         __________%            _________%                ________% 

______________         __________%            _________%                ________% 

2.3. Загальні щорічні висновки про роботу вулиці (дороги) після 

обстеження, що організовують і проводять дорожньо-експлуатаційні 

організації з обов'язковою участю ДАІ, автотранспортних підприємств, 

трамвайно-тролейбусних управлінь, комунальних та інших 

заінтересованих служб: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Перелік документів, що додаються до технічного паспорта 

№ 

з/п 
Найменування 

Дата 

складання 
Масштаб

Кількість 

аркушів 
Примітка

1 План вулиці (м 1:500)     

2 Поперечні профілі в 

характерних місцях 
    

3 Схема організації 

дорожнього руху 
    

4 Картографічний аналіз ДТП     

 

3. Остання сторінка технічного паспорта 

 

Розділ ІІІ. Порядок заповнення технічного паспорта вулиці (дороги) 

 

3.1. Внесення поточних змін до технічного паспорта виконує 

експлуатаційна організація на основі актів виконаних робіт з реконструкції 

та капітального ремонту, а також натурних обстежень після закінчення 

місяця з дня виконання робіт. 

3.2. Поточні зміни виконують у відповідних розділах паспортів та в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

плані з дотриманням таких вимог: 

а) заміну дорожнього одягу по всій вулиці або на деяких ділянках 

вказують на плані відповідною умовною позначкою; 

б) зняття трамвайних колій позначають на плані закресленням 

хрестиками червоною тушшю через кожні 3 см по кожній рейці в 

шаховому порядку; 

в) у разі зміни конфігурації проїзної частини і фасадних ліній також 

закреслюють стару лінію, а нову наносять чорною тушшю; 

г) вилучення з вулиці рядової посадки дерев, ліній електроосвітлення 

(стовпи), каналізації, водовідводів, повітряних та підземних ліній 

електромереж, газопроводів позначають закресленням хрестиками 

червоною тушшю; 

ґ) якщо до плану вносять надто багато змін, необхідно накреслити 

новий план, а в старому зробити напис про заміну його новим із 

зазначенням часу заміни його новим і прізвища робітника, який зробив цю 

заміну; 

д) у разі внесення незначних змін на плані також роблять запис про час 

виправлення за підписом працівника, який вніс зміни; 

е) якщо проводять поточні зміни на штучних спорудах (мости, труби, 

берегоукріплювальні споруди, тунелі тощо), виправлення в кресленик і 

схеми не вносять, а виконують новий кресленик. 

3.3. Загальні щорічні висновки про роботу вулиці (дороги) вносять до 

технічного паспорта на підставі актів середніх (весняного і осіннього) 

технічних обстежень, що організують і проводять дорожньо-

експлуатаційні організації з обов'язковою участю ДАІ, автотранспортних 

підприємств, трамвайно-тролейбусних управлінь, комунальних та інших 

заінтересованих служб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

Додаток 2 
ЗРАЗОК 

 

1. Перша сторінка технічного паспорта 

 

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ 

штучної споруди 

_____________________________ 
(найменування споруди) 

__________________________________________(_____________________) 
                            (найменування вулиці)                             (попереднє найменування вулиці) 

_______________________________________________________________ 
(перепона, що перетинається) 

 

Складач технічного паспорта______________________________________ 
                                                  (найменування організації, яка склала паспорт) 

 

Складений станом на ______________20__ року 

                                           Внесено зміни: 

                                                                                ______________20__ року 

                                                                                ______________20__ року 

                                                                                ______________20__ року 

 

Керівник організації 

складача технічного паспорта _____________ (__________________) 
   (підпис)      (П.І.Б.)     

М.П. 

 

 

м. __________ 

20__ рік 

 

 

2. Наступні сторінки технічного паспорта 

 

Загальні відомості 
1. Вид споруди _______________________________________________________ 
                                                                      (автомобільний, пішохідний міст, шляхопровід, 

______________________________________________________________________ 
                                        міст , сумісний з трамваєм, тролейбусом, метрополітеном) 

2. Перепона, що перетинається _____________________________________ 

3. Характеристика перепони, що перетинається _________________________ 

3.1. Категорія вулиці (дороги) ______________________________________ 
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3.2. Ширина проїзної частини __________м 

3.3. Ширина тротуарів  _______ м 

3.4. Кількість колій: залізничних, трамвайних, метрополітену______ 

3.5. Ширина по дзеркалу річки _____ м 

3.6. Глибина під час межені _____ м 

3.7. Швидкість течії ____________м/с 

3.8. Комунікації (характеристика, кількість) _______________________ 

4. Рік будівництва споруди ______________ 

5. Проектна організація  ________________ 

6. Будівельна організація _______________ 

7. Підмостовий габарит ________________ 

8. Проектне навантаження ______________ 

9. Протяжність споруди  _________м 

10. Отвір моста _________________ 

11. Габарит по висоті ____________ 

12. Габарит по ширині ___________ 

13. Ширина тротуарів ___________ м 

14. Схема споруди _______________ 

15. Особливості розташування споруди і підходів (кут скісності, криві в 

плані та в профілі) _______________________________________________ 

16. Ухили проїзної частини:  

поздовжній __________________% 

поперечний __________________% 

17. Покриття проїзної частини _______________  

18. Тип водовідводу ________________________ 

19. Опис конструкції деформаційних швів ____________________________ 

20. Транспортні огородження на споруді довжина _____м, висота _____м 

21. Тротуари на споруді (конструкція) ___________________ 

 Перила (тип, висота) _________________________________ 

22. Висота насипу: 

перед спорудою _________________________________ 

за спорудою ____________________________________ 

23. Тип регуляційних споруд: ______________________ 

24. Укріплення конусів, дамб: 

Тип сполучення з підходами _______________________ 
(перехідні плити – є/немає) 

25. Дати обстежень: 

попередніх __________________  

поточного ___________________ 

26. Відомості про реконструкцію ___________________ 

27. Відомості про ремонти _________________________ 

28. Сейсмічні пристрої (тип) _______________________ 
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29. Тип та характеристика прокладених комунікацій: __________________ 
(власник, адреса, номери телефонів) 

30. Інші відомості: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

31. Опис конструктивних елементів споруд 

Таблиця 1 

№ 

з/п 

Найменування 

конструктивних елементів 

Опис конструктивних елементів 

(матеріал, конструкція) 

1. Фундаменти (підвалини)  

2. Опори  

3. Стіни  

4. Перекриття  

5. Прогінні будови  

6. Пішохідна частина  

7. Огорожа  

8. Оздоблення  

9. Водовідвід  

10. Сходи  

11. Льодорізи (дамби)  

 

32. Фарбування металоконструкцій  

Таблиця 2 

Найменування 

елементів 

Рік фарбування 

20___ 20___ 20___ 20___ 20___ 

      

      

 

33. Тривалі обмеження руху по споруді 

Таблиця 3 

Дата 

введення 

обмеження 

Характер 

обмеження 

Причини 

обмеження 

Дата 

усунення 

обмеження 

Запроваджені заходи, які 

дозволяють 

усунути обмеження 

     

     

 

34. Виконані ремонтні роботи на споруді 

Таблиця 4 
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Дата початку та 

закінчення 

робіт 

Опис робіт Тип ремонту Обсяги робіт 

    

    

    

 

35. Події на споруді, серед них дорожньо-транспортні 

Таблиця 5 

Дата 

події 
Стислий опис події 

Наслідки 

події 

Заходи, що вжиті в зв'язку з 

подією 

    

    

    

 

36. Технічні огляди споруди 

Таблиця 6 

Дата і вид 

технічного 

огляду 

Ким 

виконано 

технічний 

огляд 

Результати технічного огляду 

основних елементів споруди 

(стисло) з викладенням 

необхідних заходів та терміну 

виконання 

Заходи, 

запроваджені 

для 

ліквідації 

дефектів 

    

    

 

37. Перелік документів, що додаються до технічного паспорта 

Таблиця 7 

№ 

з/п 

Найменування 

документа 

Дата 

складання 
Масштаб 

Кількість 

аркушів 
Примітка 

1 

Загальний вигляд 

мосту 

(шляхопроводу) 

    

2 
Ситуаційний план з 

ескізами 

    

3 Фотографії     
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1. ДБН В.2.3.4:2007 Споруди транспорту. Автомобільні 

дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво. 

2. ДБН В.2.3-5-2001 Споруди транспорту. Вулиці та дороги 

населених пунктів. 

3. ДСТУ 2735-94 Огородження дорожні і напрямні пристрої. 

Правила використання. Вимоги безпеки дорожнього руху 

4. ДСТУ 2935-94 Безпека дорожнього руху. Терміни та 

визначення. 

5. ДСТУ 3587-97 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, 

вулиці, залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану. 

6. ДСТУ 7168:2010 Безпека дорожнього руху. Огородження 

дорожні тимчасові. Загальні технічні умови. 

7. ДСТУ Б В.2-3-3-2000 Дороги автомобільні та аеродроми. Методи 

вимірювань нерівностей основ і покриттів. 

8. ДСТУ Б В.2.3-8-2003 Споруди транспорту. Дорожні покриття. 

Методи вимірювання зчіпних якостей. 

9. Технічні правила ремонту і утримання вулиць та доріг 

населених пунктів, наказ Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України 

14.02.2012 р. № 54. 

12. П-Г.1-218-113-2009 Технічні правила ремонту та утримання 

автомобільних доріг загального користування України. 

10. СОУ 45.2-00018112-066:2011 Безпека дорожнього руху. 

Порядок проведення лінійного аналізу аварійності та оцінка умов 

безпеки руху на автомобільних дорогах загального користування. 

11. ПОР-218-141-2000 Порядок обліку руху транспортних 

засобів на автомобільних дорогах загального користування. 

12. М 218-03450778-652:2008 Методика оцінки рівнів безпеки 

руху на автомобільних дорогах України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


