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   Асоціація «Національна дорожня асоціація якості» створена з метою сприяння 
формуванню в Україні потужної конкурентоспроможної галузі промисловості по 
видобуванню піщано-гранітної сировини, її переробці та виробництві кінцевих продуктів, 
а також створення  механізму практичного впливу на розвиток дорожньої галузі в Україні 
та контролю якості дорожнього будівництва. 

          

     З початку війни Росії проти України загальна сума прямих задокументованих збитків 
інфраструктури досягла 88 млрд дол. США. За оперативною інформацією, станом на 15 
травня 2022 року внаслідок воєнних дій зазнали руйнувань різного характеру близько 8 
633 км автомобільних доріг загального користування державного значення у Волинській, 
Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Луганській, 
Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. 

      

    З початку воєнного стану дорожня інфраструктура виконувала надважливі функції – 
забезпечення можливості евакуації та переміщення населення, переміщення військової 
техніки та гуманітарних вантажів, забезпечення функціонування економіки, соціальної 
сфери та галузей промисловості. 

   

   Державна цільова економічна програма розвитку автомобільних доріг загального 
користування державного значення на 2018-2022 роки, затверджена постановою Кабінету 
Міністрів України від 21 березня 2018 року No 382, та на даний час виконання планових 
обсягів робіт на 2022 рік фактично зупинено внаслідок воєнних дій, при цьому різного 
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ступеню руйнувань зазнали ділянки доріг та їх складові, які були збудовані або 
відремонтовані в рамках реалізації програми. 

         

 Наразі існують ключові обмеження щодо відновлення дорожньої інфраструктури:  

• відсутність фінансових ресурсів для відновлення зруйнованої дорожньої 
інфраструктури, а також виконання ремонтно-будівельних робіт на інших пріоритетних 
автомобільних дорогах; 

• відсутність вітчизняного виробництва якісного дорожнього бітуму, транспортних 
засобів,порушення виробництва і постачання інших матеріалів; 

• необхідність розмінування відповідних об’єктів та визначення їх реального технічного 
стану, включаючи вимоги до безпеки дорожнього руху;  

•  відсутність фінансових ресурсів. 

    

  Підгрупа з питань відновлення сфери автомобільного, міського електричного транспорту, 
автомобільних доріг та дорожнього господарства, Національної ради з відновлення 
України від наслідків війни, почала обговорення пропозицій від усіх профільних експертів 
та Асоціацій стосовно майбутній проектів, які можуть бути запропоновані до Плану 
відновлення України - в рамках робочої групи «Відновлення та розбудова 
інфраструктури».  

          

   На думку експертів нашої Асоціації найбіль актуальними повинні стати наступні 
проекти: 

- розробка плану діджиталізації системи управління дорожнім господарством; 

- досконалення аналітично-інформаційної роботи у дорожньому господарстві; 

- запровадження  вимірювання показників транспортно-експлуатаційного стану доріг 
державного значення та планування поточного ремонту та поточного середнього 
ремонту з використанням цифрових систем (HDM IV, СУСП, СУМ тощо); 

- залучення кредитних коштів та грантів міжнародних фінансових організацій для 
будівництва автомобільних доріг; 

- забезпечення мережі автомобільних доріг загального користування об’єктами, 
призначеними для зарядження електромобілів, розташованими у 20 хвилинах 
доступності до них електромобілем; 

- забезпечення покриття мережі автомобільних доріг мобільним зв’язком з доступом до 
швидкісного інтернету.  
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    Враховуючи Вашу особисту позицію,  як голови підкомітету автомобільних доріг та 
дорожнього господарства, просимо розгляну та внести на розгляд до Підгрупи з питань 
відновлення сфери автомобільного, міського електричного транспорту, автомобільних 
доріг та дорожнього господарства, Національної ради з відновлення України від наслідків 
війни, пропозиції нашої Асоціації, та долучити наших експертів до обговорень у 
профільній робочій групі «Відновлення та розбудова інфраструктури».  

Додаток 1. Детальний план пропозицій щодо відновлення сфери аналітично-
інформаційної галузі дорожнього господарства.  

  

  

З повагою,  

Виконавчий директор  Асоціації 
«Національна дорожня асоціація якості»                  Ігор Жданюк



ПРОПОЗИЦІЇ 
щодо відновлення сфери  

аналітично-інформаційної галузі дорожнього господарства 
 

 Завдання Необхідні кроки Етапи 
відновлення* 

1 ДОРОЖНІ ТА АВАРІЙНІ РАБОТИ (система 
информації від САД, Прозорро, поліція, ДСНС, 
міністерство оборони, митниця) 

1. Налагодити роботу колл-центру 06-07.22 КСТР 

2. Поглибити співпрацю з поліцією, ДСНС, митницею мін. 
оборони для отримання оперативної інформації 

07-08.22 

2 ВИДЕОКАМЕРИ+WIM КОМПЛЕКСИ (система 
контролю транспортного потоку, сервіс для 
державних служб контролю за 
транспортними засобами) 

1. Отримати від САД перелік пошкодженого обладнання 
та Акти перевірки його стану 

06.22 КСТР 

2. Затвердити порядок розбудови 200 шт WIM згідно 
стратегічного плану розвитку 

08.22 

3 ЕЛЕКТРОННА БАЗА ДАНИХ І ЕЛЕМЕНТІВ ИТС ТА 
ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (WIM, метеостанції, 
відеокамери, камери контролю швидкості, 
табло змінної інформації, мережі передачі 
даних, світлофори, трансформаторні 
підстанції) 

1. Ресурсами Укравтодору розробити структуру єдиної 
електронної бази даних існуючих елементів ИТС 

06.22 КСТР 

2. За інформацією від САД наповнити та оперативно 
оновлювати базу даних (включаючи частково або 
повністю пошкоджене обладнання)  

07-08.22 

4 ІНВЕНТАРІЗАЦІЯ ШТУЧНИХ СПОРУД ТА 
ОБМЕЖЕНЬ НА ДОРОГАХ (мости, 
шляхопроводи). Важливо для транспортування 
негабаритної військової та техніки для 
відновлення інфраструктури 

1. Отримати від САД інформацію про розташування та 
характеристики штучних споруд на дорогах М, Н, Р (за 
необхідністю, з проведенням інструментальних 
вимірювань) 

06.22 КСТР 

2. Включити інформацію в карту Укравтодору 07.22 

3. Виконати інформаційну розсилку в поліцію, ДСНС, мін. 
оборони, митниці щодо наявності такої інформації 
 
 
 

07.22 



5 СИСТЕМА КОНТРОЛЮ СТАНУ ДОРОЖНЬОГО 
ОДЯГУ ТА СПОВІЩЕННЯ ВОДІЇВ  (сервіс як для 
служб єксплуатації доріг та водіїв) 
 

1. Інвентаризація метеостанцій по всім САД 06.22 КСТР 

2. Розробка вимог по доопрацюванню метеостанцій з 
метою інтеграції в єдину інформаційно-сповіщувальну 
систему (відображення  інформації про рух важкої 
техніки, перекриття / обмеження проїзду / повітряної 
тривоги) 

07.22 

3. Оцінка необхідного обсягу та місця встановлення 
додаткових метеостанцій з табло 

08.22 

4. Доопрацювання метеостанцій з метою інтеграції в 
єдину інформаційно-сповіщувальну систему Укравтодору, 
розробка серверної (керуючої) частини 

08-12.22 

6 САЙТ+ІНТЕРАКТИВНА КАРТА (карта для 
користувачів доріг на платформі сайту 
Укравтодора) 

1. Організація процедури передачі оперативної 
інформації від САД про зміну стану автомобільних доріг (в 
першу чергу в районах, що прилягають до зон ведення 
бойових дій) 

07.22 КСТР 

2. Внесення оперативної інформації на карту Укравтодора з 07.22 

3. Розробка інтерактивної карти на окремій платформі, зі 
зручним інтерфейсом користувача 

з 01.23 ССТР 

7 МИТНІ ТА ПРИКОРДОННІ ПУНКТИ (система 
прикордонного контролю, Е-черга) 

1. Супровід впровадження системи Е-ТТН  
2. Супровід розробки, впровадження та інтеграції з Е-ТТН 
системи Е-черга 
3. Розробка шару карти Укравтодору з зазначенням 
завантаження пунктів державного пропуску в реальному 
часі 

з 01.23 ССТР 

8 ПАСПОРТИЗАЦІЯ ДОРІГ (стан та склад шарів 
дорожнього одягу, пікетажність, склад 
транспортного потоку ті інтенсивність руху) 

1. Проведення  паспортизації з 02.23 ССТР 
2. Впровадження заходів по результатам паспортизації та 
наповнення інтерактивної карти Укравтодору 

з 07.23 

9 ЗАХОДИ З ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ 
ІНФРАСТРУКТУРНИХ ОБ‘ЄКТІВ ТА КАНАЛІВ 

1. Розробка концепції забезпечення кіберзахисту для 
існуючих мереж інфраструктури 

08-09.22 КСТР 



ЗВ’ЯЗКУ (WIM, інформаційні табло, VMS, 
камери визначення номерів, 
відеоспостереження) 

2. Впровадження рішень з кіберзахисту дорожньої  та 
придорожньої інфраструктури 

з 09.22 КСТР 

3. Розробка концепції забезпечення кіберзахисту для 
мереж інфраструктури, що будуть побудовані 

з 01.23 ССТР 

10 СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ІНТЕНСИВНОСТІ ТА 
СКЛАДУ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКУ З 
ФУНКЦІЕЮ РОЗПІЗНАВАННЯ НОМЕРІВ 
(контроль складу транспортного потоку та 
забезпечення розгалуженої мережі для Е-ТТН) 

1. Для доріг М, Н, Р розробити схему розташування 
обладнання  з метою забезпечення розгалуженої мережі 
(з урахуванням наявних WIM та тих, що плануються к 
встановленню) 

з 02.23 ССТР 

2. Впровадження системи з 05.23 

3. Розробка та реалізація  концепції розвантаження 
транспортних вузлів та міст за рахунок перерозподілу 
транспортніх потоків в реальному часі  

з 08.23 

11 ПЛАТНІ ДОРОГИ ТА ПУНКТИ КОНТРОЛЮ 
(взаємодія з операторами стягнення платиза 
проїзд) 

1. Доопрацювання концепції реалізації системи з 
урахуванням вимог повнофункціональної інтеграції в 
системи держав ЄС 

з 02.23 ССТР 

2. Організація впровадження системи за планами 
програми 

12 ОБ’ЄКТИ ПРИДОРОЖНЬОГО СЕРВІСУ (АЗС, 
парковки, готелі, ресторани) 

1. Збір даних на основі картографічних сервісів  з 03.23 ССТР 
2. Верифікація інформації за даними паспортизації доріг  з 07.23 

13 СИСТЕМА СТАНЦІЙ ЖИВЛЕННЯ ПО «ЗЕЛЕНІЙ» 
ЭНЕРГЕТИЦІ 
(відображення мережі живлення 
электротранспорту) 

1. Збір інформації щодо розташування існуючих станцій та 
внесення інформації на інтерактивну карту Укравтодору 

з 03.23 ССТР 

2. Розробка плану розширення мережі станцій живлення 
для побудови розподіленої мережі з урахуванням 
наявних точок підключення електроенергії та супутнього 
придорожнього сервісу системи Укравтодора 

з 07.23 

 
* Етапи відновлювання: 
• короткострокові / КСТР (червень 2022 р. – кінець 2022 р.) 
• середньострокові / ССТР (2023 – 2025 рр., з окремою деталізацією на 2023 р.) 
• стратегічні / СТРАТ (2026 – 2032 рр.) 


