
 На засідання комісії з питань ТЕБ та НС  

м. Київ, 23 жовтня 2018 року, 14.00 год. 

 

 

 

 

Інформаційна довідка 
Служби автомобільних доріг у Київській області 

 

 

1. Про взаємодію Київської ОДА та КМДА щодо сталого проїзду 

автотранспорту по дорогах загального користування Київської 

області та м. Києва під час погіршення погодних умов в осінньо-

зимовий період 2018/19 року  

 

 

Про організаційні заходи щодо підготовки дорожнього 

комплексу до роботи в осінньо-зимовий період 2018/19 року  

 

 
            Відповідно до розпорядження Київської облдержадміністрації № 302 від 

14.05.2018 та на виконання наказу Укравтодору № 154 від 07.05.2018 Службою 

автомобільних доріг у Київській області підготовлено наказ «Про організацію 

підготовки дорожнього господарства Київської області до роботи в осінньо-

зимовий період 2018-2019 років» від 18.05.2018 року № 32, яким визначено 

відповідальних осіб та створено комісію з питань підготовки, за участю 

представників замовника та підрядних організацій. 

 

 

            Службою розроблені та затверджені спільні з підрядними організаціями 

– ДП «Київський облдорупр», ПП «Автомагістраль» та ПрАТ «Коммунтранс» 

заходи з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період, згідно яких 

передбачено виконання запланованих заходів в термін до 01.11.2018 р., 

зокрема: 
          - заготівля технічної солі та піску (відсіву) – не менше 60 % від потреби, 

холодних емульсійно-мінеральних сумішей (60%), а також не зменшуваний               

10-ти денний резервний запас паливно-мастильних матеріалів; 

          - завершення підготовки та ремонту дорожньої техніки, яка буде задіяна 

на зимовому утриманні доріг, в тому числі мобільного загону, а також 

укладання угод на залучення необхідної дорожньої техніки сторонніх 

організацій для ліквідації снігових заметів, у тому числі по лінії ДСНС, тощо. 



Планові та фактичні обсяги заготівлі 

протиожеледних матеріалів 

 
ЗАГАЛОМ по Київській області: 

 

 
             

 

 

 

          Недотримання ДП «Київський облдорупр» термінів заготівлі 

протиожеледних матеріалів згідно наданих Службі графіків спричинене 

недостатністю коштів у підрядника, в першу чергу коштів необхідних на 

транспортно-заготівельні витрати.  

 

 

Підготовка дорожньої техніки: 
 

ЗАГАЛОМ по Київській області: 

Планується задіяти до виконання робіт – 485 одиниць дорожньої техніки,  

 
Дорожня техніка План, 

одиниць 

Факт, 

одиниць 

Піскорозкидачі 208 128 

Солерозподілювачі 30 18 

Навантажувальна техніка 78 56 

Бульдозери 18 9 

Автогрейдери 41 29 

Роторні снігоочищувачі 11 6 

Трактори з навісним обладнання 99 38 

Всього: 485 284 
 

             До виконання робіт по зимового утримання доріг планується залучати 

дорожню техніку сторонніх організацій (орієнтовно 29 од.), з якими 

проводиться робота по укладанню відповідних договорів.  

 

             Також створений мобільний загін у складі: 4 роторних снігоочищувачі, 

2 автогрейдери, 2 навантажувачі – загалом 8 одиниць, який у випадках 

надзвичайних ситуацій в зимовий період спрямовується для виконання робіт на 

ділянки доріг з найбільш утрудненими умовами проїзду, а при необхідності за 

вказівкою Укравтодору в інші області України.  

 

              На виконання заходів з підготовки до сталої роботи дорожніх 

господарств в осінньо-зимовий період планується витратити коштів на суму 

близько 73,4 млн. грн, в тому числі на заготівлю фрикційних матеріалів та 

технічної солі – 50,9 млн. грн., підготовку дорожньої техніки – 10 млн. грн.,                   

Назва ПОМ План, тис.тонн Факт, тис.тонн 

Пісок (відсів) 117,1 21,7 

Технічна сіль 21,9 6,33 



10-ти денного незменшуваного запасу паливо-мастильних матеріалів – 4,6 млн. 

грн. та інше (підготовка  житлових, та виробничих споруд, котелень, палива для 

котелень, підготовка комплектів дорожніх знаків, снігозатримних щитів, 

заготівля холодних сумішей для аварійного ямкового ремонту) – 7,9 млн. грн. 

             Дорожніми підприємствами у відповідності до вимог чинних 

нормативних документів розроблені схеми та графіки черговості ліквідації 

зимової слизькості та очищення доріг від снігу.  

 

             Ведеться підготовка 980 комплектів попереджувальних дорожніх 

знаків, для інформування водіїв про можливе виникнення ожеледі на покритті, 

які будуть встановлюватися перед початком зимового періоду на дорогах. 

 

             Також з метою недопущення виникнення переметів на дорогах, вздовж 

найбільш снігозаносимих ділянок планується встановлення дерев’яних 

снігозатримуючих щитів та полімерних снігозахисних сіток загальною 

протяжністю 6720 п.м. 

 

             Для оперативного реагування на зміни погодних умов в зимовий період 

Службою укладено договір з Українським гідрометеорологічним центром                        

№ 18-ІІІ/100-18 від 02.01.2018 р. щодо надання останнім прогнозної інформації 

про погоду на найближчу добу та 2-гу, 3-тю добу, попередження про 

небезпечні стихійні явища і різкі зміни погоди по м. Києву та Київській області. 

 

             Розроблено Алгоритм взаємодії між Дорожніми службами,  

Управліннями національної поліції у Київській області та головного управління 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області при 

виникненні надзвичайних ситуацій під час ускладнень погодних умов в 

зимовий період. 

             Алгоритмом взаємодії передбачено взаємо інформування, координацію 

дій дорожніх підприємств з підрозділами ГУ ДСНС та Управління національної 

поліції у Київській області під час складних погодних умов в зимовий період. 

             З метою координації дій дорожніх підприємств, забезпечення 

належного виконання робіт з експлуатаційного утримання доріг під час 

складних погодних умов в зимовий період створено оперативний штаб з числа 

відповідальних посадових осіб Служби автомобільних доріг у Київській області 

та ДП «Київський облдорупр». 

 

            Для недопущення виникнення транспортних заторів під час ускладнень 

погодних умов підготовлено місця для стоянки транзитного автотранспорту на 

стаціонарних площадках та площадках пунктів сервісу на основних напрямках 

державних доріг (по а/д М-01, М-03, М-05, М-06, М-07, Н-01, Н-08, Р-03).  

- стаціонарні площадки – 33 шт (кількість місць для стоянки – 462 

одиниці), 

- площадки пунктів сервісу – 26 шт (кількість місць для стоянки – 521 од.) 

            З цією метою на основних під’їзних дорогах до м. Києва визначено                  

25 місць для зупинки працівниками поліції великовагового транспорту на 

узбіччі доріг. 



Пропозиції: 

 

            З метою мінімізації заторових явищ руху автотранспорту на 

основних під’їздах до м. Києва під час ускладнень погодних умов в 

зимовий період Служба пропонує розглянути та узгодити «Маршрут руху 

транзитного транспорту» за умови своєчасного проведення на визначених 

ділянках доріг заходів з обробки їх ПОМ та снігоочищенню (додається). 

 

 

 

 

 

2. Щодо додаткового фінансування Служби автомобільних доріг у 

Київській області на утримання доріг загального користування 

 
Пропозиції: 

 
            Необхідний обсяг першочергового фінансування для заготівлі 

протиожеледних матеріалів та пального в рамках підготовки до осінньо-

зимового періоду складає 17,0 млн. грн, з приводу чого Служба звернулася 

до Київської ОДА листом від 19.10.2018 (додається). 


