
 

 

 

РЕЗОЛЮЦІЯ 

Круглого столу, щодо впровадження сучасних та екологічних технологій влаштування 

комунальних доріг. 

У заході прийняли участь: Замовники робіт різних рівнів: Асоціація міст України, Асоціація 

об’єднаних територіальних громад, ДП «ДерждорНДІ», КК «Київавтодор», Київська міська державна 

адміністрація, Київська ОДА, Вінницька ОДА, Хмельницька ОДА, Рівненська ОДА, Житомирська 

ОДА, Баранівська ОТГ, Рукшинська ОТГ, Бучанська міська рада, Славутська міська рада.  

Виробники плитки: ТОВ «Золотой Мандарин Квадра», ТОВ «Юнігран», ПБГ «Ковальська», ТОВ 

«ПСГ «Камбіо-Інвест». Підрядні організації: ТОВ «Бруковка», ТОВ «Іоліт-Буд», ТОФ «Форум Сейл», 

ТОВ «БМК «М-Буд». Проектні організації: ПП «НВФ «Мостопроект», ТОВ «Сім Проект». 

Замовники наголосили про ряд переваг будівництва доріг з бруківки: це екологічність, довговічність, 

ремонтопридатність та естетичність. 

Також, Замоники зазначили про ряд проблем, які їм заважають при виборі технології будівництва доріг 

з бруківки: розрахунки, техніко-економічне порівняння різних варіантів типів покриттів; 

проектування; якість продукції та робіт; сертифікація; експлуатація; гарантія; технології ремонту; 

дешевші технології для малих громад; улаштування бруківки в історичних місцях. 

Виробники плитки запропонували консультативну допомогу замовникам з озвучених ними 

проблемним моментам і зазначили, що сьогодні вже є відповіді та рішення усіх піднятих проблем. 

Висновки:  

В процесі дискусії учасники круглого столу прийшли до висновку, що застосування технології 

будівництва із штучних елементів мощення є перспективним напрямком не тільки на дорогах 

комунального значення, а й на деяких дорогах загального користування державного і місцевого 

значення (усіх категорій доріг, окрім І). Також було зазначено, що конструкції брукованих покриттів 

сприймають велике вагове навантаження та застосовуються в Аеропортах (Гонконг) та контейнерних 

терміналах (Китай), для стоянки зерновозів (Одеса) та ін. 

Пропозиції учасників: 

Вдосконалення існуючої, та розроблення нової нормативної бази (ДСТУ «Блоки мостіння бетонні для 

дорожніх та аеродромних покриттів», технічні умови, методи випробувань, настанови з влаштування, 

проектні вимоги, технологічні карти та регламенти на укладання, нормативний документ з 

влаштування покриттів автомобільних доріг, зупинок та стоянок транспортних засобів із дорожніх 

блоків мостіння.); впровадження сучасних механізмів та обладнання для механізованого будівництва; 

Підготовка спеціалістів; каталог технічних рішень та конструкцій дорожнього одягу з використання 

дорожніх блоків мостіння для облаштування комунальних доріг. 

 

Всеукраїнська дорожня Асоціація вбачає перспективним напрямком влаштування покриттів зі 

штучних елементів мощення на дорогах загального користування державного та місцевого 

значення. ВДА запропонувала усім приватним компаніям, які здійснюють господарську 

діяльність за цим напрямком об'єднатися, та спільними зусиллями впровадити всі пропозиції 

учасників Круглого столу, заради початку глобального будівництва екологічних та довговічних 

доріг. 
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