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ДОДАТКОВИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ТА ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ РОБІТ
ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ НА 2020 РІК
№№
ПідрозділОсновні вимоги замовника до кінцевого результату роботи та
Термін
Назва роботи
Ч.ч.
п.пл.
замовник
перспективи впровадження
виконання
1. ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА
1
100 Виконати аналіз та надати технічні рішення до
УЕД, ВІР
Виконати узагальнення світового і вітчизняного досвіду щодо обєктів
ІІI кв. - IV кв.
обєктів експлуатаційного утримання автомобільних
експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення на основі
2020
доріг державного значення на основі довгострокових
довгострокових договорів за принципом забезпеченя їх експлуатаційного стану (далі договорів за принципом забезпечення їх
обєктів). Розробити технічні рішення до обєктів з урахуванням адаптації до
експлуатаційного стану відповідно до нормативноконкретних умов здійснення довгострокових договорів – виключно з
правових актів
експлуатаційного утримання або з виконанням періодичних поточних ремонтів всіх
складових автомобільної дороги. Провести узгодження технічних вимог до обєктів із
нормативно-правовими актами. Провести науковий супровід впровадження технічних
рішень у встановленому порядку. Впровадження – розвиток дорожнього господарства
в частині впровадження довгострокових договорів експлуатаційного утримання
автомобільних доріг державного значення.

2

101 Виконати аналіз і розробити концептуальні та
технічні рішення щодо схем організації дорожнього
руху

УЕД, ВІР

7. БЕЗПЕКА РУХУ
Виконати аналіз вітчизняного та закордонного досвіду застосування дорожніх знаків,
розмітки, огороджень, світлофорів, напрямних стовпчиків тощо, питання
встановлення вимог до схем організації дорожнього руху та їх розроблення і
затвердження. Розробити посібник та альбом типових схем організації дорожнього
руху та дорожніх знаків індивідуального проектування (маршрутного орієнтування)
для покращення організації дорожнього руху на автомобільних дорогах загального
користування. В альбомі надати приклади рішень (схеми) для різних категорій доріг,
для транспортних розв'язок в одному рівні та в різних рівнях, для туристичних
маршрутів, заповідників, національних парків, курортних зон, спортивних
комплексів. Роботу виконати відповідно до нормативно-правових актів, будівельних
норм, нормативних документів та з урахуванням світового досвіду. Провести
науковий супровід до затвердження документів у встановленому порядку.
Впровадження – розвиток та удосконалення нормативно-технічної бази дорожнього
господарства в частині безпеки дорожнього руху.

ІІI кв. - IV кв.
2020

Коментарі

