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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

 

 

МАТЕРІАЛИ ДОРОЖНІ, ВИГОТОВЛЕНІ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ 
ХОЛОДНОГО РЕСАЙКЛІНГУ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ 

 
ROADS MATERIALS PRODUCED BY COLD RECYCLING TECHNOLOGY. 

SPECIFICATIONS 
____________________________________________________________ 

Чинний від 201Х-ХХ-ХХ 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

1.1 Цей стандарт поширюється на суміші та матеріал дорожній, 

виготовлені за технологією холодного ресайклінгу, що застосовуються для 

влаштування шарів дорожнього одягу автомобільних доріг, вулиць 

населених пунктів, площ, проїздів, доріг і майданчиків промислових та 

сільськогосподарських підприємств при новому будівництві, реконструкції 

та капітальному ремонті.  

1.2 Суміші та матеріал дорожній, виготовлені за технологією 

холодного ресайклінгу, застосовуються в усіх дорожньо-кліматичних зонах 

згідно з ДБН В.2.3-4 [16].  

1.3 Цей стандарт містить вимоги, які забезпечують безпеку для життя, 

здоров’я  та  майна  населення,  охорону довкілля, і викладені в розділах 6 

і 7. 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

У цьому стандарті є посилання на такі національні нормативні 

документи: 

ДСТУ ХХХХ:201Х1 Матеріали дорожні, виготовлені за технологією 

холодного ресайклінгу. Методи випробувань 

ДСТУ ХХХХ:201Х2 Настанова з влаштування шарів дорожнього одягу 

за технологією холодного ресайклінгу 

                                                           
1 На розгляді  
 2 На розгляді 
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ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні 

положення та вимоги 

ДСТУ 4044-2001 Бітуми нафтові дорожні в'язкі. Технічні умови 

ДСТУ 4488:2015 Нафта і нафтопродукти. Методи відбирання проб 

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. 

Загальні вимоги та номенклатура видів захисту 

ДСТУ Б А.1.1-100:2013 Автомобільні дороги. Терміни та визначення 

понять 

ДСТУ Б А.3.2-4:2009 Система стандартів безпеки праці. Роботи з 

приготування асфальтобетонних сумішей. Вимоги безпеки 

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Система стандартів безпеки праці. Системи 

вентиляційні. Загальні вимог  

ДСТУ Б В.2.1-12:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. 

Методи лабораторного визначення максимальної щільності 

 ДСТУ Б В.2.2-6-97 (ГОСТ 24940-96) Будинки і споруди. Методи 

вимірювання освітленості 

ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. 

Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд (IEC 62305:2006, NEQ) 

ДСТУ Б В.2.7-30:2013 Матеріали нерудні для щебеневих і гравійних 

основ та покриттів автомобільних доріг. Загальні технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-34-2001 Будівельні матеріали. Щебінь для будівельних 

робіт із скельних гірських порід та відходів сухого магнітного збагачення 

залізистих кварцитів гірничо-збагачувальних комбінатів і шахт України 

ДСТУ Б В.2.7-35-95 Будівельні матеріали. Щебінь, пісок та щебенево-

піщана суміш з доменних та сталеплавильних шлаків для 

загальнобудівельних робіт. Загальні технічні умови  

ДСТУ Б В.2.7-44-96 Будівельні матеріали. Цементи. Відбір і 

підготовка проб 

ДСТУ Б В.2.7-46:2010 Будівельні матеріали. Цементи 

загальнобудівельного призначення. Технічні умови  
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ДСТУ Б В.2.7-71-98 (ГОСТ 8269.0-97) Будівельні матеріали. Щебінь і 

гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для 

будівельних робіт. Методи фізико-механічних випробувань 

ДСТУ Б В.2.7-75-98 Будівельні матеріали. Щебінь та гравій щільні 

природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт.  

ДСТУ Б В.2.7-76-98 Будівельні матеріали. Пісок для будівельних 

робіт із відсівів подрібнення скельних гірських порід гірничо-

збагачувальних комбінатів України. Технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-85-99 (ГОСТ 22266-94) Будівельні матеріали. Цементи 

сульфатостійкі. Технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-90-99 Будівельні матеріали. Вапно будівельне. Технічні 

умови 

ДСТУ Б В.2.7-112-2002 Будівельні матеріали. Цементи. Загальні 

технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-129:2013 Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-149:2008 Будівельні матеріали. Щебінь і щебенево-

піщані суміші із шлаків металургійних для дорожніх робіт. Технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-185-2009 Цементи. Методи визначення нормальної 

густоти, строків тужавлення та рівномірності зміни об’єму 

ДСТУ Б В.2.7-187-2009 Цементи. Методи визначення міцності на згин 

і стиск 

ДСТУ Б В.2.7-205:2009 Будівельні матеріали. Золи-виносу теплових 

електростанцій для бетонів. Технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-210:2010 Будівельні матеріали. Пісок з відсівів 

дроблення вивержених гірських порід для будівельних робіт. Технічні 

умови 

ДСТУ Б В.2.7-232:2010 Будівельні матеріали. Пісок для будівельних 

робіт. Методи випробовувань 

         ДСТУ Б В.2.7-273:2011 Вода для бетонів і розчинів. Технічні умови 

(ГОСТ 23732-79, MOD) 
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ДСТУ Б В.2.7-302:2014 Шлак доменний гранульований для цементів, 

бетонів і будівельних розчинів. Технічні умови та оцінка відповідності 

(ЕN 15167-1:2006, NEQ) 

ДСТУ Б В.2.7-319:2016 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон 

дорожній та аеродромний. Методи випробувань 

ДСТУ Б EN 197-1:2015 Цемент. Частина 1. Склад, технічні умови та 

критерії відповідності для звичайних цементів (ЕN 197-1:2011, IDT) 

ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 Система стандартов безопасности труда. 

Вибрационная безопасность. Общие требования 

ДСТУ ГОСТ 12.1.038:2008 Система стандартів безпеки праці. 

Електробезпека. Гранично допустимі значення напруг дотику і струмів 

(ГОСТ 12.1.038-82, IDT)   

ДСТУ ГОСТ 12.2.061:2009 Система стандартов безопасности труда. 

Оборудование производственное. Общие требования безопасности к 

робочим местам (ГОСТ 12.2.061-81, IDT) 

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. 

Пожарная безопасность. Общие требования  

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие 

санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны 

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные 

вещества. Классификация и общие требования безопасности  

ГОСТ 12.1.010-76 Система стандартов безопасности труда. 

Взрывобезопасность. Общие требования  

ГОСТ 12.1.014-84 Система стандартов безопасности труда. Воздух 

рабочей зоны. Метод измерения концетраций вредных веществ 

индикаторными трубками 

ГОСТ 12.1.016-79 Система стандартов безопасности труда. Воздух 

рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных 

веществ 
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ГОСТ 12.1.018-93 Система стандартов безопасности труда. 

Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие 

требования 

ГОСТ 12.1.030-81 Электробезопасность. Защитное заземление, 

зануление  

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) Система стандартов безопасности 

труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура 

показателей и методы их определения  

ГОСТ 12.1.050-86 Система стандартов безопасности труда. Методы 

измерения шума на рабочих местах 

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. 

Оборудование производственное. Общие требования безопасности 

ГОСТ 12.3.002-75 Система стандартов безопасности труда. 

Процессы производственные. Общие требования безопасности  

ГОСТ 12.4.124-83 Система стандартов безопасности труда. Средства 

защиты от статического электричества. Общие технические требования 

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила 

установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными 

предприятиями 

ГОСТ 4333-87 Нефтепродукты. Методы определения температур 

вспышки и воспламенения в открытом тигле  

ГОСТ 11501-78 Битумы нефтяные. Метод определения глубины 

проникания иглы   

ГОСТ 11503-74  Битумы нефтяные. Метод определения условной 

вязкости  

ГОСТ 11505-75 Битумы нефтяные. Метод определения 

растяжимости  

ГОСТ 11506-73 Битумы нефтяные. Метод определения 

температуры размягчения по кольцу и шару   
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ГОСТ 11507-78 Битумы нефтяные. Метод определения температуры 

хрупкости по Фраасу  

ГОСТ 17789-72 Битумы нефтяные. Метод определения содержания 

парафина 

ГОСТ 18180-72 Битумы нефтяные. Метод определения изменения 

массы после прогрева 

ГОСТ 20739-75 Битумы нефтяные. Метод определения 

растворимости  

ГОСТ 23845-86 Породы горные скальные для производства щебня 

для строительных работ. Технические требования и методы испытаний 

Примітка. Чинність стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, перевіряють згідно 

з офіційними виданнями національного органу стандартизації – каталогом національних 

нормативних документів і щомісячними інформаційними покажчиками національних стандартів.                     

Якщо стандарт, на який є посилання, замінено новим або до нього внесено зміни, треба 

застосовувати новий стандарт, охоплюючи всі внесені зміни до нього. 

 

3 ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ, ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ 

3.1 Терміни та визначення понять 

У цьому стандарті використано терміни та визначення, наведені в: 

Законі України «Про   автомобільні   дороги» [1] – автомобільна  дорога, 

дорожнє покриття; ДСТУ Б А.1.1-100 – асфальтобетон, бітумна дорожня 

емульсія, бітум дорожній, дорожній одяг, фрезерування; ДСТУ ХХХХ1 - 

матеріал дорожній, виготовлений за технологією холодного ресайклінгу, 

суміш, виготовлена за технологією холодного ресайклінгу. 

3.2 Познаки та скорочення  

ГДВ – гранично-допустимі викиди; 

ГДК – гранично допустима концентрація; 

МТХР – матеріали дорожні, виготовлені за технологією холодного 

ресайклінгу; 

ЩПС  –  щебенево-піщана суміш. 
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4 КЛАСИФІКАЦІЯ 

4.1 МТХР, в залежності від в’яжучого, яке застосовується, 

класифікуються за видами:  

- МТХР з використанням мінерального в’яжучого;  

- МТХР з використанням органічного в’яжучого;  

- МТХР з використанням комплексного в’яжучого.  

4.2 МТХР з використанням органічного в’яжучого поділяються на 

підвиди:  

- МТХР з використанням органічного в’яжучого у спіненому стані; 

- МТХР з використанням органічного в’яжучого у емульгованому стані. 

4.3 МТХР з використанням мінерального в’яжучого поділяють на 

марки: М10, М20, М40, М60. 

4.4 МТХР з використанням комплексного в’яжучого поділяють на 

марки: М20, М40, М60.   

5 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ  

5.1 Вимоги до фрезерованого матеріалу 

5.1.1 Придатність фрезерованого матеріалу для приготування суміші, 

виготовленої за технологією холодного ресайклінгу,  оцінюють за 

результатами визначення:  

      зернового складу мінеральної частини; 

      кількості органічного в’яжучого; 

      кількості включень маломіцних зерен щебеню; 

 вміст пилуватих та глинистих частинок. 

5.1.2 Зерновий склад мінеральної частини фрезерованого матеріалу 

характеризується такими показниками:  

 найбільшим (D) та найменшим (d) номінальними розмірами зерен 

фракцій;  
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 величиною повних залишків на контрольних ситах з круглими 

отворами діаметром (40; 20; 10; 5; 2,5) мм та сітками № 1,25; 0,63; 0,315; 

0,14; 0,071.  

5.1.3 Зерновий склад мінеральної частини фрезерованого матеріалу 

повинен бути непереривчастим та характеризуватись коефіцієнтом збігу 

між фракціями більше ніж 0,5. Допускається використання фрезерованого 

матеріалу з переривчастим типом зернового складу мінеральної частини 

при відповідному техніко-економічному обґрунтуванні.  

5.1.4 Фрезерований матеріал не повинен мати зерен розміром                

понад 1,25 D, кількість зерен розміром від D до 1,25 D не повинна 

перевищувати 5 % за масою. 

5.1.5 Вміст маломіцних зерен щебеню в мінеральній частині 

фрезерованого матеріалу (з границею міцності при стисканні менше ніж 30 

МПа) повинен становити не більше ніж 15 % за масою. Вміст пилуватих і 

глинистих частинок повинен становити не більше ніж 3 % за масою.  

5.2 Вимоги до в’яжучих 

5.2.1 Для сумішей, виготовлених за технологією холодного 

ресайклінгу, використовують мінеральні, органічні та комплексні в’яжучі.  

5.2.2 Для сумішей, що виготовляються за технологією холодного 

ресайклінгу, як самостійні мінеральні в’яжучі використовують: 

портландцемент, шлакопортландцемент, сульфатостійкий цемент, вапно, 

мелені доменні шлаки (далі активні шлаки), золи-виносу сухого 

уловлювання теплових електростанцій (далі зола-виносу) згідно з             

ДСТУ Б В.2.7-46, ДСТУ Б EN 197-1, ДСТУ Б В.2.7-85 (ГОСТ 22266),   

ДСТУ Б В.2.7-302, ДСТУ Б В.2.7-205, ДСТУ Б В.2.7-90. Цемент, вапно, 

активний шлак або зола-виносу можуть використовуватись одночасно, у 

співвідношенні, що забезпечує необхідні властивості МТХР. 

5.2.3 Для сумішей, що виготовляються за технологією холодного 

ресайклінгу, як самостійні органічні в’яжучі використовують: бітуми   
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нафтові   дорожні в’язкі,   бітумні   емульсії,   бітуми   та   бітумополімери   

рідкі   згідно   з   ДСТУ 4044,   ДСТУ Б В.2.7-129, [29]. 

5.2.4 Для сумішей, що виготовляються за технологією холодного 

ресайклінгу, як комплексне в’яжуче використовують: одночасно мінеральні 

та органічні в’яжучі в різних співвідношеннях, що забезпечують необхідні 

властивості МТХР. 

5.2.5  Цементи, що використовують для сумішей, що виготовляються 

за технологією холодного ресайклінгу, повинні відповідати вимогам згідно з 

ДСТУ Б В.2.7-46, ДСТУ Б EN 197-1, ДСТУ Б В.2.7-112. Тужавлення цементу 

повинно починатися не раніше ніж через 2 години після його замішування з 

водою. При початку тужавлення цементу раніше ніж через 2 години в суміш 

необхідно вводити добавки, що сповільнюють тужавлення.  

5.2.6 Вапно повинне відповідати вимогам згідно з ДСТУ Б В.2.7-90. 

Активність вапна, виражена сумарним вмістом вільних оксидів кальцію і 

магнію, повинна бути не менше ніж 55 %. 

5.2.7 Золи-виносу сухого уловлювання теплових електростанцій, що 

використовують для сумішей, що виготовляються за технологією 

холодного ресайклінгу, повинні відповідати вимогам згідно з                        

ДСТУ Б В.2.7-205. 

5.2.8 Мелені гранульовані доменні шлаки, що використовують для 

сумішей, що виготовляються за технологією холодного ресайклінгу, 

повинні відповідати вимогам згідно з ДСТУ Б В.2.7-302. 

5.3 Вимоги до мінеральних матеріалів 

5.3.1 Щебінь, пісок чи ЩПС, як складові мінеральної частини сумішей, 

що виготовляються за технологією холодного ресайклінгу, повинні 

відповідати вимогам ДСТУ·Б·В.2.7-30, ДСТУ Б В.2.7-34, ДСТУ Б В.2.7-35, 

ДСТУ Б В.2.7-75, ДСТУ Б В.2.7-76, ДСТУ Б В.2.7-149, ДСТУ Б В.2.7-210. 

5.3.2 Марка щебеню за міцністю повинна бути не нижче ніж 600 для 

осадових порід та 800 для щебеню з вивержених або метаморфічних 

гірських порід.  
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5.3.3 Вміст у щебені зерен пластинчастої (лещадної) та голчастої 

форми не повинен перевищувати 35 % за масою згідно з ДСТУ Б В.2.7-30.  

5.3.4 Вміст у щебені пилуватих і глинистих частинок повинен 

становити не більше ніж 3 % за масою згідно з ДСТУ Б В.2.7-30.  

5.3.5 Дозволяється використання ЩПС з зерновим складом, який не 

відповідає вимогам таблиці 12 ДСТУ Б В.2.7-30, за умови, що зерновий 

склад мінеральної частини МТХР, виготовленого за технологією холодного 

ресайклінгу, відповідає вимогам таблиці 1.  

5.4  Вимоги до води 

5.4.1 Вода для сумішей, що виготовляються за технологією холодного 

ресайклінгу, повинна відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.7-273. 

5.5 Вимоги до матеріалів, виготовлених за технологією 

холодного ресайклінгу 

5.5.1 МТХР, виготовлені за технологією холодного ресайклінгу, 

повинні мати зерновий склад мінеральної частини, який відповідає 

вимогам таблиці 1.  

Таблиця 1 –  Вимоги до зернового складу мінеральної частини МТХР, 

виготовлених за технологією холодного ресайклінгу  

Найбільший 
розмір 

зерен, мм 

Повний залишок у %, на ситі з розміром отворів, мм 

40 20 10 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,14 0,071 

40 0-
10 

10-
40 

35-
65 

50-
80 

60-
85 

70-
90 

75-
95 

80-97 85-
98 

87-
100 

20 – 0-10 20-
40 

35-
65 

50-
80 

60-
85 

70-
90 

75-95 80-
97 

85-
100 

10 – – 0-10 25-
40 

45-
65 

60-
80 

70-
85 

75-90 75-
95 

85-
100 

   

5.5.2 Допускається застосовувати фрезерований матеріал або суміші 

фрезерованого матеріалу з новими мінеральними матеріалами, зернового 

складу мінеральної частини, близького до оптимального, якщо відхилення 
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у кількості окремих фракцій від нормованого в таблиці 1 становить не 

більше ніж 10 % при дотриманні норм вмісту найбільших і найменших 

зерен.  

5.5.3 Для забезпечення зернового складу мінеральної частини МТХР 

дозволяється використовувати золошлакові суміші теплових 

електростанцій згідно з [11], як гранулометричні добавки, у кількості до              

25 % за масою.  

5.5.4 Суміш, що виготовлена за технологією холодного ресайклінгу,  

повинна мати оптимальну вологість, яка після ущільнення забезпечує 

максимальну щільність згідно з ДСТУ Б В.2.1-12, отриманого МТХР. 

5.5.5  Оптимальну кількість в’яжучого визначають шляхом підбору 

складу суміші фрезерованого матеріалу з в’яжучими та добавками нового 

мінерального матеріалу за необхідності. Методика проектування складу 

сумішей, виготовлених за технологією холодного ресайклінгу, наведена в 

додатку А.  

5.5.6 Вимоги до фізико-механічних характеристик МТХР з 

використанням мінерального в’яжучого, наведені в таблиці 2. 

Таблиця 2 – Фізико-механічні характеристики МТХР з використанням 

мінерального в’яжучого 

Показники фізико-механічних 
характеристик 

Значення для марок 

М60 М40 М20 М10 

Водонасичення, % за об’ємом, 
не більше:                                           
-    лабораторних зразків 
- вирубок або кернів з покриття 

6,5 
 

7,0 

8,5 
 

9,0 

9,5 
 

10,0 

- 
 
- 

Водопоглинання, % за об’ємом, 
не більше:                      
-    лабораторних зразків 
- вирубок або кернів з покриття 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

10,5 
 

11,0 
 
 
 
 
 

   Кінець таблиці 2  
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Границя міцності при стиску за 
температури 20 ºС, МПа  

від 6,0  
до 7,5 

включно 

від 4,0 до 
5,9 

включно 

від 2,0  
до 3,9 

включно 

від 1,0  
до 1,9 

включно 

Границя міцності при стиску за 
температури 50 ºС, МПа, не 
менше 2,0 1,5 1,0 0,4 

Водостійкість  - - - 0,60 

Водостійкість при тривалому 
водонасиченні 0,70 0,65 0,60 - 

Коефіцієнт морозостійкості, не 
менше ніж    0,60 0,55 0,50 - 
Примітка 1. Показники фізико-механічних характеристик МТХР з використанням 
цементу визначають для зразків у віці 28 діб.  
Примітка 2. Показники фізико-механічних характеристик МТХР з використанням 
повільно твердіючих мінеральних в’яжучих, визначають для зразків у віці 90 діб. 
Примітка 3. При визначенні морозостійкості кількість циклів призначається в 
залежності від марки матеріалу:  М 20 – 10 циклів, М 40 – 15 циклів,  М 60 – 20 
циклів. 
Примітка 4. Коефіцієнт морозостійкості визначається тільки на етапі 
проектування складу суміші в лабораторії.   

  

5.5.7 Вимоги до фізико-механічних характеристик МТХР з 

використанням органічного в’яжучого, наведені в таблиці 3. 

 Таблиця 3 – Фізико-механічні характеристики МТХР з використанням 

органічного в’яжучого 

Показники фізико-механічних характеристик Значення 

Водонасичення, % за об’ємом, не більше:                                           
-    лабораторних зразків 
-    вирубок або кернів з покриття 

10 
11 

Границя міцності при стиску, МПа, за температури:                 
20 ºС, МПа не менше ніж 1,4 

                                        50 ºС, МПа не менше ніж 0,4 

Водостійкість при тривалому водонасиченні не менше ніж 0,5  

Коефіцієнт морозостійкості не менше ніж 0,4 
Примітка 1. Показники фізико-механічних характеристик визначають для зразків у віці 7 
діб. 
Примітка 2. При визначенні коефіцієнта морозостійкості призначають 10 циклів 
заморожування-відтавання. 
Примітка 3. Коефіцієнт морозостійкості визначається тільки на етапі проектування 
складу суміші в лабораторії.  
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5.5.8 Вимоги до фізико-механічних характеристик МТХР з 

використанням комплексного в’яжучого, наведені в таблиці 4. 

Таблиця 4 – Фізико-механічні характеристики МТХР з використанням 

комплексного в’яжучого 

Показники фізико-механічних 
характеристик 

Значення для марок 

М60 М40 М20 

Водонасичення, % за об’ємом, не 
більше:                                           
-    лабораторних зразків 
-    вирубок або кернів з покриття 

6,0 
 

6,5 

8,0 
 

8,5 

9,0 
 

9,5 

Границя міцності при стиску за 
температури 20 ºС, МПа  

від 6,0  
до 7,5 

включно 

від 4,0 до 
5,9 

включно 

від 2,0  
до 3,9 

включно 

Границя міцності при стиску за 
температури 50 ºС, МПа, не менше 1,8 1,3 0,9 

Водостійкість при тривалому 
водонасиченні 0,75 0,70 0,65 

Коефіцієнт морозостійкості, не 
менше ніж    0,65 0,60 0,55 
Примітка 1. Показники фізико-механічних характеристик МТХР з використанням 
комплеканого вяжучого визначають для зразків у віці 28 діб.  
Примітка 2. Показники фізико-механічних характеристик МТХР з використанням 
повільно твердіючих мінеральних в’яжучих у складі комплексного в’яжучого, 
визначають для зразків у віці 90 діб. 
Примітка 3. При визначенні коефіцієнта морозостійкості кількість циклів 
призначається в залежності від марки матеріалу:  М 20 – 10 циклів, М 40 – 15 
циклів,  М 60 – 20 циклів. 
Примітка 4. Коефіцієнт морозостійкості визначається тільки на етапі 
проектування складу суміші в лабораторії. 

    

6 ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ 

6.1 При приготуванні і використанні сумішей, виготовлених за 

технологією холодного ресайклінгу, необхідно дотримуватись вимог 

безпеки згідно з НПАОП 63.21-1.01 [5], НПАОП 26.30-1.04 [3] та                      

ДБН В.1.1-7 [14]. 

6.2 При нагріванні бітумів до технологічної температури від              

140 °С до 175 °С  у складі летких виділень можуть бути присутні насичені і 
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ненасичені вуглеводні, ароматичні вуглеводні, алкіл - бензол та аліфатичні 

аміни. 

При тривалій дії парів бітуму у працюючих із ними може виникнути 

подразнення верхніх дихальних шляхів, зниження артеріального тиску. При 

тривалому виробничому контакті можливі алергійні реакції. У випадку 

інгаляційного отруєння (нудота, головний біль) потерпілого необхідно 

вивести на відкрите повітря і викликати лікаря.  

При попаданні суміші, виготовленої за технологією холодного 

ресайклінгу, в очі – промити великою кількістю води; за необхідності – 

звернутися до лікаря.  

6.3 Концентрація шкідливих та небезпечних речовин у повітрі робочої 

зони не повинна перевищувати гранично допустимі концентрації для: 

аліфатичних амінів – 1 мг/м3; суми насичених, ненасичених та ароматичних 

вуглеводнів – 300 мг/м3; парів ксилолу – 50 мг/м3; парів бензолу –                   

15/5 мг/м3; парів толуолу – 50 мг/м3; парів фенолу – 0,3 мг/м3; пилу  -                     

6 мг/м3 згідно з ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.014, ГОСТ 12.1.016, [31], [32] та 

[33]. Періодичність контролю шкідливих речовин у повітрі робочої  зони 

необхідно здійснювати згідно з ГОСТ 12.1.005. 

6.4 Мікроклімат виробничих приміщень, в яких приготовляють суміші 

за технологією холодного есайклінгу, повинен відповідати вимогам 

санітарних норм ДСН 3.3.6.042 [23]. 

6.5 Рівень шумового навантаження на працюючих при приготуванні 

сумішей за технологією холодного есайклінгу не повинен перевищувати 

80,0 дБ “А” екв. згідно з ДСН 3.3.6.037 [21]. 

6.6 Згідно з ДСН 3.3.6.039 [22] та ДСТУ ГОСТ 12.1.012 еквівалентні 

рівні загальної вібрації на робочих місцях не повинні перевищувати 92 дБ. 

6.7 Виробничі приміщення повинні відповідати СНиП 2.09.02* [26] та 

бути забезпечені внутрішнім водогоном і каналізацією згідно з ДБН В.2.5-64 

[19], питною водою згідно з ДСанПіН 2.2.4-171 [24], санітарно-побутовими 
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приміщеннями згідно з ДБН В 2.2-28 [15] та аптечкою з медикаментами для 

першої медичної допомоги. 

6.8 Закриті приміщення, де проводяться роботи з сумішами, 

виготовленими за технологією холодного ресайклінгу, або їх 

компонентами, повинні бути обладнані припливно-витяжною вентиляцією 

згідно з ДСТУ Б А.3.2-12, ДБН В.2.5-67 [20], мікроклімат повинен 

відповідати ДСН 3.3.6.042 [23]. 

6.9 Відповідно до 6.4.8 НАПБ А.01.001 [7] та НАПБ В.01.048 [13] 

виробничі приміщення повинні бути обладнані первинними засобами 

пожежогасіння. Оснащення приміщень первинними засобами 

пожежогасіння слід здійснювати керуючись вимогами НАПБ А.01.001 [7], 

НАПБ Б.03.001 [10] та ГОСТ 12.1.004, а експлуатація вогнегасників має 

відбуватися згідно з НАПБ Б.01.008 [8]. 

6.10 У разі займання в’язких нафтових дорожніх бітумів засобами 

гасіння мають бути: піни, пісок, вогнегасний порошок. Для гасіння 

невеликих осередків пожежі можна використовувати вуглекислий газ. 

6.11 Виробничі споруди та зовнішні установки необхідно захистити від 

прямих попадань блискавки і вторинних її проявів відповідно до вимог 

ДСТУ Б В.2.5-38. 

6.12 Все технологічне обладнання повинно бути надійно заземлене 

згідно з ГОСТ 12.1.030, незалежно від того, чи використовуються інші 

засоби захисту від статичної електрики. 

6.13 Виробничі процеси повинні проводитись з урахуванням вимог 

пожежної безпеки, електростатичної іскробезпеки та виробничої безпеки 

відповідно до ДСТУ 3273, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.010, ГОСТ 12.1.044 

(ИСО 4589-84), ГОСТ 12.1.018, ГОСТ 12.4.124, ГОСТ 12.2.003,                       

ГОСТ 12.3.002, НАПБ А.01.001 [7]. Робочі місця повинні бути організовані 

згідно з ДСТУ ГОСТ 12.2.061. 
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6.14 Не допускається виконувати виробничі операції на несправному 

обладнанні та при відключених контрольно-вимірювальних приладах, за 

якими визначаються технологічні параметри: температура, концентрація 

парів, тиск тощо. 

6.15 Технологічне обладнання за нормальних режимів роботи 

повинно бути пожежобезпечним, а у разі небезпечних несправностей та 

аварій необхідно передбачати захисні заходи, що обмежують масштаб і 

наслідки пожежі. 

6.16 Виробничі та складські приміщення обладнують системами 

протипожежного захисту відповідно до вимог ДБН В.2.5-56 [18],                       

СНиП 2.09.02* [26], СНиП 2.11.01* [27]. 

6.17 Категорія виробничих приміщень за вибухопожежною та 

пожежною небезпекою визначається згідно з НАПБ Б.03.002 [11].  

6.18 Електробезпечність баз з виготовлення сумішей повинна 

відповідати вимогам ДСТУ ГОСТ 12.1.038, ДСТУ 7237. 

6.19 У виробничих приміщеннях, де використовуються горючі 

речовини, необхідно застосовувати механічний інструмент з матеріалу, що 

не утворює іскор у разі удару (алюміній, латунь, бронза та їх сплави) згідно 

з НАПБ А.01.001 [7]. 

6.20 Клас зони виробничих приміщень  з вибухонебезпеки, 

пожежонебезпеки та електронебезпеки визначається згідно з                

НПАОП 40.1-1.32 [4]. 

6.21 Рівень шумового навантаження на робочих місцях вимірюється 

згідно з ГОСТ 12.1.050. 

6.22 Освітленість робочих місць контролюють згідно із ДСТУ Б В.2.2-6 

та ДБН В.2.5-28 [15]. 

6.23 Еквівалентні рівні загальної вібрації на робочих місцях  

контролюють згідно з ДСН 3.3.6.039 [22]. 
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6.24  Ефективна сумарна питома активність природних радіонуклідів 

сировинних матеріалів, які використовуються для всіх видів будівництва 

без обмежень (І клас), не повинна перевищувати 370 Бк∙кг-1 . 

Сировинні матеріали, у яких ефективна сумарна питома активність 

природних радіонуклідів знаходиться у межах (370-740) Бк∙кг-1 (ІІ клас), не 

можна використовувати для дорожнього і промислового будівництва у 

межах території населених пунктів і зон перспективної забудови. 

6.25 Матеріали для сумішей, що виготовляються за технологією 

холодного ресайклінгу – щебінь, пісок, ЩПС, фрезерований матеріал, 

бітум, бітумна емульсія – за характером шкідливості і ступенем впливу на 

організм людини відносяться до малонебезпечних речовин (ІV клас 

небезпеки згідно з ГОСТ 12.1.007). 

6.26 Згідно з ДСТУ 4044 та ГОСТ 12.1.044 група горючості бітумів – 

горючі речовини, мінімальна температура займання – 335 °С, температура 

спалаху у відкритому тиглі – не нижче ніж 230 °С. 

6.27 До робіт, пов’язаних з приготуванням сумішей за технологією 

холодного ресайклінгу і їх використанням, допускаються особи, які 

пройшли інструктаж з техніки безпеки і перевірку знань з питань пожежної 

безпеки відповідно до вимог НАПБ А.01.001 [7],  НАПБ Б.02.005 [9],                

НАПБ Б.06.001 [12] та НПАОП 63.21-1.01 [5]. 

6.28 Робітники, які займаються приготуванням сумішей за 

технологією холодного ресайклінгу і їх використанням, повинні 

дотримуватись вимог безпеки згідно з ДСТУ Б А.3.2-4, НПАОП 63.21-3.03 

[6] та повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту згідно з 

НПАОП 0.00-4.01 [2]. 

6.29 Руки, забруднені сумішею, виготовленою за технологією 

холодного ресайклінгу, слід протерти технічною ватою, змоченою 

соляровою оливою, а потім вимити теплою водою з милом. 
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6.30 Персонал, який займається приготуванням сумішей за 

технологією холодного ресайклінгу і їх використанням, повинен проходити 

попередні і періодичні медичні огляди в установленому порядку [34]. 

 

7 ВИМОГИ ЩОДО ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ 

7.1 При приготуванні сумішей за технологією холодного ресайклінгу, 

їх транспортуванні та використанні, необхідно дотримувати вимог  

ДСанПіН 2.2.7.029  [25] щодо недопущення забруднення ґрунтів і 

водоймищ. 

7.2 Викиди в атмосферу шкідливих речовин не повинні перевищувати 

гранично допустимих викидів (ГДВ), що встановлені вимогами                      

ГОСТ 17.2.3.02 та відповідно до вимог санітарного законодавства.  

7.3 Бази з приготування сумішей за технологією холодного 

ресайклінгу повинні бути оснащені відповідно до вимог ГОСТ 12.2.003, 

ГОСТ 12.3.002. 

7.4 Порядок накопичення, транспортування, знешкодження та 

захоронення некондиції та інших відходів, що утворилися у процесі 

приготування сумішей за технологією холодного ресайклінгу і їх 

використання, повинен відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.7.029 [25].  

7.5 Обладнання і комунікації повинні бути герметизовані, викиди в 

атмосферу (вентвикиди) не повинні перевищувати норм, встановлених  

ГОСТ 17.2.3.02. 

7.6 Умови відведення стічних вод у процесі приготування сумішей за 

технологією холодного ресайклінгу повинні відповідати СанПиН 4630 [28]. 

7.7 При приготуванні сумішей за технологією холодного ресайклінгу 

не відбувається надходження канцерогенних та мутагенних речовин у 

навколишнє середовище. 
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7.8 Контроль за вмістом летких речовин, що викидаються в 

атмосферне повітря в процесах приготування сумішей за технологією 

холодного ресайклінгу і їх використання, повинен здійснюватись згідно з 

вимогами [31] та [35]. 

 

8 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ 

8.1 Кузови транспортних засобів повинні бути добре очищені перед 

завантаженням сумішей, виготовлених за технологією холодного 

ресайклінгу, та вкриті при їх транспортуванні. 

8.2 Суміші, виготовлені за технологією холодного ресайклінгу не 

підлягають зберіганню. Термін від початку приготування суміші до 

ущільнення в шарі дорожнього одягу не повинен перевищувати 2 год. 

 

9 МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ 

9.1 Контроль якості сумішей, виготовлених за технологією холодного 

ресайклінгу, та МТХР здійснюють згідно з ДСТУ ХХХХ1, ДСТУ Б В.2.1-12, 

ДСТУ Б В.2.7-319.  

9.2 Випробування сумішей, виготовлених за технологією холодного 

ресайклінгу у стаціонарному змішувачі, відібраних безпосередньо із 

автомобіля-самоскида або на місці влаштування шару дорожнього одягу 

проводять на відповідність вимогам 5.5.6, 5.5.7, 5.5.8. 

9.3 Відбір зразків з шару дорожнього одягу здійснюють згідно з              

ДСТУ Б В.2.7-319 у вигляді кернів діаметром не менше ніж 100 мм або 

вирубок масою, виходячи з кількості зразків, які потрібні для випробувань, 

не раніше, ніж через 7 діб після влаштування шару з МТХР з 

використанням органічного в’яжучого, та не раніше ніж через 28 діб для 

МТХР з використанням мінерального або комплексного в’яжучого. 
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Переформовування кернів або вирізаних зразків не допускається. Їх 

піддають випробуванням та визначають:  

- водонасичення; 

- водопоглинання; 

- границю міцності при стиску за температури 20 ºС та 50 ºС. 

9.4 Всі матеріали: мінеральні та органічні в’яжучі, кам'яні матеріали 

(щебінь, відсів, ЩПС), вода, гранулометричні добавки, які доставляються 

для влаштування шарів дорожніх одягів за технологією холодного 

ресайклінгу, необхідно перевіряти на відповідність їх властивостей 

чинним нормативним документам. 

9.5 Для цементу необхідно виконувати перевірку показників 

нормальної густоти, строків тужавлення згідно з ДСТУ Б В.2.7-185, 

стандартної міцності згідно з ДСТУ Б В.2.7-187. Відбір проб цементу 

необхідно здійснювати згідно з ДСТУ Б В.2.7-44. 

9.6 Перевірку відповідності фізико-механічних властивостей щебеню, 

супутніх продуктів виробництва необхідно проводити згідно з                      

ДСТУ Б В.2.7-71, ГОСТ 23845; відсіву − згідно з ДСТУ Б В.2.7-232. Відбір 

проб проводять з кожних 2000 м3 матеріалу. 

9.7  Контроль   якості   води   для   виготовлення   сумішей за 

технологією холодного ресайклінгу необхідно здійснювати згідно з               

ДСТУ Б В.2.7-273, вапна згідно з ДСТУ Б В.2.7-90, золи-виносу згідно з 

ДСТУ Б В.2.7-205, активних шлаків згідно з ДСТУ Б В.2.7-302. 

9.8 Контроль властивостей бітуму необхідно виконувати згідно з 

ДСТУ 4044, ГОСТ 4333, ГОСТ 11501, ГОСТ 11503, ГОСТ 11505,                   

ГОСТ 11506, ГОСТ 11507, ГОСТ 17789, ГОСТ 18180, ГОСТ 20739. 

Відбір проб проводять згідно з ДСТУ 4488.  

9.9 Контроль фізико-механічних властивостей емульсії бітумної 

дорожньої необхідно виконувати згідно з ДСТУ Б В.2.7-129. Відбір проб 

проводять згідно з ДСТУ 4488. 
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9.10 Ступінь ущільнення суміші в шарі дорожнього одягу контролюють 

за показником водонасичення та водопоглинання зразків-кернів.  

 

10 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ 

10.1 Виготовлена за технологією холодного ресайклінгу суміш повинна 

бути прийнята технічним контролем організації чи підприємства, що її 

виготовляє. 

10.2 Для перевірки відповідності якості суміші, виготовленої за 

технологією холодного ресайклінгу, вимогам цього стандарту проводять 

приймально-здавальні та періодичні випробування. 

10.3 Приймання суміші, виготовленої за технологією холодного 

ресайклінгу у змішувачі стаціонарного типу, здійснюють партіями. За 

партію приймається кількість суміші одного виду і складу, що випускається 

на одному змішувачі протягом однієї зміни. Якщо протягом однієї зміни 

проводилося переналагодження обладнання з метою ремонту чи випуску 

суміші іншого складу, то за партію вважається об’єм, що випускається 

після кожного переналагодження.  

 10.4 Приймання конструктивного шару влаштованого з суміші, 

виготовленої за технологією холодного ресайклінгу безпосередньо на 

дорозі, проводять за площею шару, що влаштований  протягом зміни 

роботи ресайклера. 

  10.5 Відбір проб для визначення показників якості суміші виконують 

згідно з ДСТУ Б В.2.7-319. 

  10.6 Для проведення приймально-здавальних  випробувань 

відбирають три проби від кожної партії для одержання однієї об’єднаної 

проби. Для об’єднаної проби суміші з використанням мінерального та 

комплексного в’яжучого визначають оптимальну вологість, а для МТХР 

водонасичення, водопоглинання, границю міцності при стиску за 
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температури 20 ºС та 50 ºС, водостійкість. Для об’єднаної проби суміші з 

використанням органічного в’яжучого визначають оптимальну вологість, а 

для МТХР водонасичення, границю міцності при стиску за температури           

20 ºС та 50 ºС. 

10.7 Періодичний контроль якості суміші, виготовленої за технологією 

холодного ресайклінгу, здійснюється не рідше одного разу на місяць та при 

кожній зміні сировинних матеріалів, що використовують для її 

приготування, при зміні моделі ресайклера або стаціонарного змішувача. 

10.8 При періодичному контролі якості визначають однорідність МТХР 

та всі показники фізико-механічних характеристик згідно з таблицями 2 - 4, 

окрім коефіцієнта морозостійкості. Для МТХР з використанням органічного 

в’яжучого додатково визначають відповідність фактичного зернового 

складу мінеральної частини проектному згідно з ДСТУ Б В.2.7-319. 

10.9 Кожний автомобіль, завантажений сумішею, виготовленою за 

технологією холодного ресайклінгу у стаціонарному змішувачі, 

супроводжується документом про відповідність, у якому повинні бути 

вказані: 

- найменування підприємства-виробника, адреса та номер 

змішувача; 

- вид суміші з позначенням цього стандарту; 

- маса суміші; 

- дата та час відвантаження суміші; 

- номер автомобіля; 

- адреса підприємства-споживача чи об’єкта влаштування 

покриття. 

10.10 На вимогу споживача, підприємство-виробник супроводжує 

кожну партію суміші документом про відповідність, у якому повинні бути 

вказані результати приймально-здавальних та періодичних випробувань.  
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10.11 Споживач має право проводити контрольну перевірку якості 

сумішей, використовуючи при цьому методи контролювання, зазначені  у 

цьому стандарті.  

10.12 Якщо хоча б один з показників проведених випробувань МТХР є 

незадовільним, то проводять повторне випробування проби. Результати 

повторного випробування вважаються остаточними і поширюються на всю 

партію суміші, виготовленої за технологією холодного ресайклінгу.  

 

11 ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 

11.1 Приготування сумішей за технологією холодного ресайклінгу 

повинно відбуватись відповідно до технологічного регламенту, 

затвердженого в установленому порядку. Влаштування покриття із 

сумішей, виготовлених за технологією холодного ресайклінгу, повинно 

виконуватись відповідно до технологічної карти, затвердженої у 

встановленому порядку, та згідно з ДСТУ ХХХХ2.  

 

12 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 

12.1 Підприємство-виробник гарантує відповідність властивостей 

суміші, виготовленої за технологією холодного ресайклінгу,  вимогам цього 

стандарту за умови дотримання споживачем правил її транспортування та 

влаштування покриття. 
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ДОДАТОК  А 

(довідковий) 

 

ПРОЕКТУВАННЯ СКЛАДУ СУМІШЕЙ, ВИГОТОВЛЕНИХ ЗА 

ТЕХНОЛОГІЄЮ ХОЛОДНОГО РЕСАЙКЛІНГУ 

  

А.1 При проектуванні складу необхідно прагнути одержати суміш 

оптимального зернового складу з максимальною щільністю та МТХР з 

необхідною міцністю, при мінімальній витраті в’яжучих.  

 А.2 При проектуванні складів сумішей з заданими параметрами 

необхідно: 

 визначити необхідність введення нового мінерального матеріалу у 

фрезерований матеріал та його кількість;  

 підібрати зерновий склад мінеральної частини суміші за 

відповідними кривими щільних сумішей (таблиця 1); 

 визначити оптимальну вологість суміші з заданою кількістю 

в’яжучого для отримання максимальної щільності; 

 визначити фізико-механічні характеристики МТХР з оптимальним 

вмістом води та в’яжучого і встановити їх відповідність вимогам, що 

висуваються до необхідної марки.  

А.3 При визначенні гранулометричного складу мінеральної частини 

суміші необхідно враховувати фактичні зернові склади її компонентів і 

підібрати їх співвідношення так, щоб загальний зерновий склад відповідав 

вимогам, наведеним у таблиці 1.  

 А.4 Підвищення щільності сумішей за рахунок введення в 

оптимальній кількості нового мінерального матеріалу (фракцій, яких 

бракує) дозволяє отримати економію в’яжучого без погіршення 

властивостей матеріалу.  
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 А.5 Для поліпшення технологічних властивостей суміші і фізико-

механічних характеристик МТХР з використанням цементу або в тому числі 

цементу, доцільно з водою вводити пластифікуючі, гідрофобізуючі та 

протиморозні добавки. Для поліпшення фізико-механічних характеристик 

МТХР з використанням органічного в’яжучого доцільно використовувати 

поверхнево-активні  речовини.   

А.6 При визначенні вмісту води враховують кількість органічного 

в’яжучого, що додається до суміші. Орієнтовний вміст води слід приймати 

за таблицею А.1 в залежності від максимального розміру зерен 

мінеральної частини суміші.  

Таблиця А.1 – Орієнтовний вміст води  

 

  

 

 

 

 

А.7 Показники фізико-механічних характеристик МТХР  визначають 

згідно з ДСТУ ХХХХ1, ДСТУ Б В.2.7-319. 

 А.8 За результатами випробувань визначають лабораторний склад 

суміші, який забезпечує необхідні характеристики МТХР при мінімальних 

витратах в’яжучого.   

 А.9 Для виробничого складу суміші (залежно від виду 

фрезерувальних машин і механізмів) у лабораторний склад суміші вносять 

зміни – показник витрат в’яжучих збільшують, а саме: 

-  при виготовленні суміші в стаціонарній установці – в 1,03 рази; 

- при виготовленні суміші ресайклером з автоматизованим введенням 

в’яжучих безпосередньо в робочу камеру – в 1,03 рази; 

- при розподіленні мінеральних в’яжучих на поверхню шару за 

допомогою цементорозподілювача - в 1,05 рази.  

Максимальний розмір зерен 
щебеню, мм 

 

Орієнтовний вміст 
води, 

% за масою 

40 2-3 

20 3-5 

10 4-6 
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ДОДАТОК Б 

(довідковий) 

 

БІБЛІОГРАФІЯ 

1 Закон України “Про автомобільні дороги” від 08.09.2005                              

№ 2862-ІV 

2 НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення 

працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 

індивідуального захисту  

3 НПАОП 26.30-1.04-03 Правила з охорони праці для працівників 

асфальтобетонних заводів  

4 НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. 

Електрообладнання спеціальних установок  

5 НПАОП 63.21-1.01-09 Правила охорони праці під час будівництва, 

ремонту та утримання автомобільних доріг  

6 НПАОП 63.21-3.03-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, 

спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам 

дорожнього господарства  

7 НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні  

8 НАПБ Б.01.008-2004 Правила експлуатації вогнегасників  

9 НАПБ Б.02.005-2003 Типове положення про інструктажі, спеціальне 

навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, 

в установах та організаціях України  

10 НАПБ Б.03.001-2004 Типові норми належності вогнегасників 

11  НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень, 

будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною 

небезпекою  

12 НАПБ Б.06.001-2003 Перелік посад, при призначенні на які особи 

зобов’язані проводити навчання і перевірку знань з питань пожежної 

безпеки та порядок їх організації 
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13 НАПБ В.01.048-95/510 Правила пожежної безпеки для підприємств 

і організацій дорожнього господарства 

14 ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів 

будівництва  

15 ДБН В.2.2-28:2010 Будинки і споруди. Будинки адміністративного 

та побутового призначення  

16 ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. 

Частина ІІ. Будівництво  

17 ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. 

Природне і штучне освітлення 

18  ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту   

19 ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина 

I. Проектування. Частина II. Будівництво  

20 ДБН В.2.5-67:2013 Опалювання, вентиляція та кондиціювання  

21 ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку 

та інфразвуку  

22 ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної 

та локальної вібрації  

23 ДСН 3.36.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих 

приміщень   

24 ДСанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної 

для споживання людиною   

25 ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з 

промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я 

населення 

26 СНиП 2.09.02-85* Производственные здания  

27 СНиП 2.11.01-85* Складские здания   

28 СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны 

поверхностных вод от загрязнения 
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29 СОУ 45.2-0018112-036-2008 Будівельні матеріали. Бітуми та 

бітумополімери рідкі. Технічні умови 

30 СОУ 42.1-37641918-104:2013 Золи-виносу та суміші золошлакові 

теплових електростанцій для дорожніх робіт. Технічні умови 

31 МУ 3119-84 Методические указания по газохроматографическому 

измерению концентраций предельных С1-С10 (суммарно), непредельных 

С2С5 (суммарно) и ароматических (бензола, толуола, этилбензола, 

ксилолов, стирола) углеводов в воздухе рабочей зоны, затверджені 

12.10.1984 № 3130-84 заступником Головного державного санітарного 

лікаря СРСР 

32  МУ 2568-82. Методические указания по фотометрическому 

измерению концентраций первичных алифатических аминов /метиламин, 

этиламин, пропилам, бутиламин, гексиламин, моноэтаноламин/ в воздухе 

рабочей зоны, затверджені 12.07.1982 № 2568-82 заступником Головного 

державного санітарного лікаря СРСР 

33 МУ 4436-87 Методические указания Измерение концентраций 

аэрозолей преимущественно фиброгенного действия, затверджені 

18.11.1987 № 4436-87 заступником Головного державного санітарного 

лікаря СРСР 

34 Порядок проведення медичних оглядів працівників певних 

категорій: Наказ МОЗ України № 246 від 21.05.2007 р., зареєстрований  в 

Мін’юсті України 

35  РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения 

атмосферы, затверджені заступником Голови Держкомгідромет СРСР 

01.06.1989 та Головним державним санітарним лікарем СРСР 16.05.1989  
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