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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

 

НАСТАНОВА З ПРОЕКТУВАННЯ ТА ВЛАШТУВАННЯ СПОРУД 
ПОВЕРХНЕВОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ НА АВТОМОБІЛЬНИХ 

ДОРОГАХ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ 
 

SETTINGS FOR DESIGNING AND INVENTORY OF THE SURFACE 
WATER DISCHARGE PROCESSING ON THE AUTOMOTIVE ROADS OF 

GENERAL USE 
 

Чинний від 201..-…-…   

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

1.1Цей стандарт встановлює вимоги до проектування та 

влаштування споруд поверхневого водовідведення на автомобільних 

дорогах загального користування, з метою забезпечення стійкості 

земляного полотна від впливу поверхневих вод. 

1.2Цей стандарт застосовують при проектуванні та будівництві, 

реконструкції та ремонтах автомобільних доріг загального користування. 

 

2НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові, 

нормативні акти та нормативні документи: 

Закон України “Про автомобільні дороги” 

ДБН А.3.1-5-2009 Управління, організація і технологія. Організація 

будівельного виробництва 

ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці 

і промислова безпека у будівництві. Основні положення 

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

Частина ІІ. Будівництво 
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ДСТУ Б EN 12666-1:2011Системи підземних безнапірних 

пластмасових трубопроводів для каналізації й дренажу. Поліетилен (РЕ). 

Частина 1. Технічні вимоги до труб, фітингів і системи (EN 12666-1:2005, 

IDT) 

ДСТУ Б ЕN 14364:2012 Системи пластмасових трубопроводів для 

напірного та безнапірного дренажу та каналізації. Армовані 

скловолокном термореактивні пластмаси (GRP) на основі ненасиченої 

смоли поліестеру (UP). Технічні умови для труб, фасонних виробів та 

з’єднань (ЕN 14364:2006+А1:2008, IDT) 

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

понять 

ДСТУ Б В.2.5-32:2007 Інженерне обладнання будинків і споруд. 

Зовнішні мережі та споруди. Труби безнапірні з поліпропілену, 

поліетилену, непластифікованого полівінілхлориду та фасонні вироби до 

них для зовнішніх мереж каналізації будинків і споруд та кабельної 

каналізації. Технічні умови 

ДСТУ Б В.2.5-50:2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. 

Труби бетонні і залізобетонні. Типи та основні параметри. (ГОСТ 22000-

86, MOD) 

ДСТУ Б В.2.6-106:2010 Конструкції будинків і споруд. Конструкції 

бетонні і залізобетонні для колодязів  каналізаційних, водопровідних і 

газопровідних мереж. Технічні умови (ГОСТ 8020-90, MOD) 

ДСТУ Б В.2.7-30-95. Матеріали нерудні для щебеневих і гравійних 

основ та покриттів автомобільних доріг. 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. Технічні умови 

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

природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт.  
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ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009 Інженерне обладнання будинків і споруд. 

Зовнішні мережі та споруди. Проектування та монтаж мереж 

водопостачання та каналізації з пластикових труб 

ГБН В.2.3-218-540:2012 Споруди транспорту. Охорона довкілля при 

будівництві, ремонті та експлуатаційному утриманні автомобільних доріг 

 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ, ПОЗНАЧЕННЯ ТА 

СКОРОЧЕННЯ 

У Законі України "Про автомобільні дороги" наведено визначення 

таких термінів: автомобільна дорога, дорожнє покриття, земляне 

полотно, проїзна частина, смуга відведення, споруди дорожнього 

водовідведення; у ДБН A.2.2-3 – будівництво;у ДСТУ Б A.1.1-100 – бічна 

водовідвідна канава (кювет). 

Нижче подано терміни, додатково вжиті у цьому стандарті, та 

визначення позначених ними понять. 

3.1 багатосхідчастий перепад 

Являєсобоюрядвертикальнихстінокзгоризонтальнимиплощадками(с

хідцями)міжними. 

3.2 бистроток довгий 

Гідротехнічна споруда у вигляді відкритого каналу або лотка, що 

має велику протяжність, для забезпечення сполучення ділянок каналів в 

місцях зосередженого падіння рельєфу місцевості та гасіння 

надлишкової кінетичний енергії потоку в його кінці. 

3.3 бистроток короткий 

Гідротехнічна споруда у вигляді відкритого каналу або лотка , що 

має не велику протяжність, для забезпечення сполучення ділянок 

каналів в місцях зосередженого падіння рельєфу місцевості та гасіння 

надлишкової кінетичний енергії потоку в його кінці. 
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3.4 верхній б’єф 

Ділянка русла з рухомою водою або водою, яка перебуває в спокої, 

що розміщена перед родовідною спорудою 

3.5 водобійна стінка 

Масивна частина укріплення русла у вигляді плити, що захищає 

дно за водозливом від динамічної дії потоку, яка посилює гасіння енергії 

потоку, в межах водобою. 

3.6 водобійний колодязь 

Масивна частина укріпленого русла у вигляді колодязя, що 

захищає дно за водозливом від динамічної дії потоку, який посилює 

гасіння енергії потоку, в межах водобою. 

3.7 водобійний уступ 

Масивна частина укріпленого русла у вигляді уступу, що захищає 

дно заводозливомвід динамічної дії потоку, який посилює гасіння енергії 

потоку, в межах водобою. 

3.8 водозлив 

Гідротехнічна водоскидна споруда, в якій рух (скидання) води 

здійснюється вільним переливом через його гребінь: усяка перешкода в 

потоці, через яку переливається вода. 

3.9 водоприймальний колодязь 

Колодязь, що служить для приймання і збирання дощових, талих і 

мийних вод. 

3.10 водоскидна споруда (водоскид) 

Гідротехнічна споруда для скидання води з поверхні, а також 

корисного перепуску води у водовідвідні споруди.  

3.11 витрата дощових вод 

Об'єм води, що вивільнюється внаслідок танення снігу або льоду, 

які проходить через задану площу за одиницю часу 
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3.12 витрата талих вод 

Об'єм рідких опади, що випадають з хмар  у вигляді крапель 

діаметром понад 0,5 мм, які проходить через задану площу за одиницю 

часу 

3.13 гасник 

Гідротехнічна споруда, яка влаштовується за водовідвідною 

спорудою, що захищає дно за водозливом від динамічної дії потоку. 

3.14 гідравлічно найвигідніший профіль(перерізом) 

Профіль, який при однаковому ухилі дна, витраті, шорсткості, 

коефіцієнті укосу забезпечує максимальну середню швидкість і 

пропускає найбільшу витрату. 

3.15 коефіцієнт шорсткості 

Число, яке визначається на основі дослідів і характеризує ступінь 

шорсткості стінок русла (розмір виступів шорсткості, їх форму тощо). 

3.16 нижній б’єф 

Ділянка рухомої води або води, розміщеної за водонапірною 

спорудою. 

3.17 односхідчастий перепад 

Споруда, в якій сполучення рівнів здійснюється в результаті руху 

потоку по одній сходинці. 

 

У цьому стандарті використані такі познаки та скорочення:  

i – ухил; 

h–глибина; 

Q–витрата. 
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4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ СПОРУД 

ПОВЕРХНЕВОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ 

4.1 Для забезпечення стійкості земляного полотна від впливу 

поверхневих вод на автомобільних дорогах загального користування 

передбачають влаштування споруд водовідведення. За призначенням, 

конструктивними особливостями та умовами експлуатації розрізнюють 

наступні конструктивні схеми організації поверхневого водовідведення: з 

місцевості, що прилягає до земляного полотна дороги, та безпосередньо 

від земляного полотна; з поверхні з’їздів транспортних розв’язок та 

мостів; з поверхонь, обмежених регуляційними та 

берегоукріплювальними спорудами і т.д. 

4.2 При проектуванні споруд поверхневого водовідведення 

незалежно від схеми організації поверхневого водовідведення повинні 

виконуватись наступні роботи: 

- розроблення  загальної схеми поверхневого водовідведення; 

- вибір та призначення основних елементів і конструкцій споруд 

поверхневого водовідведення; 

- розміщення споруд поверхневого водовідведення в плані, в 

поздовжньому та поперечному профілях; 

- визначення меж водозборів та їх основних характеристик; 

- визначення розрахункових витрат води та об’ємів стоку; 

- вибір та визначення типів укріплень споруд поверхневого 

водовідведення. 

4.3 Споруди поверхневого водовідведення повинні мати: 

- поперечні перетини, достатні для пропуску розрахункової 

витрати води; 

- поперечний ухил та швидкість течії води, що виключають 

можливість замулювання або розмиву відвідних русел; 
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- вільний випуск води за їх межами, що виключає розвиток 

ерозійних процесів та інших порушень довкілля. 

4.4 Укріплення або гідроізоляція споруд поверхневого 

водовідведення передбачають у випадках, коли розмив або інфільтрація 

поверхневих вод можуть порушити стійкість земляного полотна  та його 

елементів. 

4.5 Відведення поверхневих вод слід передбачати: 

- від насипів – водовідвідними канавами (нагірними, поздовжніми 

та поперечними), кюветами або резервами; 

- від укосів виїмок та прилеглих до них схилів – канавами 

(нагірними та забанкетними); 

- безпосередньо з виїмок – кюветами. 

- від місцевості, що прилягає до земляного полотна – 

водовідвідним та нагорними канавами. 

4.6 Поверхневі води відводять в понижені місця рельєфу, у тому 

числі і до водопропускних споруд. З нагірного боку земляного полотна 

повинен бути суцільний поздовжній водовідвід вздовж від кожного 

водорозділу до місць, де можливий відвід води у бік від земляного 

полотна дороги. 

4.7 Мінімальні параметри споруд поверхневого водовідведення 

призначають на основі гідрологічних і гідравлічних розрахунків. 

Поздовжній ухил нагірних, водовідвідних забанкетних канав та кюветів 

допускається зменшувати до 3 ‰ за умовами рельєфу місцевості, а на 

болотах – до 1 ‰. 

4.8 Споруд поверхневого водовідведення, як правило розміщують 

на смузі відведення автомобільних доріг.  

4.9 Трасу споруд поверхневого водовідведення слід розміщувати з 

врахуванням необхідності збору, відведення та скиду поверхневих вод, 

що притікають до дороги, а також забезпечення найменшої довжини цих 
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споруд. Прямолінійні ділянки на поворотах траси рекомендується 

сполучати плавними кривими з радіусами не менше 10 м, а на ділянках 

підходу до перепадів, бистротоків, колодязів – не менше 20 м. На 

ділянках примикань споруд поверхневого водовідведення до існуючих 

водотоків кут між направленням канави та направленням течії води у 

водотоці не повинен перевищувати 45˚.  

4.10 Найвигідніший поздовжній ухил споруд поверхневого 

водовідведення в заданих умовах визначають з урахуванням 

особливостей рельєфу місцевості, властивостей ґрунту, в яких буде 

влаштовано водовідвід, та наявність місцевих будівельних матеріалів 

для його укріплення.  

4.11 Поздовжній ухил дна споруд поверхневого водовідведення 

повинен забезпечувати безперервне зростання швидкості потоку щоб 

запобігти замулюванню. 

4.12 Мінімальна швидкість течії води за умовами не допущення 

замулювання цих споруд повинна бути не менше 0,3 м/с (у випадку 

відсутності укріплення або рослинності). Поздовжній ухил споруд 

повинен бути ув’язаним з відмітками лотків штучних споруд, русел 

водотоків та інших водоприймальних споруд, в які скидають поверхневі 

води зі споруд поверхневого водовідведення.  

4.13У виїмках кювети розміщують з обох сторін земляного полотна. 

При неможливості пропуску розрахункової витрати води перетин кювету 

потребує збільшення за рахунок його глибшого закладання при 

збереженні мінімальної ширини дна. Повздовжній ухил кювету 

приймають рівним ухилу земляного полотна.  

4.14 Укісні лотки для відведення поверхневих вод з заплавних 

насипів не рекомендовано розміщувати в місцях  підвищеної швидкості 

паводкових вод. 
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4.15 При проектуванні споруд поверхневого водовідведення 

розміри їх поперечних перетинів встановлюють за розрахунковою 

витратою води.  

4.16 Поверхневий стік з прилеглими до зсуву схилів відводять 

системою нагірних канав, які влаштовують на нерухомій частині схилу. 

4.17 З метою попередження інфільтрації води у тіло зсуву 

необхідно передбачати укріплення споруд поверхневого водовідведення, 

за будь-якою величиною швидкості потоку. 

4.18 Воду з споруд поверхневого водовідведення на зсувному схилі 

слід відводити в улоговину, а також у водотоки, віддалені від зсувного 

схилу - у водовідвідні споруди автомобільних доріг. 

 

5 КОНСТРУКТИВНІ СХЕМИ ПОВЕРХНЕВОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ 

5.1 При проектуванні та будівництві автомобільних доріг 

застосовують наступні схеми організації поверхневого водовідведення. 

5.2 Схема 1. Характеризується вільним стіканням води по поверхні 

проїзної частини автомобільної дороги на узбіччя, далі на укоси та потім 

у бічні водовідвідні канави (кювети). Швидкість стікання води в цьому 

випадку визначається параметрами поздовжніх і поперечних ухилів 

проїзної частини та узбіч, нормованих ДБН В.2.3-4, станом покриття 

проїзної частини, а також його типом, регламентованим типовим 

проектом на дорожні одяги. 

5.3 Таку схему застосовують на автомобільних дорогах загального 

користування всіх технічних категорій. 

5.4 Схема 2. Характеризується вільним стіканням води по поверхні 

проїзної частини автомобільної дороги до прикрайкових водозбірних 

лотків, що розташовуються по краю проїзної частини, далі у відкриті 

укісні водоскидні лотки, встановлені через певні відстані один від одного, 
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потім в водовідвідні укріплені канави, очисні споруди або на прилеглу 

територію. 

5.5 Цю схему застосовують на автомобільних дорогах загального 

користування I - III, інколи - IV технічних категорій. Відповідно до цієї 

схеми система поверхневого водовідведення включає типові 

залізобетонні водозбірні прикрайкові та водоскидні укісні телескопічні 

лотки, а також укріплені водовідвідні канави. 

5.6 Схема 3. Характеризується вільним стіканням води по поверхні 

проїзної частини автомобільної дороги до бордюрів, далі у відкриті укісні 

водоскидні лотки, які розташовані через певні відстані один від одного, 

потім у водовідвідні укріплені русла, очисні споруди, закриту каналізацію 

або на прилеглу територію. 

5.7 На автомобільних дорогах загального користування можливе 

поєднання декількох схем організації поверхневого водовідведення. 

5.8 При організації поверхневого водовідведення приділяють 

особливу увагу вузлам сполучення прикрайкових та укісних споруд, 

ділянок входу в укісний лоток, гасникам у кінцевій частині укісних лотків, 

зміцненню нижнього б'єфу укісної водоскидної споруди та ділянкам його 

сполучення з поздовжніми водовідвідними канавами, очисними 

спорудами. 

 

6 КОНСТРУКТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ СПОРУД ПОВЕРХНЕВОГО 

ВОДОВІДВЕДЕННЯ 

6.1 Оптимальну конструкцію укріплення узбіч призначають на 

основі результатів техніко-економічного порівняння різних варіантів 

конструкцій укріплень і наявності місцевих матеріалів у районі 

будівництва. 

6.2 Область застосування різних способів укріплення узбіч і укосів 

земляного полотна автомобільних доріг регламентується типовими 
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проектними рішеннями, вимогами нормативних документів і методичних 

рекомендацій, які враховують доцільність і ефективність укріплення. 

6.3 Поверхневі води, які притікають до підошви укосів земляного 

полотна, в разі проходження автомобільної дороги в насипах та 

напівнасипах відводять кюветами, лотками, поздовжніми та поперечними 

водовідвідними канавами, осушувальними канавами або резервами; 

у виїмках і напіввиїмках - кюветами або лотками. Відведення 

поверхневих вод з прилеглих до насипів і півнасипів схилів і укосів виїмок 

і напіввиїмок здійснюється водовідвідними нагірними та забанкетними 

канавами, випарювальними басейнами, поглинаючими колодязями, 

закритою зливовою каналізацією і водоперепускними трубами. 

6.4 Поверхневі води, що стікають з поверхні проїзної частини 

автомобільної дороги, узбіч і укосів, акумулюються у підошви земляного 

полотна, потім по укріплених руслах скидають на очисні споруди та далі - 

в понижені місця рельєфу, що мають вихід у річкову систему або до 

логів, що перетинаються, та у водотоки, до вхідних і вихідних русел 

водопропускних споруд. 

6.5 Випуск води з водовідвідних канав, кюветів і лотків у знижені 

місця рельєфу місцевості допускається за умови, що це не призведе 

заболочування місцевості та застою води у прилеглого земляного 

полотна. У разі перетину спорудами поверхневого водовідведення 

території, де інфільтрація поверхневого стоку в ґрунт загрожує стійкості 

укосів виїмок, основи земляного полотна та прилеглої до нього території, 

водовідвідні канави, кювети, лотки та резерви влаштовують з 

відповідною гідроізоляцією, поверхню шару гідроізоляції зміцнюють від 

розмиву та руйнування з урахуванням гідравлічних характеристик 

потоку. 

6.6 Розрахункові параметри водовідвідних канав і споруд 

призначають не менше нормативних значень, що враховують конкретні 

проектні параметри земляного полотна та рельєф місцевості. 
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6.7 Кювети влаштовують з трапецієподібним поперечним 

перерізом, допускається влаштовувати кювети трикутного та 

прямокутного перетину. Мінімальний перетин кюветів перевіряють на 

пропуск розрахункової витрати води. 

6.8 Проектування водовідвідних канав здійснюють в наступному 

порядку: 

1. на основі результатів досліджень і, виходячи з типу, 

властивостей і стану ґрунтів, припливу поверхневих вод, 

вибирають найбільш раціональний поперечний переріз канави;  

2. проводять гідрологічні та гідравлічні розрахунки канави;  

3. призначають найбільш економічно та екологічно доцільні 

поздовжні ухили та відповідні їм швидкості течії води; 

4. відповідно до розрахункових швидкостей течії води 

призначаються типи укріплення дна та укосів канав на різних 

ділянках їх поздовжнього профілю.  

6.9 При значних швидкостях течії води в канавах додатково 

передбачають конструкції гасників і типів укріплень вихідних ділянок 

канав. 

6.10 Оптимальні поздовжні ухили канав призначають, виходячи з 

умови протікання води, швидкість якої не перевищує величину 

нерозмивної швидкості для даного ґрунту. Якщо місцевість не дозволяє 

витримувати поздовжній ухил, який не потребує укріплення канави, то 

влаштовують короткі ділянки з максимально допустимими ухилами та 

відповідним укріпленням, а між ними - вставки з поздовжніми ухилами, 

значення яких не вимагають застосування укріплень. Для поздовжніх 

канав, які не мають укріплення, швидкість течії води за умовами 

запобігання замулюванню приймають не менше 0,3 м / с. 

6.11 Дно водовідвідних канав повинно мати поздовжній ухил 

не менше 5 ‰, у виняткових випадках – не менше 3 ‰. Водовідвідні 

канави виїмок влаштовують з поздовжніми ухилами, величини яких 
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дорівнюють поздовжнім ухилами осі земляного полотна. У тому випадку, 

якщо поздовжні ухили автомобільної дороги у виїмці складають значення 

менше 2 ‰, кювети влаштовують з поздовжніми ухилами не менше 2 ‰ 

з випуском води в одну або обидві сторони виїмки. 

6.12 Укріплення водовідвідних канав щебенем шаром 8 - 10 см із 

засівом багаторічних трав на схилах застосовують в районах з помірним 

і вологим кліматом при швидкості течії води в канаві не більше 1 м / с. У 

разі, коли швидкість течії води в канаві не перевищує значення 0,5 м / с, 

допускається укріплення дна водовідвідних канав засівом трав. 

6.13 Збірні бетонні плити використовують для укріплення 

водовідвідних і нагірних канав, а також кюветів при швидкостях течії води 

до 3,5 м / с. 

6.14 При швидкості течії води не більше 2 м / с поверхні дна і укосів 

кюветів зміцнюють торкретбетон. Укріплення торкретбетоном не 

допускається в умовах пилуватих і лесовидних суглинків, рухливих, 

засолених і малостійких ґрунтів, а також на зсувних ділянках, в умовах 

агресивного середовища.  

6.15 В районах будівництва зі сприятливими кліматичними, 

гідрологічними та геологічним умовами для укріплення укосів і дна 

водовідвідних канав при швидкості течії води в них до 3,5 м / с 

застосовують монолітний бетон. 

6.16 Для укріплення водовідвідних, нагірних канав і кюветів 

застосовують збірні лотки-жолоби, залізобетонні прямокутні та рамні 

лотки, довгомірні телескопічні лотки. 

6.17 Для підвищення пропускної здатності в прикрайкових лотках 

через певні відстані встановлюють водоприймальні колодязі. 

6.18 Для забезпечення своєчасного відведення поверхневих стоків 

проїзної частини необхідно надавати якомога більший поперечний ухил, 

враховуючи умови безпеки руху транспортних засобів. У разі 

неможливості виконання цієї умови поперечний ухил доцільно 
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збільшувати безпосередньо біля бордюру на ширині 1 - 1,5 м, надаючи 

перетину передбордюрного простору полігональний обрис. 

6.19 Можливе влаштування на автомобільних дорогах загального 

користування водонаправляючих бордюрів висотою 15 см плавного 

поперечного профілю. 

6.20 Цементобетонні та асфальтобетонні бордюри, бордюри-лотки 

та бордюри на узбіччях у випадку влаштування в існуючому 

цементобетонному покритті встановлюють на стрижні арматури та 

влаштовують монолітний бордюр. 

6.21 Для збільшення швидкості відведення води з поверхні 

покриття застосовуються підземні зливові стоки з відведенням води за 

межі земляного полотна. 

6.22 На автомобільних дорогах загального користування 

влаштовують водовідвідні залізобетонні блоки у формі паралелепіпеда з 

металевою кришкою і отворами. Канал і отвори можуть мати різні 

обриси: прямокутні, круглі, еліптичні або ромбічні. Залізобетонні блоки 

укладаються уздовж краю проїзної частини поруч з бортовим каменем на 

рівні з покриття. У знижених переломних точках поздовжнього профілю 

потік води відводять в сторону від земляного полотна автомобільної 

дороги. 

6.23 Скидання поверхневих стоків з прикрайкових водозбірних 

лотків і передбордюрного простору в понижені місця та очисні споруди 

здійснюють за допомогою водоскидних лотків, розташованих на укосі 

земляного полотна через певні відстані згідно розрахунку. Схему 

влаштування сполучення укісних і прикрайкових споруд в плані 

призначають залежно від поздовжніх ухилів - зустрічних або ухилів 

одного знаку. 

6.24 На автомобільних дорогах загального користування 

застосовують відкриті укісні лотки-напівтруби та швидкотоки з 

розсіюючими трамплінами із залізобетонних блоків 
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6.25 Укісні водоскидні конструкції необхідно встановлювати у 

відповідності з розробленим проектом і технологією їх будівництва.  

6.26 Найбільш відповідальними є вузол сполучення прикрайкового 

лотка та бордюрного каменю з розтрубом укісного водоскидного лотка, 

ділянка входу в укісний лоток і нижній б'єф укісного лотка. 

6.27 Вузли сполучення прикрайкових лотків і бордюрів з блоками 

укісних лотків необхідно омонолічувати з метою запобігання потрапляння 

поверхневих стоків на укоси та передчасного руйнування конструкцій 

водовідведення. 

6.28 Для переведення водного потоку з бурхливого стану в спокійне 

на більш короткій ділянці в кінці бистротоку встановлюють гасники. 

6.29 Основне призначення гасників (перепадів, водобійних 

колодязів, уступів, стінок, бистротоків) полягає в гасінні на короткій 

ділянці кінетичної енергії водного потоку до величин, які не становлять 

загрози небезпеки розмивів штучного водовідвідного русла або місць 

скидання води на прилеглу територію. 

6.30 Багатосхідчасті перепади колодязного типу рекомендується 

застосовувати при скиданні води з водовідвідних і нагірних канав, 

кюветів і інших водопропускних споруд при затяжних ухилах і витраті 

води більше 1 м3 / с (при скиданні води в яри, балки і русла водотоків). 

6.31 Довжину колодязів, їх кількість, розрахункові глибини, 

швидкості течії води, висоти їх стінок визначають індивідуальними 

гідравлічними розрахунками в залежності від величин витрат води, 

різниці висот верхнього і нижнього б’єфів, висоти і кількості ступенів 

перепаду, форми та розмірів підвідних і відвідних водовідводів, 

швидкості течії , глибин води та ухилів у підвідному руслі. 

6.32 Для скидання води з нагірних і водовідвідних канав, кюветів і 

водоперепускних труб на косогорах застосовують бистротоки, які 

влаштовують в підвідних і відвідних руслах водопропускних споруд. 
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6.33 Бистротокивлаштовують з примиканням до відвідних русел з 

ухилом менше критичного, що викликає у водному потоці перехід з 

бурхливого стану в спокійне через гідравлічний стрибок. 

6.34Застосовують три типи гасників енергії водного потоку: ребро в 

кінці укріплення; гасник у вигляді розтруба з однією або двома 

водобійними стінками; стінка в розтрубному оголовку в поєднанні з 

ребром в кінці укріплення. 

6.35 Для закритої зливової каналізації, якувлаштовують на 

розподільчій смузі автомобільних доріг загального користування, в якості 

поперечних водоперепускних споруд застосовують труби діаметрами 

400 і 500 мм, призначені для скидання води з водоприймальних 

колодязів у відвідний колектор. 

 

7 ФОРМУВАННЯ ПОВЕРХНЕВОГО СТОКУ СПОРУД 

ПОВЕРХНЕВОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ 

7.1 Основні фактори, що формують максимальний дощовий стік: 

умови випадіння та зміни в часі дощових опадів; метеорологічні 

особливості району будівництва дороги; ймовірнісне перевищення 

розрахункових дощових максимумів; час формування максимального 

поверхневого стоку на водозборах різних величин, конфігурацій, ухилів і 

типів поверхонь стікання. 

7.2 Формування і регулювання максимального дощового стоку 

розглядають на нормативний період терміну служби дорожніх споруд, що 

проектуються. 

7.3 Для гідрологічного обґрунтування об'єктів транспортного 

будівництва метод розрахунку максимального стоку і його параметри 

повинні забезпечувати визначення максимумів витрат з наступними 

значеннями ймовірності перевищення: 1; 2; 3; 4; 6;10 %. 
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7.4 Розрахунковий метод застосовують до будь-якої стадії 

прийняття проектних рішень. Розрахунковий метод повинен передбачати 

наближені розрахунки з необхідним ступенем достовірності їх 

результатів незалежно від особливостей природних умов і ступеня 

вивченості регіону. 

7.5 Основний принцип розрахунків максимального дощового стоку 

полягає в тому, що розрахункові умови поверхневого стоку води 

складаються в найнесприятливіших умовах: при значному попередньому 

зволоженні поверхонь стікання, мінімальних втратах стоку, постійному 

дощовому наповненні схилів водою на всій їх поверхні, експлуатаційному 

поливі водою і ін. 

7.6 При проектуванні систем поверхневого водовідведення 

особливу увагу необхідно приділяти заходам, спрямованим на 

запобігання розвитку ерозії та усунення її причин. Протиерозійні заходи 

призначені для швидкого та надійного закріплення поверхонь ділянок 

ярів і схилів, схильних до ерозії, які перетинаються автомобільною 

дорогою. 

7.7 Застосовують наступні типи протиерозійних споруд 

поверхневого водовідведення: споруди на водозбірній площі (для 

часткового або повного затримання стоку, а також його розосередження 

на ділянках схилів, схильних до ерозії); головні ярові (для затримання 

розвитку вершин ярів); русловіта донні (для боротьби з поглибленням 

дна яру при впливі на нього паводкових вод за рахунок зменшення 

швидкості течії води по дну яру). 

7.8 До споруд на водозбірній площі відносять укріплені схили, 

нагірні канави, вали-тераси, водозатримуючі і водовідвідні вали. В якості 

головних ярових споруд використовують перепади, бистротоки. До 

руслових і донних споруд відносять кінцеві ділянки водовідвідних канав, 

що знаходяться біля підніжжя схилів ярів або бортів на дні русел ярів. 
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7.9 Для відведення поверхневого стоку з прилеглих до зсувних, 

нестійких схилів влаштовують систему нагірних канав, які огороджують 

від припливу води. 

7.10 У районах карстоутворення слід уникати концентрації 

поверхневого стоку, що приводить до активізації карстових процесів, і 

передбачати вертикальне планування прилеглої до дороги території в 

межах смуги відведення, що виключає застій поверхневих вод; 

передбачати зміцнення споруд системи поверхневого водовідведення з 

метою запобігання інфільтрації поверхневих вод; влаштування 

гідроізоляції і зміцнення верхнього і нижнього б’єфів споруд 

поверхневого водовідведення; підбір геометричних параметрів перерізу 

водовідвідних споруд. 

7.11 З метою уникнення заболочування територій з верхової 

сторони насипів, тривалого підтоплення сільськогосподарських угідь та 

лісу, підтоплення споруд, а також ерозії ґрунтів необхідно забезпечувати 

відведення води з усіх замкнутих знижених місць в низовий бік земляного 

полотна. 

7.12 Всі споруди поверхневого водовідведення повинні мати 

конструкцію, що забезпечує своєчасний збір, відведення й очищення 

поверхневих вод, та дозволяє виконувати їх обслуговування, не 

впливаючи на рух автомобілів та інші конструктивні елементи 

автомобільних доріг. 

 

8 РОЗРАХУНОК СПОРУД ПОВЕРХНЕВОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ 

8.1 Поперечний перетин канав має форму трапеції, а глибину 

потрібно розраховувати. Глибина повинна бути на 0,25 м більша за 

глибину наповнення. Глибину наповнення призначається в межах 

не менше 0,6-0,8 м. 
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8.2 Найменшу ширину канави по дну для автомобільних доріг 

загального користування І - ІІІ технічних категорій призначають 

не менше 0,4 м. Закладання укосу призначають в залежності від типу 

ґрунту. 

8.3 Щоб не було замулювання призначають ухил нагірних канав 

не менш ніж 5 ‰, у виняткових випадках 3 ‰. Тип укріплення канави 

вибирають на підставі гідравлічного розрахунку. 

8.4 При ухилі дна від 5 ‰ до 10 ‰ канава влаштовуєть без 

укріплень. При великих ухилах приймають такі укріплення: 

1. i=від 10 ‰ до 30 ‰ – засів трав, або одернування; 

2. i=від 30 ‰ до 50 ‰ – бетонні плити; 

3. i=більше 50 ‰ – влаштовують бруківку, бистротоки. 

8.5 Загальним способом визначення побутової глибини води в 

руслі водотоку є спосіб підбору, який застосовують при будь-якій формі 

перерізу русла водотоку. 

 

9 РОЗРАХУНОК БИСТРОТОКІВ 

9.1 Гідравлічний розрахунок бистротоку зводиться до розрахунку 

вхідної частини, лотка та вихідної частини. 

9.2 Підвідне русло (вхідна частина) бистротоку зазвичай має ухил 

дна менш критичного к  і може бути двох основних типів. 

9.3 Перший тип характеризується тим, що форма і розміри самого 

лотка бистротоку такі ж, як і у вхідній частині (прямокутного або 

трапецеїдального перетину). В цьому випадку на вхідній ділянці 

бистротоку визначають глибину і швидкість потоку, тип додаткового 

укріплення на ділянці зливу перед вигином дна русла. Глибину потоку в 

кінцевому перетині вхідної ділянки (на вигині) приймають виг 	 к, 

де к - критична глибина для лотка бистротоку. Якщо нормальна глибина 

на бистротоці 	0,5 к, то глибина на вигині виг 0,7…0,8 к. 
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Довжину додаткового типу укріплення l1 на вигині приймають 

не менше 1 м. 

94 Другий тип характеризується тим, що при трапецеїдальній формі 

перетину підвідного русла сам лоток бистротоку влаштовують 

прямокутного перетину з меншою шириною дна. При проектуванні 

ширина дна лотка бистротоку може бути заданою. Якщо ширина і форма 

підвідного русла відрізняються від перетину лотка бистротоку, його 

вхідна частина розглядається як водозлив з широким порогом при  3

8	  або як водозлив практичного профілю при 2…3 . Ширину 

лотка бистротоку визначають виходячи з умов підтримки в верхньому 

б'єфі заданої глибини h: 

9.5 Розрахунок лотка бистротоку зводиться до визначення 

нормальної глибини, побудови кривої вільної поверхні та визначення 

глибини потоку в кінцевому перетині. 

9.6 Розрахунок вихідний частини бистротоку зводиться до 

призначення типу укріплення в залежності від швидкості в кінцевому 

перетині бистротоку (при відсутності гасителів енергії). 

9.7 При похилі дна відвідного русла (вихідної частини) к має 

місце стрибкове сполучення потоків. Для визначення типу сполучення 

потоку, що стікає з бистротоку, з нижнім б’єфом необхідно зіставити 

глибину нижнього б'єфу - н.б. з глибиною кін, сполученою з глибиною в 

кінцевому перетині кін. При цьому можливі три види сполучення: 

 кін н.б. - за типом затопленого гідравлічного стрибка; 

 кін н.б. – за типом стрибка в кінцевому (стиснутому) перерізі; 

 кін н.б. - за типом відігнаного стрибка. 

 
Глибину кін для русел прямокутного перетину визначається за 

залежністю 
 

кін кін 2⁄ 1 8 к кін⁄ 1 .                      (9.1) 
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Для русел трапецеїдальної форми перетину 
 

кін
, к

кін , к
.                                           (9.2) 

 
9.8 При поєднанні за типом стрибка в кінцевому перетині або 

відігнаного стрибка влаштовують гасники, розміри яких визначають з 

умов утворення підпертого стрибка. 

9.9 У руслі трапецієвидної форми перетину за бистротоком 

доцільно влаштовувати гасники енергії у вигляді водобійної стінки.  

За гасником відвідне русло конструктивно укріплюють бетонними 

або залізобетонними плитами на відстані не менше 3 н.б. ( н.б. - глибина 

води в нижньому б'єфі) або (10...20) к. 

 

10 ГАСНИКИ ЕНЕРГІЇ ПІСЛЯ СПОРУД ПОВЕРХНЕВОГО 

ВОДОВІДВЕДЕННЯ 

10.1 При сполученні б’єфів по типу відігнаного стрибка проектують 

гасники у вигляді водобійного колодязя, водобійної стінки і комбінованого 

водобійного колодязя. 

10.2 При проведені гідравлічного розрахунку водобійного колодязя 

визначають його глибину і довжину. 

10.3 Відстань від споруди поверхневого водовідведення до стінки 

визначають так само, як і довжину водобійного колодязя. 

10.4 Комбінований водобійний колодязь складається з поглибленої 

частини в дні і водобійної стінки.  

10.5 Якщо висота стінки  виявиться більше побутової глибини б, 

то її зменшують для гарантії затоплення стисненого перерізу після 

стінки. 
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11 ОДНОСХІДЧАСТІ ПЕРЕПАДИ 

11.1Залежно від висоти, глибини в верхньому і нижньому б'єфах, за 

витратою перепади бувають: не підтопленні з доступом повітря під 

струмінь з незатопленими або затопленим стисненим перетином 

(можуть бути такі перепади і з вакуумом під струменем); 

самопідтоплені; підтоплені з донним або з поверхневим режимом у 

нижньому б'єфі; затоплені. 

11.2 При влаштуванні вхідної частини односхідчастого перепаду по 

типу водозливу з широким порогом або практичного профілю. В цьому 

випадку зазвичай визначають необхідну ширину вхідної частини bп при 

заданих витраті Q і глибині в верхньому б'єфі h0. 

11.3 При влаштуванні вхідної частини перепаду того ж перетину, 

що і підвідне русло, глибину і швидкість над стінкою падіння визначають 

за умови однакових коефіцієнтів закладання укосів на сходинці та 

нижньому б’єфі. 

 

12 КАНАЛІЗАЦІЯ 

12.1 Витрату дощових вод в колекторах дощової каналізації, л / с, 

стічні води, що відводяться, з поверхні, визначають методом граничних 

інтенсивностей за формулою: 

 

 ,       (12.1) 

 

де А, п - параметри, що характеризують інтенсивність і тривалість 

дощу для конкретної місцевості; 

Ψmid – середній коефіцієнт стоку, який визначається як 

середньозважена величина в залежності від значення Ψi для різних видів 

поверхні водозбору; 
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F – розрахункова площа стоку, га; 

tr – розрахункова тривалість дощу, рівна тривалості протікання 

дощових вод по поверхні і трубах до розрахункової ділянки. 

 

12.2 Витрату дощових вод для гідравлічного розрахунку дощових 

мереж, л / с, визначають за формулою: 

 

Q cal = β Qr,     (12.2) 

 

де β - коефіцієнт, що враховує заповнення вільної ємності мережі в 

момент виникнення напірного режиму . 

 

12.3 Витрату талих вод, л/с, визначають і по шару стоку за час 

сніготанення протягом добиза формулою: 

 

Q r = 5,5 hc Ky F/(10 + tr),    (12,3) 

 

де hc - шар стоку за 10 денних годин, мм; 

Ку - коефіцієнт, що враховує частковий вивіз і прибирання снігу, 

приймати рівним 0,5-0,7; 

F - площа стоку, га; 

tr – тривалість протікання талих вод до розрахункової ділянки, год. 

 

12.3 Розрахункову максимальну витрату талих вод для будь-яких 

басейнів відповідно до [1] визначають за формулою: 

 

Qr = 	  δ1 δ2,     (3.17) 

 

де  – коефіцієнт одночасності паводку; 



ДСТУ ХХХХ:201Х 

24 

 – розрахунковий шар сумарного стоку;  

F – площа водозбору; 

δ1δ2 -коефіцієнти, що враховують зменшення витрати залежно 

від зарегульованості басейну озерами, лісами, болотами; для 

малих басейнів беруть, що значення цих коефіцієнтів 

дорівнюють 1; 

n – показник ступеня. 

 

13 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ 

13.1 Вимоги до безпечного виконання робіт 

13.1.1До початку виконання робіт розробляється проект виконання 

робіт згідно з ДБН А.3.1-5, який містить вимоги щодо безпечного 

виконання робіт при влаштуванні споруд поверхневого водовідведення. 

13.1.2 До робіт допускаються особи, що пройшли навчання та 

перевірку на знання відповідно до ДБН А.3.2-2. 

13.1.3 У проекті виконання робіт розробляється план будівельного 

майданчика, на якому будуть наведені безпечні маршрути проходу 

працівників до місць виконання робіт і схеми руху будівельної техніки. 

Небезпечні зони позначаються добре видимими знаками і написами. У 

випадках, якщо планується проведення робіт у вечірній та нічний час, в 

проекті передбачають схему відповідного освітлення місця робіт за 

допомогою прожекторів або потужних світильників. 

13.1.4 В проекті на місці проведення робіт розробляється схема 

організації руху автотранспорту або схему руху автотранспорту в об'їзд 

із забезпеченням тимчасових проїздів. У випадках, якщо планується 

проведення робіт у вечірній та нічний час, в проекті в зоні робіт 

передбачають схему встановлення спеціального світлотехнічного 

попереджувального обладнання у вигляді імпульсних сигнальних 

ліхтарів червоного кольору, що встановлюють на висоті 
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не менше ніж 1,2 м і видимих на відстані не менше ніж 50 м, а також 

імпульсних інвентарних сигнальних стрілок, що вказують напрямок руху 

технологічного транспорту. 

 

13.2 Вимоги охорони навколишнього середовища 

13.2.1 Основним завданням охорони навколишнього середовища 

при влаштуванні споруд поверхневого водовідведення є максимально 

можливе зниження шкідливого впливу на стан довкілля за рахунок 

застосування екологічно безпечних матеріалів і технологій, а також 

виконання спеціальних природоохоронних заходів. Охорона 

навколишнього середовища здійснюється згідно з ГБН В.2.3-218-540. 

13.2.2 При розробці проекту споруд поверхневого водовідведення 

на автомобільних дорогах загального користування рекомендується: 

- передбачити заходи для збереження та поліпшення існуючого 

ландшафту, захисту ґрунтів, рослинності і тваринного; 

- передбачити заходи рекультивації земель, які будуть порушені 

в процесі будівництва; 

- передбачити заходи захисту поверхневих і ґрунтових вод від 

забруднення поверхневими, талими та мийними водами. 

13.2.3 Усі заходи, пов'язані з водними ресурсами, здійснюють з 

дотриманням водоохоронних заходів. До таких заходів, які 

розробляються на стадії складання проектної документації, відносяться: 

- організація системи поверхневого водовідведення, що 

забезпечує збір стоку з покриття і направлення його на локальні очисні 

споруди; 

- влаштування очисних споруд для очистки поверхневого 

стоку перед скиданням його у водойму [2]. 
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