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1 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 
 

БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ 
 

АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ 
 

Вимоги до експлуатаційного стану 
 

ROAD TRAFFIC SAFETY 
MOTOR ROADS 

The requirements to operation condition 
 

Чинний від 201Х-ХХ-ХХ 
 
1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 
 
1.1 Цей стандарт поширюється на автомобільні дороги загального 

користування, вулиці і дороги міст та інших населених пунктів (далі – 

автомобільні дороги) та перехрещення автомобільних доріг із залізничними 

та трамвайними коліями. 

1.2 Цей стандарт встановлює вимоги до експлуатаційного стану  

автомобільних доріг за умовами забезпечення безпеки дорожнього руху. 
 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 
 

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти: 

ДСТУ 2587:2010 Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. 
Загальні технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування 

ДСТУ 2935:2018  Безпека дорожнього руху. Терміни та визначення 
понять 

ДСТУ 3308-96 Знаки маршрутні для міського електротранспорту. 
Технічні умови та правила застосування  

ДСТУ 4036-2001 Безпека дорожнього руху. Вставки розмічальні 
дорожні. Загальні технічні вимоги 

ДСТУ 4092-2002 Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні. 
Загальні технічні вимоги, правила застосування та вимоги безпеки 
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ДСТУ 4100:2014 Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні 

технічні умови. Правила застосування 

ДСТУ 4123:2006 Безпека дорожнього руху. Пристрій примусового 
зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки на вулицях і дорогах. 

Загальні технічні вимоги 
ДСТУ 4157-2003 Безпека дорожнього руху. Засоби технічні 

периферійні автоматизованих систем керування дорожнім рухом. Типи, 
загальні технічні вимоги та вимоги безпеки 

ДСТУ 4241-2003 Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні та 
інформаційні табло зі змінною інформацією. Загальні технічні умови 

ДСТУ 7168:2010 Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні 
тимчасові. Загальні технічні умови 

ДСТУ 8814:2018 Транспортні споруди. Мости автодорожні. Терміни та 
визначення понять 

ДСТУ 8537:2015 Безпека дорожнього руху. Екрани 
протизасліплювальні. Загальні технічні умови 

ДСТУ 8731:2017 Безпека дорожнього руху. Дзеркала дорожні. 

Загальні технічні вимоги. Правила застосування 

ДСТУ 8732:2017 Безпека дорожнього руху. Смуги шумові. Загальні 

технічні вимоги. Правила застосування 

ДСТУ 8745:2017 Автомобільні дороги. Методи вимірювання 

нерівностей основи і покриття дорожнього одягу 

ДСТУ 8749:2017 Безпека дорожнього руху. Огородження та 

організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт 

ДСТУ 8751:2017 Безпека дорожнього руху.  Огородження дорожні і 

напрямні пристрої. Правила використання. Загальні технічні вимоги 

ДСТУ 8752:2017 Безпека дорожнього руху.  Проект організації 

дорожнього руху. Правила розроблення, побудови, оформлення. Вимоги 

до змісту 
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ДСТУ ХХХХ:20ХХ Безпека дорожнього руху. Засоби заспокоєння 

руху. Загальні технічні вимоги 

ДСТУ EN 1317-1:2018 (EN 1317-1:2010, ІDT) Дорожні стримувальні 

системи – Частина 1: Терміни та загальні методи випробування 

ДСТУ EN 1317-2:2018 (EN 1317-1:2011, ІDT) Дорожні стримувальні 

системи – Частина 2: Класи експлуатаційних характеристик, критерії 

прийнятності ударних випробувань і методи випробування огородження 

бар’єрного та парапетного типів 

ДСТУ ISO 23599:2017 (ISO 23599:2012, IDT) Вироби для надання 

допомоги сліпим і людям зі слабким зором. Тактильні індикатори пішохідної 

зони 

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

понять 

ДСТУ-Н Б В.2.2-31:2011 Будинки і споруди. Настанова з 
облаштування будинків і споруд цивільного призначення елементами 

доступності для осіб з вадами зору і слуху 
ДСТУ Б В.2.3-10-2003 Споруди транспорту. Огородження дорожнє 

парапетного типу. Загальні технічні умови 
ДСТУ Б В.2.3-11-2003 Споруди транспорту. Огородження дорожнє 

перильного типу. Загальні технічні умови 
ДСТУ Б В.2.3-12-2004 Споруди транспорту. Огородження дорожнє 

металеве бар’єрного типу. Загальні технічні умови 
ДСТУ Б В.2.3-24:2009 Споруди транспорту. Труби дорожні. 

Обстеження та оцінювання технічного стану 
ДСТУ Б В.2.3-25:2009 Споруди транспорту. Огородження дорожнє 

тросового типу. Загальні технічні умови 
ДСТУ-Н Б В.2.3-37:2016 Настанова з влаштування горизонтальної 

дорожньої розмітки  
ДСТУ-Н Б В.2.3-38:2016 Настанова з влаштування захисних шарів 

зносу покриття дорожнього одягу автомобільних доріг 
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ДСТУ Б В.2.5-26:2005 (ГОСТ 3634-99) Інженерне обладнання 

будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Люки оглядових колодязів і 

дощоприймачі зливостічних колодязів. Технічні умови 
ДСТУ Б В.2.7-237:2010 Будівельні матеріали. Камені бетонні та 

залізобетонні бортові. Технічні умови (ГОСТ 6665-91, МОD) 

Примітка.  Чинність стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, 
перевіряють згідно з офіційними виданнями національного органу стандартизації – 
каталогом національних нормативних документів і щомісячним 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 ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

У цьому стандарті вжито терміни наведені в Законі України 

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

облаштування,  дорожнє покриття, орган управління; проїзна частина, 

смуга відведення, споруди дорожнього водовідводу; Законі України «Про 

автомобільний транспорт» [2] – автомобільний транспортний засіб (далі –

 транспортний засіб), зупинка; Правилах дорожнього руху [3] – дорожньо-

транспортна пригода, дорожні роботи, маршрутні транспортні засоби 

(транспортні засоби загального користування), прилегла територія; 

ДБН 360 [7] – зелені насадження; ДБН В.2.2-40 [8] – маломобільні групи 

населення; ДБН В.2.3-4 [9] – віднесені ліві повороти, зона транспортної 

розв’язки, транспортна розв’язка; ДБН В.2.3-5 [10] – вулиці населених 

пунктів, дороги населених пунктів, бордюр, велосипедна смуга, 

велосипедна доріжка; ДБН В.2.3-18 [12] – колія трамвайна, огорожа 

колійна, переїзд трамвайний; ДБН В.2.3-22 [13] – транспортні споруди; 

ДСТУ 2935 – видимість у напрямку руху, дорожня обстановка, дорожні 

умови, залізничний переїзд, небезпека для руху, організація дорожнього 

руху, перехрестя, перешкода для руху, розділювальна смуга, учасник 

дорожнього руху; ДСТУ 7168 – ділянка, місце проведення робіт, тимчасові 

дорожні огородження; ДСТУ 8751 – дорожні огородження, дорожні 

огородження першої групи, огородження для запобігання виходу тварин на 
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дорогу; ДСТУ 8814 – біоперехід; ДСТУ Б А.1.1-100 – експлуатаційний стан 

автомобільної дороги, узбіччя, засоби технічні організації дорожнього руху, 

зимове утримання доріг, зупиночна смуга, коефіцієнт поздовжнього 

зчеплення, покриття дорожнє; ДСТУ-Н Б В.2.3-38 – захисні шари зносу; 

ДСТУ Б В.2.5-26 – оглядовий колодязь, зливостічний (дощоприймальний) 

колодязь, люк оглядового колодязя, дощоприймач зливостічного колодязя;  

ДСТУ-Н Б В.2.2-31 – тактильний дорожній покажчик. 

Нижче подано терміни, додатково вжиті в цьому стандарті, та 

визначення позначених ними понять: 

3.1 дорожній знак 
Технічний засіб організації дорожнього руху, що містить символи 

та/або написи для інформування учасників дорожнього руху про умови та 
режими руху на автомобільній дорозі 

3.2 зимовий період  
Період року, що характеризується мінусовою температурою повітря, 

снігопадами, хуртовинами, сніговими відкладеннями, ожеледицею 

4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ 

У цьому стандарті використано такі познаки та скорочення: 

ДТП – дорожньо-транспортна пригода; 

ОДР – організація дорожнього руху; 

ТЗОДР – технічні засоби організації дорожнього руху; 

ТЗ – транспортні засоби. 
 

5 ВИМОГИ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО СТАНУ 
5.1 Загальні положення 
5.1.1 Автомобільні дороги, залізничні та трамвайні переїзди повинні 

відповідати рівню вимог до експлуатаційного стану їх складових і 

забезпечувати безпеку учасників дорожнього руху та ТЗ під час їх руху з 

дозволеною швидкістю відповідно до [3]. 
Рівень вимог до експлуатаційного стану автомобільних доріг 
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загального користування визначають відповідно до таблиці А.1, вулиць та 

доріг населених пунктів – до таблиці  А.2 (Додаток А).  

5.1.2 Експлуатаційний стан дорожнього покриття, узбіч, 

розділювальних смуг, тротуарів, пішохідних та велосипедних доріжок, 

технічних засобів організації дорожнього руху, інженерного облаштування, 

споруд дорожнього водовідведення, транспортних споруд, зовнішнього 

освітлення визначається під час поточних, періодичних і сезонних оглядів 

та спеціальних обстежень.  
 5.1.3 Поточні огляди складових автомобільних доріг проводять з 

періодичністю відповідно до таблиці 1.  

Рівні вимог визначають відповідно до Додатку А. 

Таблиця 1 – Періодичність проведення поточних оглядів складових 
автомобільних доріг 

 

Рівень вимог до автомобільних доріг Періодичність проведення  
1 А щотижня 
2 Б щодекадно 
3 В щомісячно 
4 Г щоквартально 

Примітка. Для автомобільних доріг, що пролягають у гірській місцевості, терміни 
проведення поточних оглядів, за необхідності, можуть бути скорочені. 

 
5.1.4 Поточні огляди залізничних переїздів з черговим працівником 

здійснюють відповідно до [15] та інших нормативно-правових актів і 

нормативних документів. Поточні огляди залізничних переїздів без 
чергового працівника здійснюють з періодичністю відповідно до 5.1.3 у 

залежності від рівня вимог до автомобільної дороги з якою перехрещується 
залізничний переїзд.  

5.1.5 Сезонні огляди автомобільних доріг комісіями проводять два 
рази в рік: 

–- навесні – квітень - травень; 
–- восіні – вересень - жовтень. 
Результати поточних та сезонних оглядів автомобільних доріг 

записують у журнал обстежень (оглядів) автомобільних доріг (додаток Б), 
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залізничних переїздів − у журнал приймання й здачі чергувань та 

обстежень (оглядів) на переїзді (додаток В). У журнали обстежень (оглядів) 

надають відомості про невідповідний експлуатаційний стан автомобільної 

дороги, залізничного переїзду, що отримані від учасників дорожнього руху.  

5.1.6 Огляди на автомобільних дорогах проводять відповідно до 

вимог нормативно-правових актів та (або) нормативних документів. 

Спеціальні обстеження проводять у разі ДТП або після надзвичайних 

ситуацій техногенного або природного характеру на підставі яких 

складаються акти відповідними уповноваженими органами згідно з [4] та 

нормативними документами. 

5.1.7 Обстеження мостів і труб (їх класифікація, періодичність та 

вимоги до них) проводять відповідно до ДБН В.2.3-6 [11] . 

5.1.8 У разі встановлення невідповідностей в експлуатаційному стані  

складових автомобільних доріг вимогам цього стандарту, перед ділянками 

автомобільних доріг повинні негайно встановлюватися тимчасові дорожні 

знаки згідно з ДСТУ 4100 або інші ТЗОДР, що своєчасно інформують 

учасників дорожнього руху про небезпеку та/або впроваджують тимчасові 

обмеження або заборону дорожнього руху відповідно до [5]. 

5.1.9 Тимчасові дорожні знаки та інші ТЗОДР повинні бути 

демонтовані відразу після усунення причин, що викликали необхідність їх 

установлення. 
5.1.10 Автомобільні перевезення під час проїзду ТЗ за 

температурами, які перевищують нормативні, потрібно здійснювати 

відповідно до [5]. 

5.1.11 Автомобільні дороги повинні бути облаштовані ТЗОДР, що 

встановлені відповідно до проектів (схем) ОДР. Проекти (схеми) ОДР 

виконують відповідно до вимог ДСТУ 8752. 

5.1.12 Огородження місць проведення дорожніх робіт на 

автомобільних дорогах повинні відповідати вимогам ДСТУ 8749 та 

ДСТУ 7168. 
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5.2 Дорожнє покриття  
 
5.2.1 Дорожнє покриття не повинно мати дефектів (додаток Г), що 

впливають на безпеку дорожнього руху, гранично допустимі величини яких 
перевищують наведені у таблиці 2. 

Строки ліквідації з моменту виявлення дефекту дорожнього покриття 
не повинні перевищувати значень наведених у таблиці 2. 

Таблиця 2 – Гранично допустимі величини дефектів дорожнього 
покриття   

Види дефектів дорожнього покриття та 
строки їх ліквідації 

Гранична величина дефектів 
дорожнього покриття за рівнем 

вимог 
1, А 2, Б 3, В 4, Г 

1 2 3 4 5 
1 Вибоїни та проломи, руйнування 
крайки, площею не більше ніж 0,08 м2 
та глибиною до 5 см, м2 на 1000 м2 
покриття, не більше ніж 

 
 

0,07 
(0,70) 

 
 

0,28 
(1,40) 

 
 

0,70 
(3,75) 

 
 

1,40 
(5,40) 

2 Вибоїни, проломи, руйнування 
крайки   

Площею більше ніж 0,08 м2 та 
глибиною більше ніж 5 см 

3 Гребінки та зміщення глибиною не 
більше ніж 4 см, пог.м на 1000 м2 
покриття, не більше ніж 

 
 

0,5 

 
 

0,8 

 
 

2,2 

 
 

3,3 
4 Гребінки та зміщення покриття 
глибиною більше ніж 4 см Не допускаються 

5 Колійність асфальтобетонного 
покриття, глибина, мм, не більше ніж 30/35 30/35 40/50 50/60 
6 Висота зміщень плит 
цементобетонного покриття, мм, 
не більше ніж 

 
10 

 
10 

 
15 

 
20 

7 Відколи бетону від арматури, 
оголення арматури цементобетонного 
покриття 

Не допускаються 

8 Випотівання площею не більше ніж 
1,5  м2, м2 на 1000 м2 покриття, 
не більше ніж 1,3 2,7 5,0 8,0 
9 Випотівання площею більше ніж 
1,5 м2 Не допускаються  

10 Наявність сторонніх предметів  Не допускається 
11 Забруднення проїзної частини Не допускається 
12 Строк ліквідації руйнувань за 
пунктом 1 з моменту виявлення, діб, 
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не більше ніж: 
 − для літнього періоду 
 − для весняного та осіннього періодів 
 − для зимового періоду 

 
2 
5 
7 

 
3 
7 
9 

 
5 
7 
9 

 
7 
10 
14 

13 Строк ліквідації руйнувань та 
деформацій за пунктами 2, 4, 7, 9 з 
моменту їх виявлення, діб, не більше 
ніж: 

− для літнього періоду 
− для весняного та осіннього періодів 
− для зимового періоду 

 
 
 

 
2 
2 
2 

 
 
 
 
2 
4 
4 

 
 
 
 
3 
5 
7 

 
 
 
 

5 
7 
10 

14 Строк ліквідації руйнувань та 
деформацій за пунктами 3, 5, 6 з 
моменту їх виявлення 

Згідно з планами проведення 
ремонтів 

15 Строк ліквідації уражень за пунктом 
8 з моменту виявлення, діб, не більше 
ніж: 

− для літнього періоду 
− для весняного та осіннього періодів 

 
 
 

1 
5 

 
 
 
3 
7 

 
 
 
3 
7 

 
 
 

5 
10 

 Примітка 1. У пункті 1 у дужках наведено значення руйнування для весняного періоду. 
 Примітка 2. У пункті 5 у чисельнику наведено значення дефекту для автомобільних 
доріг загального користування, в знаменнику - для доріг і вулиць місць та інших 
населених пунктів. 
 Примітка 3. Вимоги до експлуатаційного стану проїзної частини автомобільних доріг 
поширюються на з’їзди з них у межах радіусу спряження. 
 Примітка 4. Вимоги 8 і 9 не розповсюджуються на зимовий період. 
 Примітка 5. Вимоги 10 розповсюджуються на сторонні предмети, які можуть бути 
причиною виникнення ДТП і які повинні бути видалені з проїзної частини відразу після їх 
виявлення. 
 Примітка 6. Вимоги 11 розповсюджуються на забруднення, що зменшують коефіцієнт 
зчеплення та які  повинні бути  ліквідовані відразу після їх виявлення . 
 

5.2.2 Рівність дорожнього покриття в залежності від способу її 

вимірювання повинна відповідати вимогам таблиці 3. 
 

Таблиця 3 – Вимоги до показників рівності дорожнього покриття 

Показник рівності  дорожнього 
покриття, що виміряний 

Рівень вимог для автомобільних доріг 
1 2 3 4 А Б В Г 

1 Профілометричним 
методом (індекс IRI), м/км, не 
більше ніж 

 
 

2,7 

 
 

3,0 

 
 

3,5 

 
 

4,1 

 
 

2,7 

 
 

3,0 

 
 

3,5 

 
 

4,1 
2 Поштовхоміром, см/км, 
не більше ніж  100 120 170 240 100 120 240 260 
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3 Триметровою рейкою: 
а) число просвітів, що 
перевищують зазначене у 
ДБН В.2.3-4 [4], %, не більше 
ніж 
б) максимальний просвіт, мм, 
не більше ніж 

7 
 

10 

10 
 

12 

12 
 

14 

15 
 

20 

7 
 

10 

15 
 

15 

20 
 

25 

20 
 

30 
 
5.2.3 Коефіцієнт поздовжнього зчеплення, що виміряний згідно з 

ДСТУ 8746 та/або іншими нормативними документами, повинен бути для 

автомобільних доріг загального користування не менше ніж 0,35, для 

вулиць і доріг міст та інших населених пунктів - не менше ніж 0,40.  

5.2.4 Різниця між величинами коефіцієнтів поздовжнього зчеплення 

по ширині проїзної частини, у тому числі між проїзною частиною, 

зупинковими смугами та укріпленими смугами узбіччя не повинна 

перевищувати 0,1. 

5.2.5 Термін усунення невідповідностей згідно з 5.2.2 − 5.2.4 

визначають відповідно до планів проведення ремонтів, але не більше ніж 

один рік.  

5.2.6 Люки оглядових колодязів та дощоприймачі зливостічних 

колодязів повинні відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.5-26 і розташовуватись 

не вище рівня дорожнього покриття. Заниження люку оглядового колодязя 

відносно рівня  дорожнього покриття допускається не більше ніж на 1,0 см, 

а дощоприймача зливостічного колодязя – не більше ніж на 3 см. 
5.2.7 Невідповідності в експлуатаційному стані, зазначені в 5.2.6, 

повинні бути усунені протягом семи діб з моменту їх виявлення.  
5.2.8 У разі проведення робіт, які передбачають  руйнування   

дорожнього покриття, воно повинно бути відновлено відразу після 

засипання і ущільнення ґрунту в розритті. До відновлення дорожнього 

покриття місце розриття і підходи до нього повинні бути огороджені та 

позначені ТЗОДР згідно з ДСТУ 4100, ДСТУ 7168 та/або іншими 

нормативними документами. 
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5.3 Тротуари, пішохідні вулиці і доріжки та велосипедні доріжки 
5.3.1 Покриття тротуарів, пішохідних вулиць і доріжок та 

велосипедних доріжок не повинно мати просідань, вибоїн, інших дефектів і 

сторонніх предметів, що ускладнюють рух пішоходів та велосипедистів. 

5.3.2 Рівність покриття тротуарів, пішохідних вулиць і доріжок та 

велосипедних доріжок, що виміряна згідно з ДСТУ 8745 триметровою 

рейкою, повинна відповідати вимозі, за якою число просвітів, що 

перевищують контрольне значення величиною 10 мм, становить не більше 

ніж 12 %. 

5.3.3 Глибина окремих просідань, вибоїн та проломів покриття 

тротуарів, пішохідних вулиць і доріжок та велосипедних доріжок не повинна 

перевищувати 3,0 см. Максимальна площа окремих дефектів покриття не 

повинна перевищувати 0,03 м2. 

5.3.4 Поверхня покриття тротуарів, пішохідних вулиць і доріжок та 

велосипедних доріжок повинна виключати можливість утворення застою 

води більше ніж на чверть їх ширини. 

5.3.5 Строк ліквідації невідповідностей в експлуатаційному стані 

покриття тротуарів, пішохідних вулиць і доріжок та велосипедних доріжок 

визначених 5.3.2 − 5.3.4 з моменту їх виявлення не повинні перевищувати 

трьох діб для рівня вимог 1, 2, А, Б та п’ять діб – для решти рівнів. 

5.3.6 Покриття тротуарів, пішохідних вулиць і доріжок та 

велосипедних доріжок після прокладання чи ремонту інженерних 

комунікацій повинно бути відновлено відразу після завершення робіт. На 

час проведення ремонтних робіт та до повного відновлення покриття 

тротуарів, пішохідних вулиць і доріжок та велосипедних доріжок місце 

розриття і підходи до нього повинні бути огороджені і позначені ТЗОДР 

згідно з  ДСТУ 4100, ДСТУ 7168 та/або іншими нормативними документами 

та забезпечений безпечний обхід ділянки, що ремонтується. 
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5.4 Узбіччя, розділювальні смуги та укоси земляного полотна 
5.4.1 Руйнування ґрунтової поверхні узбіч, розділювальних смуг 

глибиною більше ніж 5 см, укосів земляного полотна глибиною більше ніж 

15 см не допускаються. 

5.4.2 Поперечний похил узбіччя не повинен бути меншим ніж 

передбачено вимогами ДБН В.2.3-4 [9] та більшим ніж на 10 ‰ від 

встановленої величини. 

5.4.3 Розділювальні смуги і неукріплені частини узбіччя, 

невідокремлені від зупиночної (укріпленої) смуги бортовим каменем, не 

повинні бути нижчими за рівень прилеглої крайки проїзної частини більше 

ніж на 3,0 см.  

5.4.4 Підвищення розділювальних смуг і неукріпленої частини узбіччя 

над рівнем прилеглої крайки зупиночної (укріпленої) смуги в разі 

відсутності бортового каменю  не допускається. 

5.4.5 Висота трав’яного покрову на узбіччях не повинна 

перевищувати 10 см. 

5.4.6 Невідповідності в експлуатаційному стані узбіч і розділювальних 

смуг, укосів земляного полотна вимогам 5.4.1 − 5.4.5 повинні бути усунені 

протягом 10 діб з моменту їх виявлення. 

 
5.5 Видимість у напрямку руху 

 

5.5.1 На перехрещеннях автомобільних доріг та кривих у плані за 

умови відсутності забудови капітальними будівлями повинна бути 

забезпечена бічна видимість і видимість у напрямку руху відповідно до  

ДБН В.2.3-4 [9]. 

5.5.2 На залізничних переїздах без чергового працівника в разі 
відсутності капітальних будівель, на відстані 50 м від ближньої рейки 
водіям ТЗ повинна бути забезпечена видимість поїзду, що наближається з 
будь-якого боку, на відстані не менше ніж 400 м. 

5.5.3 На перехрещеннях доріг і вулиць у населених пунктах  повинна 
бути забезпечена видимість відповідно до  ДБН В.2.3-5 [10]. 
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5.5.4 У зоні забезпечення видимості не дозволяється розміщення 

будь-яких споруд, у тому числі тимчасових. 

5.5.5 У разі невідповідності відстані видимості вимогам 5.5 вона 

повинна бути відновлена в термін, що не перевищує десяти діб з моменту 

виявлення.  
 

5.6 Зелені насадження 
5.6.1  Розміщення  зелених насаджень на автомобільних дорогах 

повинно відповідати вимогам ДБН В.2.3-4 [9] та ДБН В.2.3-5 [10]. 

5.6.2 Невідповідності з розміщення зелених насаджень, які не 

відповідають вимогам 5.6.1, повинні бути усунені протягом десяти діб з 

моменту їх виявлення. 

5.6.3 Утримання та видалення зелених насаджень у смузі відведення 

автомобільних доріг здійснюється відповідно до [6], [17] та інших 

нормативно-правових актів і нормативних документів. 
 

5.7 Транспортні споруди 
5.7.1 Транспортні споруди протягом усього розрахункового терміну 

експлуатації повинні забезпечувати експлуатаційні параметри, що 
передбачені проектною документацією. 

5.7.2 У місцях сполучення насипу земляного полотна зі стоянами 
транспортних споруд не допускається просідання або перевищення 

проїзної частини більше ніж на 2,0 см. 
5.7.3 Покриття проїзної частини та тротуарів транспортних споруд  

повинно мати відповідні похили до водовідвідних споруд, що виключають 

застій води.  
5.7.2 Елементи водовідведення в конструкціях прогонових будов  

транспортних споруд не повинні бути засміченими, їх довжина повинна 
виключати можливість попадання води з них на елементи прогонової 

будови та опори. 
5.7.3 Не допускається руйнування та пошкодження елементів 

транспортної споруди, що не дозволяє безпечно ними користуватися 
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пішоходам (тріщини між тротуарними консолями та наскрізні проломи 

тротуарних плит, деформації, розриви та інші пошкодження елементів 

перил, руйнування сходів тощо).  

5.7.4 Невідповідності вимогам 5.7.2 − 5.7.5 повинні бути ліквідовані 

протягом трьох діб з моменту їх виявлення. До моменту ліквідації 

невідповідностей повинна бути забезпечена інформованість учасників 
дорожнього руху про умови безпечного руху. 

 

5.8 Залізничні та трамвайні переїзди 
 

5.8.1 Експлуатаційне утримання перехресть автомобільних доріг із 

залізничними коліями виконується відповідно до вимог [15].  

5.8.2 Залізничні переїзди повинні бути облаштовані дорожніми 

знаками згідно з ДСТУ 4100. Залізничні переїзди можуть облаштовуватись 

додатковими технічними засобами, які підвищують рівень безпеки 

дорожнього руху або унеможливлюють виїзд ТЗ на переїзд у разі 

спрацьовування сигналізації. 

5.8.3  Експлуатаційне утримання перехресть автомобільних доріг із 

трамвайними коліями виконується відповідно до вимог [16]. 

5.8.4 Невідповідності вимогам 5.8.1 - 5.8.3 повинні бути ліквідовані 

протягом двох діб з моменту їх виявлення. 

 

 
5.9 ТЗОДР та інженерне облаштування автомобільних доріг   
5.9.1 Дорожні знаки 
5.9.1.1 На автомобільних дорогах повинні бути встановлені дорожні 

знаки згідно з ДСТУ 4100, дорожні знаки і інформаційні табло зі змінною 

інформацією згідно з ДСТУ 4241 та маршрутні знаки для міського 

електротранспорту згідно з ДСТУ 3308. 

Розташування дорожніх знаків та інших ТЗОДР повинно 

забезпечувати своєчасне інформування учасників дорожнього руху про 

зміни дорожньої обстановки та допустимі режими руху. 
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5.9.1.2 Фотометричні та колориметричні характеристики дорожніх 

знаків повинні відповідати вимогам ДСТУ 4100. Під час експлуатації 

допускається зниження фотометричних та колориметричних характеристик 

дорожніх знаків не більше ніж на 20 % значень, наведених у  ДСТУ 4100. 

5.9.1.3 Поверхня дорожніх знаків повинна бути чистою, без 

пошкоджень, що можуть утруднювати сприйняття інформації учасниками 

дорожнього руху. 

5.9.1.4 Пошкоджені, а також такі, що не відповідають вимогам знаки 

5.2.2 та/або 5.2.3, попереджувальні знаки, знаки пріоритету та знаки 5.7.1, 

5.7.2, 5.35.1, 5.35.2 повинні бути замінені протягом доби, решта знаків – 

протягом трьох діб, а тимчасові – відразу з моменту виявлення їх 

пошкоджень. 

Відсутні попереджувальні знаки, знаки пріоритету, знаки 5.7.1, 5.7.2, 

5.35.1, 5.35.2 та тимчасові дорожні знаки повинні бути відновлені відразу з 

моменту виявлення,  решта знаків – протягом доби. 

Заміна та відновлення знаків індивідуального проектування 

допускається упродовж одного місяця з моменту виявлення пошкоджень 

або відсутності. 

5.9.1.5 Заміна або відновлення роботи дорожніх знаків і 

інформаційних табло зі змінною інформацією повинно бути здійснена:  у 

разі виконання керівних функцій – протягом доби; у разі виконання 

інформаційних функцій – протягом трьох діб.  

 

 

5.9.2 Дорожня розмітка та шумові смуги 
5.9.2.1 Горизонтальна дорожня розмітка автомобільних доріг (її 

розташування, нанесення, білизна, колориметричні характеристики) 

повинна відповідати вимогам  ДСТУ 2587 і ДСТУ-Н Б В.2.3-37. 

5.9.2.2 Дорожня розмітка в процесі експлуатації повинна відповідати 

геометричним та фізико-технічним характеристикам відповідно до вимог 

ДСТУ 2587. 
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5.9.2.3 У разі невідповідності вимогам 5.3.1-5.3.2 ДСТУ 2587 

горизонтальна дорожня розмітка 1.12-1.15 повинна бути відновлена 

протягом 14 діб, інша горизонтальна дорожня розмітка − протягом 30 діб. 

5.9.2.4 Застосування, розміщення та експлуатаційний стан вставок 

розмічальних дорожніх повинно відповідати вимогам ДСТУ 4036. Вставки 

розмічальні дорожні в разі їх пошкодження повинні бути замінені протягом 

14 діб.  

5.9.2.5 Застосування, розміщення та експлуатаційний стан шумових 

смуг повинно відповідати вимогам ДСТУ 8732. У разі виявлення 

невідповідностей відновлення шумових смуг необхідно провести протягом 

14 діб. 

 

 

5.9.3 Дорожні світлофори та обладнання світлофорних об’єктів 
5.9.3.1 Характеристики дорожніх світлофорів, світлової сигналізації і 

табло зворотного відліку часу, що встановлюються на автомобільних 

дорогах, їх конструкція, застосування, розміщення повинні відповідати 

вимогам ДСТУ 4092. 

5.9.3.2 Деталі дорожнього світлофора, табло зворотного відліку часу 

або елементи їх кріплення не повинні мати пошкоджень і руйнувань, що 

впливають на його функціонування та видимість сигналів. 

5.9.3.3 Зниження сили світла сигналу дорожнього світлофора в 

осьовому напрямку більше ніж на 20 % від значень, установлених 

ДСТУ 4092, не допускається. У дорожніх світлофорах, що обладнані 

світловипромінювальними елементами (світлодіодами), повинні бути у 

робочому стані не менше ніж 80 % від загальної кількості таких елементів, 

що передбачені конструкцією джерела світла, за умови забезпечення 

сприйняття сигналів світлофора та читабельності символів на розсіювачах 

(світофільтрах). 

5.9.3.4 Пошкоджені або ті, що не відповідають вимогам 5.9.3.1 – 

5.9.3.3, елементи світлофора або електричного кабелю, звукових маячків-
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сигналізаторів і голосових інформаторів повинні бути відновлені або 

замінені протягом доби з моменту виявлення невідповідності. 

5.9.3.6 Засоби технічні периферійні автоматизованих систем 

керування дорожнім рухом повинні відповідати вимогам ДСТУ 4157. 

5.9.3.7 Прилад управління роботою світлофорного об’єкта (дорожній 

контролер) повинен забезпечувати: 

−− блокування одночасного вмикання комбінацій сигналів 

світлофорів, які не передбачені запрограмованою схемою; 

−− переведення світлофорів у режим жовтого миготіння або їх 

відключення при несправності червоних сигналів всіх світлофорів, 

відокремленого напрямку. 

 

 
 
5.9.4 Дорожні огородження, протизасліплювальні екрани та 

бортовий камінь  
5.9.4.1 Дорожні огородження повинні бути встановлені на ділянках 

автомобільних доріг відповідно до ДСТУ 8751. 

5.9.4.2 Конструкції дорожніх огороджень та їх технічні характеристики 

повинні відповідати вимогам ДСТУ 8751, ДСТУ Б В.2.3-10,        

ДСТУ Б В.2.3-11, ДСТУ Б В.2.3-12, ДСТУ Б В.2.3-25, ДСТУ EN 1317-1 і 

ДСТУ EN 1317-2 . 

5.9.4.3 Дорожні огородження не повинні мати пошкоджень, що 

знижують розрахункові показники стримувальної здатності та допустимого 

поперечного прогину балки огородження. Не допускається експлуатація 

парапетних огороджень з розкритою сіткою тріщин, відколами бетону до 

арматури.  

5.9.4.4 Світлоповертальні елементи, що встановлені на дорожніх 

огородженнях (розташування, коефіцієнт світлоповертання) повинні 

відповідати вимогам ДСТУ 2587.  
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5.9.4.5 Кількість світлоповертальних елементів на дорожніх 

огородженнях, повинна становити не менше ніж 80 % від установлених у  

ДСТУ 2587. За довжини  дорожнього огородження не більше ніж 40 м 

зменшення кількості світлоповертальних елементів не допускається. 

5.9.4.6 Пошкоджені елементи дорожніх огороджень підлягають 

відновленню або заміні протягом п’яти діб з моменту виявлення 

невідповідностей на автомобільних дорогах, протягом однієї доби − на 

транспортних спорудах.  

5.9.4.7 Бортові камені, що відділяють проїзну частину від узбіччя, 

повинні відповідати вимогам нормативних документів і будівельних норм. 

Відкрита поверхня бортових каменів не повинна мати руйнувань більше 

ніж 20 % їх площі. Відколи поверхні бортових каменів глибиною більше ніж 

3 см та оголення арматури не допускається. Пошкоджені бортові камені 

підлягають заміні протягом п’яти діб з моменту виявлення. Бортові камені, 

які встановлюються на заміну пошкодженим, повинні відповідати вимогам 

ДСТУ Б В.2.7-237. 

5.9.4.8 Застосування дорожніх тимчасових огороджень 

(огороджувальні бар’єри та щити, напрямні віхи та конуси, сигнальні 

стрічки та шнури) повинно відповідати вимогам ДСТУ 7168. 

5.9.4.9 Застосування, розміщення та експлуатаційний стан 

протизасліплювальних екранів повинно відповідати вимогам ДСТУ 8537. 

Дозволяється відсутність протизасліплювальних екранів не більше ніж 

10 % на 1 км встановлення. Відсутні елементи протизасліплювальних 

екранів не повинні допускати просвіт довжиною більше ніж 3 м. 

5.9.4.10 Пошкоджені елементи протизасліплювальних екранів повинні 

бути замінені або відновлені  протягом п’яти діб з моменту виявлення 

дефектів. 

5.9.4.11 Застосування та стан дорожніх огороджень на трамвайних 
коліях повинно відповідати вимогам ДСТУ 8751, [12] та[16]. 
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5.9.5 Дорожні напрямні пристрої, пристрої примусового 
зниження швидкості, засоби заспокоєння дорожнього руху, дзеркала 
дорожні та тактильні дорожні покажчики 

5.9.5.1 Дорожні напрямні пристрої (напрямні стовпчики, сигнальні 

тумби, напрямні острівці та острівці безпеки) повинні бути встановлені 

згідно з ДСТУ 8751 та мати відповідну вертикальну розмітку 

(світлоповертальні елементи) згідно з ДСТУ 2587. 

5.9.5.2 Дорожні напрямні пристрої не повинні мати руйнувань та 

деформацій, що утруднюють їх візуальне сприйняття. 

Конструкція сигнальної тумби з внутрішнім освітленням повинна 

забезпечувати можливість безперервного подання сигналів учасникам 

дорожнього руху у темну пору доби та в умовах недостатньої 

метеорологічної  дальності видимості.  

У зоні наземних пішохідних переходів, у тому числі острівців безпеки, 

що підняті над проїзною частиною, для забезпечення безперешкодного 

руху маломобільних груп населення  ширина пішохідного переходу 

повинна відповідати вимогам ДБН В.2.2-40 [8].  

5.9.5.3 Дорожні напрямні пристрої у разі пошкодження, що утруднює 

їх візуальне сприйняття, повинні бути замінені протягом п’яти діб з моменту 

виявлення. 

5.9.5.4 Заміна джерела світла, що вийшло з ладу, повинна 

здійснюватися протягом доби з моменту виявлення. 

5.9.5.5 Застосування та розміщення пристроїв примусового зниження 
швидкості повинно відповідати вимогам ДСТУ 4123 та іншим нормативним 

документам. 
5.9.5.6 Невідповідності вимогам 5.10.5.5 повинні бути усунені 

протягом трьох діб з моменту їх виявлення. 
5.9.5.7 Тактильні дорожні покажчики (розміри, колір, форма 

рифлення, застосування, поверхня) повинні відповідати вимогам 
ДБН В.2.2-40, ДСТУ ISO 23599 та ДСТУ-Н Б В.2.2-31. 
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5.9.5.8 Тактильні дорожні покажчики повинні бути відновлені, якщо їх 

знос або руйнування становить більше ніж 20 % від їх площі. Відновлення 

тактильних дорожніх покажчиків слід здійснювати протягом доби з моменту 
виявлення. 

5.9.5.9 Застосування, розміщення та експлуатаційний стан дорожніх 
дзеркал повинно відповідати вимогам ДСТУ 8731. Пошкоджені елементи 

дорожніх дзеркал повинні бути відновлені або замінені протягом п’яти діб з 
моменту виявлення дефектів. 

5.9.5.10 Застосування, розміщення та експлуатаційний стан засобів 
заспокоєння дорожнього руху повинно відповідати вимогам ДСТУ ХХХХ.   

 

5.9.6 Зовнішнє освітлення 
5.9.6.1 Вмикання зовнішнього освітлення потрібно здійснювати у 

вечірні сутінки у разі зниження рівня природного освітлення до 20 лк, 

вимикання – у ранішні сутінки у разі природного освітлення 10 лк. 
5.9.6.2 Середня горизонтальна освітленість автомобільних доріг 

повинна  відповідати вимогам ДБН В.2.3-4 [9], ДБН В.2.3-5 [10] та 
ДБН В.2.5-28 [14] .  

5.9.6.3 Середня горизонтальна освітленість в межах залізничних 
переїздів,  повинна бути не менше ніж: на переїздах І категорії  – 5 лк,         
ІІ – 3 лк, ІІІ – 2 лк, ІV – 1 лк. 

Рівень освітлення залізничних переїздів, розташованих у населених 

пунктах, повинен відповідати рівню освітлення автомобільної дороги, з 

якою вони перехрещуються, але не менше ніж 4 лк.   

5.9.6.4 За наявності зовнішнього освітлення не допускається 

відключення та зниження рівня освітлення в темну пору доби: 

−− на проїздах, пішохідних переходах, пішохідних вулицях і дорогах 

та велосипедних доріжках; 

−− на зупинках маршрутного транспорту; 

−− у зонах транспортних розв’язок; 

−− у місцях концентрації ДТП; 
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−− на кривих у плані позначених дорожніми знаками 1.1, 1.2, 1.3.1, 

1.3.2, 1.4.1, 1.4.2; 

−− на залізничних переїздах та 100 м від них згідно з ДБН В.2.3-5 [10];  

−− на транспортних спорудах; 

−− на магістральних вулицях і дорогах населених пунктів та житлових 

вулицях; 

−− на майданчиках для стоянки транспортних засобів і відпочинку 

учасників дорожнього руху; 

−− у межах міст та інших населених пунктів у разі інтенсивності руху 

транспортних засобів в обох напрямках – понад 100 од./год.    

5.9.6.5 На ділянках поза населеними пунктами, які не визначені 

5.9.6.4, за наявності зовнішнього освітлення, режим роботи приладів 

зовнішнього освітлення визначається індивідуально з урахуванням 

заданого рівня вимог до експлуатаційного стану автомобільної дороги для 

забезпечення безпеки дорожнього руху.  

5.9.6.6 Відмови у роботі приладів зовнішнього освітлення, пов’язані з 

обривом електричних дротів або пошкодженням (руйнуванням) опор, 

повинні бути усунені у строк не більше ніж одна доба з моменту виявлення. 

5.9.6.7 Термін заміни джерел світла, що перегоріли, повинен 

становити не більше ніж  три доби з моменту виявлення. 
 

5.9.7 Шумозахисні споруди та огородження для запобігання 
виходу  тварин на дорогу 

5.9.7.1 Застосування, розміщення та експлуатаційний стан 

шумозахисних споруд повинно відповідати вимогам [18].  

5.9.7.2 Потрібно передбачати заходи щодо протидії відблискам 

шумозахисних споруд, особливо на криволінійних ділянках автомобільної 

дороги, які можуть виникати при сонячних променях, а також у темну пору 

доби – від світла фар автомобілів. 

5.9.7.3 Для прозорих елементів шумозахисних споруд, які призначені 
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для забезпечення видимості, світлопропускна здатність повинна бути не 

нижче ніж 85 %. 

5.9.7.4 На ділянках міграції тварин, де влаштовані біопереходи, а 
також на інших ділянках з огородженням для запобігання виходу тварин на 

дорогу необхідно перевіряти цілісність огородження не рідше ніж один раз 

на місяць. 
5.9.7.5 Невідповідності в експлуатаційному стані, зазначені в 5.9.7.1 – 

5.9.7.4, повинні бути усуненні протягом трьох діб з моменту виявлення. 
 

6 Вимоги до експлуатаційного утримання в зимовий період 
6.1 Експлуатаційний стан дорожнього покриття, узбіч, розділювальних 

смуг, тротуарів, пішохідних та велосипедних доріжок, ТЗОДР, інженерного 

облаштування, споруд дорожнього водовідводу, транспортних споруд, 

зовнішнього освітлення при утриманні автомобільних доріг у зимовий 

період визначається під час патрулювань. Патрулювання здійснюють 

організації, що відповідають за експлуатаційний стан автомобільних доріг, 

щоденно, а при інтенсивних, тривалих снігопадах та хуртовинах і появах 

слизькості – цілодобово, згідно з відповідними нормативно-правовими 

актами та  нормативними документами. 

6.2 Строки проведення робіт з ліквідації зимової слизькості з моменту 

її виявлення та снігоочищення після закінчення снігопаду та (або) 

хуртовини не повинні перевищувати зазначені у таблицях 4 і 5.  

 

Таблиця 4 – Строки проведення обробки протиожеледними 
матеріалами та снігоочищення покриття автомобільних доріг 

Види робіт та строки їх 
проведення при зимовому 

утриманні 

Рівень вимог до автомобільних доріг          

1 2 3 4 А Б В Г 
Обробка дорожнього покриття з 
моменту виявлення зимової 
слизькості, год, не більше ніж 3 4 6 12 2 3 4 8 
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Очищення дорожнього покриття 
після закінчення снігопаду, годин, 
не більше ніж 4 6 8 16 3 5 6 10 
Очищення узбіч, посадкових 
майданчиків, майданчиків для 
стоянки транспортних засобів і 
відпочинку учасників дорожнього 
руху, автомобільних стоянок, 
після закінчення снігопаду, діб, не 
більше ніж 1,5 2,5  4 12 1,5 2,5 4 8 

 
Таблиця 5 – Строки проведення снігоочищення велосипедних 

доріжок, пішохідних вулиць та доріг і тротуарів у населених пунктах  
 

Найменування 

Інтенсивність руху 
пішоходів або 
велосипедистів, 

осіб/год 

Очищення після 
закінчення 
снігопаду, 

год, не більше ніж 
Пішохідні вулиці та дороги, 
велосипедні доріжки, 
тротуари 

до 50 3 
понад 50 до 100 2 
понад 100 1 

 
6.3 Якість очищення автомобільних доріг від снігу, допустима 

товщина снігового та снігово-льодового накату на дорожньому покритті, 

тротуарах та узбіччях після закінчення строків проведення робіт повинні 

відповідати наведеним у таблиці 6. 
 

Таблиця 6 – Вимоги до якості очищення автомобільних доріг  

Рівень вимог 
до 

автомобільних 
доріг 

Ширина очищення від 
снігу, %, не менше ніж 

Товщина снігового та снігово-
льодяного накату на, см,  

не більше ніж 
дорожнього 
покриття 

узбіч, 
тротуарів 

 дорожньому 
покритті узбіччях тротуарах 

1 100 80 немає 2 − 
2 80 70 немає 2,5 − 
3 80 65 3 3,5 − 
4 60 50 10 12 − 
А−В 100 100 немає − немає 
Г 80 80 3 − немає 
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6.4 На ділянках доріг за рівнем вимог 4 та 5 утворення колійності в 

сніговому та снігово-льодяному накаті глибиною більше ніж 3 см 

не допускається. 

6.5 Строки проведення робіт з ліквідації зимової слизькості та якість 

очищення від снігу залізничних переїздів залежно від рівня вимог до 

автомобільної дороги, з якою перехрещується залізничний переїзд, повинні 

відповідати вимогам 6.2. 

6.6 У разі віднесення погодних умов до небезпечних метеорологічних 

явищ (ситуацій) строки проведення робіт з ліквідації зимової слизькості з 

моменту її виявлення та снігоочищення після закінчення снігопаду 

(хуртовини) можуть бути збільшені відносно вказаних у таблиці 5 не більше 

ніж на 20 %. 

6.7 У разі виникнення надзвичайних ситуацій природнього характеру 

та введення режиму обмеження руху ТЗ дозволяється роботи зі 

снігоочищення починати після закінчення снігопаду. Строки снігоочищення, 

за зазначених умов, повинні відповідати вимогам  таблиці  8. 

6.8 У разі інтенсивного танення снігу у першу чергу проводять 

очищення дощоприймачів зливостічних колодязів, що розміщенні на 

автомобільних дорогах. 

6.9 Не допускається формування снігових валів: 

−− у зоні забезпечення видимості, визначеній  згідно з 5.5; 

−− у зоні транспортних розв’язок у різних рівнях; 

−− на транспортних спорудах, які не є елементами транспортної 

розв’язки в різних рівнях, та ближче ніж за 100 м від них; 

−− на ділянках доріг, обладнаних дорожніми огородженнями, 

дорожніми напрямними пристроями або підвищеним бордюром; 

−− на наземних пішохідних переходах та ближче ніж 6 м від них; 

−− на тротуарах, велосипедних і пішохідних доріжках; 

−− у місцях в’їзду на прилеглі території та виїзду з них; 

−− на зупинках маршрутного транспорту та ближче ніж 10 м від них; 
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−− на трамвайному та залізничному полотні; 

−− на розділювальній смузі; 

−− на дощоприймачах зливостічних колодязів; 

−− ближче ніж 0,5 м від місць організованого скиду води з проїзної частини.
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ДОДАТОК А 

(обов’язковий) 
 

РІВНІ ВИМОГ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО СТАНУ 
 АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ  

 
А.1 Автомобільні дороги загального користування за вимогами до їх 

експлуатаційного стану поділяються на чотири рівні відповідно до 

таблиці  А.1. 

Таблиця А.1 

Рівень 
вимог 

Автомобільні дороги загального користування 
згідно з [1] 

Інтенсивність руху 
в транспортних 

одиницях, авт/добу 
1 2 3 
1 міжнародні та національні понад 7000  
2 міжнародні та національні до 7000 

регіональні та територіальні понад 3000 
3 регіональні та територіальні до 3000 

обласні понад 1000 
4  всі інші, що не ввійшли до 1 - 3 

 
А.2 Вулиці і дороги міст та інших населених пунктів за вимогами до їх 

експлуатаційного стану поділяються на чотири рівні відповідно до 

таблиці А.2. 
Таблиця А.2 

Рівень 
вимог 

Вулиці і доріг міст та інших населених пунктів згідно з  
 ДБН Б.2.2-12 [7] 

1 2 
А магістральні  дороги  
Б магістральні вулиці  
В житлові  вулиці, вулиці та дороги в науково-виробничих,  

промислових і комунально-складських зонах та проїзди 
Г всі інші, що не ввійшли до А,Б і В 
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ДОДАТОК  Б 
(обов’язковий) 

 
ФОРМА ЖУРНАЛУ ОГЛЯДІВ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ  

 
ЖУРНАЛ 

оглядів автомобільних доріг  
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

назва автомобільної дороги, розташування дорожнього об’єкта 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

рівень вимог згідно з додатком А 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

назва  організації - власника автомобільної дороги, складової автомобільної дороги (вулиці) тощо 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
назва організації (підрозділу), що відповідає за експлуатаційне утримання автомобільної дороги, складової автомобільної дороги (трамвайного полотна, 

інженерних комунікацій,  дорожніх світлофорів тощо) 
 

Ч.ч. Дата проведення 
обстеження (огляду) 
або дата отримання 
інформації про 
невідповідність  в 
експлуатаційному 
стані складової 
автомобільної 

дороги 
 

Відомості про 
особу (осіб), що 
проводила(и) 
обстеження 
(огляд) або 

повідомила про 
невідповідний 

стан 
автомобільної 
дороги, ПІБ, 

Опис 
невідповідностей 
експлуатаційного 
стану складової 
автомобільної 
дороги, назва 

стандарту за яким 
визначено 

невідповідність 

Параметри 
(величини) 
невідповід-
ностей 

складових 
автомобільно
ї дороги 
вимогам 
даного 

стандарту 

Адреса 
розташування 
невідповідності 

ПІБ, 
посада, 
підпис 

особи, що 
отримала 
інформаці

ю 

Дата усунення 
невідповідності 

вимогам 
даного 

стандарту, 
ПІБ, 
посада 

відповідальної 
особи, підпис 

Ліворуч, 
км + 

(номер 
будинку) 

Праворуч, 
км + 

(номер 
будинку) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
         

 



прД
С
Т
У

 3587 :201Х
 

 

 

28  

ДОДАТОК  В 
(обов’язковий) 

 
ФОРМА ЖУРНАЛУ ПРИЙМАННЯ І ЗДАЧІ ЧЕРГУВАНЬ ТА ОГЛЯДІВ 

НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ПЕРЕЇЗДІ  
 

ЖУРНАЛ  
приймання  і здачі чергувань та оглядів  на залізничному переїзді  _______ км 

перегону ________________________________________ 
 
 
Дата 

(число, 
місяць) 

Години 
чергування 

П
рі
зв
ищ
е 
че
рг
ов
ог
о 
по

 
пе
ре
їз
ду

 

Коли і які 
встановлено 
недоліки й 
несправності 

Коли і як оповіщено 
відповідного працівника 

Коли й що зроблено відповідним 
працівником для усунення 

несправностей 

Розписка осіб, які 
проводили 
усунення 

несправності і 
чергового по 
переїзду 

від до 

го
ди
ни

 й
 

хв
ил
ин
и 

щ
о 
ви
яв
ле
но

 число, 
місяць, 
години, 
хвилини 

спосіб 
повідомлення 

(по 
телефону, 
запискою, 
через іншу 
особу) 

число, місяць, години, 
хвилини 

опис причин 
несправностей 

і вжитих 
заходів 

прибуття 
на місце 

закінчення 
роботи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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ДОДАТОК Г 
(довідковий) 

 
ВИДИ ДЕФЕКТІВ ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА 

БЕЗПЕКУ ДОРОЖНЬОГО РУХУ 
 

 Таблиця Г.1 
Види дефектів Характеристика видів дефектів 

1 2 
Вибоїни  Локальні руйнування дорожнього покриття у вигляді 

заглиблень з різко вираженими крутими рваними 
кромками з втратою матеріалу 

Випотівання Дефект дорожнього покриття у вигляді плями 
органічного в’яжучого, що виступає на поверхню 
покриття 

Гребінка Хвильоподібні формозміни дорожнього покриття у 
вигляді періодичних поперечних виступів на покритті, 
які чергуються з поперечними заглибленнями  

Колійність Деформації нежорсткого дорожнього одягу у вигляді 
поздовжніх борозен різної глибини по смугах накату 

Просідання Локальні деформації нежорсткого дорожнього одягу у 
вигляді впадин з пологими схилами різного розміру у 
плані 

Проломи Руйнування дорожнього покриття у вигляді глибоких 
(аж до наскрізних) та значних за площею та 
довжиною прорізів по смугах накату 

Руйнування 
крайки 
дорожнього 
покриття 

Окремі тріщини та сітки тріщин уздовж крайок 
дорожнього покриття, відколювання, відламування, 
викривлення поперечного профілю в зоні 
прикрайкових смуг 

Відшарування 
шару зносу 

Втрата шаром зносу суцільності з видаленням 
матеріалу шару і виникненням оголених місць 

Забруднення 
покриття 

Дефект, що пов'язаний з наявністю на покритті бруду, 
паливно-мастильних матеріалів, листя тощо, який 
зменшує коефіцієнт зчеплення  

Наявність 
сторонніх 
предметів 

Наявність на дорожньому покритті каменів, цеглин, 
пляшок, металевих або дерев’яних предметів тощо, 
які можуть стати причиною здійснення ДТП 
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 Продовження таблиці Г.1 
1 2 

Вертикальне 
зміщення плит 

Виникнення різниці рівнів між краями сусідніх плит 
жорсткого дорожнього одягу 

Випини на 
цементобетонному 
покритті в зоні 
температурного 
шва 

Підняття покриття в зоні температурного шва 
внаслідок взаємного упирання частин сусідніх плит, 
відокремлених поперечними наскрізними тріщинами 

Пошкодження 
поверхні  плити у 
вигляді вибоїн 
(поверхневі 
вибоїни) 

Руйнування у верхній частині цементобетонної плити 
в результаті подальшого розвитку (розбивання) 
раковин 

Відколи 
цементобетонну 
від арматури 

Оголення арматури цементобетонного покриття 
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ДОДАТОК Д 
(довідковий) 
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4 Постанова Кабінету Міністрів України від 12.04.2017 № 257 «Про 

затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію 

об’єктів будівництва» 

5 Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2007 № 879 «Про 

заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування» 

6 Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1045 «Про 

Порядок видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах» 

7 ДБН Б.2.2-12:2019 Планування та забудова територій 
8 ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні 

положення 
9 ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. 

Частина II. Будівництво 
10 ДБН В.2.3-5:2018 Вулиці та дороги населених пунктів 

11 ДБН В.2.3-6:2009 Споруди транспорту. Мости та труби. 
Обстеження і випробування 

12 ДБН В.2.3-18:2007 Трамвайні та тролейбусні лінії. Загальні вимоги 
до проектування 

13 ДБН В.2.3-22:2009 Мости та труби. Основні вимоги проектування  
14 ДБН В.2.5-28:2018 Природне і штучне освітлення  
15 Інструкція з улаштування та експлуатації залізничних переїздів, 

затверджена наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 

26.01.2007 № 54, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 22 лютого 

2007 р. за № 162/13429 



прДСТУ 3587:201Х 
 

 32

16 Правила експлуатації трамвая та тролейбуса, затверджені наказом 

Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 

10.12.96 № 103, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 6 березня 

1997 р. за № 66/1870 

17 Правила утримання зелених насаджень у населених пунктах 

України, затверджені наказом Мінбуду України від 10.04.2006 № 105, 

зареєстровані в Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 р. за 

№ 880/12754   

18 ГБН В.2.3-37641918-556:2015 Автомобільні дороги. Споруди 

шумозахисні. Вимоги до проектування 

 

 

 



прДСТУ 3587:201Х 
 

 33

Код згідно з УКНД  93.080.30 

 
Ключові слова: безпека дорожнього руху, дорожні знаки, дорожня 

розмітка, зимове утримання, організація дорожнього руху, технічні засоби 
організації дорожнього руху, транспортний засіб 
 
 
 
 
 
 


