
 

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

 

 

 

 

 

 

 

ДСТУ ____:20__ 

 

 

 

АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ  

(Перша редакція) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 

ДП «УкрНДНЦ» 
20__ 



ДСТУ_____:20__ 
 

 II 

ПЕРЕДМОВА 

 

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги 

і транспортні споруди» (ТК 307), Харківський національний автомобільно-

дорожній університет (ХНАДУ)  

 

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства 

  «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем  стандар-

тизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від _____20__ р. №___ з 

______ 

 

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в націо-

нальній cтандартизації України 

 

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ Б А.1.1-100:2013 

 

 

 

 

 

 

 

Право власності на цей національний стандарт належить державі. 

Заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати 

задля розповсюдження і розповсюджувати як офіційне видання 

цей національний стандарт або його частини на будь-яких носіях інформації 

без дозволу ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи 

 

 

ДП «УкрНДНЦ», 20__ 

 

  



ДСТУ______:20__ 

 III 

 

ЗМІСТ 

 

 

С. 

 

1 Сфера застосування……………………………………………………… 

2 Нормативні посилання………………………………………………….. 

2 Загальні пояснення……………………………………………………… 

4 Терміни та визначення понять …………………………………..……… 

4.1 Елементи дорожнього одягу та автомобільної дороги …………… 

4.2 Дорожньо-будівельні матеріали………………………………………. 

4.3 Експлуатаційне утримання……………………………………………. 

4.4 Проектування автомобільних доріг…………………………………... 

4.5 Будівництво автомобільних доріг…………………………………….. 

4.6 Споруди………………………………………………………………… 

4.7 Безпека руху……………………………………………………………. 

4.8 Характеристики автомобільної дороги………………………………. 

Додаток А Абетковий покажчик українських термінів………………… 

Додаток Б Абетковий покажчик німецьких термінів………………….. 

Додаток В Абетковий покажчик англійських термінів………………… 

Додаток Г Абетковий покажчик французьких термінів………………. 

Додаток Д Абетковий покажчик російських термінів………………… 

Додаток Е Бібліографія ………………………………………………….. 

 

 

1 

1 

1 

2 

2 

9 

11 

18 

25 

24 

27 

29 

34 

38 

40 

43 

45 

49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДСТУ_____:20__ 
 

 IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДСТУ______:20__ 

 1 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

 

АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ 
ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ 
 

MOTOR ROADS 
TERMS AND DEFINITIONS 

 

                                                                                 Чинний від __________ 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 
 

1.1 Цей стандарт унормовує терміни та визначення основних понять у 
сфері автомобільних доріг. 

1.2 Терміни, установлені цим стандартом, призначено для застосу-
вання в усіх видах нормативних документів, що стосуються вишукувань, 
проектування, будування та експлуатування автомобільних доріг, а та-
кож для робіт зі стандартування. Рекомендовано для наукової, навчаль-
но-методичної та іншої літератури, а також для складання технічної до-
кументації проектів. 

1.3 Стандарт оформлено згідно з вимогами ДСТУ 1.5 та ДСТУ 3966 
 
2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 
 
В цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи: 
ДСТУ 1.5:2015 Національна стандартизація. Правила побудови, ви-

кладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів 
 ДСТУ 3966:2009 Термінологічна робота. Засади і правила розроб-

лення стандартів на терміни  та визначення понять. 

3 ЗАГАЛЬНІ ПОЯСНЕННЯ 

3.1 Для кожного поняття  встановлено один, а в окремих випадках 
два застандартизовані терміни. Проте, використовуючи застандартизо-
вані терміни в межах одного документа, рекомендовано вживати лише 
один з поданих синонімів.  
 

Видання офіційне 

3.2 Наявність квадратних дужок у терміні та визначенні певної термі-
нологічної статті означає, що в ній суміщено дві терміностатті, у яких пе-
реважає однаковий текст. Першу статтю треба читати, беручи до уваги 
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текст поза дужками разом з текстом у першій парі квадратних дужок, 
пропускаючи текст в інших парах квадратних дужок. Другу статтю чита-
ють, замінюючи текст першої пари квадратних дужок текстом другої пари 
квадратних дужок. В абетковому покажчику суміщені терміни подано ок-
ремо без дужок, з посиланням на той самий номер терміностатті. 

3.3 Наявність квадратних дужок тільки в терміні певної термінологіч-
ної статті означає, що в ньому суміщено два терміни-синоніми. 

3.4 Застандартизовані терміни та абревіатури набрано напівгрубим 
шрифтом, недозволені терміни- світлим курсивом з позначкою (Нд). 

3.5 Терміни, установлені цим стандартом і вжиті у визначеннях інших 
термінів цього стандарту, виділено в текстах визначень підкресленням. 

3.6 Як довідкові у стандарті подано німецькі (de), англійські (en), фра-
нцузькі (fr), російські (ru) терміни відповідники застандартизованих термі-
нів, узяті з міжнародних і національних стандартів, із фахових словників. 

3.7 У стандарті наведено абетковий покажчик установлених цим ста-
ндартом українських термінів (додаток А) та абеткові покажчики їхніх ін-
шомовних термінів-відповідників кожною мовою окремо (відповідно до-
датки Б, В, Г, Д). 

3.8 Бібліографію подано в додатку Е. 
 

4 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 
 

       4.1 Елементи дорожнього одягу та автомобільної дороги 
    

4.1.1 автомобільна дорога                 de Automobilstraße [1] 
 Лінійний комплекс інженерних 

споруд, призначений для безпе-
рервного, безпечного та зручно-
го руху транспортних засобів 

en motor road [1] 

fr route ouverte aux véhicules 
[1] 

ru автомобильная дорога [52] 
    

4.1.2 автомобільна дорога загаль-
ного користування 

en general-purpose motor road 
[2] 

 Автомобільна дорога, яка за-
безпечує внутрішньодержавні та 
міжнародні перевезення паса-
жирів і вантажів, ураховує адмі-
ністративно-територіальний по-
діл країни, з’єднує населені пун-
кти та є складовою частиною 
єдиної транспортної системи 
держави. 
Примітка 1. Автомобільні дороги за-
гального користування поділяються 
на дороги державного та місцевого 
значення. 
Примітка 2. Автомобільні дороги 

fr route sans restriction d'-
usage [1] 

 ru автомобильная дорога об-
щего   пользования [52] 
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державного значення поділяються на 
магістральні та регіональні, а місце-
вого значення – на територіальні та 
районні 

 
4.1.3 

  
армоґрунт 

 
de 

 
Bewehrte Erde [1] 

 Інженерна конструкція, що скла-
дається з шарів ґрунтового ма-
сиву насипу і прошарків з різних 
матеріалів (металу, синтетичних 
матеріалів тощо), які виконують 
роль арматури (підсилювально-
го елемента) 

en reinforced soil [1] 
fr terre armée [1] 
ru армогрунт [52] 

 
4.1.4 

 
виїмка 

 
de 

 
Aushub [1] 

 Ділянка автомобільної дороги, 
де її поверхня в результаті зрі-
зування ґрунту розташована 
нижче поверхні землі 

en cutting [1] 
 fr déblai [1] 
 ru выемка [53] 

 
4.1.5 

 
геотекстильний прошарок        

 
de 

 
Geotextil [1] 

 Прошарок із нетканого синтети-
чного матеріалу, який характе-
ризується достатньою міцністю, 
деформативністю, нерегуляр-
ною структурою, водопроникніс-
тю і використовується як дрену-
вальний, роздільний і посилю-
вальний прошарок у нижніх ша-
рах земляного полотна 

en geotextile membrane [35] 
 fr géotextile [1] 
 ru геотекстильная прослойка 

[52] 

 
4.1.6 

 
гідроізоляція 

 
de 

 
Abdichtung [1] 

 Водонепроникне покриття, що 
захищає інженерні конструкції 
автомобільних доріг від впливу 
поверхневих і ґрунтових вод 

en waterproofing [1] 
 fr chape d'étanchéité [1] 
 ru гидроизоляция [53] 

    
4.1.7 гідроізолювальний прошарок  de Dichtungsschicht [9] 

 Конструктивний прошарок з гід-
роізолювальними властивостя-
ми, який призначений для захи-
сту ґрунтів робочого шару зем-
ляного полотна від інфільтрації 
атмосферних опадів та капіляр-
ної води, що підіймається з ни-
жніх шарів земляного полотна і 

en waterproofing membrane [8] 
 fr feuille d'étanchéité [10] 
 ru гидроизолирующая  

прослойка [52] 
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його основи 
    

4.1.8 ґрунтова основа en subgrade soil [12] 
 Сплановані та ущільнені місцеві 

або привозні ґрунти, призначені 
для сприйняття навантажень, 
розподілених через конструкцію 
дорожнього одягу 

ru грунтовое основание [53] 

 
4.1.9 

 
додатковий шар основи             

 
en 

 
additional base course [2] 

 Шар між основою конструкції 
дорожнього одягу та робочим 
шаром ґрунту 

ru дополнительный слой ос-
нования [52] 

    
4.1.10 дорожнє покриття                      de Deckschicht [1] 

 Верхній шар дорожнього одягу, 
який безпосередньо сприймає 
навантаження від транспортних 
засобів і перерозподіляє їх на 
шари, що знаходяться нижче, та 
земляне полотно 

en surface course [1] 
 fr couche de roulement [1] 
 ru дорожное покрытие [53]    

    
4.1.11 дорожній одяг                              de Fahrbahnbefestigung [1] 

 Одно- або багатошарова конст-
рукція проїзної частини автомо-
більної дороги,  яка сприймає 
навантаження від транспортних 
засобів і передає його на ґрунт 
земляного полотна  

en road pavement [1] 
 fr chaussée [1] 
 ru дорожная одежда [53] 

 
4.1.12 

 
дорожня основа                           

 
de 

 
Tragschicht [1] 

 Конструктивні шари дорожнього 
одягу, що сприймають та пере-
дають напруження від транспо-
ртних навантажень, які виника-
ють на рівні низу дорожнього 
покриття, на поверхню робочого 
шару земляного полотна зі зни-
женням їх величин залежно від 
міцнісних і деформаційних вла-
стивостей ґрунту земляного по-
лотна і покриття 

en road base [1] 
 fr couche de base[1] 
 ru дорожное основание [53] 

 
4.1.13 

 
дренувальний шар                      

 
de 

 
Entwässerungsschicht [1] 

 Шар дорожнього одягу, призна- en drainage layer [1] 
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 чений для збирання і відведення 
води 

fr couche drainante [1] 
 ru дренирующий слой [53] 
 

4.1.14 
 
жорсткий дорожній одяг            

 
de 

 
starre Fahrbahnbefestigung  

[1] 
 Дорожня конструкція, що міс-

тить шари, здатні працювати на 
розтягування, жорсткість і міц-
ність яких практично не зале-
жать від температури, вологості, 
тривалості дії навантаження і які 
зберігають суцільність протягом 
нормативного терміну служби  

en rigid pavement [1] 
 fr chaussée rigide [1] 
 ru жесткая дорожная  

одежда [52] 

 
4.1.15 

 
захисна лісосмуга                        

 
ru 

 
защитная лесополоса [52] 

 Лісові насадження у смузі відве-
дення автомобільної дороги, що 
призначені для захисту дороги 
від снігових і піщаних заносів, 
лавин, селів, обвалів, вітрової і 
водної ерозії ґрунтів на прилег-
лих до дороги землях, для вико-
нання санітарно-гігієнічних та 
естетичних функцій, для огоро-
дження транспортних засобів 
від несприятливих аеродинамі-
чних впливів 

  

 
4.1.16 

 
зона транспортної розв’язки  

 
en 

 
interchange zone [2] 

 Територія в межах смуги відве-
дення доріг, які перехрещуються 
чи примикають, що обмежується 
початком та кінцем перехідно-
швидкісних смуг на основній та 
другорядній дорозі, а в разі їх 
відсутності початком та кінцем 
заокруглень крайок проїзної ча-
стини кожної з доріг (ДБН В.2.3-
4) 

ru зона транспортной развяз-
ки в разных уровнях [52] 

4.1.17 смуга зупиночна                           ru остановочная полоса [53] 
 Частина узбіччя, яка має пок-

риття по типу основної дороги 

та призначена для зупинки ав-
томобілів у випадку їх поломки 
(ДБН В.2.3-4) 
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4.1.18 

 
капіляропереривальний про-
шарок 

 
en 

 
capillary break layer [1] 

 Конструктивний прошарок у ни-
жній частині робочого шару зе-
мляного полотна, влаштований 
для запобігання високому під-
няттю капілярної води 

ru капилляропрерывающая 
прослойка [53] 

 
4.1.19 

 
крайова смуга                         

 
de 

 
Randstreifen [1] 

 Смуга проїзної частини, що при-
лягає до кромки узбіччя 

en hard strip [1] 
 fr bande dérasée [1] 
 ru краевая полоса [53] 
 

4.1.20 
 
кювет                                          

 
de 

 
Graben [1] 

 Водовідвідна канава, що розта-
шована вздовж підошви земля-
ного полотна для збирання і 
відведення поверхневих вод, які 
стікають з проїзної частини і на-
вколишньої місцевості 

en ditch [1] 
 fr fossé [1] 
 ru кювет [52] 

    
4.1.21 лоток телескопічний  

Споруда із збірних залізобетон-
них трапецієвидних елементів 
для відведення води по відкосу 
насипу земляного полотна з по-
верхні покриття дорожнього 
одягу 

ru лоток телескопический  
[52] 

    
4.1.22 морозозахисний шар ru морозозащитный слой  [53] 

 Шар основи, який влаштовуєть-
ся з матеріалів, деформація 
здимання при промерзанні яких 
не перевищує 1 % 

  

  
насип 
Ділянка земляного полотна, 
штучно насипана і ущільнена, 
яка проходить вище поверхні 
землі 

  
4.1.23 de Damm [1] 

 en 
fr 
ru 

embankment [1] 
remblai [1] 
насыпь [52] 

4.1.24 напруження температурні 

Напруження, що виникають в 
монолітних шарах дорожнього 
одягу внаслідок впливу змінних 

ru температурные напряже-

ния [52] 
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погодно-кліматичних умов 
    

4.1.25 нежорсткий дорожній одяг 
Дорожня конструкція, що міс-

тить шари, міцність яких зале-
жить від температури, вологості 
та терміну дії навантаження  

de 
 

En 
Fr 
ru 

flexible Fahrbahnbefestigung 
[1] 

flexible pavement [1] 
chaussée souple [1] 
нежесткая дорожная  
одежда [52] 

    
4.1.26 основа насипу земляного по-

лотна 
Масив грунту в умовах природ-
ного залягання, який розташо-
ваний нижче насипу 

ru основание насыпи земля-
ного полотна [52] 

4.1.27 перетин доріг 
Вузол автомобільних доріг, де 
дороги, які сходяться, не пере-
риваються і по кожній з них мо-
жливий наскрізний рух. 
Примітка. Перетин доріг залежно від 
їх значення та інтенсивності руху 
влаштовують в одному або різних рі-
внях 

de 
en 
fr 
ru 
 

Knotenpunkt [1] 
intersection [1] 
intersection [1] 
пересечение дорог [52] 

4.1.28 перехідно-швидкісна смуга       
Смуга руху, що призначена для 
розгону або гальмування транс-
портних засобів під час їх виїзду 
із загального транспортного по-
току або в’їзду до нього  

en 
 

ru 

acceleration-deceleration  
lane [30] 
переходно-скоростная  
полоса [52] 

    
4.1.29 підошва насипу                             ru подошва насыпи [53] 

 Нижня поверхня насипу, який 
опирається на підстильний 
ґрунт 

  

    
4.1.30 подушка піщана  

Піщаний шар, призначений для 
укладання на нього малорозмір-
них елементів мостіння або до-
рожніх залізобетонних плит 

ru подушка песчаная [52] 

    
4.1.31 проїзна частина                            de Fahrbahn [1] 

 Основний елемент автомобіль-
ної дороги, призначений для 
безпосереднього руху транспо-
ртних засобів.  

en carriageway [1] 
 fr chaussée [1] 
 ru проезжая часть [52] 
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Примітка. Залежно від інтенсивності 
руху транспортних засобів проїзна 
частина може бути одно-, дво-, три- 
або багато смуговою  

    
4.1.32 розділювальна смуга de Mittelstreifen [1] 

 Конструктивно виділений еле-
мент дороги, який розділяє прої-
зні частини з зустрічним рухом 
(центральна розділювальна 
смуга), а також проїзну частину 
від бокових доріг, спеціальних 
смуг руху на транспортних 
розв’язках (бокова розділюва-
льна смуга) і не призначений 
для руху транспортних засобів і 
пішоходів 

en central reserve [1] 
 fr terre-plein central [1] 
 ru разделительная полоса 

[53] 

    
4.1.33 слабка основа насипу 

Основа насипу, що у межах ак-

тивної зони має шари слабких 
ґрунтів загальною товщиною не 
менше як 0,5 м 

ru слабое основание  
насыпи [52] 

4.1.34 смуга відведення                          de Vorfahrt [1] 
 Земельна ділянка, що надають 

в установленому законодавст-
вом порядку для розміщення 
конструктивних елементів авто-
мобільної дороги, а також захи-
сних і декоративних лісонаса-
джень, архітектурних форм і 
споруд, що необхідні для утри-
мання і використання зазначе-
них елементів 

en right-of-way [1] 
 fr servitude de passage [1] 
 ru полоса отвода [53] 

    
4.1.35 смуга руху                                      de Fahrstreifen [1] 

 Поздовжня смуга на проїзній ча-
стині вулиці (дороги), не позна-
чена чи позначена дорожньою 
розміткою, яка має ширину, дос-
татню для руху в один ряд тран-
спортних засобів, крім мотоцик-
лів без бокового причепа 

en lane [1] 
 fr voie [1] 
 ru полоса движения [52] 

    
4.1.36 снігозбірний басейн ru снегосборный бассейн [53] 
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 Вільна від граничних перешкод 
місцевість, з якої сніг зноситься 
до місць накопичення, що без-
посередньо примикає з кожного 

боку до автомобільної дороги.  
Примітка. Граничними перешкодами 
є ліси, яри, населені пункти тощо, які 
унеможливлюють перенесення снігу 
вітром 

  

4.1.37 тимчасова смуга відведення en temporary right-of way [1] 
 Смуга землі, яку відводять на 

період спорудження автомобі-
льної дороги для проїзду буді-
вельного транспорту, будівель-
ної техніки, влаштування резер-
вів і кар’єрів, що після закінчен-
ня будівництва підлягає рекуль-
тивації і поверненню землеко-
ристувачам 

ru временная полоса  
отвода [53] 

4.1.38 теплоізолювальний шар до-
рожнього одягу 

en thermal insulating pavement 
layer [48] 

 Шар основи, який влаштовуєть-
ся з використанням матеріалів з 
малою теплопровідністю з ме-
тою захисту нижніх шарів від 
промерзання 

ru теплоизолирующий слой 
дорожной одежды  [53] 

4.1.39 тонкошарове покриття de dünne Asphaltdeckschicht 
[1] 

 Верхній шар покриття дорож-
нього одягу, який може склада-
тися з одного (під час нового 
будівництва та реконструкції) 
або двох шарів: нижнього вирів-
нюючого шару, і верхнього – для 
забезпечення зчеплення з коле-
сами автомобілів та норматив-
ної рівності (шар зносу) 

en thin surfacing [1] 
 fr tapis mince [1] 
 ru тонкослойное покрытие 

[52] 

4.1.40 узбіччя de Seitenstreifen [1] 
 Смуга земляного полотна, роз-

ташована між крайкою проїзної 
частини та брівкою земляного 
полотна з кожного боку дороги, 
яка може використовуватись 
для вимушеної зупинки транс-
портних засобів та проїзду спе-
ціального транспорту у разі ви-

en shoulder [1] 
 fr accotement [1] 
 ru обочина [53] 
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никнення надзвичайних ситуацій 
на автомобільній дорозі   

    
4.1.41 фільтрувальний насип ru фильтрующая насыпь [53] 

 Насип, основна частина якого є 
пористою кам’яною призмою.  
Примітка. Фільтрувальний насип 
влаштовується у зоні довготривалого 
підтоплення для збереження верхньої 
частини земляного полотна від пере-
зволоження і служить, як правило, 
для пропускання води в двох напрям-
ках 

  

    
          4.2 Дорожньо-будівельні матеріали 

    
4.2.1 адгезійна добавка                    de Haftmittel [1] 

 Добавка до бітуму, що впливає 
на процеси взаємодії бітуму з 
мінеральним матеріалом та пок-
ращує зчеплюваність між ними 

en adhesion agent [1] 
 fr dope d’adhésivité [1] 
 ru адгезионная добавка [52] 

    
4.2.2 асфальтобетон; асфальт (Нд) de Asphaltbeton [1] 

Монолітний матеріал, що утво-
рюється після вистигання до те-
мператури довкілля ущільненої 
асфальтобетонної суміші 

en asphalt concrete [1] 
fr béton bitumineux [1] 
ru асфальтобетон [52] 

    
4.2.3 асфальтобетонна суміш          de Asphaltbetonmasse [1] 

 Суміш, що отримана змішуван-
ням у нагрітому стані взятих у 
відповідних (раціональних) спів-
відношеннях щебеню (або без 
нього), природного і (або) штуч-
ного дробленого піску, мінера-
льного порошку, модифікуючих 
добавок (або без них) і бітумного 
в’яжучого (нафтового дорожньо-
го бітуму або модифікованого 
нафтового бітуму). 

En asphalt mixture [1] 
fr mélange bitumineux [1] 
ru асфальтобетонная смесь 

[52] 

    
4.2.4 бітумна дорожня емульсія         de Bitumenemulsion [1] 

 Рідина, яку отримують диспергу-

ванням бітуму у воді або води у 
бітумі з додаванням емульгато-
ра. 

en bitumen road emulsion [1] 

 fr émulsion de bitume  
routier [1] 

 ru битумная  ерней   
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Примітка. До складу емульсії можуть 
входити полімерні, адгезійні та інші 
добавки 

эмульсия [52] 

    
4.2.5 бітумно-полімерне в’яжуче         de modifiziertes Bitumen [1] 

 Органічний в’яжучий матеріал, 
який виготовляють змішуванням 
при високих температурах розіг-
рітого нафтового бітуму і полі-
меру з попереднім, за необхід-
ності, розчиненням полімеру у 
малов’язких нафтопродуктах 

en polymer-modified  
bitumen [1] 

 fr bitume modifié au  
polymère [1] 

 ru битумно-полимерное  
вяжущее [52] 

    
4.2.6 бітум дорожній de Straßenbaubitumen [6] 

 Органічний в’яжучий матеріал 
для будівництва автомобільних 
доріг,  який отримують шляхом 
переробляння нафти 

en road bitumen [4] 
fr bitume routier [5] 
ru  ерней   битум [52] 

    
4.2.7 дренувальний ґрунт                   en draining soil [43] 

 Ґрунт, що використовується для 
будівництва дренувального ша-
ру дорожнього одягу і має при 
найбільшій щільності при стан-
дартному ущільненні коефіцієнт 
фільтрації не менше 0,5 м/добу 

ru дренирующий грунт [53] 

    
4.2.8 емульгатор de Emulgator [1] 

 Компонент емульсії – поверхне-
во-активна речовина катіонного 
або аніонного типу, що сприяє 
диспергуванню бітуму та забез-
печує стабільність емульсії під 
час зберігання та транспорту-
вання 

en emulsifier [1] 
 fr émulsifiant [1] 
 ru  ерней  ни [52] 

    
4.2.9 емульсійно-мінеральна суміш de Schlämme [1] 

 Суміш, що складається з міне-
ральних матеріалів (щебеню, пі-
ску, мінерального порошку або 
цементу) і бітумної емульсії (пе-
реважно катіонної) 

en slurry seal mix [1] 
 fr coulis [1] 
 ru эмульсионно-минеральная 

смесь [52] 

    
4.2.10 модифікований бітум                 de modifiziertes Bitumen [1] 

 Бітум з поліпшеними властивос-
тями, виготовлений на основі бі-

en modified bitumen [1] 
 fr bitume modifié [1] 
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 туму нафтового дорожнього 
в’язкого шляхом введення полі-
мерів, структуруючих добавок 
або інших модифікаторів, а та-
кож, у разі необхідності, адгезій-
них добавок 

ru модифицированный  
битум [52] 

    
4.2.11 модифікована емульсія               en modified emulsion [1] 

 Емульсія, що вміщує латекс або 
отримана на основі модифікова-
ного бітуму 

fr émulsion modifiée [1] 
 ru модифицированная  

эмульсия [52] 
    

4.2.12 чорний щебінь en precoated aggregate [1] 
 Щебінь фракціонований або у 

вигляді суміші фракцій, оброб-
лений у змішувальній установці 
органічним в’яжучим (наприклад, 
нафтовим дорожнім бітумом або 
бітумною емульсією) 

fr granulat laqué [1] 
 ru черный щебень [53] 

    
          4.3 Експлуатаційне утримання 

    
4.3.1 вибоїна de Schlagloch [1] 

 Місцеве руйнування дорожнього 
покриття у вигляді поглиблення 
з різко позначеними крутими 
краями, яке утворилися за раху-
нок руйнування матеріалу пок-
риття 

en pothole [1] 
 fr nid de poule [1] 
 ru выбоина [53] 

 
4.3.2 

 
відмова автомобільної доро-
ги  

 
en 

 
motor road failure [7] 

 
 
 
 

Подія, у разі якої автомобільна 
дорога не виконує своє функ-
ційне призначення, тобто не за-
безпечує безпечний, безперер-
вний, зручний рух транспортних 
засобів з нормативною швидкіс-
тю, допустимими габаритами та 
навантаженнями 

ru отказ автомобильной  
дороги [52] 

    
4.3.3 відображена тріщина                  en reflection crack [1] 

 Тріщина верхнього монолітного 
шару дорожнього одягу, що по-
вторює тріщину підстильного 

fr fissure par réflexion [1] 
 ru отраженная трещина [53] 
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шару, на якому він укладений 
4.3.4 деформація дорожнього одя-

гу 
Зміна форми поверхні дорож-

нього одягу автомобільної доро-
ги без порушення її суцільності 

en 
 

fr 

ru 
 

road pavement deformation 
[36] 
déformation de chaussée 

[37] 
деформация дорожной  
одежды [53] 

    
4.3.5 директивні терміни зимового 

утримання доріг 
en deadline for winter  

maintenance [22] 
 Час, який встановлюють дорож-

нім організаціям для ліквідації 
зимової слизькості проїзної час-
тини після припинення снігопаду 
або хуртовини чи утворення 
ожеледиці 

ru директивные сроки зимне-
го содержания дорог [52] 

    
4.3.6 діагностика дороги en road diagnostics [38] 

 Система заходів щодо оціню-
вання транспортно-експлуата- 
ційного стану автомобільної до-
роги шляхом проведення  
спеціальних обстежень та ви-
пробувань 

ru диагностика дороги [52] 

    
4.3.7 експлуатаційне утримання ав-

томобільних доріг 
de regelmäßige Erhaltung [1] 

 Комплекс робіт з технічного на-
гляду та утримання автомобіль-
них доріг, дорожніх споруд та 
смуги відведення 

en motor road routine   
maintenance [1] 

 fr entretien courant [1] 
 ru эксплуатационное содер-

жание автомобильных до-
рог [52] 

    
4.3.8 експлуатаційний стан автомо-

більної дороги 
ru эксплуатационное состо-

яние автомобильной доро-
ги [52] 

 Ступінь відповідності норматив-
ним вимогам параметрів та ха-
рактеристик автомобільної доро-
ги, що змінюються в процесі екс-
плуатації в результаті дії транс-

портних засобів, зовнішнього 
середовища та заходів з утри-
мання дороги  
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4.3.9 живопліт  

Насадження дерев або кущів 
листяних та хвойних порід, не-
обхідну висоту і щільність яких 
створюють підстриганням 

ru изгородь [52] 

    
4.3.10 здимання ґрунту                         de Frosthebung [1] 

 Збільшення об’єму насиченого 
водою ґрунту земляного полотна 
під час його замерзання 

en frost heave [1] 
 fr soulèvement du sol [1] 
 ru пучение грунта [53] 
    

4.3.11 здимання дорожнього одягу de Frosthebung [1] 
 Нерівномірне підняття поверхні 

дорожнього одягу під час замер-
зання вологи, яка накопичується 
в зоні промерзання одягу шля-
хом підтягування по капілярах, а 
також тієї, що надходить у паро-
подібному вигляді 

en pavement frost heave [1] 
 fr soulèvement dû au gel [1] 
 ru пучение дорожной  

одежды [53] 

4.3.12 зсув de Schub [1] 
 Переміщення гірської породи чи 

ґрунту зверху вниз по схилу чи 
укосу насипу земляного полотна 
під дією сили тяжіння в резуль-
таті їх надмірного зволоження 

en shear [1] 
 fr cisaillement [1] 
 ru сдвиг [53] 

    
4.3.13 зимова слизькість                       de Winterglätte [1] 

 Зменшення коефіцієнта зчеп-
лення колеса автомобіля з об-
мерзлим або засніженим покрит-
тям, які включають в себе всі 
види снігових, льодяних та сні-
гово-льодяних утворень на прої-
зній частині, смугах поширення 
та зупиночних площадках 

en winter slipperiness [1] 
 fr glissance hivernale [1] 
 ru зимняя скользкость [53] 

    
4.3.14 зимове утримання доріг           de Winterdienst [1] 

 Комплекс робіт, які виконують 
дорожньо-експлуатаційні органі-
зації для забезпечення безпере-
бійного та безпечного руху на 

автомобільних дорогах у зимо-
вий період, які включають очист-
ку доріг від снігу, захист доріг від 

en winter road maintenance [22] 
 fr service hivernal [1]                                   
 ru зимнее содержание дорог 

[53] 
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сніжних заметів і боротьбу з зи-
мовою слизькістю 

    
4.3.15 знос дорожнього покриття          

Зменшення товщини покриття 
дорожнього одягу під час екс-
плуатації внаслідок його руйну-
вання під дією транспортних за-
собів та природних факторів 

en abrasive wear of surface   

course  [23] 
 ru износ дорожного  

покрытия  [53] 

 
4.3.16 

 
інгібітор корозії                           

 
de 

 
Antikorrosionsmittel [1] 

 Речовина, у разі додавання якої 
в корозійне середовище хлори-
домістких протиожеледних ма-
теріалів, уповільнює або запобі-
гає протікання процесу корозії 
покриттів дорожніх одягів, залі-
зобетонних та металевих конс-
трукцій, а також транспортних 
засобів, що перебувають у кон-
такті з цим середовищем 

en corrosion inhibitor [1] 
 fr inhibiteur de corrosion [1] 
 ru ингибитор коррозии [53] 

4.3.17 капітальний ремонт                   de Grundreparatur [1] 
 Роботи з комплексного віднов-

лення чи покращення транспор-
тно-експлуатаційних характери-
стик автомобільних доріг та ін-
женерних споруд або приведен-
ня геометричних параметрів і 
технічних характеристик окре-
мих елементів до чинних норма-
тивних вимог з урахуванням 
зростання інтенсивності руху та 
осьових навантажень 

en rehabilitation [1] 
 fr rechargement général [1] 
 ru капитальный ремонт [53] 

4.3.18 керування станом доріг 
Сукупність дій (рішень), націле-
них на забезпечення необхідно-
го рівня стану автомобільних 
доріг з урахуванням чинних ви-
мог            

en 
 

ru 

road condition management 
[51] 
управление состоянием  
дорог [52] 

    
4.3.19 колійність de Spurrinnenbildung  [1] 

 Поглиблення в поздовжньому 

напрямку на проїзній частині, що 
утворюються на смугах накату 
під дією транспортних засобів 

en rutting [1] 

 fr orniérage [1] 
 ru колейность [53] 
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4.3.20 комплексне снігозатримання 

Система заходів для затримання 
снігу на придорожньому просто-
рі, призначена одночасно захи-
щати автомобільну дорогу від 
снігових заметів та використову-
вати затриманий сніг на придо-
рожніх полях для збільшення 
урожайності 

ru комплексное снегозадер-
жание [53] 

    
4.3.21 комплексний снігозахист 

Одночасне застосування сніго-
захисних смуг у сполученні із 
снігозатримувальними пристро-
ями тимчасового типу 

ru комплексная  
снегозащита [53] 

4.3.22 міжремонтний термін експлу-
атації дорожнього одягу 

ru межремонтный срок 
эксплуатации дорожной 
одежды [52] 

 Період часу (в роках) від момен-
ту введення автомобільної до-
роги в експлуатацію до першого 
капітального ремонту чи між 
двома суміжними капітальними 
ремонтами 

  

4.3.23 міжремонтний термін експлу-
атації дорожнього покриття 
Період часу (в роках) від момен-
ту введення автомобільної до-
роги в експлуатацію після будів-
ництва або капітального ремон-
ту до поточного (середнього) 
ремонту або між двома суміж-
ними поточними (середніми) 
ремонтами 

ru межремонтный срок 
эксплуатации дорожного 
покрытия  [52] 

    
4.3.24 об’єм снігонанесення ru объем снегоприноса [52] 

 Об’єм снігу (м3), принесеного до 
автомобільної дороги під час ху-
ртовин на одиницю довжини до-
роги (м) 

  

    

4.3.25 обезпилювання 
Технологічна операція з усунен-
ня пилоутворення на проїзній 

ru обеспыливание [52] 
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частині розливом води, водних 
силікатних розчинів або інших 
обезпилюючих речовин 

    

4.3.26 ожеледь de Eisglätte [1] 
 Шар льоду, який утворюється на 

охолодженому дорожньому пок-
ритті під час випадання на нього 
крапель дощу, мряки або туману 

en glaze [29] 
 fr verglas [1] 
 ru гололед [53] 

    
4.3.27 паспорт дороги ru паспорт дороги [53] 

 Документ технічного обліку до-
ріг, який містить лінійний графік 
автомобільної дороги і всі техні-
чні та експлуатаційні характери-
стики її інженерних споруд, а та-
кож відомості з стану конструк-
тивних елементів дороги і пото-
чні зміни, що з ними трапляють-
ся 

  

    
4.3.28 патрульне снігоочищення en patrol snow removal [22] 

 Очищення автомобільної дороги 
від снігу під час снігопаду або 
хуртовини 

ru патрульная  
снегоочистка [52] 

    
4.3.29 поверхнева обробка de Oberflächenbehandlung [1] 

 Захисний шар, який влаштову-
ють на поверхні проїзної частини 
для гідроізоляції, підвищення 
шорсткості та зносостійкості по-
криття  

en surface treatment [1] 
 fr traitement de surface [1] 
 ru поверхностная  

обработка [53] 

    
4.3.30 пошкодження дорожнього по-

криття 
ru повреждения дорожного 

покрытия [52] 
 Руйнування чи деформація до-

рожнього покриття (наприклад, 
тріщини, лущення, вибоїни, осі-
дання, руйнування крайок, хвилі, 
напливи, гребінка тощо), що ви-
никли під час експлуатації доро-
жнього одягу 

  

    
4.3.31 протиожеледні матеріали en deicing materials [31] 

 Тверді сипкі або рідинні матері- ru противогололедные мате-
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али, які використовують, для бо-
ротьби із зимовою слизькістю 
покриттів автомобільних доріг 

риалы [53] 

    
4.3.32 розрахункова висота снігово-

го покриву 
ru расчетная высота снежно-

гопокрова [52] 
 Товщина снігу з певною ймовір-

ністю перевищення над серед-
нім значенням для місцевості, у 
якій споруджують автомобільну 
дорогу 

  

    
4.3.33 розрахунковий об’єм снігоп-

ринесення 
ru расчетный объем снего-

приноса [52] 
 Найбільший об’єм снігоприне-

сення до автомобільної дороги 
за зимовий період з певною 
ймовірністю перевищення 

  

    
4.3.34 сітка тріщин en alligatoring [47] 

 Поперечні, поздовжні й криволі-
нійні тріщини, які ділять поверх-
ню монолітного раніше дорож-
нього покриття на чарунки 

fr grille [1] 
 ru сетка трещин [53] 

    
4.3.35 склистий лід ru стекловидный лед [52] 

 Лід, що з’являється на дорож-
ньому покритті у вигляді гладкої 
склистої плівки товщиною від 1 
мм до 3 мм і зрідка у вигляді ма-
тової білої шорсткої кірки тов-
щиною не менше 10 мм 

  

    
4.3.36 слизька дорога de glatte Fahrbahn [1] 

 Ділянка автомобільної дороги, 
на якій коефіцієнт зчеплення ав-
томобільних шин з дорожнім по-
криттям у вологому стані нижчий 
від нормативного 

en slippery road [1] 
 fr chaussée glissante [1] 
 ru скользкая дорога [53] 

    
4.3.37 смуга накату                                 de Radspur [1] 

 Поздовжні смуги на поверхні 

проїзної частини дороги, що від-
повідають траєкторіям руху коліс 
автотранспортних засобів, що 

en wheel track [1] 

 fr bande de roulement [1] 
 ru полоса наката [53] 
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рухаються по даній смузі руху 
    

4.3.38 снігозахисна смуга en snowbreak  [50] 
 Смуга насаджень дерев і кущів 

уздовж автомобільної дороги 
для її захисту від снігових заме-
тів 

ru снегозащитная полоса [53] 

    
4.3.39 сніговий накат                             de Schneeglätte [1] 

 Шар снігу на автомобільній до-
розі, який ущільнено колесами 
рухомого автотранспорту.  
Примітка. Сніговий накат може мати 
різну товщину – від декількох мілімет-
рів до декількох десятків міліметрів, 
щільністю від 0,3 до 0,6 г/см3. Коефі-
цієнт зчеплення шин з поверхнею сні-
гового накату становить від 0,1 до 
0,25 

en packed snow [22] 
 fr neige tassée [1] 
 ru снежный накат [53] 

    
4.3.40 сніжно-хуртовинний режим 

доріг 
ru снежно-метелевый режим 

дорог [53] 
 
 

Закономірність формування сні-
гових відкладень на автомобіль-
ній дорозі під впливом снігопадів 
і хуртовин з урахуванням рель-
єфу місцевості, рослинності та 
геометричних параметрів дороги 

  

    
4.3.41 тріщини втомні  

Тріщини, що виникають внаслі-
док тривалої циклічної дії наван-
таження від коліс транспортних 
засобів, коли напруги в моноліт-
них шарах перевищують грани-
цю міцності матеріалу шару на 
розтяг при згині 

ru трещины усталостные [52] 

    
4.3.42 трещини силові  

Тріщини, що виникають внаслі-
док дії навантаження від коліс 
транспортного засобу, коли на-
пруги в монолітних шарах пере-

вищують границю міцності мате-
ріалу шару на розтяг при згині 

ru трещины силовые [52] 
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4.3.43 температурна тріщина en thermal crack [15] 
 Тріщина, що виникає внаслідок 

перепадів температури, коли 
температурні напруги в моноліт-
них шарах (цементобетон, ас-
фальтобетон та ін.) перевищу-
ють границю міцності матеріалу 
шару при розтягуванні (як пра-
вило, поперечні тріщини) 

fr fente de température [20] 
 ru температурная  

трещина [52] 

    

4.3.44 транспортно-експлуатаційний 
стан 

en performance condition [16] 

 Комплекс фактичних значень, 
параметрів і характеристик тех-
нічного рівня та експлуатаційно-
го стану в даний момент часу, 
що забезпечують споживчі влас-
тивості, якість автомобільної до-
роги, надійність транспортних 
споруд та безпечність проїзду 

ru транспортно-
эксплуатационное состо-
яние [52] 

    
4.3.45 утримання автомобільних до-

ріг 
de Straßenunterhaltung [1] 

 Комплекс поточних робіт,  які ви-
конують на автомобільній дорозі 
протягом року для забезпечення 
безпеки руху, його економічності 
та комфортності 

en road maintenance [1] 
 fr entretien des routes [1] 
 ru содержание автомобиль-

ных дорог [52] 

    
          4.4 Проектування автомобільних доріг 

    
4.4.1 віраж de Überhöhte Kurve [1] 

 Односхилий поперечний про-
філь проїзної частини автомобі-
льної дороги, який влаштовують 
у межах кривої в плані з похи-
лом до її центру, який компенсує 
відцентрове пришвидшення ав-
томобіля з метою підвищення 
його стійкості, безпеки і зручно-
сті під час руху по кривій 

en superelevation [2] 
 fr virage [1] 
 ru вираж [53] 

    
4.4.2 вісь автомобільної дороги        en road centre line [1] 

 Умовна лінія, яка проходить по fr axe de la route [1] 
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 середині проїзної частини або 
розділювальної смуги 

ru ось автомобильной  
дороги [53] 

    
4.4.3 глибина виїмки en depth of cutting [11] 

 Відстань від поверхні землі до 
дна корита по осі земляного по-
лотна у виїмці 

ru глубина выемки [53] 

    
4.4.4 дорожньо-кліматичне райо-

нування 
en road climatic zoning [41] 

 Розділення території на райони 
(зони) з більш або менш однорі-
дними кліматичними умовами з 
метою проектування, будівницт-
ва й експлуатації автомобільних 
доріг залежно від ступеня зво-
ложення, глибини промерзання 
ґрунтів, середньорічної кількості 
опадів, кількості днів замерзан-
ня-розтавання 

ru дорожно-климатическое 
районирование [53] 

    
4.4.5 з’єднувальний [з’їзд] [в’їзд] en junction [exit] [access] [2] 

 Елемент перетину або прими-
кання на різних рівнях, призна-
чений сполучати проїзні частини 
між собою і переводити рух з 
однієї дороги на іншу. 
Примітка 1. Лівоповоротний з’їзд 
з’єднує проїзні частини доріг, які пе-
ретинаються і призначений для пода-
льшого руху ліворуч по дорозі, яка 
перетинається. 
Примітка 2. Правоповоротний з’їзд 
з’єднує проїзні частини доріг, які пе-
ретинаються і призначений для пода-
льшого руху праворуч по дорозі, яка 
перетинається 

ru соединительный [съезд] 
[въезд] [53] 

    
4.4.6 категорія дороги                         de Straßenklasse  [1] 

 Критерій, що характеризує на-
родно-господарське значення 
автомобільної дороги в загаль-
ній транспортній мережі країни 
та визначається інтенсивністю 
руху на ній.  
Примітка. Відповідно до категорії ви-
значають усі технічні параметри до-

en road category [1] 
 fr catégorie de route [1] 
 ru категория дороги [53] 
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роги 

    
4.4.7 коефіцієнт приведення інтен-

сивності руху до розрахунко-
вого автомобіля 

ru коэффициент приведения 
интенсивности движения к 
расчетному автомобилю  
[52] 

 Коефіцієнт приведення інтенси-
вності руху з довільним наван-
таженням на вісь до інтенсивно-
сті руху автомобілів з розрахун-
ковим навантаженням на вісь 
(розрахункових автомобілів) 

  

    
4.4.8 коефіцієнт приведення інтен-

сивності руху до легкового 
автомобіля 
Коефіцієнт для визначення кіль-
кості смуг руху на автомобільній 
дорозі та рівня завантаження 
дороги рухом, за допомогою 
якого автомобілі різної вантажо-
піднімності приводять до легко-
вого автомобіля 

ru коэффициент приведения 
интенсивности движения к 
легковому автомобилю [52] 

    
4.4.9 крайка проїзної частини         en carriageway edge [1] 

 Лінія, що розділяє проїзну час-
тину та узбіччя (розділювальну 
смугу)  
Примітка. Крайка проїзної частини 
може бути позначена дорожньою ро-
зміткою 

fr rive de chaussée [1] 
 ru кромка проезжей части [53] 

    
4.4.10 крива у плані                    de Linienführung im Lageplan  

[1] 
 Крива, яка з’єднує дві сусідні 

прямі в плані автомобільної до-
роги 

en horizontal curve [24] 
 fr tracé en plan [1] 
 ru кривая в плане [53] 
    

4.4.11 кут повороту траси                  en   angle of bend [24] 
 Кут між двома прямими відріз-

ками автомобільної дороги 
ru угол поворота трассы [53] 

    
4.4.12 ландшафтне проектування de Landschaftspflege [1] 

 Метод проектування доріг, який 
забезпечує сполучення між со-

en landscape design [25] 
 fr aménagement paysager [1] 
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 бою елементів автомобільної 
дороги і гармонійне поєднання 
дороги з довкіллям 

ru ландшафтное проектиро-
вание [53] 

    

4.4.13 перехідна крива                           de Bergangsbogen [1] 
 Крива змінного радіусу, яка 

утворює плавний перехід між 
ділянками траси різної кривизни 
в плані, у тому числі між прями-
ми ділянками і коловою кривою 

en transition curve [1] 
 fr courbe de transition [1] 
 ru переходная кривая [53] 

    
4.4.14 пікет ru пикет [53] 

 Точка, яку фіксують на місцево-
сті для нівелювання траси.  
Примітка. Розрізняють власне “піке-
ти”, які розташовані на відстані 100 м 
один від одного, та “рублені пікети”, 
відстань між якими більша або менша 
100 м 

  

    
4.4.15 поздовжній похил de Längsgefälle [1] 

 Похил поверхні проїзної частини 
автомобільної дороги в поздов-
жньому напрямку до горизонта-
льної площини 

en longitudinal grade [1] 
 fr pente longitudinale [1] 
 ru продольный уклон [52] 

    
4.4.16 поздовжній профіль автомо-

більної дороги 
de Längsprofil [1] 

 Креслення з умовним зобра-
женням вертикального перерізу 
поверхні землі і полотна авто-
мобільної дороги вздовж її осі 

en road longitudinal profile [1] 
 fr profil en long [1] 
 ru продольный профіль 

автомобильной дороги [52] 
    

4.4.17 поперечний похил de Querneigung [1] 
 Похил проїзної частини у попе-

речному напрямку по відношен-
ню до горизонтальної площини 

en crossfall [1] 
 fr pente transversale [1] 
 ru поперечный уклон [52] 
    

4.4.18 поперечний профіль автомо-
більної дороги 

de Querprofil [1] 

 Креслення з умовним зобра-
женням перерізу автомобільної 
дороги вертикальною площи-
ною, яка проходить перпендику-
лярно до поздовжньої осі дороги 

en road transverse profile [1] 
 fr profil en travers [1] 
 ru поперечный профиль ав-

томобильной дороги [52] 
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4.4.19 проектна відмітка                       ru проектная отметка [53] 
 Висота брівки (або осі) земляно-

го полотна над рівнем моря або 
умовним рівнем 

  

    
4.4.20 проектна лінія                               ru проектная линия [53] 

 Лінія, яка зображує проектне 
положення брівки (осі) дороги в 
поздовжньому профілі по від-
ношенню до поверхні землі 

  

    
4.4.21 робоча відмітка ru рабочая отметка  [53]    

 Різниця між проектною відміт-
кою та відміткою землі по осі ав-
томобільної дороги, яка визна-
чає висоту насипу або глибину 
виїмки в даному поперечнику 

  

    
4.4.22 розрахункова інтенсивність 

руху 
en design flow [2] 

 Середньорічна добова інтенси-
вність руху автомобілів, яку 
встановлюють на певний період 
та приймають за основу для 
призначення категорії дороги та 
її параметрів при проектуванні 

ru расчетная интенсивность  
движения [53]   

    
4.4.23 розрахункова швидкість руху de Entwurfsgeschwindigkeit [1] 

 Гранична безпечна швидкість 
руху легкового одиночного ав-
томобіля, що допускається для 
дороги певної категорії за умов 
забезпечення його стійкості на 
сухому або зволоженому чисто-
му покритті та достатньої відс-
тані видимості   

en design speed [2] 
 fr vitesse de base [1] 
 ru расчетная скорость движе-

ния [53] 

    
4.4.24 серпантин de Kehre [1] 

 Вид кривої у плані, яку описують 
із зовнішнього боку гострого ку-
та між двома напрямками авто-
мобільної дороги   

en hairpin bend [1] 
 fr virage en épingle à  

cheveux [1] 
 ru серпантин [53] 

 
4.4.25 

 
статичне навантаження 

 
de 

 
Statische Last [1] 

 Навантаження на автомобільну en static load [1] 
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 дорогу нерухомого транспортно-
го засобу  

fr surcharge statique [1] 
 ru статическая нагрузка [53] 
 

4.4.26 
 
технічна класифікація авто-

мобільних доріг 

 
en 

 
engineering classification of 

motor roads [18] 
 Поділ автомобільних доріг за їх 

технічними характеристиками і 
параметрами на категорії 

ru техническая классифи-
кация автомобильных  
дорог [53] 

    
4.4.27 траса дороги de Linienführung der Straße [1] 

 Проектна лінія, яка відображає 
положення осі автомобільної 
дороги у просторі 

en road alignment [1] 
 fr tracé de la route [1] 
 ru трасса дороги [53] 
    

4.4.28 укіс земляного полотна en subgrade slope [14] 
 Бокова похила поверхня, яка 

сполучає узбіччя земляного по-
лотна з поверхнею придорож-
ньої смуги або водовідвідних 
споруд 

ru откос земляного  
полотна [53] 

    
4.4.29 укісна частина насипу en embankment slope [1] 

 Частина насипу, розташована 
між поверхнею укосу і вертика-
льною площиною, що проходить 
через брівку земляного полотна 

fr talus de remblai [1] 

    
4.4.30 ширина земляного полотна en subgrade width [1] 

 Відстань між брівками земляно-
го полотна 

ru ширина земляного  
полотна [53] 

    
4.4.31 ширина проїзної частини de Fahrbahnbreite [1] 

 Відстань між крайками дорож-
нього покриття 

en carriageway width [1] 
 fr largeur de chaussée [1] 
 ru ширина проезжей части 

[53] 
    

          4.5 Будівництво автомобільних доріг 
    

4.5.1 відносний коефіцієнт ущіль-
нення 
Відношення необхідної щільно-

сті сухого ґрунту у насипу до 
щільності сухого ґрунту в резе-
рві або грунтовому кар’єрі 

 
ru 

относительный коэффи-
циент уплотнения [53] 



ДСТУ_____:20__ 
 

 26 

  
 

  

4.5.2 вхідний контроль  
Контроль відповідності якості 
матеріалів та виробів, що пос-
тачається на будівництво, вимо-
гам чинних стандартів 

ru входной контроль [52] 

    
4.5.3 герметизація швів                      de Fugenverguss [1] 

 Технологічна операція з уве-
дення в паз шва еластичного 
матеріалу (мастик, герметиків 
тощо) або прокладок для запобі-
гання прониканню води і засмі-
ченню деформаційних швів у 
покритті автомобільної дороги 

en joint sealing [1] 
 fr garnissage des joints [1] 
 ru герметизация швов [53] 

    
4.5.4 ґрунтовий кар’єр                         de Bodenausnehmung [1] 

 Ділянка території, у межах якої 
добувають ґрунт для спору-
дження земляного полотна. 
Примітка. На відміну від бічних резе-
рвів, кар’єри мають більшу глибину 
розробки і віддалені від земляного 
полотна, що споруджується 

en soil borrow pit [1] 
 fr emprunt [1] 
 ru грунтовый карьер [53] 

    
4.5.5 дорожні роботи                            de Straßenarbeiten [1] 

 Роботи під час будівництва, ре-
конструкції, ремонту та утри-
мання автомобільних доріг 

en road works [1] 
 fr travaux routiers [1] 
 ru дорожные работы [53] 
    

4.5.6 корито 
Заглиблення в земляному поло-
тні, призначене для влаштуван-
ня в ньому шарів дороднього 
одягу 

ru корыто [52] 

    
4.5.7 перезволожений ґрунт 

Ґрунт, що в період його викорис-
тання для спорудження земля-
ного полотна має вологість, яка 
перевищує максимальну допус-
тиму величину, при якій він не 
може бути ущільнений до нор-
мативних вимог 

ru переувлажненный  
грунт  [53] 
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4.5.8 планування узбіччя  

Технологічна операція, що вико-
нується для забезпечення рівно-

сті і відновлення необхідного 
профілю узбіччя зрізуванням 
зайвого грунту або досипанням 
нового 

ru  планирование обочин [52] 

    
4.5.9 підгрунтовка  

Технологічна операція з розливу 
органічного в’яжучого матеріалу 
гудронатором на поверхню шару 
основи дорожнього одягу із за-
даною нормою розливу перед 
влаштуванням наступного шару 

ru подгрунтовка [52] 

    
4.5.10 прогал 

Залишена не відсипаною ділян-
ка насипу земляного полотна 
для влаштування у цьому місці 
водопропускної труби 

ru прогал [52] 

    
4.5.11 расклинцьовування  

Технологічна операція запов-
нення поверхневих пустот в шарі 
дорожнього одягу з крупного 
щебеню розподіленням на його 
поверхню зерен щебеню меншо-
го розміру з наступним ущіль-
ненням 

ru расклинивание [52] 
 
 

    
4.5.12 фрезерування de Fräsen [1] 

 Зрізання верхніх шарів дорож-
нього одягу за допомогою фрези 

en milling [1] 
 fr fraisage à froid [1] 
 ru фрезерование  [53] 
    

            4.6 Споруди 
    

4.6.1 аварійний з’їзд de Notfallstreifen [1] 
 
 

 
 
 

Дорожня споруда для безпечної 
зупинки транспортного засобу у 

випадку відмови його гальмівної 
системипід час руху на довгому 
спуску 

en 
fr 

ru 

escape ramp [1] 
voie de détresse [1] 

аварийный съезд [52] 
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4.6.2 автопавільйон de Bushaltestellenhäuschen [1] 
 Дорожня споруда, елемент зу-

пинки для захисту людей, які че-
кають громадський транспорт-
ний засіб, від атмосферних опа-
дів і вітру 

en 
fr 
ru 

bus shelter [1] 
abribus [1] 
автопавильон [52] 

    
4.6.3 анкерна протизсувна констру-

кція 
en ground anchore structure [3] 

 Утримувальна протизсувна кон-
струкція з гнучким анкерним 
зв’язком, яка оберігає автомобі-
льну дорогу від зсувів, притис-
каючи масу ґрунту, що зміщу-
ється, до корінних стійких порід 

ru анкерная противооползне-
вая конструкция [52]  
 

    
4.6.4 архітектурне облаштування    de Landschaftspflege [1] 

 Архітектурні споруди та декора-
тивні насадження, що призначе-
ні для забезпечення естетично-
го вигляду автомобільних доріг 

en landscaping [1] 
 fr aménagement paysager [1] 
 ru архитектурное  

обустройство [52] 
    

4.6.5 банкет ru банкет [52] 
 Споруда правильної форми з 

ґрунту, який відсипають уздовж 
верхньої бровки виїмки для ого-
роджування та захисту її укосів 
від розмивання поверхневими 
водами 

  

    
4.6.6 берма de Berme [1] 

 Ґрунтова споруда на укосі наси-
пу або виїмки для забезпечення 
її стійкості 

en berm [1] 
 fr berme [1] 
 ru берма [53] 
 

4.6.7 
 
[водовідвідна] [дренажна] си-
стема 

 
en 

 
[drainage] system [1] 

 Система споруд, призначених 
для відводу води з поверхні по-
криття та пониження рівня ґрун-
тових вод з метою забезпечення 
необхідної стійкості ґрунтової 

основи та шарів дорожнього 
одягу при сприйнятті наванта-
жень у розрахунковий період 

ru [водоотводная] [дренаж-
ная] система [52] 
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найбільшого зволоження ґрун-
тів, а також виключення аквап-
ланування коліс автомобілів при 
русі по покриттю 

 
4.6.8 

 
водопропускна труба                 

 
de 

 
Rohrdurchlaß [1] 

 Водопропускна споруда для пе-
репуску води під насипом 

en culvert [1] 
 fr ponceau [1] 
 ru водопропускная труба [52] 
    

4.6.9 дорожня споруда                         en road structure [40] 
 Споруда у комплексі інженерних 

споруд автомобільної дороги 
ru дорожное сооружение [52] 

    
4.6.10 дорожня конструкція                 de Straßenkonstruktion [1] 

 Інженерна споруда автомобіль-
ної дороги, що поєднує дорож-
ній одяг та робочу зону земля-
ного полотна 

en pavement structure [1] 
 fr structure de chaussée [1] 
 ru дорожная конструкция [53] 

    
4.6.11 дренаж de Entwässerung [1] 

 Геотехнічна споруда, що пере-
хоплює, відводить ґрунтові води 
від конструкції дорожнього одягу 
та знижує їх рівень 

en drainage [1] 
 fr drainage [1] 
 ru дренаж [52] 

    
4.6.12 захисна галерея                           ru защитная галерея  [53] 

 Дорожня споруда на гірській до-
розі, яка має перекриття, що 
оберігає транспортний потік від 
осипів, обвалів гірських порід і 
снігових лавин 

  

 
4.6.13 

 
земляне полотно                          

 
de 

 
Untergrund [1] 

 Ґрунтова споруда для зменшен-
ня значних природних поздовж-
ніх похилів 

en subgrade [1] 
 fr couche de forme [1] 
 ru земляное полотно [52] 
    

4.6.14 майданчик відпочинку             de Rastanlage [1] 
 Дорожня споруда для коротко-

термінового відпочинку учасни-
ків дорожнього руху, до складу 

якої входить майданчик для 
стоянки, зона відпочинку та са-
нітарне устаткування 

en rest area [1] 
 fr aire de repos [1] 
 ru площадка для отдыха [52] 
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4.6.15 

 
напівнасип - напіввиїмка             

 
de 

 
Bodenab- und auftrag [1] 

 Земляна споруда на косогорі, в 
поперечному перерізі якої насип 
переходить у виїмку 

en cut-and-fill [1] 
 fr déblai-remblai [1] 
 ru полунасыпь – полувыемка 

[52] 
    

4.6.16 підпірна стінка de Stützmauer [1] 
 Інженерна укріпна споруда капі-

тального типу, призначена 
утримувати масу розміщеного 
за нею ґрунту від сповзання, 
чим забезпечує стійкість земля-
ного полотна на гірських схилах, 
а в деяких випадках і стійкість 
природних схилів 

en retaining wall [1] 
 fr mur de soutènement [1] 
 ru подпорная стенка [53] 

    
4.6.17 снігозахисна споруда 

Споруда, що захищає автомобі-
льну дорогу від снігових лавин 
(снігозахисні галереї і тунелі) 

ru снегозащитное сооружение 
[53] 

    
4.6.18 споруда дорожнього водовід-

ведення 
en road drainage stucture [21] 

 Споруди, призначені для відве-
дення поверхневих та ґрунтових 
вод від земляного полотна та 
проїзної частини (бокові канави, 
водовідвідні канави, нагірні ка-
нави, водопропускні труби, відк-
риті та закриті дренажні систе-
ми, зливова каналізація тощо) 

ru сооружение дорожного во-
доотвода [52] 

 
4.6.19 

 
транспортна розв’язка 

 
de 

 
Knotenpunkt [1] 

 Інженерна споруда (або ком-
плекс споруд), яка забезпечує 
можливість змінювати напрямки 
руху транспортних потоків в міс-
цях їх примикань або пересі-
чень.  
Примітка. Транспортна розв’язка мо-
же влаштовуватись в одному, двох чи 
більше рівнях (ДБН В.2.3-4)  

en road junction [1] 
 fr jonction de routes [1] 
 ru транспортная развязка [52] 
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4.6.20 транспортний тунель de Zufahrtstollen [1] 
 Підземна споруда, що прохо-

дить через товщу землі, гірський 
масив або під водною перешко-

дою і призначена для проїзду 
транспортних засобів 

en tunnel [1] 
 fr passage souterrain pour 

voitures [1] 

 ru транспортный тоннель [53] 

    
 

           4.7 Безпека руху 
 

4.7.1 віднесені ліві повороти 
Ліві повороти на розв’язках в од-
ному рівні, які влаштовані шляхом 
винесення зони очікування для 
здійснення маневру розвороту за 
межі проїзної частини головної 
дороги на розділювальну смугу 
(ДБН В.2.3-4) 

en 
 

ru 

visibility in traffic direction 
[34] 
видимость в направлении 
движения [52] 

    
4.7.2 відстань видимості предмета    de Sichtweite [1] 

 Відстань, що забезпечує види-
мість з місця водія на висоті 1,2 м 
будь-якого предмета заввишки 
0,20 м, який перебуває на сере-
дині смуги руху  

en sight distance [1] 
 fr distance de visibilité [1] 
 ru расстояние видимости 

предмета [52] 

    
4.7.3 дорожня обстановка                   en traffic situation [42] 

 Сукупність факторів, що характе-
ризують дорожні умови, наявність 
перешкод на певній ділянці авто-
мобільної дороги, інтенсивність і 
рівень організації дорожнього ру-
ху, які повинен ураховувати водій 
під час вибору швидкості, смуги 
руху та прийомів керування тран-
спортним засобом 

ru дорожная обстановка [53] 

 

4.7.4 

 

затор 

 

de 

 

Stockung [1] 
 Зупинка потоку транспортних за-

собів за максимального рівня за-
вантаження автомобільної дороги 

en congestion [1] 
 fr embouteillage [1] 
 ru затор [53] 
    

4.7.5 коефіцієнт аварійності de Unfallrate [1] 
 Вірогідність дорожньо-

транспортних пригод на конкрет-
en accident rate [1] 

 fr taux d'accidents [1] 
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 ній ділянці автомобільної дороги, 
порівняно з вірогідністю дорож-
ньо-транспортних пригод на ета-
лонній ділянці   

ru коэффициент  
аварийности [53] 

    
4.7.6 коефіцієнт безпеки руху            

Відношення максимально можли-
вої величини швидкості руху на 
будь-якій ділянці автомобільної 
дороги до величини максимально 
можливої швидкості в’їзду на цю 
ділянку 

ru коэффициент безопаснос-
ти движения  [53] 

 
4.7.7 

 
напрямний острівець 

 
de 

 
Leitinsel [1] 

 Острівець, обрамлений на прої-
зній частині, узбіччі, розділюва-
льній смузі блоками або бордю-
рами, призначений для позна-
чення меж смуг руху 

en traffic island [1] 
 fr îlot directionnel [1] 
 ru направляющий  

островок [53] 

    
4.7.8 напрямний стовпчик de Leitpfosten [1] 

 Визначеної форми і габаритів 
стовпчик, призначений для за-
безпечення видимості зовніш-
нього краю узбіччя 

en delineator [1] 
 fr délinéateur [1] 
 ru направляющий столбик 

[53] 
    

4.7.9 недостатня видимість en insufficient visibility [28] 
 Видимість автомобільної дороги у 

напрямку руху менше норматив-
ної 

ru недостаточная  
видимость [53] 

    
4.7.10 оглядовість дороги ru обзорность дороги [53] 

 Об’єктивна можливість бачити 
дорожню обстановку з місця водія 

  

    
4.7.11 організація дорожнього руху de Verkehrsmanagement [1] 

 Комплекс заходів, які направлені 
на забезпечення безпеки та ком-
фортності умов руху по автомобі-
льній дорозі 

en traffic management [1] 
 fr gestion de la circulation [1] 
 ru организация дорожного                                                           

движения [52] 
    

4.7.12 острівець безпеки de Schutzinsel [1] 

 Острівець, обрамлений блоками 
або бордюрами, призначений для 
позначення місць тимчасового 

en refuge [1] 
 fr refuge [1] 
 ru островок безопасности [53] 
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перебування пішоходів на проїз-
ній частині чи розділювальній 
смузі під час очікування можливо-
сті закінчити перехід дороги 

    
4.7.13 розрахункова відстань види-

мості для зупинки 
en design stopping sight 

distance [1] 
 Відстань видимості з висоти зору 

водія предмета висотою 0,2 м, 
який лежить на покритті, достатня 
для повної зупинки автомобіля, 
який рухається з розрахунковою 
швидкістю 

ru расчетное расстояние 
видимости для остановки 
[52] 

    
4.7.14 розрахункова відстань види-

мості зустрічного автомобіля 
ru расчетное расстояние ви-

димости встречного авто-
мобиля [52] 

 Відстань, необхідна для повної 
зупинки двох зустрічних автомо-
білів, які рухаються назустріч 
один одному з розрахунковою 
швидкістю 

  

    
4.7.15 технічні засоби організації до-

рожнього руху 
en traffic control devices [17] 

 Спеціальні технічні засоби органі-
зації та регулювання дорожнього 
руху (дорожні знаки, інформаційні 
табло, дорожня розмітка, сигна-
льні стовпчики, транспортні та пі-
шохідні огородження різних типів, 
світлофорне обладнання тощо) 

ru технические средства ор-
ганизации дорожного  
движения [53] 

 
4.7.16 

 
шумова смуга 

 
de 

 
Rumpelstreifen [1] 

 Поперечна або поздовжня смуги 
на поверхні проїзної частини з 
матеріалу з крупношорсткою по-
верхнею, що створює рівень шуму 
при проїзді транспортних засобів 
вищий за той, який утворюється 
на сусідніх ділянках, з метою під-
вищення уваги водіїв на підході 

до небезпечної ділянки дороги та 
зменшення швидкості руху 

en rumble strip [1] 
 fr bandes rugueuses [1] 
 ru шумовая полоса [53] 
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           4.8 Характеристики автомобільної дороги  
 

4.8.1 балансова вартість автомобі-
льної дороги 

en balance sheet value of motor 
road [32] 

 Вартість активів автомобільної 
дороги у бухгалтерських книгах 
обліку без урахування вартості 
амортизації 

ru балансовая стоимость ав-
томобильной дороги [52] 

    
4.8.2 вантажонапруженість дороги en road traffic loading [33] 

 Сумарна маса вантажів та авто-
мобілів, що пройшли по певній ді-
лянці автомобільної дороги в обох 
напрямках за одиницю часу.  
Примітка. Вантажонапруженість дороги 
вимірюють у тонах за рік (або за добу) 

ru грузонапряженность  
дороги [52] 

    
4.8.3 деформаційні характеристики 

дорожнього одягу 
en deformation characteristics 

of road pavement [36] 
 Показники, що характеризують 

здатність дорожнього одягу або 
окремих його шарів деформува-
тися під дією навантаження.  
Примітка. Основним показником пруж-
ного деформування є модуль пружнос-
ті; у разі пружно-пластичного деформу-
вання – модуль деформації; у разі 
в’язкого деформування – коефіцієнт 
в’язкого опору 

ru деформационные характе-
ристики дорожной  
одежды [52] 

    
4.8.4 довговічність дороги                  en road durability [39] 

 Здатність автомобільної дороги 
зберігати певний час працездат-
ний стан за встановленої системи 
технічного обслуговування 

ru долговечность дороги [52] 

    
4.8.5 завантаженість дороги рухом en traffic loading level [33] 

 Показник, що характеризує умови 
та безпеку руху автомобілів та 
визначається як відношення інте-
нсивності руху автомобілів на пе-
вній ділянці до пропускної здат-
ності цієї ділянки 

ru загруженность дороги 
движением [52] 

    
4.8.6 зсувостійкість шарів дорож-

нього одягу 
en shear resistance of 

pavement                                                  
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layers  [45] 
 Здатність матеріалу шарів доро-

жнього одягу витримувати дію 
зсувних напружень без недопус-

тимого інтенсивного накопичення 
залишкової деформації та руйну-
вань 

ru сдвигоустойчивость слоев                                                         
дорожной одежды [53] 

    
4.8.7 зчіпні властивості поверхні до-

рожнього покриття 
de Griffigkeit  [1] 

 Сукупність властивостей, що зу-
мовлюють здатність дорожнього 
покриття забезпечувати стійкий 
рух транспортного засобу без за-
носу і ковзання коліс, а у випадку 
виникнення останнього – здат-
ність чинити опір ковзанню 

en surface skid resistance [1] 
 fr résistance au dérapage [1] 
 ru сцепные свойства поверх-

ности дорожного  
покрытия [52] 

    
4.8.8 інтенсивність руху                      de Verkehrsstärke [1] 

 Кількість транспортних засобів, 
що проходять через деякий попе-
речний переріз автомобільної до-
роги за одиницю часу 

en traffic volume [1] 
 fr volume de circulation [1] 
 ru интенсивность  

движения [53] 
    

4.8.9 коефіцієнт забезпечення роз-
рахункової швидкості 

ru коэффициент обеспечения 
расчетной скорости  [52] 

 Відношення величини максима-
льної швидкості окремого авто-
мобіля на кожній ділянці дороги 
за характерних для певного пері-
оду року метеорологічних умов і 
стану дороги до величини розра-
хункової швидкості для даної ді-
лянки автомобільної дороги 

  

    
4.8.10 коефіцієнт поздовжнього зчеп-

лення 
ru коэффициент прокольного 

сцепления  [53] 
 Відношення максимального доти-

чного зусилля, діючого вздовж 
дороги на площі контакту зблоко-
ваного колеса з дорожнім покрит-
тям, до нормальної реакції в 

площі контакту колеса з покрит-
тям 
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4.8.11 міцність дорожнього одягу        en pavement strength  [26] 
 Здатність дорожнього одягу 

сприймати вплив заданої кількості 
навантажень від проходів авто-
мобілів у розрахункових умовах 
зволоження з заданим обмежен-
ням інтенсивності накопичення 
залишкової деформації 

ru прочность дорожной  
одежды [53] 

    
4.8.12 модуль пружності дорожнього 

одягу 
en pavement elasticity  

modulus [27] 
 Умовний модуль пружності всієї 

конструкції, що визначається ме-
тодом статичного навантаження 
колесом автомобіля або більш 
продуктивними методами корот-
кочасного навантаження дорож-
нього одягу 

ru модуль упругости дорожній 
одежды [53] 

    
4.8.13 пропускна здатність дороги de Verkehrsleistung [1] 

 Максимальна кількість автомобі-
лів, яка може проїхати певною ді-
лянкою автомобільної дороги або 
дорогою в цілому за одиницю ча-
су 

en traffic capacity of road [1] 
 fr capacité du trafic [1] 
 ru пропускная способность 

дороги [53] 

    
4.8.14 [споживчі] [функціональні] 

властивості дороги 
en [consumer] [functional] 

properties of road [49] 
 Сукупність показників, що безпо-

середньо відповідають потребам 
користувачів автомобільних доріг, 
а саме: безпека, швидкість, непе-
рервність, комфортність дорож-
нього руху; пропускна здатність 
дороги, зокрема спроможність 
пропускати автомобілі і автопоїз-
ди з дозволеними для руху осьо-
вими навантаженнями, загальною 
масою і габаритами; екологічний 
та естетичний стан дороги; рівень 
обслуговування та інформаційно-
го забезпечення 

ru [потребительские] функ-
циональные] свойства до-
роги [52] 

    
4.8.15 термін служби de Benutzungsdauer [1] 

 Календарний термін використан- en service life [19] 
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 ня автомобільної дороги за приз-
наченням, починаючи з моменту 
прийняття її в експлуатацію після 
будівництва до реконструкції 

fr durée de vie [1] 
 ru срок службы [53] 

    
4.8.16 транспортно-експлуатаційні 

показники дороги 
en performance indexes [16] 

 Низка параметрів, які визначають 
технічний рівень автомобільної 
дороги та її експлуатаційний стан.  
Примітка 1. Залежно від значень пока-
зників дорогу відносять до тієї чи іншої 
категорії.  
Примітка 2. Основними показниками є: 
швидкість, інтенсивність та склад руху, 
пропускна здатність, рівень аварійності, 
якість дорожнього покриття, час сполу-
чення, собівартість перевезень авто-
мобільним транспортом тощо 

ru транспортно-
эксплуатационные показа-
тели дороги [52] 

 
4.8.17 

 
тріщиностійкість покриття 
Здатність дорожнього покриття 
протистояти утворенню тріщин під 
дією транспортних навантажень і 
змінних погодно-кліматичних умов 

 
en 

 
surface course crack  
resistance [15] 

 ru трещиностойкость  
покрытия [53] 

    
4.8.18 шорсткість поверхні покриття de Rauheit [1] 

 Властивість, обумовлена наявніс-
тю і характером мікронерівностей 
поверхні за рахунок щебінок, які 
виступають, або штучно наріза-
них бороздок, які сприяють під-
вищенню зчеплення колеса авто-

мобіля з поверхнею дорожнього 
покриття 

en surface roughness [13] 
 fr rugosité [1] 
 ru шероховатость поверхнос-

ти покрытия [53] 

    
4.8.19 якість автомобільної дороги 

Властивість, яка забезпечується 
відповідністю стану автомобільної 
дороги вимогам користувача під 
час експлуатації 

ru качество автомобильной 
дороги [53] 
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ДОДАТОК А 
(довідковий) 

 
АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ

 
А  
 

автопавільйон 4.6.2 
армогрунт 4.1.3 
асфальтобетон 4.2.2 
асфальт (Нд) 4.2.2 
 

Б  
банкет 4.6.5 
басейн снігозбірний 4.1.33 
берма 4.6.6 
бітум дорожній 4.2.6 
бітум модифікований 4.2.10 
 

В 
 

вартість автомобільної дороги 
балансова 4.8.1 
вибоїна 4.3.1 
видимість недостатня 4.7.9 
видимість у напрямку руху 
4.7.1 
виїмка 41.4 
висота снігового покриву 
розрахункова 4.3.30 
відмітка проектна 4.4.19 
відмітка робоча 4.4.21 
відстань видимості для 
зупинки розрахункова 4.7.13 
відстань видимості зустрічного 
автомобіля розрахункова 
4.7.14 
відстань видимості предмета 
4.7.2 
віраж 4.4.1 
в'їзд  з'єднувальний 4.4.5 
властивості поверхні 

дорожнього покриття зчіпні 
4.8.7 
 

 
 
 
в'яжуче бітумно-полімерне 
4.2.5 
 

Г 
 

галерея захисна 4.6.12 
 
 
герметизація швів 4.5.2 
гідроізоляція 4.1.6 
глибина виїмки 4.4.3 
ґрунт дренувальний 4.2.7 
ґрунт перезволожений 4.5.5 
 

Д 
 

деформація дорожнього одягу 
4.3.4 
діагностика дороги 4.3.6 
добавка адгезійна 4.2.1 
довговічність дороги 4.8.4 
доріг автомобільних  
утримання експлуатаційне  
4.3.7 
дорога автомобільна 4.1.1 
дороги автомобільної відмова 
4.3.2 
дорога слизька 4.3.34 
дороги автомобільні 
загального користування 4.1.2 
дороги автомобільної вісь 4.4.2 
дороги автомобільної якість 
4.8.19 
дороги вантажонапруженість 
4.8.2 

дороги властивості споживчі 
4.8.14 
дороги властивості 
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функціональні 4.8.14 
дороги категорія 4.4.6 
дорожнього одягу здимання 
4.3.10 

дорожнього одягу 
характеристики деформаційні 
4.8.3 
дорожнього одягу шарів 
зсувостійкість 4.8.6 
дренаж 4.6.11 

 
Е 
 

емульгатор 4.2.8 
емульсія дорожня бітумна 4.2.4 
емульсія модифікована  4.2.11 

З 
 

завантаженість дороги рухом 
4.8.5 
засоби технічні організації до-
рожнього одягу 4.7.15 
затор 4.7.4 
здатність дороги пропускна  
4.8.13 
здимання ґрунту 4.3.9 
з'їзд  з'єднувальний  4.4.5 
з'їзд аварійний 4.6.1 
зона транспортної розв'язки в 
різних рівнях  4.1.16 
зсув 4.3.11 
 

І 
 

інгібітор корозії  4.3.15 
інтенсивність руху 4.8.8 
інтенсивність руху  
розрахункова 4.4.22 
 

К 
 
кар’єр ґрунтовий 4.5.3 

керування станом доріг 4.3.17 
класифікація автомобільних 
доріг технічна 4.4.26 

коефіцієнт ущільнення  
відносний 4.5.1 
коефіцієнт аварійності 4.7.5 
коефіцієнт безпеки руху 4.7.6 

коефіцієнт забезпечення роз-
рахункової швидкості 4.8.9 
коефіцієнт поздовжнього зчеп-
лення 4.8.10 
коефіцієнт приведення інтен-
сивності руху до розрахунко-
вого  автомобіля 4.4.7 
коефіцієнт приведення інтен-
сивності руху до легкового ав-
томобіля 4.4.8 
колійність 4.3.18 
конструкція дорожня 4.6.10 
конструкція протизсувна  
анкерна 4.6.3 
 
крайка проїзної частини 4.4.9 
крива перехідна 4.4.12 
крива у плані 4.4.10 
кут повороту траси 4.4.11 
кювет 4.1.20 
 

Л 
 
лід склистий 4.3.33 
лінія проектна 4.4.20 
лісосмуга захисна 4.1.15 
 

М 
 

майданчик відпочинку 4.6.14 
матеріали протиожеледні 4.3.29 
модуль пружності дорожнього  
одягу 4.8.12 
 

Н 
 

навантаження статичне 4.4.25 
накат сніговий 4.3.37 

напівнасип – напіввиїмка 4.6.15 
насип 4.1.22 
насип фільтрувальний 4.1.38 
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О 

 
об’єм снігонанесення 4.3.24 
об’єм снігопринесення розра-
хунковий 4.3.31 
облаштування архітектурне 
4.6.4 
обробка поверхнева 4.3.27 
обстановка дорожня 4.7.3 
оглядовість дороги 4.7.10 
одяг дорожній 4.1.11 
одяг дорожній жорсткий 4.1.14  
одяг дорожній нежорсткий 
4.1.23 
одягу дорожнього міцність 
4.8.11 
одягу дорожнього теплоізолю-
вальний шар 4.1.35 
ожеледь 4.3.24 
основа насипу земляного по-
лотна 4.1.24 
основа ґрунтова 4.1.8 
основа дорожня 4.1.12 
основа насипу слабка 4.1.30 
острівець напрямний 4.7.7 
острівець безпеки 4.7.12 

 
П 

 
паспорт дороги 4.3.25 
перетин доріг 4.1.25 
перехідно-швидкісна смуга 
4.1.26 
підошва насипу 4.1.27 
пікет 4.4.14 
показники дороги транспортно-
експлуатаційні 4.8.16 
покриття дорожнє 4.1.10 
покриття дорожнього знос 
4.3.14 
покриття дорожнього пошко-

дження 4.3.28 
покриття тонкошарове 4.1.36 
полотна земляного укіс 4.4.28 

полотна земляного ширина 
3.4.30 
полотно земляне 4.6.13 
похил поздовжній 4.4.15 
похил поперечний 4.4.17 
проектування ландшафтне 
4.4.12 
проїзна частина 4.1.28 
проїзної частини ширина 4.4.31 
профіль автомобільної дороги 
поздовжній 4.4.16 
профіль автомобільної дороги 
поперечний 4.4.18 
прошарок геотекстильний 4.1.5 
прошарок гідроізолювальний 
4.1.7 
прошарок капіляроперерива-
льний 4.1.18 
 

Р 
 
районування дорожньо- 
кліматичне 4.4.4 
режим доріг сніжно- 
хуртовинний 4.3.38 
ремонт капітальний 4.3.16 
роботи дорожні 4.5.4 
розв’язка транспортна 4.6.19 
руху дорожнього організація 
4.7.11 
 

С 
 

серпантин 4.4.24 
система водовідвідна 4.6.7 
система дренажна 4.6.7 
сітка тріщин 4.3.32 
слизькість зимова 4.3.12 
смуга відведення 4.1.31 
смуга відведення тимчасова 
4.1.34 
смуга зупиночна 4.1.17 

смуга крайова 4.1.19 
смуга накату 4.3.37 
смуга розділювальна 4.1.29 
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смуга руху 4.1.32 
смуга снігозахисна 4.3.36 
смуга шумова 4.7.16 
снігозатримання комплексне 

4.3.19 
снігозахист комплексний 4.3.20 
снігоочищення патрульне 
4.3.26 
споруда дорожнього водовід-
ведення 4.6.18 
споруда дорожня 4.6.9 
споруда снігозахисна 4.6.17 
стан автомобільної дороги 
експлуатаційний  4.3.8 
стан транспортно- 
експлуатаційний 4.3.40 
стінка підпірна 4.6.16 
стовпчик напрямний 4.7.8 
суміш асфальтобетонна 4.2.3 
суміш емульсійно-мінеральна 
4.2.9 
 

Т 
 
термін міжремонтний експлуа-
тації дорожнього одягу 4.3.21 
термін міжремонтний експлуа-
тації дорожнього покриття 
4.3.22 
термін служби 4.8.15 
терміни директивні зимового 
утримання 4.3.5 
траса дороги 4.4.27 
тріщина відображена 4.3.3 
тріщина температурна 4.3.39 

тріщиностійкість покриття 
4.8.17 
труба водопропускна 4.6.8 
тунель транспортний 4.6.20 

 
У 
 

узбіччя 4.1.37 
утримання автомобільних до-
ріг  4.3.41  
утримання доріг зимове 4.3.13 
 

Ф 
 
фрезерування 4.5.6 
 

Ч 
 
частина насипу укісна 4.4.29 
 

Ш 
 
шар дренувальний 4.1.13 
шар морозозахисний 4.1.21 
шар основи додатковий 4.1.9 
швидкість руху  
розрахункова 4.4.23 
шорсткість поверхні  
покриття 4.8.18 
 

Щ 
 
щебінь чорний 4.2.12 
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ДОДАТОК Б 
(довідковий) 

 
АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК НІМЕЦЬКИХ ТЕРМІНІВ 

 
А 

 
Abdichtung 4.1.6 
Antikorrosionsmittel 4.3.15 
Asphaltbeton 4.2.2 
Asphaltbetonmasse 4.2.3 
Aushub 4.1.4 
Automobilstraße 4.1.1 
 

B 
 

Benutzungsdauer 4.8.15 
bergangsbogen 4.4.12 
Berme 4.6.6 
Bewehrte Erde 4.1.3 
Bitumenemulsion 4.2.4 
Bodenab- und auftrag 4.6.15 
Bodenausnehmung 4.5.3 
Bushaltestellenhäuschen 4.6.2 
 

C 
 
capillary break layer 4.1.18 
 

D 
 

 Damm 4.1.18 
 Deckschicht 4.1.10 
 depth of cutting 4.4.2 
Dichtungsschicht 4.1.7 
 

E 
 
Eisglätte 4.3.24 
Emulgator 4.2.8 
Entwurfsgeschwindigkeit 4.4.23 

 Entwässerung 4.6.11 

 Entwässerungsschicht 4.1.13 
 
 

F 
 

Fahrbahn 4.1.28 
Fahrbahnbreite 4.4.31 
Fahrbahnbefestigung 4.1.11 
Fahrstreifen 4.1.32 
flexible Fahrbahnbefestigung 4.1.23 
Frosthebung 4.3.9 
Fugenverguss 4.5.2 
 

G 
 

Geotextil 4.1.5 
glatte Fahrbahn 4.3.34 
Graben 4.1.20 
Griffigkeit 4.8.7 
Grundreparatur 4.3.16 
 

H 
 
Haftmittel 4.8.1 
 

K 
 
Knotenpunkt 4.1.25 
 

L 
 
Landschaftspflege 4.6.4 
Lawinengalerie 4.1.15 
Leitpfosten 4.7.8 
Linienführung im Lageplan 4.4.10 
Linienführung der Straße 4.4.27 
Längsgefälle 4.4.15 

 Längsprofil 4.4.16 
 

M 

 
Mittelstreifen 4.1.29 
modifiziertes Bitumen 4.2.5 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1231451_3_2
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N 
 
Notfallstreifen 4.6.1 
 

O 
 

 Oberflächenbehandlung 4.3.27 
 Querneigung 4.4.17 
 Querprofil 4.4.18 
 

R 
 

Radspur 4.3.35 
Rumpelstreifen 4.1.21 
Randstreifen 4.1.19 

 Rastanlage 4.6.14 
 Rauheit 4.8.18 
 Rohrdurchlaß 4.6.8 
 

S 
 
Seitenstreifen 4.1.37 
Sichtweite 4.7.2 
Schlagloch 4.3.1 
Schneeglätte 4.3.37 
Schub 4.3.11 
Schutzinsel 4.7.12 
Spurrinnenbildung 4.3.18 
starre Fahrbahnbefestigung 4.1.14 
Statische Last 4.4.25 
Stockung 4.7.4 
Straßenarbeiten 4.5.4 

 Straßenbaubitumen 4.2.6 

 Straßenklasse 4.4.6 
 Straßenkonstruktion 4.6.10 
 Straßenunterhaltung 4.3.41 
 Stützmauer 4.6.16 

 subgrade soil 4.1.8 
  

T 
 
Tragschicht 4.1.12 
 

U 
 
Untergrund 4.6.13 
 Unfallrate 4.7.5 
 

V 
 
 Verkehrsstärke 4.8.8 
 Verkehrsmanagement 4.7.11 
 Vorfahrt 4.1.31 
 

W 
 
 Winterglätte 4.3.13 
 

Z 
 
Zufahrtstollen 4.6.20 
 

Ü 
 
Überhöhte Kurve 4.4.1 
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ДОДАТОК В 
(довідковий) 

 
АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ 

 
A 

 
abrasive wear of surface  course 
4.3.14 
acceleration-deceleration lane 
4.1.26 
accident rate  4.7.5 
additional base course 4.1.9 
adhesion agent 4.1.8 
alligatoring 4.3.32 
angle of bend 4.4.11 
asphalt concrete 4.2.2 
asphalt mixture 4.2.3 
 

B 
 
balance cost of motor road  4.8.1 
bankette 4.6.5 
berm 4.6.6 
bitumen road emulsion 4.2.4 
bus shelter 4.6.2 
 

C 
 

capillary break layer 4.1.18 
carriageway 4.1.26 
carriageway width 4.4.31 
central reserve 4.1.29 
packed snow 4.3.37 
complex retension of snow 4.3.19 
complex snow protection 4.3.20 
congestion 4.7.4 
corrosion inhibitor 4.3.15 
carriageway edge 4.4.9 
cut-and-fill 4.6.15 
crossfall 4.4.17 
cutting 4.1.4 

culvert 4.6.8 
[consumer] [functional] properties of 
road 4.8.14 

 
 

D 
 

draining soil 4.2.7 
drainage layer 4.1.13 
deadline for winter maintenance 
4.3.5 
[drainage] system 4.6.7 
drainage 4.6.11 
design stopping sight distance 
4.7.13 
deformation characteristics of road 
pavement 4.8.3 
delineator 4.7.8 
deicing materials 4.3.29 
depth of cutting 4.4.3 
ditch 4.1.20 
design flow 4.4.22 
design speed 4.4.23 
 

E 
 

escape ramp 4.6.1 
emulsifier 4.2.8 
embankment slope 4.4.29 
embankment 4.1.22 
engineering classification of motor 
roads 4.4.26 
 

F 
 

frost heave 4.3.9 
flexible pavement 4.1.23 
 

G 
 

general-purpose motor road 4.1.7 
ground anchore structure 4.6.3 
geotextile membrane 4.1.5 
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glaze 4.3.24 
 

Н 
 

hard strip 4.1.19 
horizontal curve 4.4.10 
hairpin bend 4.4.24 
 

І 
 

intersection 4.1.25 
interchange zone 4.1.16 
insufficient visibility 4.7.9 
 

J 
 

junction [exit] [access] 4.4.5 
joint sealing 4.5.2 

 
L 

lane 4.1.32 
landscape design 4.4.12 
longitudinal grade 4.4.15 
landscaping 4.6.4 
layers   4.8.6 
 

M 
 

motor road 4.1.1 
motor road failure 4.3.2 
modified bitumen 4.2.10 
modified emulsion 4.2.11 
motor road routine   
maintenance 4.3.41 
milling 4.5.6 

 
P 
 

polymer-modified bitumen 4.2.5 
pothole 4.3.1 
pavement frost heave 4.3.10 
patrol snow removal 4.3.26 

precoated aggregate 4.2.12 
performance condition 4.3.40 
pavement structure 4.6.10 

pavement strength  4.8.11 
pavement elasticity modulus 4.8.12 
performance indexes 4.8.16 
 

R 
 

road traffic loading 4.8.2 
road centre line 4.4.2 
reinforced soil 4.1.3 
road bitumen 4.2.6 
reflection crack 4.3.3 
road diagnostics 4.3.6 
rutting 4.3.18 
road maintenance 4.3.41 
road centre line 4.4.2 
road climatic zoning 4.4.4 
road category 4.4.6 
road longitudinal profile 4.4.16 
road transverse profile 4.4.18 
right-of-way 4.1.31 
road junction 4.6.19 
road alignment 4.4.27 
road pavement 4.1.11 
road works 4.5.4 
rigid pavement 4.1.14 
rehabilitation 4.3.16 
road structure 4.6.9 
rest area 4.6.14 
retaining wall 4.6.16 
road drainage stucture 4.6.18 
rumble strip 4.7.16 
road base 4.1.12 
road condition management 4.3.17 
road pavement deformation 4.3.4 
road durability 4.8.4 
 

S 
 

subgrade soil 4.1.8 
shear 4.3.11 
surface course crack resistance 
4.8.17 

slurry seal mix 4.2.9 
surface treatment 4.3.27 
slippery road 4.3.34 
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snowbreak 4.3.36 
static load 4.4.25 
superelevation 4.4.1 
shoulder 4.1.37 
subgrade slope 4.4.28 
subgrade width 4.4.30 
soil borrow pit 4.5.3 
surface course 4.1.10 
subgrade 4.6.13 
sight distance 4.7.2 
shear resistance of pavement                                                   
surface skid resistance 4.8.7 
service life 4.8.15 
surface roughness 4.8.18 
 

T 
 

thermal crack 4.3.39 
transition curve 4.4.12 
temporary right-of way 4.1.34 
thermal insulating pavement layer 

4.1.35 
thin surfacing 4.1.36 
tunnel 4.6.20 
traffic situation 4.7.3 
traffic management 4.7.11 
traffic control devices 4.7.15 
traffic loading level 4.8.5 
traffic volume 4.8.8 
traffic capacity of road 4.8.13 
 

V 
 

visibility in traffic direction 4.7.1 
 

W 
 

winter slipperiness  4.3.12 
winter road maintenance  4.3.13 
wheel track  4.3.35 
waterproofing 4.1.6 
waterproofing membrane  4.1.7 
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ДОДАТОК Г 
(довідковий) 

 
АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ФРАНЦУЗЬКИХ  ТЕРМІНІВ 

 
A 
 

abribus 4.6.2 
accotement 4.1.37 
aire de repos 4.6.14 
aménagement paysager 3.6.4 
angle de rotation 4.4.11 
axe de la route 4.4.2 
 

B 
 
bande dérasée 4.1.19 
bande de roulement 4.3.35 
bandes rugueuses 4.7.16 
berme 4.6.6 
béton bitumineux 4.2.2 
bitume modifié 4.2.10 
bitume modifié au polymère 4.2.5 
bitume routier 4.2.6 
 

C 
 
catégorie de route 4.4.6 
chape d'étanchéité 4.1.6 
chaussée souple 4.1.23 
chaussée 4.1.11 
chaussée glissante 4.3.34 
chaussée rigide 4.1.14 
cisaillement 4.3.11 
couche de base 4.1.12 
couche drainante 4.1.13 
couche de forme 4.6.13 
couche de roulement 4.1.10 
courbe de transition 4.4.12 
 

D 
 

distance de visibilité 4.7.2 
 
 

 
déblai 4.5.1 
déblai-remblai 4.6.15 
déformation de chaussée 4.3.4 
délinéateur 4.7.8 
dope d'adhésivité 4.8.1 
drainage 4.6.11 
durée de vie 4.8.15 
 

E 
 

embouteillage 4.7.4 
émulsifiant 4.2.8 
émulsion de bitume routier 4.2.4 
émulsion modifiée 4.2.11 
entretien des routes 4.3.41 
 

F 
 
fente de temperature 4.3.39 
feuille d'étanchéité 4.1.7 
 fissure par réflexion 4.3.3 
 fraisage à froid 4.5.6 
 fosse 4.1.20 
 

G 
 
garnissage des joints 4.5.2 
geotextile 4.1.5 
gestion de la circulation 4.7.11 
grille 4.3.32 
glissance hivernale 4.3.12 
 

I 
 
intersection 4.1.25 
inhibiteur de corrosion 4.3.15 
 

J 
 

jonction de routes 4.6.19 
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L 
 
largeur de chaussée 4.4.31 
 

M 
 
mélange bitumineux 4.2.3 
mur de soutènement 4.6.16 
 

N 
 
neige tassée 4.3.37 
nid de poule 4.3.1 
 

O 
 
 orniérage 4.3.18 
 

P 
 
passage souterrain pour  
voitures 4.6.20 
pente longitudinale 4.4.15 
pente transversal 4.4.17 
pied de remblai 4.1.27 
ponceau 4.6.8 
profil en long 4.4.16 
profil en travers 4.4.18 
 

R 
 
refuge 4.7.12 
résistance au dérapage 4.8.7 
rechargement general 4.3.16 
remblai 4.1.22 
rive de chaussée 4.4.9 
route ouverte aux véhicules 4.1.1 
rugosité 4.8.18 
 
 

S 
 

serpantin 4.4.24 
servitude de passage 4.1.31 
service hivernal 4.3.13 

soulèvement du sol 4.3.9 
soulèvement dû au gel 4.3.10 
structure de chaussée 4.6.10 
surcharge statique 4.4.25 
 

T 
 
taux d'accidents 4.7.5 
terre armée 4.1.3 
terre-plein central 4.1.29 
tracé en plan 4.4.10 
tracé de la route 4.4.27 
traitement de surface 4.3.27 
travaux routiers 4.5.4 
 

V 
 
verglas 4.3.24 
virage 4.4.1 
vitesse de base 4.4.23 
voie 4.1.32 
voie de détresse 4.6.1 
volume de circulation 4.8.8 
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ДОДАТОК Д 
(довідковий) 

 

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК РОСІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ 
 

А 
 
аварийный съезд 4.6.1 
автопавильон 4.6.2 
автомобильная дорога 4.1.1 
автомобильная дорога общего  
пользования 4.1.7 
адгезионная добавка 4.8.1 
анкерная противооползневая 
конструкция 4.6.3 
армогрунт 4.1.3 
архитектурное обустройство 4.6.4 
асфальтобетон 4.2.2 
асфальтобетонная смесь 4.2.3 
балансовая стоимость автомоби-
льной дороги 4.8.1 
 

Б 
 
банкет 4.6.5 
берма 4.6.6 
битумная дорожная эмульсия 
4.2.4 
битумно-полимерное вяжущее 
4.2.5 
 

В 
 
видимость в направлении движе-
ния 4.7.1 
[водоотводная] [дренажная] сис-
тема 
4.6.7 
водопропускная труба 4.6.8 
временная полоса отвода 4.1.37 
входной контроль  4.5.2 

выбоина 4.3.1 
выемка 4.1.4 
 

Г 
 
геотекстильная про слойка 4.1.5 
герметизация швов 4.5.2 
 
гидроизоляция 4.1.6 
гидроизолирующая прослойка 

4
.
1
.
7 

глубина выемки 4.4.3 
гололед 4.3.26 
грузонапряженность дороги 4.8.2 
грунтовое основание 4.1.8 
грунтовый карьер 4.5.3 
 

Д 
 
деформационные характеристики 
дорожной одежды 4.8.3 
деформация дорожной одежды 
4.3.4 
директивные сроки зимного со-
держания дорог 4.3.5 
диагностика дороги 4.3.6 
долговечность дороги 4.8.3 
дополнительный слой основания 
4.1.9 
дорожное покрытие 4.1.10 
дорожная одежда 4.1.11 
дорожные работы 4.5.4 
дорожное сооружение 4.6.9 
дорожно-климатическое райо-
нирование 4.4.4 

дорожная конструкція 4.6.10 
дорожная обстановка 4.7.3 
дорожное основание 4.1.12 
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дренаж 4.6.11 
дренирующий грунт 4.2.7 
дренирующий слой 4.1.13 
 

Ж 
 
жесткая дорожная одежда 4.1.14 
 

З 
загруженность дороги движением 
4.8.5 
защитная галерея 4.6.12 
защитная лесополоса 4.1.15 
земляное полотно 4.6.13 
зимняя скользкость 4.3.13 
зимнее содержание дорог 4.3.14 
зона транспортной развязки в 
разных уровнях 4.1.16 

 
И 
 

изгородь 4.3.9 
износ дорожного покрытия 4.3.15 
ингибитор коррозии 4.3.16 
интенсивность движения 4.8.8 
 

К 
 

капилляропрерывающая про-
слойка 
4.1.18 
капитальный ремонт 4.3.17 
категория дороги 4.4.6 
качество автомобильной дороги 
4.8.19 
коэффициент аварийности 4.7.5 
коэффициент безопасности дви-
жения 4.7.6 
коэффициент обеспечения 
расчетной скорости 4.8.9 
корыто 4.5.6 
коэффициент продольного  сцеп-

ления 4.8.10 

коэффициент приведения интен-
сивности движения к расчетному 
автомобилю 4.4.7 
коэффициент приведения  инте-
нсивности движения к легковому 
автомобилю 4.4.8 
колейность 4.3.19 
комплексное снегозадержание 
4.3.20 
комплексная снегозащита 4.3.21 
краевая полоса 4.1.19 
кромка проезжей части 4.4.9 
кривая в плане 4.4.10 
кювет 4.1.20 
 

Л 
 
ландшафтное проектирование 
4.4.12 
лоток телескопический  4.1.21 
 

М 
 
межремонтный срок эксплуата-
ции дорожной одежды 4.3.22 
межремонтный срок эксплуата-
ции дорожного покрытия 4.3.23 
модифицированный битум 4.2.10 
модифицированная эмульсия 
4.2.11 
модуль упругости дорожной оде-
жды 
4.8.12 
морозозащитный слой 4.1.22 
 

Н 
 
направляющий столбик 4.7.8 
направляющий островок 3.7.7  
насыпь 4.1.23 
недостаточная видимость 4.7.9 
нежесткая дорожная одежда 

4.1.25 
 

О 
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обеспыливание 4.3.25 
объем снегоприноса 4.3.24 
обзорность дороги 4.7.10 

обочина 4.1.40 
организация дорожного движения 
4.7.11 
основание насыпи земляного по-
лотна 4.1.26 
остановочная полоса 4.1.17 
островок безопасности 4.7.12 
откос земляного полотна 4.4.28 
откосная часть насыпи 4.4.29 
 
 

П 
 

паспорт дороги 4.3.25 
патрульная снегоочистка 4.3.28 
переувлажненный грунт 4.5.5 
пересечение дорог 4.1.27 
переходная кривая 4.4.12 
переходно-скоростная полоса 
4.1.28 
пикет 4.4.14 
площадка для отдыха 4.6.14 
поверхностная обработка 4.3.29 
повреждения дорожного по-
крытия 4.3.30 
подгрунтовка 4.5.9 
подпорная стенка 4.6.16 
подошва насыпи 4.1.29 
подушка песчаная 4.1.30 
полоса отвода 4.1.34 
полоса наката 4.3.37 
полоса движения 4.1.35 
полунасыпь – полувыемка 4.6.15 
поперечный уклон 4.4.17 
поперечный профиль автомоби-
льной дороги 4.4.18 
[потребительские] [функциональ-
ные] свойства дороги 4.8.14 

продольный уклон 4.4.15 
продольный профиль автомоби-
льной дороги 4.4.16 

проезжая часть 4.1.31 
проектная линия 4.4.20 
проектная отметка 4.4.19 
пропускная способность дороги 

4.8.13 
противогололедные материалы 
4.3.31 
пробка 4.7.4 
планирование обочин 4.5.7 
прогал 4.5.10 
прочность дорожной одежды 
4.8.11 
пучение грунта 4.3.10 
пучение дорожной одежды 4.3.11 
 

Р 
 
рабочая отметка  4.4.21 
разделительная полоса 4.1.29 
расклинивание 4.5.11 
расчетная высота снежного пок-
рова 
4.3.30 
расчетное расстояние видимости 
для остановки 4.7.13 
расчетное расстояние видимости 
встречного автомобиля 4.7.14 
расчетная интенсивность движе-
ния 4.4.22 
расчетная скорость движения 
4.4.23 
расчетный объем снегоприноса 
4.3.33 
 

С 
 
сдвиг 4.3.12 
сдвигоустойчивость слоев  доро-
жной одежды 4.8.6 
серпантин 4.4.24 
сетка трещин 4.3.34 
стекловидный лед 4.3.35 

слабое основание насыпи 4.1.33 
скользкая дорога 4.3.36 
снегозащитная полоса 4.3.38 
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снегозащитное сооружение 
4.6.17 
снегосборный бассейн 4.1.36 
снежный накат 4.3.39 
снежно-метелевый режим дорог 
4.3.40 
содержание автомобильных до-
рог 
4.3.45 
соединительный [съезд] [въезд] 
4.4.5 
сооружение дорожного водоо-
твода 4.6.18 
статическая нагрузка 4.4.25 
срок службы 4.8.15 
сцепные свойства поверхности 
дорожного покрытия 4.8.7 
 

Т 
 
температурные напряжения 
4.1.24 
температурная трещина 4.3.43 
теплоизолирующий слой дорож-
ной одежды 4.1.38 
техническая классификация 
автомобильных дорог 4.4.26 
технические средства органи-
зации дорожного движения 4.7.15 
тонкослойное покрытие 4.1.39 
транспортная развязка 4.6.19 
транспортный тоннель 4.6.20 
транспортно-эксплуатационное 
состояние 4.3.44 
транспортно-эксплуатационные  
показатели дороги 4.8.16 
трасса дороги 4.4.27 
трещиностойкость покрытия 
4.8.17 
трещины силовые 4.3.42 
 

У 

 
угол поворота трассы 4.4.11 
управление состоянием  

дорог 4.3.18 
усталостные трещины 4.3.41 
 

Ф 
 
фильтрующая насыпь 4.1.41 
фрезерование 4.5.12 
 

Ч 
 
черный щебень 4.2.12 
 

Ш 
 
ширина земляного полотна 4.4.30 
ширина проезжей части 4.4.31 
шероховатость поверхности по-
крытия 4.8.18 
шумовая полоса 4.7.16 
 

Э 
 
эмульсионно-минеральная смесь 
4.2.9 
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