
 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

 
 
 
 
 
 
 

ДСТУ ХХХХ:202Х 
Автомобільні дороги 

БІОПЕРЕХОДИ. 

ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ 

 

(Проект, перша редакція) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ 
ДП «УкрНДНЦ» 

202Х 



прДСТУ ХХХХ:202Х 

II 

 

ПЕРЕДМОВА 

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Автомобiльнi дороги 

i транспортні споруди» (ТК 307), Національний транспортний 

університет, Державне підприємство «Державний дорожній науково-

дослідний інститут ім. М. П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ») 

 2  ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства 

«Український науково-дослідний і навчальний центр проблем 

стандартизації, сертифікації та якості» від _____________р.  

№ _____________ з 202Х-ХХ-ХХ 

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в 

національній стандартизації України 

 

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 
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», 202Х 



  прДСТУ ХХХХ:202Х 

III 

 

ЗМІСТ 

  С. 

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

2 Нормативні посилання…………………………………………………….. 1 

3 Терміни та визначення понять…………………………………………… 2 

4 Познаки та скорочення……………………………………………………. 3 

5 Загальні положення……………………………………………….............. 4 

5.1 Загальні вимоги щодо розташування та конструкції 

біопереходів………………………………………………............................. 

 

4 

5.2. Заходи зменшення впливу автомобільного транспорту на 

диких тварин без влаштування біопереходів.…………………………… 
6 

6 Проектування біопереходів…………………..………………………....... 6 

6.1 Класифікація біопереходів………………. ………………………..… 6 

6.2 Переходи над проїзною частиною……. ………………………..….. 10 

6.3 Проходи під проїзною частиною……. ………………………..….…. 13 

6.4 Облаштування біопереходів……………………………..………..…. 22 

6.5 Розрахунок навантажень…………………………………………..….. 23 

6.6 Захист конструкцій від впливу води……………………………..….. 24 

6.7 Огородження…………………………………….………………...……. 29 

6.8 Інтервал між біопереходами………………………………….………. 30 

7 Екологічний моніторинг……………………………………………….…… 31 

7.1 Моніторинг в період будівництва…………………………….………. 31 

7.2 Моніторинг після будівництва……………….……………….………. 31 

Додаток А (довідковий) Приклади влаштування біопереходів..……… 34 

Додаток Б (довідковий) Бібліографія……………………………………… 46 

 

 

 

 

 



  прДСТУ ХХХХ:202Х 

1 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

 

Автомобільні дороги 

БІОПЕРЕХОДИ. ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ 

Highways 

WILDLIFE-CROSSINGS. DESIGN REQUIREMENTS 

 

Чинний від 202Х-ХХ-ХХ 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

1.1 Цей стандарт встановлює вимоги щодо влаштування біопереходів 

на автомобільних дорогах загального користування (далі — автомобільних 

дорогах). 

1.2 Цей стандарт застосовний при розробленні проектної 

документації на нове будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт 

автомобільних доріг з влаштуванням біопереходів. 

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

У цьому стандарті є посилання на такі національні стандарти: 

ГБН В.2.3-218-007:2012. Споруди транспорту. Екологічні вимоги до 

автомобільних доріг. Проектування 

ВБН В.2.3-218-198:2007 Проектирование и строительство сооружений 

из металлических гофрированных конструкций на автомобильных дорогах 

общего пользования 

ДБН В.1.1-46:2017 Інженерний захист територій, будівель і споруд від 

зсувів та обвалів 

ДБН В.1.2-15:2009 Споруди транспорту. Навантаження та впливи. 

Мости та труби 

ДБН А.2.2-1-2003 Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки 

впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві 

підприємств, будинків і споруд 
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ДБН А.2.3-6:2009 Споруди транспорту.  Мости та труби. Обстеження і 

випробування 

ДБН В.2.3-14:2006 Сооружения транспорта. Мосты и трубы. Правила 

проектирования (Часть 1) 

ДБН А.2.3-22:2009 Споруди транспорту.  Мости та труби. Основні 

вимоги проектування 

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

Частина ІІ. Будівництво 

ДСТУ 4100-2014 Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні 

технічні умови. Правила застосування 

ДСТУ 8751:2017 Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні і 

напрямні пристрої. Правила використання. Загальні технічні вимоги 

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

визначення понять  

ДСТУ 8850:2019 Настанова з улаштування систем поверхневого 

водовідведення на автодорожніх мостах 

ДСТУ 8904:2019 Настанова з улаштування гідроізоляції проїзної 

частини автодорожніх мостів 

ДСТУ 9057:2020 Настанова з проектування та влаштування споруд 

поверхневого водовідведення на автомобільних дорогах загального 

користування 

ДСТУ-Н Б В.2.3-34:2016 Настанова з виконання робіт при будівництві 

мостів та труб 

ДСТУ-Н Б В.1.1-37:2016 Настанова щодо інженерного захисту 

територій і споруд від зсувів та обвалів 

ДСТУ-Н Б В.2.3-41:2016 Настанова з проектування дренажних 

конструкцій мілкого закладання на автомобільних дорогах 

Примітка. Чинність стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, 
перевіряють згідно з офіційними виданнями національного органу стандартизації –
 каталогом національних нормативних документів і щомісячними інформаційними 
покажчиками національних стандартів. 

Якщо стандарт, на який є посилання, замінено новим або до нього внесено зміни, 
треба застосовувати новий стандарт, охоплюючи всі внесені зміни до нього. 
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3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

У цьому стандарті вжито терміни, наведені у ДБН В.2.3-22:2009: 

біоперехід, віадук; ДСТУ 8814:2018: біоперехід. 

Нижче подано терміни, додатково вжиті в цьому стандарті, та 

визначення позначених ними понять 

3.1 екодук 

Штучна споруда над проїзною частиною, яка призначена для проходу 

по ньому тільки тварин 

3.2 зелений прохід 

Забезпечує тваринам міграцію над або під дорогою, залізницею, 

каналом, без контакту з дорожнім рухом. 

3.3 ландшафтний шляхопровід 

Штучна споруда над проїзною частиною, яка призначена для 

спільного проходу по ньому тварин і пішоходів, а також проїзду поодиноких 

транспортних засобів 

3.4 міграція тварин 

Пересування тварин, що викликано зміною умов існування в місцях їх 

проживання або пов'язані з циклом їх розвитку 

3.5 місце концентрації дорожньо-транспортних пригод  

Ділянка автомобільної дороги, що не перевищує 1000 м поза 

населеного пункту, 200 м - у населеному пункті, або перетині доріг, де 

протягом останніх 12 місяців відбулося три та більше  ДТП одного виду або 

п’ять і більше ДТП незалежно від їх виду, в наслідок яких загинули або 

поранено люди або тварини 

3.6 місце проживання 

Територія, яка задовольняє основні потреби особини виду, і яка 

регулярно ним використовується. 

3.7 модифіковані водопропускні труби 

Інженерні транспортні споруди з бічними внутрішніми опорними 

елементами мостової споруди для пропуску води та проходу тварин 

(головним чином малих і середніх розмірів)  
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3.8 показник обмеженості  

Параметр, що зв'язує габаритні розміри підземних переходів (ширину, 

висоту і довжину) і показує ступінь обмеженості підземних переходів 

3.9 популяція 

Сукупність диких тварин одного виду, які довгий час існують на одній 

території 

3.10 скотопрогін  

Штучна підземна споруда – різновид тунелю,  який призначений для 

переходу домашньої худоби та диких тварин  

3.11 тунель  

Горизонтальна або похила штучна споруда, що розташована під 

дорогою, один з вимірів якої (довжина) значно перевершує за розмірами 

два інших (ширину і висоту). 

3.12 шляхи міграції тварин 

Маршрути пересування диких тварин, систематичне переміщення 

якими викликано змінами умов існування в місцях  проживання або 

пов’язані з циклом їх розвитку 

 

4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ 

ДТП — дорожньо транспортна пригода 

 

5 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

5.1 Загальні вимоги щодо розташування та конструкції 

біопереходів 

5.1.1 Об’єднання територій, які роз’єднані автомобільною дорогою за 

рахунок влаштування біопереходів, має забезпечувати збереження 

природних зв’язків диких тварин та їх взаємовідносин з метою 

попередження ДТП за участю диких тварин. 

5.1.2 Розташування та конструкція біопереходів повинні враховувати 

звичний для тварин рівень огляду території. Конструкція біопереходів 
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повинна передбачати наявність звичного для тварин настилу у вигляді 

характерної для даної місцевості рослинності та ґрунтового покриву. 

Місця розташування біопереходів визначаються:  

а)  на основі обліку видів та розміщення місць проживання тварин,  

б) на основі виявлення місць концентрації ДТП за участю тварин, які 

частіше всього здійснюються на місцях перетину шляхів міграції тварин 

автомобільною дорогою; 

в) на основі природних та ландшафтних особливостей території. 

5.1.3 Шляхи міграції тварин, які перетинають проїжджу частину 

дороги, визначаються за допомогою польових обстежень, що визначають 

вид популяції. Шляхи міграції тварин в основному тяжіють до лісових доріг і 

просік, заплав річок, де і рекомендовано проектувати біопереходи. 

5.1.4 При проектуванні переходів для диких тварин повинні 

передбачатися міри по збереженню середовища їх існування, яке 

руйнується при проведенні будівельних робіт та експлуатації дорожніх 

споруд. Біопереходи мають бути спроектовані таким чином, щоб 

забезпечувати переміщення найбільшої кількості можливих видів диких 

тварин. 

5.1.5 При проектуванні біопереходів необхідно враховувати такі 

вимоги: 

— максимальне збереження природного ландшафту, ефективне 

поєднання з навколишнім середовищем; 

— достатня ширина біопереходу; 

— невеликий кут нахилу на вході і виході біопереходу (достатній 

огляд місцевості); 

— влаштування огороджень, які направляють тварин до біопереходів, 

достатня ширина входів і виходів біопереходів; 

— існування в водоперепускних трубах сухої території для 

земноводних вище рівня затоплення; 

— достатня товщина рослинного шару ґрунту на підходах до 

біопереходу; 
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— використання рослинності з даної географічної місцевості, а не з 

віддалених районів. 

5.2 Заходи пом’якшення впливу автомобільного транспорту на 

диких тварин без влаштування біопереходів 

5.2.1 До заходів пом'якшення належить забезпечення гарної 

видимості для водіїв (очищення від рослинності, очищення від заметів 

території на узбіччі), встановлення попереджувальних знаків про 

можливість появи диких тварин або небезпека виходу тварин на дорогу, 

знаків обмеження швидкості. 

5.2.2 Ефективним є нанесення пахучих хімічних речовин або 

органічних сполук вздовж доріг. Запах цих речовин відлякує диких тварин. 

Використовують синтезовані запахи тварин, інші продукти тваринного 

походження, часник, мило, гірки речовини, природні запахи хижаків і 

речовини з гнилим запахом. Два останні мають найбільший ефект для 

утримання копитних від проїжджої частини. 

5.2.3 Рослинність біля дороги може приваблювати диких тварин і 

підвищувати їх вразливість. Рекомендується в смузі відводу висаджувати 

види рослин, які не придатні для харчування тварин, та не виростають 

настільки високими, що водії не бачать наближення тварин до проїжджої 

частини. Також рекомендується розчищення лісу, що росте біля дороги, з 

метою поліпшення видимості. 

5.2.4 Використання хлоридних солей в зимових умовах може 

приваблювати диких тварин до узбіччя. Рекомендується використання 

альтернативних протиожеледних матеріалів без використання солі. 

5.2.5 При проектуванні дренажу необхідно уникати створення 

накопичення води в смузі відводу, яка може бути привабливою для тварин, 

а також сприяти поширенню рослинності, що приваблює тварин. 
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6 ПРОЕКТУВАННЯ БІОПЕРЕХОДІВ  

6.1 Класифікація біопереходів 

6.1.1 Біопереходи можна класифікувати по положенню до проїзної 

частини: 

— над проїзною частиною (переходи або мостові споруди); 

— під проїзною частиною (проходи). 

6.1.2 Переходи над проїзною частиною, в свою чергу, поділяються на: 

ландшафтні шляхопроводи (мости), екодуки, переходи по верхівках дерев. 

Ландшафтні шляхопроводи і екодуки частіше використовуються 

тваринами, які краще пристосовані до відкритої місцевості. 

Переходи над проїзною частиною можуть забезпечують прохід  

більшій кількості видів тварин, ніж підземні переходи. Чим більший перехід, 

тим більше видів популяцій його буде використовувати. Деякі дрібні ссавці 

можуть віддавати перевагу невеликим підземним переходам. 

6.1.3 Проходи під проїзною частиною більш поширені. Серед них 

виділяють: проходи під естакадами та мостами, тунелі для великих і 

середніх тварин, тунелі для земноводних  і дрібних тварин, модифіковані 

водопропускні труби, проходи для риб, зелені проходи. 

Одні тварини можуть використовувати різні типи середовища 

існування та добре адаптуватися до близької присутності людей, іншим 

тваринам необхідне віддалене від населених пунктів місце існування. 

Рекомендовані типи біопереходів для різних тварин наведені в таблиці 1. 
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Таблиця 1 — Рекомендовані типи біопереходів для різних тварин 

Тип біопереходу 
 

Види тварин 

Ссавці 
великих 
розмірів 
(лось, олень, 
козуля, лань, 
ведмідь) 

Ссавці середніх  
розмірів (вовк, 
рись, лисиця, 
кабан дикий, 
єнотоподібний 
собака, борсук, кіт 
лісовий, видра, 
бабак, бобер) 

Ссавці малих 
розмірів та дрібні 
ссавці (заєць, норка, 
нутрія, ондатра, тхір, 
перев’язка, куниця, 
ласка, білка, їжак, 
ховрах, кажан, 
тушканчик, хом’як, 
кріт, сліпак, полівка, 
бурозубка, соня 
лісова, миша 
польова) 

Плазуни та 
земноводні 
(гекон, 
жовтопуз, 
полоз, мідянка 
гадюка, ящірка, 
вуж, болотяна 
черепаха, 
тритон, 
саламандра, 
ропуха, жаба) 

Риби 
(карась, короп, 
лящ, сом, 
краснопірка, 
щука, плітка, 
жерех, рибець, 
судак, амур 
білий, амур 
чорний, 
товстолоб, 
окунь, вугор, 
чехоня, 
плоскирка) 

Переходи 
над 
проїзною 
частиною 

Ландшафтний 
шляхопровід 

 
   

  

Екодук 

 
   

  

Перехід по 
верхівках 
дерев  

  

 

  

Переходи 
під 
проїзною 
частиною 

Проходи під 
естакадами  і 
мостами  

   

  

Тунель для 
великих і 
середніх     
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тварин 

 

 

  

  

Тунель для 
земноводних  
і дрібних 
тварин 

 

  

  

 

Модифіковані 
водопропускні 
труби 

 

  

  

 

Проходи для 
риб 

 

   

  

Зелені 
проходи  

 

 

   

 

 

Умовні познаки: 

біоперехід підходить для обраного тиу тварин 

біоперехід може підійти для обраного типу тварин 

 

біоперехід не підходить для обраного типу тварин 
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6.2 Переходи над проїзною частиною 

6.2.1 Ландшафтний шляхопровід 

6.2.1.1 Ландшафтні шляхопроводи головним чином призначені 

відповідати потребам міграційного руху широкого спектру живої природи, 

починаючи від великих ссавців, закінчуючи рептиліями, безхребетними. Їх 

рекомендується влаштовувати на рівнинній місцевості. Приклади 

ландшафтного шляхопроводу наведені на рисунку 1А в додатку А. 

6.2.1.2 Розмір переходу залежить від ширини дороги, від видів 

тварин, які будуть переміщатися по ньому. Автомобільні дороги з великою 

інтенсивністю руху вимагають влаштування більш широких переходів.  

Значення ширини ландшафтного шляхопроводу залежно від 

крупності тварин наведено в таблиці 2.  

 

Таблиця 2 — Значення ширини ландшафтного шляхопроводу 

залежно від крупності тварин 

Вид тварини Ширина ландшафтного шляхопроводу, м 
Лосі більше ніж 40 (50) 
косулі, кабани, ведмеді, 
рисі, вовки 

від 30 до 40 

лисиці, куниці менше ніж 30 
 

Якщо автомобільна дорога має 4 полоси і більше, рекомендується 

влаштовувати біоперехід шириною більше ніж 60 м. 

Для автомобільної дороги, що має 2 полоси може бути достатньо 

17 м ширини біопереходу. 

6.2.1.3 Якщо рівень настилу центральної частини ландшафтного 

шляхопроводу вище навколишнього ландшафту, то потрібно, щоб підходи 

до нього були досить пологими і становили не більше ніж 15 ‰, а 

коефіцієнт закладання укосів виїмки відповідав значенням не крутіше  

ніж 5:1. 
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6.2.1.4 Центральна частина ландшафтного шляхопроводу і місця 

підходу до нього повинні бути обгороджені захисними спорудами висотою 

не менше 2,4 м, що перешкоджають попаданню тварин на проїжджу 

частину, що знижують рівень шуму на шляхопроводі і не допускають 

осліплення тварин фарами транспортних засобів.  

6.2.1.5 На прольотах центральної частини ландшафтного 

шляхопроводу і на підходах до нього повинні бути висаджені рослини, які 

повністю відповідають рослинності місцевої фауни мешкання тварин 

(трава, чагарник, дерева) з урахуванням їх потреби, яка визначається 

видом тваринного світу, його популяцією.  

6.2.1.6 Рекомендована глибина верхнього шару ґрунту, що 

влаштовується на конструктивних елементах ландшафтного 

шляхопроводу, призначеної для посадки рослинності, не повинна бути 

менше 0,3-0,7 м. 

6.2.2 Екодук 

6.2.2.1 Екодуки є монолітними конструкціями з металу або бетону, що 

призначені для переходу по ньому тільки тварин. Типові конструкції 

екодуків наведені на рисунку 1. 

 

Рисунок 1 — Типові конструкції екодуків 
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Центральна частина екодуку може мати параболічну або прямокутну 

форму (рисунок 2). 

 

 

а)       б) 

а) параболічної форми; б) прямокутної форми 

Рисунок 2 — Форма екодуків в плані 

 

Приклади екодуків наведені на рисунку 2А додатку А. 

6.2.2.2 Екодуки влаштовують на дорогах, що мають не менше ніж 

чотири смуги з інтенсивністю руху не менше ніж (7000 авт/добу — 10000) 

авт/добу. 

На двосмугових дорогах екодук рекомендується влаштовувати у 

випадку, якщо вони проходять по території заповідників. 

6.2.2.3 Рекомендовані параметри конструкції приведено в таблиці 3. 

 

Таблиця 3 — Рекомендовані параметри конструкції  

Ширина конструкції, м Мінімальна: 40-50 

Рекомендована: 50-70 

Висота огорожі, м 2,4 

Глибина настилу, м 1,5–2,4 
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6.2.2.4 Центральну частину  екодуку необхідно залишити відкритою з 

трав'янистою рослинністю і маршрутом, що може проглядатися. Разом з 

тим, на підйомі (вході) на екодук необхідно розмістити невеликі чагарники, 

валуни / гальку з метою забезпечення притулків для гризунів, комахоїдних і 

рептилій. 

6.2.2.5 Глибина настилу повинна бути достатньою для забезпечення 

безпроблемного росту дерев висотою 2,4-3,6 м., А також для ефективного і 

тривалого збереження вологи в ґрунті.  

Якщо рівень настилу центральної частини екодуку вище 

навколишнього ландшафту, то потрібно, щоб підходи були пологими з 

поздовжнім похилом у рівнинній місцевості не більше ніж 15 ‰, у гірській 

місцевості — не більше ніж 25 ‰. 

6.2.3 Проходи по верхівках дерев 

Переходи по верхівках дерев рекомендується використовувати для 

автомобільних доріг III- V категорій, де дерева розташовані в 

безпосередній близькості до проїзної частини. Такі переходи, в основному, 

призначені для міграції білок (рисунок 3А в додатку А). 

Переходи по верхівках дерев повинні розташовуватися в зонах з 

високою оглядовістю ландшафту і на основних міграційних маршрутах 

відповідних видів фауни. Конструкція повинна знаходитися поза 

досяжністю людини. 

6.3. Проходи під проїзною частиною 

6.3.1 Проходи під проїзною частиною (тунелі) призначені для 

організації проходу тварин під проїжджою частиною дороги. Вони можуть 

бути виконані в комбінації з місцевим (або технічним) проїздом поєднаним 

з пішохідної або велосипедною доріжкою. 

Тунелі влаштовуються якомога ближче до звіриних стежок або в 

безпосередній близькості від них, де дорога проходить в насип. 

У разі якщо над підземним біопереходи розташована дорога з 

пожвавленим рухом, слід встановити шумоізоляційні конструкції. 
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6.3.2 Проходи під естакадами і мостами 

Проходи під естакадами і мостами можуть використовуватись в якості 

скотопрогонів для пропуску свійських тварин поза населеними пунктами 

(рисунок 3). 

Розміри скотопрогонів рекомендується приймати: ширина — 4,0 м, 

висота — 2,5 м. 

На підходах до скотопрогону при необхідності влаштовують огорожі 

довжиною від 15 м до 20 м. 

На дні скотопрогонів рекомендується влаштовувати ґрунтовий або 

піщаний шар товщиною від 20 см до 30 см. 

 

 

Рисунок 3 — Вигляд проходу під естакадою 

 

Приклад проходу під естакадою наведено на рисунку 4А додатку А. 

6.3.3  Тунелі для великих та середніх тварин 

6.3.3.1 Тунелі для великих та середніх тварин влаштовують якомога 

ближче до звіриних стежок пересування або в безпосередній близькості від 

них, де дорога проходить у насип. 
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6.3.3.2 Підхід до тунелю не повинен розташовуватися близько чи 

перпендикулярно автомобільним дорогам з високою інтенсивністю, це 

може ускладнювати їх використання дикими тваринами. 

Рекомендовані розміри тунелів наведені в таблиці 4. 

 

Таблиця 4 — Розміри тунелів для переходу тварин 

Вид тварин Ширина, м Висота, м 
лосі, олені, лані 6 — 8 4 — 5 
косулі, ведмеді, кабани 3 — 6 2 — 4 
борсуки, лисиці, зайці 1 — 2 або 

діаметр  
1,0 — 1,5 

1 — 2 або 
діаметр  

1,0 — 1,5 
 

Тунелі можуть влаштовувати з розміщенням водного об’єкта на його 

території (рисунок 4). 

 

  

Рисунок 4 — Схема тунелів для тварин із піщаною основою та 

водотоком 

 

6.3.3.3 У разі розташування на території проходу водного об’єкту, 

ширина переходу складається з ширини водного об’єкту та ширини 

берегових смуг. 

Тунелі не повинні створювати ефекту «коридору», який оцінюється 

показником обмеженості.  
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6.3.3.4 Показник обмеженості розраховують за формулою: 

 

L

BH
KC




≥  допK  , 
(1) 

 

де H — висота тунелю, м;  

В — ширина тунелю, м;  

L — довжина тунелю, м;  

 допK = 1,0 (олень); 0,5 (козуля); 0,3 (кабан).  

Довжина тунелю залежить від ширини елементів поперечного 

профілю дороги. 

Прийнятним співвідношенням висоти (ширини) до довжини тунелів 

для великих і середніх тварин є 1:10. 

Тунелі, що мають прохід діаметром 1,0 м, рекомендується 

використовувати при його довжині до 20 м. 

При більшій довжині тунелю його діаметр повинен бути не менше ніж 

1,25 м. 

6.3.3.5 У місцях підходів і безпосередньо всередині тунелів 

рекомендується влаштовувати в'язанки із хмизом, палицями для 

залучення дрібних тварин. Якщо дно переходу бетонне, то його необхідно 

перекривати шаром ґрунту або піщаним покривом товщиною від 15 до 20 

см (рисунок 5А додатку А). 

6.3.3.6 Альтернативою бетонним конструкціям є гофровані металеві 

конструкції. На відміну від бетону, гофровані металеві конструкції не 

потрібно штукатурити і ремонтувати. Вони не викликають надто багато 

вібрації при наїзді на них або під ними, тому що засипка гасить вібрацію. 

Гофровані металеві конструкції не вимагають використання важкої 

будівельної техніки. 

6.3.3.7 Приклади використання гофрованих металевих конструкцій 

для влаштування проходів наведені на рисунку 6А додатку А. 
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Гофровані металеві конструкції з отвором до 8 м використовуються 

для влаштування скотопрогонів та біопереходів в межах населених пунктів 

згідно ВБН В.2.3-218-198:2007. 

Гофровані конструкції біопереходів доцільно проектувати у вигляді 

півкруглої арки з радіусом не менше 3 м, що обпирається на стрічковий 

фундамент. (1.4 ВБН В.2.3-218-198:2007). 

6.3.4 Тунелі для земноводних і дрібних тварин 

6.3.4.1 Тунель у вигляді труби (рисунок 7А додатку А) проєктують 

таким чином, щоб забезпечити необхідне водовідведення. Перехід 

влаштовується з похилом не менше ніж 10 ‰. Нижня частина переходу 

викладається каменем, піском і ґрунтом. 

При влаштуванні тунелів для земноводних тварин слід залишати 

місця вільні від заповнення водою, як показано на рисунку 5. 

 

 

Рисунок 5 — Приклади влаштування тунелю для земноводних 

тварин 

 

Приклад влаштування місця вільного від заповнення водою в тунелях 

для середніх та дрібних земноводних тварин наведено на рисунках 6 А, 8А 

додатку А. 
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6.3.4.2 Для земноводних іноді рекомендовано влаштовувати відкриті 

тунелі для підземних проходів, щоб повітря, вологість ґрунту, світлові 

умови всередині тунелів були аналогічними зовнішнім умовам (рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6 — Влаштування відкритого тунелю для земноводних 

тварин 

 

Приклад влаштування відкритого підземного тунелю наведено на 

рисунку 9А додатку А. 

6.3.4.1 Тунелі прямокутного перетину забезпечують більший 

вертикальний і горизонтальний просвіт. Тунелі з гофрованих металевих 

труб набагато дешевші, але вони менш ефективні через менший розмір та 

обмеженість простору. 

6.3.5 Модифіковані водопропускні труби  

6.3.5.1 Водовідвідні канали призначені для створення коридору 

водного потоку і міграції місцевої фауни, головним чином малих і середніх 

диких тварин прибережних місць проживання або зрошувальних каналів, 

також амфбій.  

6.3.5.2 Максимальна відстань між проходами: 60 м, або до 100 м при 

наявності невеликої вирви на огорожі, яка направляє до проходу. При 

збільшенні ширини дороги діаметр водопропускної труби також повинен 

збільшуватись. 
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6.3.5.3 Якщо в даній місцевості мешкають рухливі тварини, 

мінімальну висоту огорожі, яка направляє до проходу влаштовують 0,4 м 

— 0,6 м. 

6.3.5.4 Конструкції не повинні мати сходинок чи перешкод на вході, а 

також всередині проходу. 

Водовідвідний канал, який використовується в якості тунелю для 

міграції амфібій наведений на рисунку 7. Приклад влаштування такого 

проходу наведений на рисунку 10А додатку А. 

 

 

Рисунок 7 — Водовідвідні канали – тунелі з полімербетону для 

міграції амфібій 

 

6.3.5.5 Коефіцієнт обмеженості є показником придатності розміру 

водопропускної труби для проходу тварин (згідно формули 1, яка наведена 

вище). 

6.3.6 Проходи для риб 

6.3.6.1 Конструкції для проходу риб повинні якомога ближче 

відтворювати природні гідравлічні умови потоку водного об’єкту.  
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При максимальній глибині потоку води для риби немає ніяких 

перешкод, при зменшенні глибині потоку води рух риби може бути 

обмеженим. 

6.3.6.2 Проходи невеликих діаметрів можуть збільшити глибину 

потоку води та швидкість течії води. Великі проходи можуть зменшити 

глибину потоку води. Схема проходу для риб наведена на рисунку 8. 

 

 

Рисунок 8 — Прохід для риб 

 

Приклад проходу для риб наведений на рисунку 11А додатку А. 

6.3.6.3 Необхідно забезпечити належну глибину та малу швидкість 

води (щоб риба могла плавати проти течії). 

Швидкість потоку змінюється залежно від глибини води в трубі в 

залежності від площі перерізу труби та шорсткості поверхні. Біля 

внутрішньої поверхні труби розвивається прикордонний шар води, що 

рухається повільніше. Вода, що контактує з поверхнею труби (гофрованою 

чи гладкою), сповільнюється тертям. Поблизу центру або у випадку 

повного потоку — в центрі труби, швидкість руху менше.  

Для забезпечення належної глибини та низьких швидкостей води 

можна використовувати внутрішні водозбірники чи драбини, як наведено 

на рисунку 11А б). 

Більш ефективно влаштовувати комбіновані проходи (тунелі) для 

використання як рибами так і невеликими ссавцями. 
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6.3.6.4 Перешкоди, яких треба уникати при влаштуванні проходів для 

риб: 

— велика різниця висоти на виході з водопроводу; 

— висока швидкість течії в водопроводі; 

— недостатня глибина в водопроводі; 

— турбулентність потоку; 

— накопичення сміття на вході водопроводу. 

6.3.7 Зелені проходи для перетину тваринами низин або 

проточних вод 

Автомобільна дорога повинна перетинати середовище проживання 

«струмок — річка» з прибережним і сусідніми біотопами, по можливості не 

порушуючи їх. Простором під мостом можуть користуватися: водяні 

тварини; тварини, що живуть на березі і прилеглих заплавних луках (дикі 

тварини, комахи); птахи, комахи, що літають уздовж берега. 

Палі слід розташовувати поза руслом річки, щоб зберегти 

безперервність прибережного коридору. 

На рисунку 9 наведено перетин автомобільної дороги та проточних 

вод за допомогою зеленого проходу.  

 

 

Рисунок 9 — Перетин автомобільної дороги та проточних вод з 

використанням зелених проходів із збереженням прибережної рослинності 

 

Приклад влаштування зеленого проходу наведений на рисунку 12А 

додатку А. 
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6.4 Облаштування біопереходів  

6.4.1 Для захисту біопереходів від транспортного шуму та світла 

безпосередньо на території мостових біопереходів, а також вздовж 

автомобільних доріг на відстані не менш ніж 40 м від біопереходів на 

шляху поширення шуму і світла від транспортних потоків доцільно 

встановлювати шумозахисні непрозорі екрани висотою не менше ніж 2,4 м. 

6.4.2 Рослинність необхідно висаджувати біля входів до біопереходів 

безперервними рослинними смугами, паралельно і зовні огороджень по 

периметру, щоб направляти тварин до входу і забезпечити укриття і захист 

від транспортного шуму і світла. 

6.4.3 На прольотах центральної частини переходу і на підходах до 

них повинні бути висаджені рослини, які повністю відповідають рослинності 

місцевої фауни мешкання тварин. 

6.4.4 Для передбачення пошкодження гідроізоляції корінням рослин 

необхідно влаштовувати захисний шар (щебенева засипка, композитні 

конструкції), на який зверху насипають рослинний ґрунт. 

Оскільки коренева система рослин розростається, доцільно 

передбачати систему обмеження такого збільшення кореневої системи 

рослин для біопереходів мостового типу, чи використовувати рослини з 

поверхневою кореневою системою. 

6.4.5 Глибина настилу повинна бути достатньою для забезпечення 

безперешкодного росту дерев висотою 2,4 — 3,6 м, а також для 

ефективного і тривалого збереження вологи в ґрунті. 

Рекомендована глибина верхнього шару ґрунту, що влаштовується 

на конструктивних елементах ландшафтного шляхопроводу, який 

призначено для посадки рослинності, повинна становити від 0,3 м до 1,5 м. 

Рекомендована глибина верхнього шару ґрунту, що призначений для 

посадки рослинності на поверхні екодуку: 

— трава — 0,3 м; 
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— чагарник — 0,6 м; 

— дерева — 1,5 м. 

6.4.6 Для деяких тварин навіть при достатньому показнику 

обмеженості тунелю рекомендується влаштовувати освітлення конструкції. 

6.5 Розрахунок навантажень 

6.5.1 Перед початком проектування біопереходу, необхідно мати дані 

інженерно-геологічних вишукувань для забезпечення стійкості інженерної 

споруди. 

Для запобігання зсувам та обвалам необхідно керуватись ДБН В.1.1-

46:2017; ДСТУ-Н Б В.1.1-37:2016. 

6.5.2 Розрахунок навантажень для мостових споруд 

6.5.2.1 Конструкції мостових споруд слід розраховувати за методом 

граничних станів відповідно до вимог національних стандартів: ДБН А.2.3-

22:2009, ДБН В.1.2-15:2009 ДБН В.2.3-14:2006. 

6.5.2.2 При проектуванні мостової споруди необхідно врахувати 

навантаження: вагу самої конструкції мосту, систем обслуговування 

(системи дренажу та водовідведення, системи захисту від шуму та світла), 

вагу ґрунту, в тому числі від повного водонасичення водами від танення 

снігу та атмосферних опадів, рослин, тварин, а також навантаження від 

снігу. 

6.5.2.3 Врахування ваги тварин залежить від того, переміщуються 

вони групами чи по одній особині. Великі копитні тварини переміщуються 

поодинці або невеликими групами (стадами). Лосі, козулі мігрують поодинці 

або невеликими стадами (до 7 особин), кабани — групами від 10 

до15 особин. 

6.5.3 Розрахунок навантажень для тунелів 

6.5.3.1 Конструкції тунелів слід розраховувати за методом граничних 

станів відповідно до вимог національних стандартів: ДБН А.2.3-22:2009, 

ДБН В.1.2-15:2009, ДБН В.2.3-14:2006. 
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6.5.3.2 Гофровані металеві конструкції повинні бути запроектовані 

таким чином, щоб була забезпечена їх спільна робота з навколишнім 

ґрунтом насипу. 

При проектуванні металевих гофрованих труб необхідно виконувати 

розрахунки конструкцій за першою і другою групою граничних станів, 

технологічні розрахунки, гідравлічні розрахунки. (2.1 ВБН В.2.3-218-

198:2007). 

6.5.3.3 Розрахунок за міцністю виконується за формулою (1) ВБН 

В.2.3-218-198:2007, нормальне (тангенціальне) зусилля у споруді від 

розрахункових навантажень, що припадають на довжину одного гофра 

визначається за формулою (2) ВБН В.2.3-218-198:2007. 

6.5.3.4 Розрахункове зсувне зусилля на один болт визначається за 

формулою (5) ВБН В.2.3-218-198:2007. Міцність болтового з’єднання 

перевіряється за формулою (6) ВБН В.2.3-218-198:2007. 

6.5.3.5 Відносні зміни розмірів споруди визначаються за формулою 

(8) ВБН В.2.3-218-198:2007. 

Технологічні розрахунки виконуються відповідно до 2.5 ВБН В.2.3-

218-198:2007. 

6.6 Захист конструкцій від впливу води 

6.6.1 Захист мостових споруд від впливу води 

Необхідно передбачати гідроізоляцію згідно ДСТУ 8904:2019. 

Відведення стічних вод з території біопереходів слід забезпечувати за 

рахунок влаштування поздовжніх і поперечних ухилів, дренажної системи, 

системи водовідведення. 

Для проектування дренажної системи слід керуватися                  

ДСТУ-Н Б В.2.3-41:2016. 

Для влаштування системи водовідводу слід керуватися               

ДСТУ 9057:2020; ДСТУ 8850:2019. 
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Рекомендовано передбачати влаштування штучних водойм на 

території прилеглій до біопереходу мостового типу, в які буде відводитись 

стічна вода, а також вода для зрошення насаджень. 

6.6.2 Захист тунелів від впливу води 

Внутрішня частина підземного переходу повинна мати хороший 

дренаж щоб запобігти повені навіть після періодів сильних дощів, так як 

наявність плівки води є перешкодою для переходу багатьох видів тварин. 

Водопропускні споруди з металевих гофрованих конструкцій з 

отвором більше 3 м мають розраховуватись на перепуск водного потоку 

тільки в безнапірному режимі і проектуватися за нормами проектування 

мостів (1.7 ВБН В.2.3-218-198:2007). 

Гідравлічні розрахунки металевих гофрованих конструкцій 

виконуються відповідно до 2.6 ВБН В.2.3-218-198:2007. 

Влаштування лотків водопропускних металевих гофрованих 

конструкцій необхідно виконувати згідно обов’язкового додатку Б ВБН 

В.2.3-218-198:2007. 

6.7 Огородження 

6.7.1. Огородження призначені для: 

— захисту водіїв від раптової появи тварин на проїзній частині; 

— направлення тварин до біопереходів. 

6.7.2. Класифікація огороження 

6.7.2.1 За умовами розташування огорожі для тварин: 

- огороджувальні (встановлюються на ландшафтних шляхопроводах, 

екодуках і вздовж дороги); 

- напрямні, що розташовуються на піходах до штучних споруд для 

переходу тварин через дорогу в різних рівнях. 

6.7.2.2 За способом затримування проходу тварин: 

- утримуючі; 

- відлякуючі (з електропроводів, запахом та ін.). 

6.7.2.3 За висотою огорожі: 
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- великі (висотою 2,4 м і більше); 

- середні (заввишки від 1,6 до 2,4 м); 

- малі (висотою до 1,6 м). 

6.7.2.4 По виду конструкції а: 

- гратчасті; 

- сітчасті; 

- суцільні. 

6.7.2.5 По використовуваному матеріалу: 

- металеві; 

- керамічні; 

- полімерні; 

- дерев'яні. 

Матеріал, який частіше всього використовують для огороджень — це 

метал та дерево (частокіл з дерева). 

6.7.3. Огородження (рисунок 10) встановлюють на перетинах шляхів 

міграції тварин з дорогами з інтенсивністю руху більше 2000 авт/добу, які 

прокладені через лісові угіддя, заповідники, пасовища та інші місця не 

менш ніж на 500 м у кожну сторону від усталеного шляху руху тварин. 

 

Рисунок 10 — Огородження 
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Приклад огородження наведено на рисунку 13А додатку А. 

Конструкції огороджень можуть влаштовуватись з козирком і без 

козирка (рисунок 11 розміри надані в мм). 

 

Рисунок 11 — Типові конструкції огороджень 

а) без козирка; б) з козирком 

 

6.7.4. Огородження встановлюють з двох сторін дороги на відстані від 

кромки проїзної частини від 20 м до 25 м на дорогах I — III категорій і від 

10 м до 15 м — на дорогах IV і V категорій (по лінії межі смуги відведення), 

за винятком місць перетинань з автомобільними дорогами та залізницями, 

а також з водними перешкодами (річками, каналами), поєднуючи їх з 

влаштуванням біопереходів (рисунок 14А додатку А). 

Огородження повинно бути ідеально з'єднаним з конструкцією 

біопереходу, щоб не залишилося щілин, де тварини можуть мати доступ до 

автомобільної дороги. 

6.7.5. Огородження закінчують в місцях перетину автомобільних доріг 

або в тих місцях, де рухливість тварин падає і перестає спостерігатися. 

Для запобігання перетину тваринами дороги в кінці лісової зони або іншого 
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місця мешкання тварин, рекомендується продовжувати влаштування 

огородження ще на протязі 100 м вздовж автомобільної дороги. 

6.7.6. Вимоги до конструкції огороджень 

6.7.6.1 Елементи огороджень повинні бути міцними і стійкими до дії 

механічних, кліматичних і біологічних факторів. 

6.7.6.2 Елементи огороджень повинні витримувати навантаження від 

вітру, снігу та обледеніння. 

Якщо огородження планується з металевої сітки, дріт такого 

огородження повинен бути оцинкованим і виконаним з міцністю на розрив 

(розтягнення). 

6.7.6.3 Огородження разом зі всіма складовими (дріт, стовпи) повинно 

слугувати 20 років і більше без повної заміни. Однак потрібен регулярний 

огляд на предмет зазорів і інших порушень. 

6.7.6.4. Огородження для запобігання виходу на дорогу тварин мають 

відповідати вимогам ДСТУ 8751:2017.  

Геометричні параметри огороджень мають відповідати розмірам 

наведеним в 6.3.3, в таблиці 6.1 та Додатку А ДСТУ 8751:2017.  

Технічні вимоги до огороджень наведені в 7.2 ДСТУ 8751:2017. 

Відповідність елементів огородження вимогам ДСТУ 8751:2017 

перевіряють приймально-здавальними й періодичними (раз на рік) 

випробуваннями. 

6.7.6.5. Огородження виготовляють із крупнокоміркової (1616 см) 

сітки для уникнення попадання на проїжджу частину крупних тварин. 

Нижня частина огородження може бути виконана із сітки з дрібними 

комірками (11 см для рептилій і амфібій) або із суцільного пластмасового 

листа. Для дрібних ссавців по низу рекомендовано використовувати сітку з 

комірками від 4 см до 6 см. У всіх випадках нижній край сітки повинен бути 

занурений на (5 — 20) см для виключення можливості підкопу під неї. 
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6.7.7. Вимоги до влаштування огороджень  

6.7.7.1 Огородження необхідно влаштовувати так, щоб уникнути 

створення абсолютного бар'єру, який перешкоджає тваринам потрапити в 

середовище проживання на іншому боці дороги. 

6.7.7.2 Для виключення потрапляння тварин між двома 

огородженнями та зіткнення тварин з транспортними засобами, 

влаштовують пристострої для втечі тварин з автомобільної дороги 

(однобічні ворота, трампліни для стрибків) з проїздої частини (рисунок 15А 

додатку А). 

6.7.7.3 Однобічні ворота необхідно влаштовувати таким чином, щоб 

виключити поранення тварин. 

6.7.7.4 Трампліни для стрибків представляють собою похилі насипи 

землі, висотою близько 1,5 м і споруджені з боку автомобільної дороги, що 

дозволяє оленям (лосям) або іншим видам тварин перестрибувати на 

безпечну сторону огорожі. Вертикальний спуск на іншій стороні трампліну 

влаштовується таким чином, щоб унеможливити потраплянню тварин на 

узбіччя дороги. 

Також ефективним є розміщення валунів в місцях закінчення 

огородження для зниження кількості ДТП з участю тварин (рисунок 16А 

додатку А). Треба враховувати, що у місцях регулярних снігопадів валунні 

поля покриваються снігом, що дозволяє копитним тваринам пересуватися 

по ним. 

6.7.8 Висота огороджень 

6.7.8.1. Висота огородження залежить від виду тварин, які 

потребують захисту. 

При плануванні висоти огородження враховують зменшення її за 

рахунок снігового покриву. 

6.7.8.2. Для великих копитних тварин висота огородження повинна 

становити не менше ніж 2,4 м. Зазвичай для таких тварин як лосі, олені 

рекомендується влаштовувати огородження висотою 2,4 — 2,7 м. В 
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залежності від рельєфу і висоти снігового покриву висоту огородження 

можна збільшувати до 3,7 м.  

6.7.8.3. Для середніх ссавців висота огородження може коливатися 

від 1,2 м до 1,8 м. Для амфібій і рептилій висота огородження може 

досягати 40 см. Якщо в місцевості мешкають рухливі тварини, мінімальна 

висота огородження може досягати 60 см. 

6.7.8.4. Висота огородження для великих видів тварин є пріоритетною 

і може бути скомбінована з огородженням для середніх і дрібних видів 

тварин. Рекомендована висота огородження наведена в таблиці 5. 

 

Таблиця 5 — Рекомендована висота огородження 

Вид тварин Н, мм 

олень, лань, лось,  2400 – 2700 
Козуля 1600 – 1800 
Кабан 1200 – 1400 
Амфібії 400 

 

6.8 Інтервал між біопереходами 

6.8.1 Інтервали між біопереходами рекомендується влаштовувати в 

залежності від виду тварин і природного статусу району (заповідник, 

національний парк тощо).  

6.8.2 Відстань між послідовно розташованими біопереходами 

знаходиться в діапазоні від 1,5 км до 15 км, при цьому рекомендується їх 

влаштовувати не частіше ніж через 3 км. 

Рекомендовані інтервали встановлення біопереходу: для великих 

ссавців ― 2 км, для середніх ― 1 км, для дрібних ― 0,5 км, для 

земноводних ― 100 м.  

Рекомендований інтервал (км) влаштування біопереходів в 

залежності від природного статусу території та виду тварин наведений в 

таблиці 6. 
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Таблиця 6 — Рекомендований інтервал (км) влаштування 

біопереходів в залежності від природного статусу території та виду тварин 

Природний статус території 
лось, 

олень 

косуля, 

кабан 

лисиця, 

заєць 

природні заповідники 3 — 5 1,5 — 2,5 1 

національні парки 5 — 8 2 — 4 1 

природні парки 8 — 15 3 — 5  

державні заказники  5  

пам’ятки природи   1 — 3 

 

7 ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ 

7.1 Моніторинг в період будівництва 

7.1.1 В період будівництва необхідно уважно стежити за поводженням 

представників тваринного світу і адаптацією його до нової споруди. 

Моніторинг повинен проводитися при проведенні будівельно-монтажних 

робіт, під час адаптації характерних видів і біоценозів, що підлягають 

спостереженню, до біопереходу для контролю його функціональності. 

Моніторинг під час будівництва є частиною Програми моніторингу 

довкілля. 

7.1.2 Необхідно забезпечити ізоляцію прилеглої території від 

будівництва доріг будь-якого типу, щоб уникнути попаданню фауни на 

дорогу. 

Рекомендується використовувати великі валуни для створення 

природної огорожі вхідної частини біопереходів.  

7.2 Моніторинг після будівництва 

7.2.1 Після закінчення будівництва оцінюється ефективність 

біопереходів, виконується технічне обслуговування. 

Моніторинг після будівництва допоможе фахівцям вирішити, чи були 

заходи реалізовані або споруда побудована належним чином, а також 

спроектувати і застосувати, в разі необхідності, поліпшення. 
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7.2.2 Складається графік перевірок і робіт з технічного 

обслуговування біопереходу. Графік включений до загального плану 

технічного обслуговування для забезпечення довгострокової ефективності 

споруди.  

7.2.3 Після завершення будівництва екологічний контроль необхідно 

проводити навесні і восени. 

Насип каменів, хмиз, насип гілок, які розміщуються на території 

біопереходу, необхідно поповнювати за необхідністю. 

Водні об’єкти потрібно очищувати від сміття. 

Огородження періодично перевіряються на цілісність, також 

перевіряється збереження направляючих споруд. 

Осідання ґрунту на схилах пагорбів, неналежні методи укладання, які 

призводять до утворення зазорів між землею і низом огородження, а також 

прориви огорожі населенням (мисливцями, грибниками) дозволяють 

тваринам отримати доступ на автомобільну дорогу. 

За наявності тварин, які спроможні перелізти через огорожу (рись), 

простір біля огорожі необхідно очищувати від дерев та гілок діаметром 

більш ніж 3 см на відстані не менш ніж 3 м. 

7.2.4 У перші роки після посадки дерев і чагарників, необхідно 

запланувати регулярний полив, щоб рослини прижилися. Достатній полив 

(допоміжний або дощ) дозволить рослинності осісти і пустити коріння. 

Слід перевіряти стійкість дерев, видаляти дерева в аварійному стані. 

Рослини, які пошкоджені або вийшли з ладу, необхідно замінити. 

Ділянки перед проходами для невеликих тварин регулярно 

очищуються від зайвої рослинності. 

Регулярне скошування рослинності необхідно для збереження 

первісного дизайну відновленої зони і запобіганню поширення чагарників, 

коли є ризик надмірного росту рослин, особливо в зонах дренажу, де 

поширення ожини або інших подібних видів чагарників може перешкодити 

використанню конструкції дикими тваринами. 
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7.2.5 Всі частини біопереходів повинні бути доступні для огляду. Для 

цього повинні бути передбачені проходи, люки, сходи, огородження 

висотою не менше 1,10 м (рисунок 17 А додатку А), спеціальні оглядові 

пристосування, а також, при необхідності, тимчасові підвісні майданчики. 

На мостах з балочними пролітними спорудами, опорами слід передбачати 

умови для виконання робіт з ремонту або заміні опорних частин. 

7.2.6 При оцінці ефективності біопереходу, споруди перевіряються на 

забезпечення функцій: 

— зниження смертності та збільшення переміщень (генетичний обмін) 

всередині популяцій; 

— пошук їжі, укриття та пошук партнерів; 

— перерозподіл популяцій при зміні природного середовища та 

природних порушеннях (пожежа, посуха); переміщення або міграція в 

період років низької відтворюваності або виживання;  

— довготривала підтримка популяцій, стабільність екосистеми. 
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ДОДАТОК А 

(довідковий) 

ПРИКЛАДИ ВЛАШТУВАННЯ БІОПЕРЕХОДІВ 

 

а) 
 

б) 

а) світлина з «Переходи для диких тварин. Забезпечення безпечного 

проїзду для міської дикої природи. Друге видання, серпень 2009 р. Метро»; 

б) світлина з сайту «Zoovarta». 

Рисунок 1А — Ландшафтні шляхопроводи 
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а) б) 

а) світлина з «Документи щодо пом'якшення фрагментації 

середовища існування, спричиненої транспортною інфраструктурою. 

Міністерство сільського господарства, продовольства та навколишнього 

середовища. Мадрид. 2016 рік»; 

б) екодук в Національному парку Банф, Канада, світлина з сайту 

«amusing planet». Біопереходи зі всього світу. 10 липня, 2012. 

Рисунок 2А — Екодуки 

 

 

а) 

 

б) 

а) міст для білок, Вашингтон, США, світлина з сайту «Zoovarta»; 

б) спеціальний міст для білок і куниць являє собою конструкцію з 

канатів, світлина з сайту «Bahna общественная охрана дикой природы». 

Рисунок 3А — Біопереходи для міграції тварин через автомобільні 

дороги по верхівках дерев 
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Рисунок 4А — Прохід для тварин в місці перетину сухого логу 

(Канада), світлина з «Документи щодо пом'якшення фрагментації 

середовища існування, спричиненої транспортною інфраструктурою. 

Міністерство сільського господарства, продовольства та навколишнього 

середовища. Мадрид, 2016 рік» 

 

 

а) 

 

б) 

а) тунель для великих тварин, світлина з «Wildlife Crossing Structure 

Handbook Design and Evaluation in North America. Central Federal Lands 

Highway Division. FHWA-CFL/TD-11-003. March 2011 р»; 

б) тунель для земноводних, світлина з «Найкращі практики 

управління щодо пом'якшення впливу доріг на види земноводних та 

рептилій в Онтаріо. Карі Гунсон, Девід Себурн, Джулія Кінч та Джо Кроулі. 

Квітень 2016». 

Рисунок 5А — Облаштування в тунелях в’язанок із хмизом 



  прДСТУ ХХХХ:202Х 

37 

 

 

а) 

 

б) 

а) прохід для крупних ссавців, cвітлина з «Звіт Федерального 

управління автомобільних доріг, що координує, розробляє та впроваджує 

інновації для транспорту. FHWA-HRT-08-034. Серпень 2008 р»; 

б) влаштування сухого місця для проходу в тунелі для дрібних та 

середніх ссавців, світлина з «Переходи для диких тварин. Влаштування 

безпечних проходів для тварин. Друге видання, серпень 2009 р. Метро». 

Рисунок 6А — Приклад використання гофрованих металевих 

конструкцій для влаштування проходів 

 

 

 

Рисунок 7А — Вхід у тунель для проходу дрібних та середніх тварин 

через автомобільну дорогу, світлина з «COST 341 Фрагментація 

середовища існування через транспортну інфраструктуру. Дика природа і 

дорожній рух. Європейський довідник з виявлення конфліктів та розробки 

рішень» 
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Рисунок 8А — Влаштування сухого місця для проходу в тунелі для 

дрібних та середніх ссавців, світлина з «Переходи для диких тварин. 

Влаштування безпечних проходів для тварин. Друге видання, серпень 

2009 р. Метро» 

 

 

Рисунок 9А — Відкритий підземний тунель для проходу дрібних 

тварин, світлина з «Wildlife Crossing Structure Handbook Design and 

Evaluation in North America. Central Federal Lands Highway Division. FHWA-

CFL/TD-11-003. March 2011 р» 
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Рисунок 10А — Водовідвідні канали — тунелі з полімербетону для 

міграції амфібій, світлина з «Застосування армованих волокнами полімерів 

у перетинанні інфраструктури дикої природи. Метью Белл, Деймон Фік, Роб 

Амент, Ніна-Марі Лістер. Західний транспортний інститут, Університет 

штату Монтана, Боузмен. Інженерний коледж Норма Асбьорнсона, 

Університет штату Монтана, Боузмен. Школа містобудування та 

регіонального планування, Університет Райерсона, Торонто». 
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а) 

 

б) 

а) світлина з сайту «Bahna общественная охрана дикой природы»; 

б) труба з драбинами для забезпечення належної глибини та низької 

швидкості води, світлина з «Політика щодо перетину водних шляхів дикими 

тваринами та керівництво з проектування переходів для водних організмів, 

середовища існування та гідрологічного з'єднання. 3-е видання, липень 

2008 р». 

Рисунок 11А — Прохід для риб 
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а) 

 

б) 

Умовні познаки: 

а) перетин автомобільної дороги та проточних вод із збереженням 

прибережної рослинності, світлина з «Wildlife Crossing Structure Handbook 

Design and Evaluation in North America. Central Federal Lands Highway 

Division. FHWA-CFL/TD-11-003. March 2011 р»; 

б) перетин проточних вод із збереженням прибережної рослинності, 

світлина з «COST 341 Фрагментація середовища існування через 

транспортну інфраструктуру. Дика природа і дорожній рух. Європейський 

довідник з виявлення конфліктів та розробки рішень» 

Рисунок 12А — Зелені проходи  
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Рисунок 13А — Огородження, світлина з «Найкращі практики 

управління щодо пом'якшення впливу доріг на види земноводних та 

рептилій в Онтаріо. Карі Гунсон, Девід Себурн, Джулія Кінч та Джо Кроулі. 

Квітень 2016» 
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а) 

 

б) 

а) поєднання огородження з тунелем для дрібних тварин, світлина з 

«Документи щодо пом'якшення фрагментації середовища існування, 

спричиненої транспортною інфраструктурою. Міністерство сільського 

господарства, продовольства та навколишнього середовища. Мадрид. 

2016 р»; 

б) поєднання огородження з тунелем для великих тварин, світлина з 

«Дослідження зменшення зіткнень між дикими тваринами і транспортними 

засобами: керівництво по передовій практиці. Звіт. Червень 2008 р 

Західний транспортний інститут, Державний університет Монтани». 

Рисунок 14А — Поєднання огороджень з біопереходами 

 

 

 

 

 



  прДСТУ ХХХХ:202Х 

44 

 

а) б) 

а) рятувальні ворота для борсука, Світлина з «Wildlife Crossing 

Structure Handbook Design and Evaluation in North America. Central Federal 

Lands Highway Division. FHWA-CFL/TD-11-003. March 2011 р»; 

б) трамплін для втечі тварин з проїзної частини, що складається з 

ґрунтового пандусу (вид з боку дороги), світлина з «Застосування 

армованих волокнами полімерів у перетинанні інфраструктури дикої 

природи. Метью Белл, Деймон Фік, Роб Амент, Ніна-Марі Лістер. Західний 

транспортний інститут, Університет штату Монтана, Боузмен. Інженерний 

коледж Норма Асбьорнсона, Університет штату Монтана, Боузмен. Школа 

містобудування та регіонального планування, Університет Райерсона, 

Торонто». 

Рисунок 15А — Пристосування для втечі тварин з проїзної частини 
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Рисунок 16А — Поле валунів в кінці огородження вздовж 

Трансканадcкого Шосе, світлина з «Дослідження зменшення зіткнень між 

дикими тваринами і транспортними засобами: керівництво по передовій 

практиці. Звіт. Червень 2008 р. Західний транспортний інститут, Державний 

університет Монтани» 

 

 

Рисунок 17А — Ворота для огляду огородження, світлина з «Wildlife 

Crossing Structure Handbook Design and Evaluation in North America. Central 

Federal Lands Highway Division. FHWA-CFL/TD-11-003. March 2011 р» 
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