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ВСТУП 

 

Всі учасники дорожнього руху мають право на комфортні та безпечні 

умови руху.  

Травми, отримані в результаті ДТП, є однією з основних причин 

смертності та набуття інвалідності в світовому масштабі. Щорічно в ДТП, 

переважно в країнах з низьким і середнім рівнем доходу, гинуть майже 1,2 

мільйона людей, і ще мільйони зазнають травм або стають інвалідами. 

Травматизм внаслідок ДТП спричиняє величезні соціальні витрати для 

громадян, родин та територіальних громад або лягає важким тягарем на 

систему охорони здоров'я та економіку країни в цілому.  

Керування швидкісними режимами є дуже важливим інструментом 

забезпечення безпеки дорожнього руху. На превеликий жаль, багато водіїв 

свідомо ігнорують можливі ризики і часто вважають, що задоволення від 

пересування на високій швидкості переважує ті негативні наслідки, до яких 

воно може призвести. Неправильний вибір швидкості руху або 

перевищення встановлених обмежень є найвагомішим чинником, який 

призводить до зростання травматизму на дорогах. Чим вища швидкість, 

тим більшим є гальмівний шлях, а, отже, і більшим є ризик настання ДТП.  

Засоби заспокоєння руху є ефективним доповненням до обмежень 

швидкості, встановлених за допомогою технічних засобів регулювання. 

Вимоги цього стандарту мають на меті запровадження комплексного 

підходу до створення системи безпечних умов руху дорогами та вулицями, 

яка ґрунтується на керуванні швидкістю. 

Заспокоєння руху має на меті не стільки примус до руху з 

низькою швидкістю, скільки забезпечення рівномірності 

транспортних потоків для підвищення безпеки руху та пропускної 

здатності доріг та вулиць. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

  

 
БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ 

ЗАСОБИ ЗАСПОКОЄННЯ РУХУ. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 

 
ROAD SAFETY  

TRAFFIC CALMING ELEMENTS. GENERAL REQUIREMENTS 
  

 
 

Чинний від ____-__-__  

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

1.1 Цей стандарт встановлює вимоги до засобів заспокоєння руху на 

автомобільних дорогах загального користування (далі – дорогах) та на 

вулицях і дорогах населених пунктів (далі – вулицях). 

1.2 Вимоги цього стандарту призначені для використання під час 

проектування доріг та вулиць, планування та розроблення заходів з 

безпеки та організації дорожнього руху. 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи: 

ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на 

будівництво 

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

Частина II. Будівництво  

ДБН В.2.2-17:2006 Доступність будинків і споруд для маломобільних 

груп населення 

ДБН В.2.3-5-2001 Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених 

пунктів 

ГБН В.2.3-37641918-555:2016 Автомобільні дороги. Транспортні 

розв’язки в одному рівні. Проектування 
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ДСТУ 2587:2010 Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні 

технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування 

ДСТУ 2935-94 Безпека дорожнього руху. Терміни та визначення 

ДСТУ 2984-95 Засоби транспортні дорожні. Типи. Терміни та 

визначення 

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

технічні умови. Правила застосування 

ДСТУ 4123:2006 Безпека дорожнього руху. Пристрій примусового 

зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки на вулицях і дорогах. 

Загальні технічні вимоги 

ДСТУ 7168:2010 Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні 

тимчасові. Загальні технічні умови 

ДСТУ 8749:2017 Безпека дорожнього руху. Огородження та організація 

дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт 

ДСТУ 8751:2017 Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні і 

напрямні пристрої. Правила використання. Загальні технічні вимоги 

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

понять 

Примітка. Чинність документів, на які є посилання в цьому стандарті, перевіряють 
згідно з офіційними виданнями національного органу стандартизації, Мінрегіону та 
Укравтодору. 

Якщо нормативний документ, на який є посилання, замінено новим, або до нього 
внесено зміни, треба застосовувати новий нормативний документ, охоплюючи всі 
внесені зміни до нього. 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

У цьому стандарті використано терміни, установлені в  

ДБН А.2.2-3: будівництво, проектна документація; ДБН В.2.3-4: видимість у 

напрямку руху; ДСТУ Б А.1.1-100: автомобільна дорога загального 

користування, смуга розділювальна, узбіччя; ДСТУ 2935: дорожній знак 

(далі – знак), дорожній рух, дорожньо-транспортна пригода, організація 

дорожнього руху, регулювання дорожнім рухом, смуга руху, технічний засіб 



прДСТУ  

 
3 

регулювання, учасник дорожнього руху; ДСТУ 2984: дорожній 

транспортний засіб, легковий автомобіль, вантажний автомобіль;  

ДСТУ 8749: шикани; [1]: автомобільна дорога, вулиця, проїзна частина, 

смуга відведення; [2]: безпечна швидкість, водій, зупинка, маневрування, 

обгін, перевага, прилегла територія, стоянка. 

Нижче подано терміни, додатково вжиті у цьому стандарті, та 

визначення позначених ними понять. 

3.1 захід заспокоєння руху  

комплекс технічних та конструктивних рішень, застосований для 

примусового впливу на учасників дорожнього руху для руху з безпечною 

швидкістю 

3.2 засіб заспокоєння руху 

конструктивний елемент дороги (вулиці) або технічний засіб 

регулювання, який призначений для зниження швидкості дорожніх 

транспортних засобів та підвищення уважності учасників дорожнього руху. 

4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ 

У цих рекомендаціях вжито такі познаки та скорочення: 

ДСНС – Державна служба з надзвичайних ситуацій; 

ДТЗ – дорожній транспортний засіб; 

ДТП – дорожньо-транспортна пригода; 

ЗДР – заходи заспокоєння руху (англ. traffic calming measures); 

ЗЗР – засіб для заспокоєння руху; 

ОДР – організація дорожнього руху; 

ПДР – правила дорожнього руху; 

ТЕО – техніко-економічне обґрунтування; 

ТЗР – технічний засіб регулювання. 

  



прДСТУ  

 
4 

5 ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 

5.1 Класифікація ЗЗР 

5.1.1 ЗЗР поділяються на групи відповідно до основного принципу 

дії (табл. 5.1): 

 

Таблиця 5.1 – Класифікація ЗЗР 

Група Основний принцип дії ЗЗР 
Особливості 
застосування 

горизон-
тальні 

зміна траєкторії руху 

шикани 6.3 

бічні зсуви 6.4 

кільцеві розв’язки 6.5 

бордюрне розширення  

перекривання перехрестя  

верти-
кальні 

перешкода на проїзній частині 
штучні нерівності 6.1 

піднесені пішохідні переходи 6.2 

піднесені перехрестя 6.2 

зміна шорсткості покриття 
текстуровані покриття  

шумові смуги  

поперечні 

зміна ефективної ширини 
проїзної частини 

напрямні острівці 6.7 

розділювальні острівці  

звуження проїзної частини 6.6 

чокери 6.6 

зміна динамічного коридору 
шлюзи  

звуження смуги руху 
розміткою 

 

 

5.1.2 Не відносяться до ЗЗР, але використовуються для ЗДР знаки 

згідно ДСТУ 4100, розмітка згідно ДСТУ 2587, огородження та напрямні 

пристрої згідно ДСТУ 8751, огородження дорожні тимчасові згідно  

ДСТУ 7168 тощо. 

5.2 Загальні вимоги до застосування 

5.2.1 Типовими місцями або ділянками застосування ЗДР є: 

а) місця масового скупчення людей, наприклад, навчальні заклади, 

торгівельні центри, торгові площі, розважальні заклади (стадіони, 

кінотеатри, театри тощо), місця масового відпочинку (парки, дитячі 

майданчики, зони відпочинку тощо), лікувальні заклади, оздоровчі заклади 

та великі підприємства; 

б) місця та/або ділянки доріг та вулиць з постійним або періодичним 
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інтенсивним пішохідним рухом; 

в) частина дороги або вулиці, яка використовується як для 

вантажних перевезень, так і для потреб громади; 

г) місця з особливими умовами землекористування (історичні, 

туристичні, торгівельні, громадські, адміністративні тощо), до яких 

примикає дорога або вулиця;  

д) ділянки примусового сповільнення, наприклад, при наближенні до 

населених пунктів. 

5.2.2 ЗДР рекомендується найчастіше використовувати на існуючих 

вулицях, де транспортні потоки конфліктують з пішохідними та 

велосипедними. Окремі ЗЗР, наприклад, розділювальні острівці або смуги, 

бордюрні розширення, чокери та острівці безпеки можуть 

використовуватись не тільки під час ремонту або модернізації існуючих 

доріг та вулиць, а також під час будівництва та реконструкції . 

5.2.3 При впровадженні ЗДР необхідно обов'язково забезпечувати 

баланс між загальнодержавними потребами та потребами територіальних 

громад. 

5.2.4 Дороги та вулиці повинні забезпечувати ефективне та 

безпечне користування ними. На вулицях житлових районів них 

рекомендується зводити до мінімуму потребу в регулюванні дорожнього 

руху та в пристроях контролю за забезпеченням дотримання ПДР. 

Функціональне призначення дороги або вулиці повинне випливати з їх 

зовнішнього вигляду та застосованих проектних рішень і бути очевидними 

для всіх учасників дорожнього руху. 

5.2.5 Можливість застосування ЗЗР залежить від: 

а) категорії дороги або вулиці згідно з ДБН В.2.3-4 або ДБН В.2.3-5 

відповідно (табл. 5.2); 

б) інтенсивності та складу транспортних потоків (табл. 5.2); 

в) безпечної швидкості руху (рис. 5.1). 
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Таблиця 5.2 – Загальні умови застосування ЗЗР залежно від категорії дороги або вулиці, інтенсивності та 
складу транспортних потоків 
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кільцевий рух з багатьма смугами тео тео ? - - 

зменшені радіуси на перехресті  ? - - - 

шикани  тео ? - - 

штучні нерівності  тео ? - - 

піднесені перехрестя  тео ? - - 

піднесені пішохідні переходи  тео ? - - 

чокери   ? - - 

повне перекривання перехрестя   ? - - 

місця для стоянки на проїзній частині   ? - - 

часткове перекривання перехрестя   ? - - 

кільцевий рух з однією смугою   тео ? - 

бордюрне розширення на перехресті   ? ? - 

звуження ширини проїзної частини   ? ? ? 

текстуроване покриття     ? 

шлюзи     ? 

звуження смуги руху розміткою      

острівці безпеки      

 до 40 від 40 до 50 від 50 до 60 від 60 до 80 від 80 
до 110 

 безпечна швидкість, км/год 

Умовні позначки: 

 - рекомендовано до застосування;  

? - не рекомендовано до застосування;  

тео - можливо за відповідного ТЕО;  

- - не застосовується. 
 

Рисунок 5.2.1 – Загальні умови застосування ЗЗР залежно від безпечної 
швидкості руху 

 

5.2.6 За умови комбінованого використання декількох ЗЗР 

дотримуються жорсткішої з набору умов (табл. 5.2, рис. 5.2.1) застосування 

кожного із ЗЗР. 

5.2.7 Під час проектування ЗДР необхідно дотримуватись 

наступних принципів: 

а) затримки ДТЗ екстрених служб повинні бути зведені до мінімуму 

шляхом відповідного розміщення та проектування ЗЗР; 

Примітка. У деяких випадках, використання ЗЗР може бути недоцільним. 

б) ЗДР не повинне призводити до перерозподілу транспортних 

потоків на інші вулиці в житловій зоні, а лише на вулиці за її межами;  

Примітка. Потенційні наслідки перерозподілу транспортних потоків повинні бути 

оцінені для всіх застосованих рішень із ЗДР. 

в) на транзитних маршрутах ЗДР необхідно застосовувати таким 

чином, щоб забезпечити ефективний рух транзитних ДТЗ; 

г) застосовані рішення із ЗДР не повинні суперечити вимогам 
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чинних нормативно-правових актів; 

д) застосовані рішення із ЗДР не повинні погіршувати встановлені 

рівні доступності згідно ДБН В.2.2-17 та не повинні обмежувати рух 

пішоходів та велосипедистів; 

е) застосовані рішення із ЗДР повинні забезпечувати 

водовідведення та видимість в напрямку руху, а також враховувати 

розташування комунікацій; 

ж) застосовані рішення із ЗДР повинні використовувати ландшафтні 

елемент з деревами та/або кущами.  

5.2.8 Не рекомендується планувати ЗДР на основі чисельних 

показників або квот, оскільки застосовані схеми дослідження, як правило, 

зосереджені на тих дорожньо-транспортних характеристиках, які легко 

вимірюються (швидкість руху, кількість ДТП тощо). Отже, такі дослідження 

можуть бути неповними (наприклад, не враховуватимуть характер 

житлових кварталів, історичну цінність, естетичні характеристики, вплив 

підприємницької діяльності тощо) та вводитимуть в оману щодо 

необхідності та доцільності ЗДР.  

Примітка. В окремих випадках збирання чисельних показників може потребувати 

значної частки часу та коштів, необхідних для безпосереднього впровадження ЗДР. При 

обмеженому фінансуванні ефективним рішенням може стати впровадження ЗДР з 

допомогою тимчасових засобів ОДР (наприклад, тимчасові огородження), аналіз 

ефективності застосування та подальший висновок щодо доцільності застосування 

проектних рішень.  

5.2.9 ЗЗР, які змінюють поперечний профіль дороги або вулиці 

(наприклад, місце або зона стоянки, озеленення) придатні для 

застосування на ділянках зі значною довжиною. Водії більше схильні 

розглядати такі особливості, як невід'ємну характеристику дороги або 

вулиці, а не в якості ЗЗР. 

5.2.10 ЗЗР, які застосовуються тільки до невеликої ділянки дороги 

або вулиці (наприклад, бордюрне розширення або пристрої примусового 

зниження швидкості), повинні бути розташовані таким чином, щоб 
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безпечна швидкість підтримувалася уздовж всієї ділянки. Якщо ЗЗР 

розміщені занадто часто та вимагають надмірного уповільнення, 

прискорення або маневрування, вони можуть викликати роздратування та 

стати менш ефективними у застосуванні.  

Примітка. Безпосереднє розташування ЗЗР на дорозі або вулиці значною мірою 

залежить від мети, з якою вони використовуються. Наприклад, пристрої примусового 

зниження швидкості повинні бути розташовані на такій відстані, щоб водій міг їх бачити і 

підтримувати постійну безпечну швидкість на всій ділянці, а не змінювати її шляхом 

короткочасного прискорення та гальмування. 

5.2.11 У комплексному плані для ЗДР (рис. 5.2.2 - 5.2.3) повинні бути 

передбачені постійні заходи вздовж головних вулиць (місця та зони 

стоянки, висадження дерев та кущів вздовж дороги або вулиці тощо). На 

другорядних та місцевих вулицях в межах району доцільно влаштовувати 

один-два ЗЗР. 

 
Рисунок 5.2.2 – Комплексна схема застосування ЗЗР 
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Рисунок 5.2.3 – План населеного пункту з позначенням застосованих ЗЗР 

 

5.2.12 Для досягнення бажаного ефекту від ЗДР, ефективність 

заходів та їх наслідків повинна бути оцінена масштабно (в межах району, 

мікрорайону тощо). 

6 ВИМОГИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ 

6.1 Штучні нерівності 

6.1.1 Умови застосування штучних нерівностей на дорогах та 

вулицях: 

− в межах населених пунктів при обмеженні швидкості не більше  

50 км/год 

− максимальний поздовжній похил – не більше 80 ‰; 
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− відстань до найближчого перехрестя – понад 250 м; 

− мінімальна ширина узбіччя – 1,2 м; 

− кількість смуг руху – не менше двох. 

6.1.2 Штучні нерівності необхідно застосовувати на ділянках 

автомобільних доріг, вулиць та доріг населених пунктів згідно з ДСТУ 4123. 

При відповідному обґрунтуванні штучні нерівності можуть бути застосовані 

на відстані 10-15 м від ділянки (місця) концентрації дорожньо-транспортних 

пригод. 

6.1.3 Забороняється влаштування штучних нерівностей: 

− на дорогах Іа та Іб категорії за межами населених; 

− на магістральних вулицях та дорогах загальноміського значення; 

− на майданчиках для зупинки громадського транспорту, прилеглій 

до них смузі руху, відгонах перехідно-швидкісних смуг; 

− на мостах, шляхопроводах та естакадах, в тунелях та проїздах під 

шляхопроводами; 

− на відстані менше 250 м від перехрестя; 

− на відстані менше 100 м від залізничних переїздів; 

− на ділянках доріг та вулиць з обмеженою видимістю; 

− на ділянках доріг та вулиць з поздовжнім похилом понад 80 ‰; 

− над оглядовими колодязями підземних комунікацій. 

6.2 Піднесені пішохідні переходи та перехрестя 

6.2.1 Піднесені пішохідні переходи та піднесені перехрестя 

влаштовуються на ділянках доріг в межах населених пунктів та вулицях з 

розрахунковою швидкістю руху від 40 км/год до 50 км/год. 

6.2.2 За відповідного ТЕО допускається застосування піднесених 

перехресть на регульованих перехрестях. 

6.2.3 Піднесені пішохідні переходи влаштовують: 

− поблизу дитячих дошкільних навчальних закладів та шкіл; 

− поблизу місць або зон масового відпочинку; 

− у житлових зонах. 
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6.3 Шикани  

6.3.1 Шикани влаштовують: 

− на ділянках вулиць перед початком житлової зони, місць або зони 

масового відпочинку; 

− за відповідного ТЕО допускається застосування обмежено при 

відповідному обґрунтуванні на автомобільних дорогах загального 

користування на підходах до населених пунктів; 

− у випадках, передбачених ДСТУ 8749. 

6.3.2 Умови застосування шикан: 

− мінімальна ширина проїзної частини – 7,5 м; 

− інтенсивність руху – не більше 5000 авто/добу; 

− у складі транспортного потоку відсутні великовагові та 

великогабаритні транспортні засоби; 

− частка автомобілів з довгою колісною базою у складі 

транспортного потоку не повинна перевищувати 5 %. 

6.4 Бічні зсуви 

6.4.1 Бічні зсуви застосовують, переважно, на дорогах.  

6.4.2 Мінімальна ширина проїзної частини становить 7,5 м. 

6.5 Кільцеві розв’язки  

6.5.1 Вимоги до застосування кільцевих розв’язок згідно з ДБН 

В.2.3-4, ДБН В.2.3-5 та ГБН В.2.3-37641918-555. 

6.5.2 Кільцеві розв’язки рекомендується влаштовувати на дорогах 

ІІ-ІV категорій, якщо інтенсивність руху на дорогах, що перетинаються, 

однакова або відрізняється не більше ніж на 20 %, а інтенсивність на 

лівоповоротних напрямках становить не менше ніж 40 %. 

6.5.3 Кільцеві розв’язки рекомендується влаштовувати на вільних 

від забудови територіях. Поздовжній похил доріг на підходах до зони 

транспортних розв’язок на відстані видимості для зупинки автомобіля не 

повинен перевищувати 40 ‰. 

6.5.4 Залежно від розмірів центрального кільця, навколо якого 
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організовано кільцевий рух, використовують: 

− міні-кільцеві розв’язки з діаметром центрального острівця не 

більше за 4,0 м – для обмеження швидкості до 30 км/год; 

− середні кільцеві розв’язки з діаметром центрального острівця від 

18,0 м до 60,0 м – для обмеження швидкості руху до 50 км/год. 

6.5.5 Міні-кільцеві розв’язки застосовують на дорогах та вулицях з 

сумарною інтенсивністю руху не більше ніж 5000 авто/добу та обмеженням 

швидкості руху не більше 55 км/год. 

6.5.6 Середні кільцеві розв’язки застосовують на дорогах та 

вулицях з сумарною інтенсивністю руху не більше ніж 10000 авто/добу та 

обмеженням швидкості руху не більше 70 км/год. 

6.5.7 Для заспокоєння руху не рекомендується застосовувати 

кільцеві розв’язки більше ніж з двома смугами руху на колі. 

6.6 Звуження проїзної частини 

6.6.1 Для звуження ефективної ширини проїзної частини 

застосовують заходи двох типів: 

− розширення узбіччя (тротуару) з наступним мощенням на 0,25 – 

0,75 м або влаштуванням острівців відповідної ширини шляхом нанесення 

розмітки на покритті проїзної частини; 

− влаштування чокерів.  

6.6.2 Розширення узбіччя (тротуару) з наступним мощенням або 

влаштуванням острівців застосовують на дорогах та вулицях з двома 

смугами руху, якщо середньорічна добова інтенсивність руху не перевищує 

10000 авто/добу, а обмеження швидкості руху становить від 50 км/год до 

80 км/год. 

6.6.3 Чокери влаштовують: 

− на дорогах та вулицях з двома смугами руху, якщо середньорічна 

добова інтенсивність руху не перевищує 5000 авто/добу, а обмеження 

швидкості руху становить не більше 50 км/год; 

− на дорогах та вулицях з двома смугами руху, що мають ширину 
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смуги руху понад 4,5 м. 

6.6.4 Заборонено влаштування чокерів: 

− на дорогах І-ІІ категорій та магістральних вулицях; 

− на дорогах та вулицях з двома смугами руху у кожному напрямку. 

6.7 Центральні напрямні острівці 

6.7.1 Центральні напрямні острівці завширшки 1,0 м слід 

влаштовувати: 

− на автомобільних дорогах та вулицях з двома смугами руху в один 

бік; 

− якщо середньорічна добова інтенсивність руху не перевищує 

10000 авто/добу; 

− обмеження швидкості менше або дорівнює 50 км/год.  

6.7.2 Центральні напрямні острівці завширшки від 0,5 м до 1,0 м 

допускається влаштовувати на дорогах та вулицях з двома смугами руху 

без обмежень. 

6.7.3 Центральні напрямні острівці мають більшу ефективність за 

умови повторюваного влаштування вдовж дороги або вулиці.  

7 ГЕОМЕТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ ТА ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО 

КОНСТРУЮВАННЯ 

7.1 Штучні нерівності 

7.1.1 За типом поперечного профілю штучні нерівності 

поділяються: 

а) хвилеподібні: 

− синусоїдальні (рис. 7.1.1, а), у яких рампа та вершина мають 

синусоїдальну форму; 

− кругові (рис. 7.1, б), у яких рампа і вершина мають кругову форму; 

− параболічні (рис. 7.1.1, в), у яких рампа і вершина мають 

параболічну форму; 

б) трапецієподібні (рис. 7.1.1, г) , у яких рампа має синусоїдальну або 



прДСТУ  

 
15 

параболічну форму, а вершина являє собою горизонтальний майданчик. 

 

а)        б)  

 

в)        г) 

Умовні позначення: 

1 – рампа, 2 – вершина, 3 – горизонтальний майданчик 

Рисунок 7.1.1 – Поперечні профілі штучних нерівностей 

 

7.1.2 На ділянках, де можливе занесення снігом або ожеледиця, 

рекомендується застосовувати синусоїдальний поперечний профіль для 

забезпечення безперешкодного очищення штучної нерівності. 

7.1.3 Геометричні параметри поперечного профілю штучних 

нерівностей необхідно приймати залежно від типу поперечного профілю та 

обмеження швидкості руху на ділянці дороги за таблицями 7.1.1 – 7.1.2. 

 

Таблиця 7.1.1 – Геометричні параметри штучних нерівностей з 
хвилеподібним профілем 

Обмеження 
швидкості руху, 

км/год 

Радіус 
криволінійної 
поверхні* R , м 

Довжина хорди, 
L , м 

Висота H , м 

50 108 – 115 9,25 – 9,75 

0,07 – 0,08 
40 48 – 57 6,25 – 6,75 

30 20 – 25 4,00 – 4,50 

20 11 – 15 3,0 – 3,50 
* За умови регулярного руху громадського транспорту радіус криволінійної поверхні 
може бути зменшений у 3 рази з відповідним перерахування довжини хорди. 
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Таблиця 7.1.2 – Геометричні параметри штучних нерівностей з 
трапецієподібним профілем 

Обмеження 
швидкості 
руху, км/год 

Довжина 
горизонтального 
майданчика1

 
2

L , м 

Довжина 
пандуса 

1
L , 

м 

Похил 
пандуса2

, 
i , 

0
/00 

Висота  
H , м 

50 4,0 – 6,0 2,00 – 2,25 35 

0,07 – 0,08 
40 

3,0 – 4,0 
1,75 – 2,00 40 

30 1,25 – 1,50 55 

20 2,0 – 2,5 1,00 - 1,25 65 
Примітка 1. Довжина горизонтального майданчика понад 6,0 м застосовується на 
маршрутах руху транспорту служб екстреного реагування з розрахунку, щоб при 
подоланні штучної нерівності усі колеса транспортного засобу знаходилися на 
горизонтальному майданчику. 
Примітка 2. На маршрутах руху громадського транспорту та транспорту служб 
екстреного реагування похил пандусу може бути зменшений на 10 ‰ з відповідним 
збільшенням довжини пандусу. 

 

7.1.4 За відповідного ТЕО штучні нерівності можуть мати інші 

геометричні параметри, при умові забезпечення загальної довжини за 

напрямком руху не менше 1,85 м. Максимальна довжина штучних 

нерівностей за напрямком руху становить 15 м. При збільшенні довжини 

нерівностей вони втрачають свою ефективність. 

Геометричні параметри збірних конструкцій штучних нерівностей 

повинні відповідати вимогам ДСТУ 4123. 

Типові проекти штучних нерівностей наведено у Додатку А. 

7.1.5 Матеріали для виготовлення штучних нерівностей згідно з 

ДСТУ 4123.  

Коефіцієнт зчеплення поверхні елементів штучних нерівностей з 

колесами ДТЗ повинен бути не менше ніж 0,3. На ділянці влаштування 

штучних нерівностей повинне бути забезпечене відведення води з проїзної 

частини. 

7.1.6 Для досягнення стійкого ефекту зниження швидкості руху на 

ділянці може бути застосовано декілька штучних нерівностей. Відстань між 

сусідніми штучними нерівностями необхідно приймати за даними  

табл. 7.1.3. 
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Таблиця 7.1.3 – Відстань між сусідніми штучними нерівностями 

Обмеження швидкості 
руху, км/год 

Відстань, м 

на дорогах на вулицях 
50 250 125 

40 100 80 

30 75 60 

 

7.2 Піднесені пішохідні переходи та перехрестя 

7.2.1 Піднесені пішохідні переходи та піднесені перехрестя повинні 

мати трапецієподібний поперечний профіль (рис. 7.1.1, г). 

7.2.2 Висота піднесених перехресть та пішохідних переходів 

повинна відповідати вуличній мережі. Типова висота перехрестя або 

переходу зі стандартною рампою 2 м становить 0,08 м і може змінюватися 

залежно від довжини рампи.  

Висота розташування піднесеного перехрестя або переходу відносно 

тротуарів повинна бути узгоджена для забезпечення руху пішоходів, в тому 

числі з обмеженими можливостями. Максимальний поздовжній похил 

поверхні спряження між тротуаром та піднесеним перехрестям (піднесеним 

пішохідним переходом) становить 60 ‰.  

7.2.3 Геометричні параметри піднесеного пішохідного переходу 

необхідно приймати залежно від обмеження швидкості руху на ділянці 

дороги за таблицею 7.2.1 

 

Таблиця 7.2.1 – Геометричні параметри піднесеного пішохідного 
переходу 
Обмеження 
швидкості 
руху, км/год 

Довжина 
горизонтального 
майданчика 

2
L , м 

Довжина 
пандуса 

1
L , 

м 

Похил 
пандуса*, 

i , 
0
/00 

Висота 
H , м 

50 

не менше ніж 
4,00 м 

2,00 – 2,25 35 

0,07 – 0,08 
40 1,75 – 2,00 40 

30 1,25 – 1,50 55 

20 1,00 - 1,25 65 
* На маршрутах руху громадського транспорту та транспорту служб екстреного 
реагування похил пандусу може бути зменшений на 10 ‰ з відповідним 
збільшенням довжини пандусу. 
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7.2.4 Геометричні параметри піднесеного перехрестя необхідно 

приймати залежно від обмеження швидкості руху на ділянці дороги за 

таблицею 7.2.2. 

Поперечний похил пандусу повинний забезпечувати плавний рух 

транспортних засобів при русі через перехрестя. 

 

Таблиця 7.2.2 – Геометричні параметри піднесеного перехрестя 

Обмеження 
швидкості руху, 

км/год 

Довжина 
горизонтального  
майданчика 

2
L , м 

Довжина 
пандусу 

1
L , м  

Висота гребня 
H , м 

50 визначається 
планувальним 
рішенням 
перехрестя 

2,00 – 3,00 0,07-0,08 

40 1,75 – 2,00  0,07-0,08 

30 1,50 – 2,0 0,07-0,08 

20 1,50 – 2,0 0,07-0,08 

 

7.2.5 Для забезпечення поверхневого водовідводу повинен бути 

забезпечений мінімальний поперечний похил від центру перехрестя 10 ‰. 

Проектні рішення піднесених пішохідних переходів та піднесеного 

перехрестя наведено у Додатку А. 

7.2.6 На піднесеному пішохідному переході та піднесеному 

перехресті повинен бути забезпечений трикутник видимості згідно з  

ДБН В.2.3-4, ДБН В.2.3-5.  

7.2.7 На магістральних вулицях і дорогах, перед піднесеними 

пішохідними переходами необхідно передбачати влаштування покриттів з 

коефіцієнтом зчеплення не менше ніж 0,6. На вулицях і дорогах місцевого 

значення коефіцієнт зчеплення повинен бути не менше ніж 0,5 відповідно 

до ДБН В.2.3-5. 

7.2.8 Різниця коефіцієнта зчеплення покриття піднесеного 

пішохідного переходу або піднесеного перехрестя та коефіцієнта 

зчеплення покриття дороги або вулиці не повинна перевищувати 0,1 згідно 

з ДСТУ 3587. 
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7.3 Шикани  

7.3.1 Мінімальна ширина проїзної частини повинна становити 7,5 м. 

Довжина ділянки з шиканами не повинна перевищувати 200 м. 

7.3.2 Шикани влаштовуються на прямих горизонтальних ділянках, 

за наявності перехресть – на відстані не менше 20 м від перехрестя.  

Відстань від виходу з шикани до наземного пішохідного переходу 

повинна бути не меншою за довжину гальмівного шляху до повної зупинки 

розрахункового транспортного засобу. 

7.3.3 Шикани влаштовують за допомогою розширень узбіччя або 

крайових острівців. Зазвичай використовують три розширення, що 

розміщені по черзі одне за одним.  

Розширення може бути напівкруглим або трапецієподібним  

(рис. 7.3.1). Типова шикана має трапецієподібні острівці, оскільки ця форма 

є найбільш ефективною для примусового зменшенні швидкості. 

 

  

Рисунок 7.3.1 – Основні типи розширень для шикан 

 

Розширення узбіччя або кромка острівців трапецієподібної форми 

повинні мати конусність крайової лінії 45 °, для напівкруглої форми - 30 ° на 

вході (за напрямком руху), 45 ° - на виході (за напрямком руху). Радіус 

заокруглення кутів напрямних острівців повинен бути від 0,5 м до 1,0 м. 

7.3.4 Влаштування шикан повинне забезпечити зміщення проїзної 

частини мінімум на одну ширину смуги руху під кутом не менше 45 

градусів. 

При застосуванні острівців трапецієвидної форми мінімальна 

довжина клину відгону повинна бути щонайменше у 8 разів більша за 
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ширину острівця. При двобічному розташуванні права кромка шикани 

зміщуються відносно лівої кромки наступної шикани на відстань, що 

дорівнює довжині клину відгону. 

7.3.5 На ділянці влаштування шикан ширина проїзної частини може 

бути зменшена. Мінімальна ширина проїзної частини з двома смугами руху 

становить 6,0 м. Типове проектне рішення з влаштування шикан наведено 

у Додатку А. 

7.4 Бічні зсуви 

7.4.1 Вимоги до геометричних параметрів бічних зсувів розширення 

відповідають вимогам п. 7.3 цього стандарту. 

7.4.2 При влаштуванні бічного зсуву необхідно використовувати 

трапецієподібний острівець розширення (рис. 7.3.1), кромка якого повинна 

мати конусність крайової лінії 45 °. Радіус заокруглення кутів острівців 

розширення повинен бути від 0,5 м до 1,0 м. 

7.5 Кільцеві розв’язки  

7.5.1 Проектування кільцевих розв’язок необхідно здійснювати 

відповідно до вимог ДБН В.2.3-4, ДБН В.2.3-5 та ГБН В.2.3-37641918-555. 

7.5.2 Для забезпечення видимості та відведення води на колі 

повинен бути забезпечений поперечний похил від 10 ‰ до 20 ‰. 

7.5.3 Пішохідний перехід слід влаштовувати на відстані понад 5 м 

від виїзду з кільцевої розв’язки, що відповідає довжині одного автомобіля 

від лінії виїзду. 

7.5.4 Типові проектні рішення кільцевих розв’язок наведено у 

Додатку А. 

7.6 Звуження проїзної частини 

7.6.1 Двобічне симетричне (відносно осі проїзної частини) звуження 

проїзної частини виконується шляхом мощення частини узбіччя шириною 

від 0,25 м до 0,75 м або влаштуванням острівців відповідної ширини 

шляхом нанесення розмітки на покритті проїзної частини.  

7.6.2 Довжина ділянки двобічного симетричного звуження ширини 
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проїзної частини становить від 15,0 м до 25,0 м. Довжина клину відгону 

ділянки до ширини звуження становить 5:1, але не менше ніж 1 м. 

7.6.3 При двобічному симетричному звуженні проїзної частини 

мінімальна ширина смуги руху визначається залежно від обмеження 

швидкості руху за таблицею 7.6.1.  

 

Таблиця 7.6.1 – Мінімальна ширина смуги руху для автомобільних 
доріг, вулиць та доріг населених пунктів з двома смугами руху 
Обмеження швидкості руху, км/год Мінімальна ширина смуги руху, м 

60 - 80  3,50  

50  3,25  

40  3,00  

30  2,75  

 

7.6.4 При влаштуванні чокерів мінімальна довжина крайових 

островців трапецієподібної форми становить 6 м у напрямку руху. 

Максимальна ширина чокера становить 2,4 м. 

7.6.5 Чокери повинні мати крайову лінію під кутом 45 °, що створює 

клин відгону при наближенні до ділянки зі звуженою проїзною частиною, та 

30 ° на виході з ділянки зі звуженою проїзною частиною за напрямком руху.  

7.6.6 Ширина звуженої проїзної частини з двома смугами руху 

повинна становити не менше 6 м. Якщо частка вантажних транспортних 

засобів у складі транспортного потоку менше або дорівнює 10 %, ширина 

звуженої смуги руху може бути зменшена до 2,75 м.  

7.6.7 Якщо конус відгону, що створюється розміткою та бордюром 

чокера, використовується як місце паркування, чокери повинні бути 

розміщені до краю смуги руху, щоби сформувати захищені паркувальні 

місця.  

7.6.8 Типові проектні рішення чокерів наведено у Додатку А. 

7.7 Центральні напрямні острівці 

7.7.1 Проектування центрального напрямного острівця 

здійснюється відповідно до ДБН В.2.3-4, ДБН В.2.3-5 та ДСТУ 2735. При 
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проектуванні центрального напрямного острівця, що звужує проїзну 

частину (Додаток А) слід враховувати такі особливості: 

− центральний напрямний острівець має 1,8 м завширшки та 6 м 

завдовжки 6 м; 

− підхід до острівця зміщений ліворуч;   

− центральна вісь острівця створює конус відгону, щоб відокремити 

рух праворуч; 

− мінімальна звужена ширина проїзної частини становить 2,75 м. 

7.7.2 Якщо центральні напрямні острівці є водночас острівцями 

безпеки та розташовані на пішохідних переходах, вони повинні 

відрізнятись за типом покриття, структурою чи кольором, переважно бути 

піднятими над проїзною частиною з можливістю безперешкодного руху 

пішоходів, пристосовані для проходу людей з обмеженими можливостями 

відповідно до вимог ДБН В.2.3-5.  

8 ВИМОГИ ДО ОБЛАШТУВАННЯ 

8.1 Штучні нерівності 

8.1.1 На підходах до штучних нерівностей повинні бути встановлені 

знаки 1.11 згідно з ДСТУ 4100. 

8.1.2 Штучні нерівності повинні бути позначені розміткою 1.22 згідно 

з ДСТУ 2587. 

8.1.3 Для підвищення уваги водіїв штучні нерівності повинні 

візуально відрізнятися від покриття проїзної частини за типом покриття, 

структурою покриття чи кольором. 

8.2 Піднесені пішохідні переходи та перехрестя 

8.2.1 На підходах до піднесених пішохідних переходів та 

перехресть повинні бути встановлені знаки 1.11 згідно з ДСТУ 4100. 

8.2.2 На піднесених пішохідних переходах та перехрестях повинні 

бути встановлені знаки 5.35.1 та 5.35.2 згідно з ДСТУ 4100.  

8.2.3 За необхідності зниження швидкості руху при наближенні до 
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піднесеного пішохідного переходу або піднесеного перехрестя знак 3.29 

згідно з ДСТУ 4100 необхідно дублювати розміткою 1.27 згідно з  

ДСТУ 2587. 

8.2.4 При наближенні до піднесеного пішохідного переходу 

рекомендується влаштування смуг шумових поздовжніх, поперечних, 

ступінчатих однобічних поперечних для психологічного обмеження 

швидкості руху згідно з ДСТУ 8732. 

8.2.5 Піднесені пішохідні переходи та перехрестя повинні бути 

позначені розміткою 1.22 згідно з ДСТУ 2587. 

8.2.6 Піднесені пішохідні переходи та перехрестя повинні мати 

переважно контрастне зовнішнє освітлення відповідно до ДБН В.2.5-28. 

8.2.7 Для підвищення уваги водіїв піднесені пішохідні переходи та 

перехрестя повинні візуально відрізнятися від покриття проїзної частини за 

типом покриття, структурою покриття чи кольором. 

8.3 Шикани  

8.3.1 На підходах до шикан повинні бути встановлені дорожні знаки 

1.31.1, 1.31.2, 1.5.1, 1.5.2 або 1.5.3 згідно з ДСТУ 4100.  

8.3.2 Для підвищення уваги водіїв необхідно застосовувати вставки 

розмічальні дорожні згідно з ДСТУ 4036. 

8.3.3 Острівці, які утворюють шикани, повинні бути обрамлені 

бордюрним каменем висотою 0,15 м. 

8.3.4 На ділянці з шиканами повинна бути забезпечена видимість 

відповідно до ДБН В.2.3-4 та ДБН В.2.3-5. Ділянка з шиканами повинна 

бути освітленою відповідно до ДБН В.2.5-28.  

8.3.5 На ділянці з шиканами повинні бути забезпечені: 

− поверхневий водовідвід згідно ДБН В.2.3-4; 

− мінімальний коефіцієнт зчеплення покриття 0,50 згідно з  

ДСТУ 3587. 

8.4 Бічні зсуви 

8.4.1 Вимоги до облаштування бічних зсувів ідентичні вимогам  
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п. 8.3 цього стандарту. 

8.5 Кільцеві розв’язки 

8.5.1 Кільцеві розв’язки та підходи до них повинні бути обладнані 

знаками згідно з ДСТУ 4100 та позначені розміткою згідно з ДСТУ 2587. 

8.5.2 Штучне освітлення у темну пору доби повинно забезпечувати 

зорове орієнтування водіїв у зоні перехрестя. Розміщення світильників,  

яскравість проїзної частини та рівномірність розподілу яскравості повинні 

відповідати ДБН В.2.3-4 та ДБН В.2.5-28. 

8.6 Звуження проїзної частини 

8.6.1 На підходах до звужень повинні бути встановлені знаки 1.5.3 

згідно з ДСТУ 4100 та вставки розмічальні дорожні згідно з ДСТУ 4036.  

8.6.2 Зміна кількості смуг руху в кожному напрямку повинна бути 

позначена знаками 5.21.1 згідно з ДСТУ 4100 та розміткою 1.19 згідно з 

ДСТУ 2587. 

8.6.3 Острівці, які утворюють чокери, повинні бути обрамлені 

бордюрним каменем висотою 0,15 м. Елементи облаштування чокерів, які 

є одночасно пішохідними острівцями безпеки повинні відповідати вимогам 

ДБН В.2.3-5, ДСТУ 2735, ДСТУ 4100 та ДСТУ 2587. 

8.6.4 При влаштуванні чокерів у межах смуги гальмування слід 

застосовувати текстуровані покриття (цегла та кольоровий 

асфальтобетон), які подають водіям візуальне попередження про звуження 

проїзної частини.  

8.6.5 На ділянці двобічного звуження повинна бути забезпечена 

видимість відповідно до ДБН В.2.3-4 та ДБН В.2.3-5.  

8.6.6 На ділянці з двобічним звуженням повинні бути забезпечені: 

− поверхневий водовідвід згідно ДБН В.2.3-4; 

− мінімальний коефіцієнт зчеплення покриття 0,50 згідно з  

ДСТУ 3587. 

8.6.7 На ділянці влаштування чокерів повинно бути влаштовано 

штучне освітлення згідно з ДБН В.2.5-28. 
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8.7 Центральні напрямні острівці 

8.7.1 Вимоги до облаштування центральних напрямних острівців 

ідентичні вимогам п. 8.6 цього стандарту. 

9 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ 

9.1 Під час виконання робіт з улаштування ЗЗР на дорозі необхідно 

дотримуватись вимог нормативних документів щодо безпеки дорожнього 

руху відповідно до вимог [2], охорони праці відповідно до вимог [5], 

охорони навколишнього середовища, пожежної безпеки, а також вимог 

проектної документації відповідно до вимог [3]. 

9.2 Виконавці робіт на дорозі, регулювальники, а також особи, 

задіяні для встановлення, демонтажу та обслуговування ТЗР, повинні бути 

одягнені в сигнальний одяг 3 класу згідно з ДСТУ EN ISO 20471. 

9.3 ДБМ та ТТЗ, які знаходяться в межах зони дорожніх робіт, 

повинні бути обладнані відповідними розпізнавальними знаками та 

проблисковими маячками жовтого (оранжевого) кольору.  

Примітка. Кількість та місце встановлення застосованих проблискових маячків 

повинна забезпечувати видимість їхніх сигналів з усіх боків ДБМ та ТТЗ. 
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ДОДАТОК А 

(довідковий) 

 

ПРИКЛАДИ ВЛАШТУВАННЯ ЗЗР 

 

А.1 Штучні нерівності 

 

 

Рисунок А.1.1 – Типове проектне рішення штучних нерівностей 
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Рисунок А.1.2 – Проектні позначки поперечного профілю штучних 

нерівностей з синусоїдальною рампою  
 

 
Рисунок А.1.3 – Типове проектне рішення штучних нерівностей 
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Рисунок А.1.4 – Приклади влаштування штучних нерівностей 
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А.2 Піднесені пішохідні переходи та піднесені перехрестя 

 

 

 

Рисунок А.2.1 – Геометричні параметри піднесеного пішохідного переходу 
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Рисунок А.2.2 – Геометричні параметри піднесеного перехрестя з рампою 
синусоїдального профілю 

 

 

 

 

 

 

 



прДСТУ  

 
31 

 

 

Рисунок А.2.3 – Геометричні параметри піднесеного перехрестя з 
рампою параболічного профілю 
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Рисунок А.2.4 – Приклад влаштування піднесеного пішохідного 
переходу 

 

 

 

Рисунок А.2.5 – Приклади влаштування піднесеного перехрестя  
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А.3 Шикани 

 

 

Рисунок А.3.1 – Геометричні параметри шикани напівкруглої форми 
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Рисунок А.3.2 – Геометричні параметри шикани трапецієподібної форми 

 

 

 

Рисунок А.3.3 – Приклади влаштування шикан  
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А.4 Кільцеві перехрестя 

 

 

 
Рисунок А.4.1 – Типовий проект організації міні-кільця 
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Рисунок А.4.2 – Типовий проект організації середнього кільця 
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А.5 Бічні зсуви 

 

 

Рисунок А.5.1 – Типовий проект бічного зсуву 
 

 

Рисунок А.5.2 – Приклади влаштування бічного зсуву 
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А.6 Чокери 

 

Рисунок А.6.1 – Геометричні параметри чокера 

 

 

Рисунок А.6.2 – Приклади влаштування чокера 
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А.7 Напрямні острівці 

 

Рисунок А.7.1 – Геометричні параметри центрального напрямного 
острівця 

 

 

Рисунок А.7.2 – Геометричні параметри напрямного острівця на 
перехресті 
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Рисунок А.7.3 – Приклади влаштування напрямних острівців  

 
 

А.8 Перекривання перехрестя 

 

 
Рисунок А.8.1 – Приклад влаштування діагонального перекривання 
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Рисунок А.8.2 – Приклади влаштування діагонального перекривання 
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Рисунок А.8.3 – Приклад влаштування усіченого перекривання 
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Рисунок А.8.4 – Приклад влаштування медіанного перекривання 
 

 

Рисунок А.8.5 – Приклад влаштування повного перекривання перехрестя 
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Рисунок А.8.5 – Приклади влаштування часткового перекривання 
перехрестя 

 

А.9 Бордюрне розширення 

 

 

Рисунок А.9.1 – Геометричні параметри бордюрного розширення 
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Рисунок А.9.2 – Приклади влаштування бордюрного розширення 
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ДОДАТОК Б 

(довідковий) 

 

АЛГОРИТМ РОЗРОБЛЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ЗДР 

 

1. Вивчити плани забудови, схеми ОДР та схеми руху громадського 

транспорту для району, в якому планується проводити ЗДР. 

2. Ранжування доріг району та встановлення пріоритетності. 

Визначення відповідних заходів на підставі консультацій з власниками 

доріг або вулиць, екстреними службами, перевізниками та місцевими 

мешканцями. 

3. Встановити пріоритети ЗДР (покращення екології та/або 

підвищення безпеки руху). Визначити цілі ЗДР, в т.ч. всі необхідні 

обмеження швидкості руху. 

4. Підготувати попередній проект ЗДР. 

5. Обговорити попередній проект ЗДР з представниками екстрених 

служб та перевізниками. 

6. Громадське обговорення попереднього проекту ЗДР з місцевими 

жителями, підприємствами та громадськими організаціями. 

7. Оцінити отримані результати. 

а) якщо консенсусу не досягнуто, відмовитися від проекту ЗДР або 

переглянути застосовані в ньому рішення. 

б) якщо консенсусу досягнуто, продовжити роботу. 

8. Підготувати проект ЗДР з урахуванням отриманих зауважень та 

пропозицій. 

9. Надіслати проект ЗДР на відгук всім, на кого він може вплинути. 

10. Оцінити отримані результати. 

а) якщо консенсусу не досягнуто, відмовитися від проекту ЗДР або 

переглянути застосовані в ньому рішення. 

б) якщо консенсусу досягнуто, продовжити роботу. 
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11. Отримати всі необхідні для впровадження проекту ЗДР дозволи та 

погодження. 

12. Впровадити проект ЗДР. 

13. Відстежити вплив ЗДР, починаючи через декілька місяців після 

закінчення робіт з впровадження, надавши можливість учасникам 

дорожнього руху та громадськості пристосуватись до нових умов, за умови 

якщо не виявлено серйозних проблем. 

14. Вивчити отримані результати, щоб з'ясувати, чи потрібні будь-які 

зміни та використати набутий досвід для подальших проектів. 

Оприлюднити результати моніторингу, особливо для громадськості. 

15. Повторно відстежити вплив ЗДР через три роки, щоб встановити 

вплив на виникнення ДТП, особливо для схем, що розробляються перш за 

все підвищення безпеки руху. Оприлюднити результати моніторингу, 

особливо для громадськості. 
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ДОДАТОК В 

(довідковий) 
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2 Правила дорожнього руху, затверджені постановою Кабінету 

міністрів України від 10 жовтня 2001 року №1306 

3 Закон України "Про дорожній рух" від 30 червня1993 року  

№ 3353-XII 

4 Р В.2.3-218-03449261-507:2006 Рекомендації по застосуванню 

пристроїв примусового зниження швидкості згідно з ДСТУ 4123 

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

ремонту та утримання автомобільних доріг 
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