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НАЦІОНАЛЬНИЙ CТАНДАРТ УКРАЇНИ 

 

Безпека дорожнього руху 
Автомобільні дороги 

ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЬ І ДІЛЯНОК КОНЦЕНТРАЦІЇ  
ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД 

 
Road Safety 
Motor roads 

DETERMINING OF PLACES AND AREAS OF CONCENTRATION  
OF TRAFFIC ACCIDENTS (BLACK SPOTS) 

Чинний від 20 -   -  

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ  

1.1 Цей стандарт установлює методику визначення місць і ділянок 

концентрації дорожньо-транспортних пригод (далі ― ДТП) за даними 

лінійного (картографічного) аналізу ДТП на автомобільних дорогах 

загального користування України, а також на вулицях та дорогах 

населених пунктів (далі ― автомобільні дороги). 

1.2 Цей стандарт застосовують у як методичне забезпечення 

виконання статті 9 [1] для планування, розроблення та здійснення 

заходів з покращення умов безпеки руху на автомобільних дорогах у 

процесі їхньої експлуатації. 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні 

стандарти: 

ДСТУ 2587:2010 Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. 

Загальні технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування 

ДСТУ 2935:2018 Безпека дорожнього руху. Терміни та визначення 

понять 

………………… 
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ДСТУ 3587-97 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, 

вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану 

ДСТУ 4036-2001 Безпека дорожнього руху. Вставки розмічальні 

дорожні. Загальні технічні вимоги 

ДСТУ 4092-2002 Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні. 

Загальні технічні вимоги, правила застосування та вимоги безпеки 

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 8745:2017 Автомобільні дороги. Методи вимірювання 

нерівностей основи і покриття дорожнього одягу 

ДСТУ 8746:2017 Автомобільні дороги. Методи вимірювання зчіпних 

властивостей поверхні дорожнього покриття 

ДСТУ 8747:2017 Автомобільні дороги. Види та переліки робіт з 

ремонтів та експлуатаційного утримання  

ДСТУ 8749:2017 Безпека дорожнього руху. Огородження та 

організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт 

ДСТУ 8751:2017 Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні і 

напрямні пристрої. Правила використання. Загальні технічні вимоги  

ДСТУ 8752:2017 Безпека дорожнього руху. Проект організації 

дорожнього руху. Правила розроблення, побудови, оформлення. Вимоги 

до змісту. 

ДСТУ 8824:2019 Автомобільні дороги. Визначення інтенсивності 

руху та складу транспортного потоку 

ДСТУ 8894:2019 Безпека дорожнього руху. Лінійний аналіз 

аварійності та оцінювання умов безпеки руху на автомобільних дорогах 
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ДСТУ Б В.2.3-10-2003 Споруди транспорту. Огородження дорожнє 

парапетного типу. Загальні технічні умови 

ДСТУ Б В.2.3-11-2004 Споруди транспорту. Огородження дорожнє 

перильного типу. Загальні технічні умови 

ДСТУ Б В.2.3-12-2004 Споруди транспорту. Огородження дорожнє 

металеве бар’єрного типу. Загальні технічні умови. 

Примітка. Чинність стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, 

перевіряють згідно з офіційними виданнями національного органу стандартизації ― 

каталогом національних нормативних документів і щомісячними покажчиками 

національних стандартів. 

Якщо стандарт, на який є посилання, замінено новим або до нього внесено 

зміни, треба застосовувати новий стандарт, охоплюючи всі внесені зміни до нього. 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

У цьому стандарті вжито терміни, наведені: 

― у [2] ― автомобільна дорога загального користування, орган 

управління; 

― у [3] ― дорожньо-транспортна пригода (далі ― ДТП), 

перехрестя; 

― у [4] ― загиблі, облік, травмовані; 

― у ДБН В.2.3-4 [6] ― горбиста місцевість; 

―  у ДБН В.2.3-5 [7] ― вулиці населених пунктів, дороги населених 

пунктів; 

― у ДСТУ 2935 ― безпека дорожнього руху, дорожні умови, 

транспортний засіб (далі ― ТЗ), організація дорожнього руху (далі ― 

ОДР); 

― у ДСТУ 8894 ― аварійно-небезпечна ділянка, власник 

автомобільних доріг, коефіцієнт пригод (далі ― Кпр); лінійний аналіз 

аварійності, лінійний розподіл аварійності, оцінка умов безпеки руху; 

Нижче подано терміни, додатково використані у цьому стандарті, 

які вживаються в такому значенні:  

 



прДСТУ… 

4 

3.1 державна статистична звітність про ДТП 

Збирання органами державної статистики відомостей, що 

надходять від Національної поліції України про ДТП, що призвели до 

загибелі або травмування людей та матеріальних збитків, а також про 

пригоди, що призвели тільки до матеріальних збитків  

3.2 дуже небезпечні місця (ділянки) концентрації ДТП 

Місця (ділянки) автомобільної дороги, де значення Кпр перевищує 

значення 1,20, за умови врахування ДТП тільки з загиблими та/або 

травмованими, або перевищує значення 1,96, за умови врахування всіх 

ДТП 

3.3 малонебезпечні місця (ділянки) концентрації ДТП 

Місця (ділянки) автомобільної дороги, для яких значення Кпр  

знаходиться в межах від 0,41 до 0,80 при умові врахування ДТП тільки з 

загиблими та/або травмованими, або в межах від 1,45 до 1,70 при умові 

врахування всіх ДТП 

3.4 наукова установа, яка займається питаннями з безпеки 

руху та розробкою заходів її поліпшення (далі ― наукова установа) 

Визначена центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері дорожнього господарства та управління 

автомобільними дорогами загального користування державного 

значення (далі ― центральний орган управління) згідно з [2] наукова 

установа, яка уповноважена здійснювати координацію, узагальнення і 

аналіз діяльності згідно з 5.4, 7.2 з виконанням аналітичної та дорадчої 

функцій 

3.5 небезпечні місця (ділянки) концентрації ДТП 

Місця (ділянки) автомобільної дороги, де значення Кпр  знаходиться 

в межах від 0,81 до 1,20 за умови врахування ДТП тільки з загиблими 

та/або травмованими, або в межах від 1,71 до 1,96 за умови врахування 

всіх ДТП 
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3.6 недоліки в технічному стані автомобільних доріг 

Невідповідність технічного стану автомобільної дороги вимогам 

будівельних норм та нормативних документів 

3.7 недоліки в експлуатаційному утриманні доріг 

Невідповідність експлуатаційного стану елементів ділянки 

автомобільної дороги вимогам будівельних норм та  нормативних 

документів 

3.8 перегон 

Ділянка автомобільної дороги між сусідніми перехрестями. 

4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ 

У цьому стандарті вжито такі скорочення: 

GPS ― система глобального позиціонування; 

ВДМ ― вулично-дорожня мережа; 

ДТП ― дорожньо-транспортна пригода; 

Кпр ― коефіцієнт пригод; 

МВС ― Міністерство внутрішніх справ;  

ОДР ― організація дорожнього руху; 

ТЗ ― транспортний засіб. 

5 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

5.1 Цей стандарт поширюється на виявлення місць і ділянок 

концентрації ДТП на автомобільних дорогах з урахуванням аварійності 

трьох останніх повних календарних років.  

5.2 Виявлення місць і ділянок концентрації ДТП на автомобільних 

дорогах проводиться власниками автомобільних доріг відповідно до [1] 

щорічно в першому кварталі поточного року на основі аналізу лінійного 

розподілу аварійності відповідно до ДСТУ 8894. Ця інформація 

включається до державної статистичної звітності. 
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5.2.1 У першу чергу проводять аналіз лінійного розподілу 

аварійності з загиблими та/або травмованими, а потім ДТП з загиблими 

та/або травмованими та з матеріальним збитком. 

5.3 Всі визначені місця (ділянки) концентрації ДТП підлягають 

комісійному обстеженню власниками доріг за участю представників 

Національної поліції України та наукової установи для аналізу причин 

виникнення аварійності та призначення заходів, спрямованих на 

ліквідацію місць і ділянок концентрації ДТП у першому півріччі, з метою 

складання власниками автомобільних доріг планів по виконанню заходів 

щодо ліквідації місць і ділянок концентрації ДТП і їх фінансування. 

5.4 Основним принципом призначення заходів з безпеки 

дорожнього руху в місцях та на ділянках концентрації ДТП є ліквідація 

недоліків в експлуатаційному утриманні та технічному стані 

автомобільних доріг, які впливають на виникнення місць і ділянок 

концентрації ДТП. 

5.5 За результатами обстеження місце чи ділянку концентрації 

ДТП необхідно ставити на облік власнику автомобільної дороги, який 

обслуговує конкретну ділянку автомобільної дороги та територіальному 

підрозділу Національної поліції України, про що складається акт 

відповідно до додатка А. 

5.6 Використовуються та аналізуються види ДТП без деталізації та 

з деталізацією відповідно до таблиці Б.1 додатка Б. 

5.7 Порушення правил дорожнього руху відповідно до [2], які 

розглядають під час аналізування ДТП, надані у таблиці 5.1  
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Таблиця 5.1 ― Перелік порушень правил дорожнього руху, які 

зафіксовані в картці обліку ДТП  

Код 
Порушення правил дорожнього руху, зафіксовані  

в картці обліку ДТП: 

1 2 

Порушення правил дорожнього руху водіями: 

01 керування транспортним засобом в нетверезому стані 

02 перевищення встановленої швидкості 

03 перевищення безпечної швидкості 

04 невиконання вимог сигналів регулювання 

05 порушення правил перевезення пасажирів 

06 порушення правил маневрування 

07 порушення правил проїзду пішохідних переходів 

08 порушення правил проїзду зупинок громадського транспорту 

09 порушення правил користування освітлювальними приладами 

10 порушення правил надання безперешкодного проїзду 

11 порушення правил зупинки та стоянки ТЗ 

12 порушення правил проїзду залізничних переїздів 

13 порушення правил перевезення вантажів 

14 порушення правил буксирування 

15 порушення правил обгону 

16 виїзд на смугу зустрічного руху 

17 порушення правил проїзду перехресть 

18 управління несправним ТЗ  

19 недотримання дистанції 

20 перевтома, сон водія за кермом 

21 порушення правил проїзду великогабаритних та великовагових 

ТЗ 
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Кінець таблиці 5.1 

1 2 

Порушення правил дорожнього руху пішоходами: 

22 перехід через дорогу у невстановленому місці 

23 невиконання вимог сигналів регулювання пішоходами 

24 неочікуваний вихід на проїзну частину 

25 пішохід у нетверезому стані 

5.8 Під час аналізу ДТП розглядаються недоліки в 

експлуатаційному утриманні, які були відмічені в картках обліку ДТП 

відповідно до таблиці 5.2. 

Таблиця 5.2 ― Перелік недоліків в експлуатаційному утриманні 

автомобільних доріг, які зафіксовані в картці 

обліку ДТП  

Код 
Недоліки в експлуатаційному утриманні автомобільних 

доріг, зафіксовані в картці обліку ДТП 

1 2 

01 слизьке покриття 

02 нерівне покриття  

03 наявність на покритті ямок та руйнувань 

04 незадовільний стан узбіччя 

05 наявність перешкод на проїзній частині 

06 
невідповідність обладнання залізничного переїзду нормативним 

вимогам 

07 
наявність дерев, опор освітлення, рекламоносіїв, розміщених з 

порушенням діючих норм 

08 відсутність тротуарів (пішохідних доріжок) в населених пунктах 

09 
невідповідність транспортного та/або пішохідного огородження 

нормативним вимогам 
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Кінець таблиці 5.2 

1 2 

10 
невідповідність огородження місць проведення дорожньо-

будівельних робіт нормативним вимогам 

11 
відсутність дорожніх знаків, передбачених дислокацією, або їх 

неправильне застосування 

12 
відсутність світлофорів, передбачених дислокацією, або їх 

несправність  

13 відсутність дорожньої розмітки або її неправильне застосування 

14 
обмеження видимості на перехресті, повороті, залізничному 

переїзді, пішохідному переході 

15 незабезпеченість відведення води з проїзної частини 

16 винос бруду 

17 
відсутність огородження в місцях проведення дорожніх робіт чи 

їх невідповідність нормативним вимогам  

18 сніговий накат 

19 ожеледиця 

20 ніч, штучне освітлення не увімкнуте 

21 ніч, штучне освітлення відсутнє  

22 ніч, штучне освітлення не відповідає нормативним вимогам  

6 ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЬ І ДІЛЯНОК КОНЦЕНТРАЦІЇ ДТП 

6.1 Визначення місць і ділянок концентрації ДТП на 

автомобільних дорогах загального користування  

6.1.1 До місць концентрації ДТП відносяться ділянки дороги 

протяжністю до 150 м у населеному пункті та протяжністю до 250 м за 

його межами, на яких протягом визначеного періоду відповідно до 5.1 

кількість ДТП становить дванадцять та більше або чотири та більше з 
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загиблими та/або травмованими, а значення коефіцієнта пригод Кпр 

перевищує 1,44, за умови врахування всіх ДТП (з загиблими та/або 

травмованими і з матеріальним збитком) або 0,40, за умови врахування 

ДТП тільки з загиблими та/або травмованими. 

6.1.2 До ділянок концентрації ДТП відносяться ділянки дороги, 

протяжністю більше ніж 150 м у населеному пункті та більше ніж 250 м за 

межами населеного пункту, на якій протягом визначеного відповідно до 

5.1 періоду кількість ДТП становить дванадцять та більше, за умови що 

відстань між сусідніми ДТП не перевищує 150 м або чотири та більше 

ДТП з загиблими та/або травмованими, якщо відстань між сусідніми ДТП 

не перевищує 300 м, а значення коефіцієнта пригод перевищує 1,44, за 

умови врахування всіх ДТП (з загиблими та/або травмованими і з 

матеріальним збитком), або 0,40, за умови врахування ДТП тільки з 

загиблими та/або травмованими. 

6.1.3 Коефіцієнт пригод, Кпр, пригод на 1 млн. автомобіле-

кілометрів пробігу, для місць (ділянок) концентрації ДТП визначають 

відповідно для кількості ДТП з загиблими та/або травмованими чи 

загальної їх кількості за формулою (6.1): 

   (6.1) 

де Z ― кількість ДТП на місці чи ділянці концентрації ДТП, шт.; 

t ― кількість років спостереження за розподілом ДТП згідно з 

5.1; 

N ― середньорічна добова інтенсивність руху за останній рік 

періоду спостереження за розподілом ДТП на ділянці 

дороги, авт/добу; 

L ― довжина ділянки, км (не враховується для коротких 

ділянок протяжністю менш ніж один кілометр). 

LNt

Z
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6.1.3.1 У разі сезонного коливання добової інтенсивності руху 

більше ніж на 20 %, інтенсивність руху визначають інтерполяцією за 

формулою (6.2): 

    (6.2) 

де Z1, Z2, ..., Zn ― кількість ДТП за відповідні сезони (місяці) року,  

шт.; 

N1, N2, ..., Nn ― середньодобова інтенсивність руху за сезони 

(місяці) року, в які скоєно ДТП, авт/добу. 

Граничні значення інтенсивності руху для визначення місць 

(ділянок) концентрації ДТП наведено в додатку В. 

6.1.3.2 Під час визначення місця чи ділянки концентрації ДТП за 

даними лінійного розподілу аварійності з загиблими та/або 

травмованими, в картку обліку місця чи ділянки концентрації ДТП 

потрібно заносити дані про наявну аварійність з матеріальним збитком з 

метою детального аналізу причин скоєння ДТП. 

6.1.4 Дані щодо інтенсивності руху на автомобільних дорогах 

загального користування повинні бути надані власниками автомобільних 

доріг. За їх відсутності необхідно визначати інтенсивність руху відповідно 

до ДСТУ 8824. 

6.1.5 Оцінювання кожного нового місця чи ділянки концентрації 

ДТП за ступенем небезпеки здійснюється шляхом визначення 

коефіцієнта пригод, Кпр згідно з формулою (6.1). 

6.1.6 Адресу місця чи ділянки концентрації ДТП потрібно 

визначати за розміщенням адреси першої та останньої ДТП на ділянці їх 

концентрації (км + м ― км + м). 

6.1.7 Довжина місця чи ділянки концентрації ДТП дорівнює 

фактичній довжині і визначається як різниця між місцем скоєння 

n
Z...

2
Z

1
Z

n
N

n
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2
N

2
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1
N
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(адресою) останньої та першої ДТП на визначеній ділянці їх 

концентрації. 

6.1.8 На визначені місця чи ділянки концентрації ДТП власники 

доріг повинні попередньо скласти картки обліку місць (ділянок) 

концентрації ДТП на автомобільних дорогах загального користування 

відповідно до додатка Г. 

6.1.8.1 У картках обліку місць (ділянок) концентрації ДТП 

необхідно зазначати наступні дані про аварійність: 

а) точне місце скоєння ДТП (км + м); 

б) дату та час скоєння кожної ДТП; 

в) день тижня; 

г) вид ДТП згідно з таблицею Б.1 додатка Б; 

д) причини та обставини за яких сталася ДТП:  

― недоліки в організації дорожнього руху чи незадовільний стан 

утримання ділянки дороги, що сприяли виникненню ДТП, якщо такі 

відмічені в картці обліку ДТП чи протоколах огляду місця скоєння ДТП; 

― особливості виникнення кожної ДТП, що можна визначити із 

складеної схеми ДТП чи опису причин скоєння ДТП, які зафіксовані в 

картці обліку ДТП (такі як: при «наїзді на пішохода» останній рухався 

вздовж дороги чи переходив дорогу, на пішохідному переході чи поза 

ним тощо; при «зіткненні» ― лобове, дотичне тощо); 

―  порушення правил дорожнього руху його учасниками (якщо 

це зафіксовано в картці обліку ДТП чи протоколах огляду місця скоєння 

ДТП); 

е) тяжкість наслідків (кількість людей, що загинули або були 

травмовані); 

ж) номер облікової картки ДТП; 

и) схему місця (ділянки) концентрації ДТП із зазначенням ситуації, 

геометричних характеристик плану, поздовжнього та поперечного 

профілю на цих та суміжних ділянках у межах зазначених згідно з 7.4.1. 
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6.2 Визначення місць і ділянок концентрації ДТП на вулицях і 

дорогах населених пунктів 

6.2.1 До місць концентрації ДТП на ВДМ населених пунктів 

потрібно відносити обмежені за довжиною (до 50 метрів) ділянки вулиць 

або доріг, перехрестя, зупинки пасажирського транспорту загального 

користування, наземні пішохідні переходи, залізничні переїзди, штучні 

споруди та інші елементи ВДМ, на яких має місце критерій, зазначений у 

таблиці 6.1  

Таблиця 6.1 ― Критерій визначення місць (ділянок) концентрації 

ДТП на ВДМ населених пунктів згідно з [5] 

Міста 
Кількість 

населення,  
тис. чол. 

Кількість ДТП з загиблими та 
або травмованими, що скоєні 

протягом: 

одного року трьох років 

Найкрупніші 

(найзначніші) 
Понад 800 ≥ 5 ≥ 10 

Крупні 

(значні) 
Понад 500 до 800 ≥ 4 ≥ 7 

Великі Понад 250 до 500                     ≥ 3 ≥ 5 

Середні Понад 50 до 250  ≥ 3 ≥ 4 

Малі До 50   ≥ 2 ≥ 3 

6.2.2 До ділянок концентрації ДТП на ВДМ населених пунктів 

потрібно відносити частину вулиці між перехрестями з одноманітними 

умовами руху протяжністю від 50 м до 150 м, на яких має місце критерій, 

зазначений у таблиці 6.1 

6.2.3 Визначення та облік місць (ділянок) концентрації ДТП на 

ВДМ населених пунктів проводиться її власниками щорічно в першому 

кварталі поточного року на основі обліку ДТП в єдиній інформаційній 

системі МВС. 

6.2.4 Адресу місця чи ділянки концентрації ДТП потрібно 

визначати: 
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а) для перегону, зупинок пасажирського транспорту, пішохідного 

переходу ― за назвою вулиці, де визначено місце (ділянку) концентрації 

ДТП з уточненням номера будинку, найближчого за розташуванням до 

даного місця (ділянки) концентрації ДТП; 

б) для перехрестя ― за назвою вулиць, що перетинаються; 

6.2.5 Довжина місця чи ділянки концентрації ДТП дорівнює 

фактичній довжині і визначається як різниця між місцем скоєння 

(адресою) останньої та першої ДТП на визначеній ділянці їх 

концентрації. 

6.2.6 На визначені місця (ділянки) концентрації ДТП власники доріг 

повинні попередньо скласти картки обліку місць (ділянок) концентрації 

ДТП на ВДМ населених пунктів відповідно до додатка Д. 

6.2.6.1 У картках обліку місць (ділянок) концентрації ДТП 

необхідно зазначати наступні дані про аварійність: 

а) точне місце скоєння ДТП з GPS ― координатами; 

б) дату та час скоєння кожної ДТП; 

в) день тижня; 

г) вид ДТП згідно з таблицею Б.1 додатка Б; 

д) причини та обставини за яких сталася ДТП:  

― недоліки в організації дорожнього руху чи незадовільний 

стан утримання ділянки дороги, що сприяли виникненню ДТП, якщо такі 

відмічені в картці обліку ДТП чи протоколах огляду місця скоєння ДТП; 

― особливості виникнення кожної ДТП, що можна визначити із 

складеної схеми ДТП чи опису причин скоєння ДТП, які зафіксовані в 

картці обліку ДТП (такі як: при «наїзді на пішохода» останній рухався 

вздовж дороги чи переходив дорогу, на пішохідному переході чи поза 

ним тощо; при «зіткненні» ― лобове, дотичне тощо); 

―  порушення правил дорожнього руху його учасниками (якщо 

це зафіксовано в картці обліку ДТП чи протоколах огляду місця скоєння 

ДТП); 
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е) тяжкість наслідків (кількість людей, що загинули або були 

травмовані); 

ж) номер облікової картки ДТП; 

и) схему місця (ділянки) концентрації ДТП із зазначенням ситуації, 

геометричних характеристик плану, поздовжнього та поперечного 

профілю на цих та суміжних ділянках в межах зазначених згідно з 7.5.1. 

7 ОБСТЕЖЕННЯ МІСЦЬ (ДІЛЯНОК) КОНЦЕНТРАЦІЇ ДТП. 

ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ З ПОКРАЩАННЯ БЕЗПЕКИ РУХУ 

7.1 Заходи з удосконалення дорожніх умов в місцях та на ділянках 

концентрації ДТП потрібно розробляти з урахуванням видів ДТП та 

детального аналізу причин їх скоєння, за даними карток обліку ДТП. 

7.2 Під час щорічного (з дотриманням вимог 5.3) комісійного 

обстеження місць (ділянок) концентрації ДТП необхідно встановити і 

зафіксувати існуючі дорожні умови та перевірити наявність чи відсутність 

недоліків в експлуатаційному стані та утриманні автомобільних доріг, 

організації дорожнього руху, що сприяли виникненню зафіксованих видів 

ДТП та можуть впливати в подальшому на виникнення аварійності на 

даній ділянці дороги. 

7.3 Обстеження місць (ділянок) концентрації ДТП проводиться 

візуально або із застосуванням, у разі необхідності, спеціальних 

приладів та засобів у відповідності з вимогами нормативних документів. 

7.4 Обстеження місць (ділянок) концентрації ДТП на 

автомобільних дорогах загального користування. 

7.4.1 Для визначення заходів з підвищення безпеки руху в місцях 

(на ділянках) концентрації ДТП на автомобільних дорогах загального 

користування потрібно ретельно обстежити дорожні умови на суміжних з 

ними ділянках по 300 м в обох напрямках руху; за умови горбистої 

місцевості ― додатково по 500 м в обох напрямках руху для виявлення 
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впливу дорожніх умов на суміжних ділянках на аварійність виявленого 

місця (ділянки) концентрації ДТП. 

7.4.2 При комісійному обстеженні місць (ділянок) концентрації ДТП 

на автомобільних дорогах загального користування необхідно: 

а) визначити інтенсивність руху, якщо такі дані не були отримані 

попередньо;  

б) провести додаткові заміри транспортно―експлуатаційних 

показників дорожніх покриттів;  

в) визначити відповідність геометричних параметрів і 

характеристик, стану облаштування автомобільних доріг та застосування 

технічних засобів чинним нормативним документам та проекту (схемі) 

організації дорожнього руху згідно з ДСТУ 3587, ДСТУ 8745, ДСТУ 8752; 

г) детально проаналізувати види ДТП та причини їх скоєння в тому 

числі з урахуванням сезонного утримання доріг та пори доби (день, ніч, 

сутінки); 

д) визначити заходи підвищення безпеки руху шляхом ліквідації 

недоліків в експлуатаційному утриманні, експлуатаційному стані доріг та 

ліквідації причин, пов’язаних з виникненням аварійності на даній ділянці 

дороги. 

7.5 Обстеження місць (ділянок) концентрації ДТП на ВДМ 

населених пунктів. 

7.5.1 Для визначення заходів з підвищення безпеки руху в місцях 

(на ділянках) концентрації ДТП на ВДМ населених пунктів потрібно 

ретельно обстежити дорожні умови на суміжних з ними ділянках: по 50 м 

в усіх напрямках для перехрестя; по 100 м в обох напрямках ― для 

перегону для виявлення впливу дорожніх умов на суміжних ділянках на 

аварійність виявленого місця (ділянки) концентрації ДТП. 

7.6 Для призначення заходів з підвищення безпеки руху та 

визначення впливу дорожніх чинників на виникнення певних видів ДТП, 
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причин та обставин їх скоєння рекомендується використовувати 

інформацію, наведену в додатках Е, Ж. 

7.7 Заходи з підвищення безпеки руху та зниження аварійності в 

місцях (на ділянках) концентрації ДТП чи суміжних з ними ділянках, 

підлягають виконанню у повному обсязі у строки, зазначені в картці 

обліку місця (ділянки) концентрації ДТП. 

7.8 Заходи з удосконалення дорожніх умов у місцях і на ділянках 

концентрації ДТП розділяють на три групи: невідкладні, першочергові, 

перспективні. 

7.8.1 Невідкладні заходи ― заходи, які можуть бути здійснені у 

процесі експлуатаційного утримання згідно з ДСТУ 8747, а саме: 

а) профілювання та планування узбіч і укосів на окремих ділянках; 

б) забезпечення водовідводу з поверхні дорожнього одягу і 

земляного полотна; 

в) забезпечення освітлення на ділянках доріг у межах населених 

пунктів, на транспортних розв’язках, штучних спорудах, де встановлено 

потребу освітлення згідно з [6], [7], [8], ДСТУ 3587; 

г) встановлення нових та заміна пошкоджених існуючих дорожніх 

знаків, встановлення напрямних пристроїв, світлоповертаючих елементів 

згідно з ДСТУ 4100, ДСТУ 8751; 

д) нанесення або поновлення дорожньої розмітки з використанням, 

за необхідності, вставок розмічальних дорожніх згідно з ДСТУ 2587, 

ДСТУ 4036;  

е) обрізання гілок дерев та ліквідація чагарникової порослі на 

узбіччях і смузі відведення з метою забезпечення нормативної бокової 

видимості та видимості дорожніх знаків; 

ж) інші заходи, що відносяться до експлуатаційного утримання 

доріг. 
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7.8.2 Першочергові заходи ― заходи, що виконують у процесі 

поточного (планово-попереджувального) ремонту, згідно з ДСТУ 8747 і 

включають в себе: 

а) влаштування поверхневих обробок та інших шарів зносу для 

підвищення шорсткості, поліпшення рівності покриттів і вирівнювання 

поперечного профілю; 

б) ремонт елементів дорожнього освітлення; 

в) ліквідація неорганізованих з’їздів; 

г) ремонт віражів на горизонтальних кривих; 

д) влаштування і ремонт огороджень у небезпечних місцях; 

е) інші роботи з поточного ремонту, виконання яких може сприяти 

попередженню аварійності на конкретному місці (ділянці) концентрації 

ДТП.  

7.8.3 Перспективні заходи ― заходи, що можуть бути виконані при 

капітальному ремонті та реконструкції автомобільних доріг згідно з  

ДСТУ 8747, такі як: 

а) зміна геометричних параметрів автомобільної дороги у плані та 

профілі; 

б) будівництво нових мостів, шляхопроводів, транспортних 

розв’язок, доріг в обхід населених пунктів, пішохідних переходів в різних 

рівнях, перехідно-швидкісних смуг, встановлення огороджень у 

небезпечних місцях, довжиною понад 500 м; 

в) влаштування автобусних зупинок, автопавільйонів, майданчиків 

для зупинки транспортних засобів; 

г) влаштування системи водовідводу; 

д) влаштування тротуарів, велосипедних доріжок довжиною більше 

ніж 500 м; 

е) інші роботи, передбачені при виконанні капітального ремонту та 

реконструкції, які включаються до проектно-кошторисної документації у 

встановленому порядку. 



прДСТУ… 

19 

7.9 На взяті на облік місця (ділянки) концентрації ДТП власниками 

доріг складаються картки обліку місць (ділянок) концентрації ДТП з 

переліком призначених заходів і зазначенням строків їх виконання, які 

завіряють члени комісії.  

7.10 Контроль виконання запланованих заходів у місцях (на 

ділянках) концентрації ДТП здійснюють при комісійних обстеженнях. У 

разі виконання запланованих заходів, коли не досягнуто зменшення 

аварійності, розробляють додаткові заходи, спрямовані на підвищення 

безпеки руху. 

7.11 Виявлені місця (ділянки) концентрації ДТП позначають 

протягом 5 днів з часу взяття на облік дорожніми знаками 1.41 «Місце 

концентрації ДТП» разом з відповідною табличкою 7.21.1 ― 7.21.4 «Вид 

небезпеки» згідно з ДСТУ 4100. 

8 ОБЛІК МІСЦЬ І ДІЛЯНОК КОНЦЕНТРАЦІЇ ДТП 

8.1 Картка обліку місця (ділянки) концентрації ДТП підлягає 

остаточному оформленню протягом семи днів після комісійного 

обстеження місця (ділянки) концентрації ДТП та призначення заходів 

щодо вдосконалення дорожніх умов. 

8.1.1 На зворотній стороні картки обліку місця (ділянки) 

концентрації ДТП необхідно схематично нанести ситуацію (у вигляді 

ескізу довільного масштабу чи копії електронного паспорта дороги або 

ксерокопії схеми організації дорожнього руху відповідного місця (ділянки) 

концентрації ДТП). 

8.2 Копії карток місць (ділянок) концентрації ДТП власники 

автомобільної дороги у протягом семи днів надають структурним 

підрозділам, відповідальним за експлуатаційне утримання ділянок 

автомобільних доріг для реалізації призначених заходів, територіальним 

підрозділам Національної поліції для контролю виконання заходів та, з 
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річними звітами, центральному органу управління автомобільними 

дорогами. 

8.3 Після обстеження всіх попередньо виявлених та існуючих місць 

(ділянок) концентрації ДТП на автомобільних дорогах загального 

користування, які обслуговує конкретний власник автомобільної дороги, 

складають загальний Акт наявності місць (ділянок) концентрації ДТП 

відповідно до додатка И, в якому вказується назва власника 

автомобільних доріг, назви доріг, адреси місць (ділянок) концентрації 

ДТП та їх загальна кількість. Акт завіряється членами комісії. 

9 ОЦІНЮВАННЯ МІСЦЬ І ДІЛЯНОК КОНЦЕНТРАЦІЇ ДТП НА 

АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРОГАХ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ЗА 

СТУПЕНЕМ НЕБЕЗПЕКИ  

9.1 Місця та ділянки концентрації ДТП за ступенем небезпеки 

дорожніх умов для руху транспортного потоку оцінюються як 

малонебезпечні, небезпечні та дуже небезпечні в залежності від 

значення коефіцієнта пригод, Кпр наведеного в таблиці 9.1 та 9.2. 

Таблиця 9.1 ― Оцінювання місць (ділянок) концентрації ДТП за 

ступенем небезпеки для руху транспортного 

потоку за умови врахування ДТП з загиблими 

та/або травмованими 

Граничні значення коефіцієнта 

пригод, Кпр 

Ступінь небезпеки дорожніх умов 

для руху транспортного потоку 

0,41—0,80 малонебезпечні 

0,81—1,20 небезпечні 

> 1,20 дуже небезпечні 
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Таблиця 9.2 ― Оцінювання місць (ділянок) концентрації ДТП за 

ступенем небезпеки для руху транспортного 

потоку при врахуванні всіх ДТП (з загиблими 

та/або травмованими та з матеріальним збитком) 

Граничні значення коефіцієнта 

пригод, Кпр 

Ступінь небезпеки дорожніх умов 

для руху транспортних потоків 

1,45—1,70 малонебезпечні 

1,71—1,96 небезпечні 

> 1,96 дуже небезпечні 

10 ЗНЯТТЯ З ОБЛІКУ МІСЦЬ І ДІЛЯНОК КОНЦЕНТРАЦІЇ ДТП 

10.1 Зняття з обліку місць (ділянок) концентрації ДТП на 

автомобільних дорогах загального користування. 

10.1.1 Зняття з обліку місць (ділянок) концентрації здійснюють за 

результатами аналізу лінійного розподілу ДТП під час щорічного 

комісійного обстеження місць (ділянок) концентрації ДТП: 

а) за умови зниження аварійності до рівня, при якому не 

виконуються вимоги 6.1.1, 6.1.2; 

б) після виконання капітального ремонту або реконструкції, за 

умови впровадження призначених заходів для ліквідації місця (ділянки) 

концентрації ДТП. 

10.2 Зняття з обліку місць (ділянок) концентрації ДТП на ВДМ 

населених пунктів. 

10.2.1 Зняття з обліку місць (ділянок) концентрації ДТП здійснюють 

за результатами аналізу обліку ДТП в єдиній інформаційній системі МВС 

під час щорічного комісійного обстеження місць (ділянок) концентрації 

ДТП: 

а) за умови зниження аварійності до рівня, при якому не 

виконуються вимоги 6.2.1, 6.2.2; 
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б) після виконання капітального ремонту або реконструкції, за 

умови впровадження призначених заходів для ліквідації місця (ділянки) 

концентрації ДТП. 

10.3 Зняття з обліку проводиться спільним рішенням представників 

власника ділянки дороги, Національної поліції України та наукової 

установи.  

10.4 Рішення про зняття з обліку місць і ділянок концентрації ДТП 

оформлюють протягом семи днів актом відповідно до додатка К. 

10.5 Картка обліку місця (ділянки) концентрації ДТП після зняття з 

обліку повинна зберігатись три роки. 

10.6 Після зняття з обліку місця (ділянки) концентрації ДТП 

дорожні знаки 1.41 «Місце концентрації ДТП» разом з відповідною 

табличкою 7.21.1―7.21.4 «Вид небезпеки» необхідно демонтувати в 

тижневий термін, якщо їх наявність не передбачена іншими причинами. 

10.7 Для визначення ефективності впроваджених заходів з 

підвищення безпеки дорожнього руху в місцях (на ділянках) концентрації 

ДТП потрібно порівнювати аварійність на знятому з обліку місці (ділянці) 

«до» та «після» впровадження заходів за однаковий період. Приклад 

розрахунку наведено в додатку Л 

11 НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО СТАН МІСЦЬ І ДІЛЯНОК 

КОНЦЕНТРАЦІЇ ДТП  

11.1 Щороку, при річній звітності, власники автомобільних доріг 

державного значення повинні надавати центральному органу управління 

інформацію про виконання робіт у місцях та на ділянках концентрації 

ДТП відповідно до додатка М. 

11.2 До інформації з питань регламентованих 10.1 треба додавати: 

а) картки обліку місць (ділянок) концентрації ДТП, взятих на облік у 

поточному році відповідно до додатків Г, Д; 
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б) акт наявності місць і ділянок концентрації ДТП відповідно до 

додатка И; 

в) акт про взяття на облік місць (ділянок) концентрації ДТП 

відповідно до додатка А; 

в) акт про зняття з обліку місць (ділянок) концентрації ДТП 

відповідно до додатка К. 
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ДОДАТОК А 

(обов’язковий) 

ФОРМА АКТА ПРО ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК МІСЦЬ (ДІЛЯНОК) КОНЦЕНТРАЦІЇ ДТП 
 
на автомобільній дорозі загального користування чи вулично-дорожній мережі 
населених пунктів, що обслуговує _________________________________________ 
________________________________________________________________________   
(назва  власника, що обслуговує автомобільні дороги загального користування чи вулично-дорожню мережу населених пунктів) 

 
Комісія у складі представників ______________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  

( власника дороги чи вулиці, Національної поліції, наукової установи)  
 
за результатами аналізу аварійності за останні три роки на мережі доріг 
________________________________________________________________________  
(назва власника що обслуговує автомобільні дороги загального користування чи вулично-дорожню мережу населених пунктів) 

 

та встановлення причин їх виникнення встановила, що перераховані нижче місця 
(ділянки) ставляться на облік, як місця (ділянки) концентрації ДТП: 
 

Ч.ч Номер та назва дороги чи вулиці (км+м―км+м) 
чи номер 

будинку або 
інша 

прив’язка  

GPS ― 
координати 

широта / довгота 

1 2 3 4 
    
    

 
Всього   ________   місць (ділянок)  концентрації  ДТП.   
                
Представник власника автомобільної  
дороги загального користування чи  
вулично-дорожньої мережі  
населених пунктів                                           ___________     ______________  

                                                                                                                             підпис                                  П.І.Б 

 
Представник Національної поліції                 ____________    ______________ 
                                                                                                                              підпис                                  П.І.Б 

 
Представник наукової установи                     ___________     _______________ 
                                                                                                                               підпис                                 П.І.Б 

                                                                                         
 
 

 «___»_______20___ р. 
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ДОДАТОК Б 

(обов’язковий) 

УМОВНІ ПОЗНАКИ ТА КОДИ ВИДІВ ДТП 

Таблиця Б.1 ― Умовні познаки та коди видів ДТП  

Види ДТП без деталізації 
Коди 
ДТП 

Умовні 
позначення 

ДТП 
Види ДТП з деталізацією 

Коди ДТП з 
деталізацією 

Умовні 
позначення 

ДТП з 
деталізацією 

1 2 3 4 5 6 

Зіткнення 01 
 

Зіткнення (без деталізації) 0100 
 

   Зіткнення лобове 0101 
 

   Зіткнення бокове 0102 
 

   Зіткнення з задньою частиною ТЗ 0103 
 

   Зіткнення з рухомим складом залізниці 0104 
 

Перекидання 02 
 

Перекидання (без деталізації) 0200 
 

Наїзд на транспортний засіб, що 
стоїть 

03 
 

Наїзд на ТЗ, що стоїть (без деталізації) 0300 
 

   Наїзд на ТЗ, що стоїть ― по ходу руху 0301 
 

01 

00  

00  

04 

03 

02 

01 

00  
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Продовження таблиці Б.1 

1 2 3 4 5 6 

   
Наїзд на ТЗ, що стоїть ― у зустрічному 
русі 

0302 
 

   
Наїзд на ТЗ, що стоїть ― під час 
відкривання дверей 

0303 
 

Наїзд на перешкоду 04 
 

Наїзд на перешкоду (без деталізації) 0400 
 

   Наїзд на дерево 0401 
 

   Наїзд на дорожнє огородження 0402 
 

   

Наїзд на опори (ліній електричних 
передач, телефонних та телеграфних 
ліній, зовнішньої реклами, щогли антен 
мобільного зв'язку тощо) 

0403  

   
Наїзд на сторонній предмет на проїзній 
частині 

0404 
 

   
Наїзд на дорожній знак, бортовий 
камінь 

0405 
 

   Наїзд на інші види перешкод 0406 
 

Наїзд на пішохода 05 
 

Наїзд на пішохода (без деталізації) 0500 
 

02 

00  

06 

05 

04 

03 

02 

01 

00  

03 
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Продовження таблиці Б.1 

1 2 3 4 5 6 

   
Наїзд на пішохода на регульованому 
пішохідному переході 

0501 
 

   
Наїзд на пішохода ― пішохідний 
перехід, ТЗ здійснював поворот 
ліворуч (праворуч) 

0502  

   
Наїзд на пішохода ― стояв на проїзній 
частині 

0503 
 

   Наїзд на пішохода ― лежав на дорозі 0504 
 

   
Наїзд на пішохода ― пішохід рухався у 
зустрічному напрямку 

0505 
 

   
Наїзд на пішохода ― пішохід рухався у 
попутному напрямку 

0506 
 

   
Наїзд на пішохода ― пішохід на 
тротуарі чи велосипедній доріжці 

0507 
 

   
Наїзд на пішохода ― пішохід на 
зупинці громадського транспорту 

0508 
 

   
Наїзд на пішохода ― пішохід 
переходив дорогу поза межами 
пішохідного переходу 

0509  

Наїзд на велосипедиста 06 
 

Наїзд на велосипедиста (без 
деталізації)   

0600 
 

   
Наїзд на велосипедиста ― на 
велосипедній доріжці 

0601 
 

01 

00  

09 

01 

08 

07 

06 

05 

04 

03 

02 
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Кінець таблиці Б.1 

1 2 3 4 5 6 

   
Наїзд на велосипедиста ― поза 
межами велосипедної доріжки 

0602 
 

   
Наїзд на велосипедиста ― 
велосипедист рухався у зустрічному 
напрямку 

0603  

   
Наїзд на велосипедиста ― 
велосипедист рухався у попутному 
напрямку 

0604  

Наїзд на гужовий транспорт 07 

 

Наїзд на гужовий транспорт (без 
деталізації) 

0700 

 

Наїзд на тварин 08 
 

Наїзд на тварин (без деталізації) 0800 
 

   Наїзд на тварин ― свійська 0801 
 

   Наїзд на тварин ― дика 0802 
 

Падіння пасажира 09 

 

Падіння пасажира (без деталізації) 0900 

 

Падіння вантажів 10 
 

Падіння вантажів (без деталізації) 1000 
 

 

00  

00  

02 

01 

00  

00  

04 

03 

02 
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ДОДАТОК В 

(довідковий) 

ГРАНИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ РУХУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ 
МІСЦЬ (ДІЛЯНОК) КОНЦЕНТРАЦІЇ ДТП 

Таблиця В.1 ― Гранична інтенсивність руху для визначення 

ділянок концентрації при врахуванні ДТП з 

загиблими та/або травмованими (при L = 1 км) 

Кількість ДТП з загиблими та/або 
травмованими в місці (на ділянці) 

концентрації ДТП 

Гранична розрахункова 
середньорічна добова 

інтенсивність руху при Кпр = 0,4 
4 9132 
5 11416 
6 13699 
7 15982 
8 18265 
9 20548 
10 22831 
11 25114 
12 27397 
13 29680 
14 31963 
15 34247 
16 36530 
17 38813 
18 41096 

Граничну інтенсивність руху, у авт/добу, визначають за формулою 
(Л.1): 

    (В.1) 

де Z ― кількість ДТП на місці чи ділянці концентрації ДТП, шт.; 

t ― кількість років спостереження за розподілом ДТП згідно з 

5.1; 

Кпр = 0,40 ― за умови врахування ДТП тільки з загиблими 

та/або травмованими; 

Кпр = 1,44 ― за умови врахування всіх ДТП (з загиблими та/або 

травмованими і матеріальним збитком); 

L ― довжина ділянки, км (не враховується для коротких 

ділянок протяжністю менш ніж один кілометр). 

LКt

Z
N

пр

гр





365

106
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Таблиця В.2 ― Гранична інтенсивність руху для визначення 

ділянок концентрації при врахуванні всіх ДТП 

(при L = 1 км) 

Кількість ДТП в місці (на 
ділянці) концентрації ДТП 

Гранична розрахункова середньорічна 
добова інтенсивність руху при Кпр = 1,44. 

12 7610 
13 8245 
14 8879 
15 9513 
16 10147 
17 10781 
18 11416 
19 12050 
20 12684 
21 13318 
22 13952 
23 14587 
24 15221 
25 15855 
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ДОДАТОК Г 

(обов’язковий) 

ФОРМА КАРТКИ МІСЦЯ (ДІЛЯНКИ) КОНЦЕНТРАЦІЇ ДТП  
НА АВТОМОБІЛЬНІЙ ДОРОЗІ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ 

 
 Власник автомобільної дороги загального користування  _______________________________________________________ 
 Індекс та назва дороги  ___________________________________________________________________________________ 
 Адреса ділянки та її довжина _________________________  L = ________________, км;   населений пункт  _____________ 
 

Показники Р о к и 

 20__  р. 20__  р. 20__  р. 20__  р. 20__  р. 20__ р. 
Кількість ДТП (в т.ч. з загиблими та/або 
травмованими ― загинуло ― травмовано), одиниць 

      

Інтенсивність руху, авт/добу       
Коефіцієнт пригод для: всіх ДТП / ДТП з загиблими 
та/або травмованими 

      

 

Ч.ч. Заходи 
Термін 

виконання 
Відмітка про 
виконання 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
Представник власника дороги ___________________ 
Представник наукової установи __________________ 
 

Представник уповноваженого органу   
Національної поліції_______________ 

Взято на облік _________ 
Знято з обліку _________ 
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Зворотна сторона картки 
 

Схема місця, ділянки (ескіз) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відомості про ДТП  
 

 
Рік 

Адреса 
км+м, 
GPS― 
коорди-

нати 
(широта, 
довгота) 

Дата Час День 
тижня 

Вид та 
обста-
вини 
ДТП 

Недоліки в 
експлуата-

ційному 
утриманні 

дороги 

Пору-
шення 
правил 
дорож-

нього руху 
 

З
а
ги

н
ул

о
 

Т
р
а

в
м

о
в
а

н
о
 

№
  
 к

а
р
тк

и
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ДОДАТОК Д 

(обов’язковий) 

ФОРМА КАРТКИ МІСЦЯ (ДІЛЯНКИ) КОНЦЕНТРАЦІЇ ДТП 
НА ВУЛИЧНО-ДОРОЖНІЙ МЕРЕЖІ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ 

 
 Власник вулично-дорожньої мережі ________________________________________________________________________ 
 Назва вулиці (дороги)  ___________________________________________________________________________________ 
 Адреса ділянки та її довжина ________________________, L = __________________, км; населений пункт _____________ 
 

Показники Р о к и 

 20__  р. 20__  р. 20__  р. 20__  р. 20__  р. 20__ р. 
Кількість ДТП (в т.ч. з загиблими та/або 
травмованими ― загинуло  ― травмовано), одиниць 

      

Інтенсивність руху, авт/добу       
       

 

Ч.ч. Заходи 
Термін 

виконання 
Відмітка про 
виконання 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
Представник власника ВДМ _____________________ 
Представник наукової установи __________________ 
 

Представник уповноваженого органу   
Національної поліції ___________________ 

Взято на облік ________ 
Знято з обліку ________ 
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Зворотна сторона картки 
 

Схема місця, ділянки (ескіз) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відомості про ДТП  
 

 
Рік 

Адреса 
км+м, 
GPS― 
коорди-

нати 
(широта, 
довгота) 

Дата Час День 
тижня 

Вид та 
обста-
вини 
ДТП 

Недоліки в 
експлуата-

ційному 
утриманні 

дороги 

Пору-
шення 
правил 
дорож-

нього руху 
 

З
а
ги

н
ул

о
 

Т
р
а

в
м

о
в
а

н
о
 

№
  
 к

а
р
тк

и
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ДОДАТОК Е 

(довідковий) 

ЗАХОДИ ПО ЛІКВІДАЦІЇ НЕДОЛІКІВ ДОРОЖНІХ ЧИННИКІВ, ЩО 
МОЖУТЬ БУТИ ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ СКОЄННЯМ ПЕВНОГО ВИДУ ДТП 

Таблиця Е.1 ― Заходи по ліквідації недоліків дорожніх чинників, що 

можуть бути пов’язані із скоєнням певного виду ДТП  

Вид ДТП (без 
деталізації) 

Дорожні умови та недоліки в експлуатаційному 
утриманні автомобільних доріг, що можуть 
вплинути на виникнення окремих видів ДТП 

1 2 
Зіткнення  Невідповідність ширини проїзної частини 

інтенсивності руху транспортного потоку; 
невідповідність радіуса кривої в плані нормативним 
вимогам для даної категорії дороги, відсутність 
розширення проїзної частини при радіусах  кривих 
в плані 1000 м і менше; відсутність або 
неправильне влаштування віражу на кривих в 
плані; незабезпечена бокова  відстань видимості та 
зустрічного автомобіля нормативним вимогам; 
відсутність бар’єрних огороджень на 
розділювальній смузі в місцях передбачених згідно  
з ДСТУ 8751; відсутність укріпленої смуги узбіччя 
на дорогах I ― V категорії чи недостатня її ширина; 
невідповідність типу і схеми розв’язки інтенсивності 
руху і складу транспортного потоку на 
перехрещеннях і примиканнях; недостатня 
інформованість водіїв про схему руху на 
розв’язках; відсутність додаткової смуги на підйом 
(або недостатня їх довжина в залежності від 
інтенсивності руху) для лівого повороту чи у місцях 
розвороту на дорогах I-б, II категорії; відсутність 
(недостатня довжина) перехідно-швидкісних смуг в 
передбачених нормативними вимогами місцях; 
відсутність чи незадовільна видимість розмітки 
проїзної частини (згідно з ДСТУ 2587); 
невідповідність коефіцієнта зчеплення дорожнього 
покриття нормативним вимогам; відсутність 
облаштованих зон для розвороту та відсутність 
попереднього інформування водіїв про наявність 
зони для розвороту; ямковість, напливів, колійності 
на    проїзній    частині;    незабезпечення    відводу 
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Продовження таблиці Е.1 

1 2 
 води з проїзної частини; недоліки в зимовому 

утриманні доріг; відсутність люків оглядових 
колодязів на проїзній частині; відсутність 
додаткових смуг на підйом у передбачених 
нормативними вимогами місцях чи недостатня 
довжина додаткової смуги за підйомом, відсутність 
розширення проїзної частини в межах середньої 
частини угнутих кривих у поздовжньому профілі, 
передбаченого нормативними документами; 
звуження проїзної частини фактичне чи зорове 
«тунельний ефект» на мостах та шляхопроводах; 
відсутність майданчиків для стоянки автомобілів. 

Перекидання   Відсутність, або невідповідність поперечного 
похилу віражу на кривих у плані нормам на 
проектування; радіус кривої у плані та розширення 
проїзної частини не відповідають нормам для доріг 
даної категорії, відсутність транспортного 
огородження в передбачених нормативними 
вимогами місцях; незадовільний стан узбіччя та 
відсутність смуг укріплення узбіччя на дорогах I ― 
V категорії; коефіцієнт зчеплення дорожньої 
розмітки значно (більше ніж на 20 %) відрізняється 
від коефіцієнта зчеплення дорожнього покриття чи 
занадто низький (менше ніж 0,3); відсутність 
укріплення на з’їздах та узбіччях, наявність опалого 
листя чи бруду на проїзній частині, відсутність 
люків на оглядових колодязях та решіток  
дощоприймачів на проїзній частині; відсутність 
напрямних стовпчиків чи знаків «напрямок 
повороту» на кривих в плані. 

Наїзд на ТЗ, що 
стоїть 

Недостатня ширина та незадовільний стан узбіччя, 
неправильне облаштування зупинок громадського 
транспорту; невідповідність відстані видимості 
нормативним вимогам для доріг даної категорії; 
відсутність майданчиків для стоянки 
автомобільного транспорту біля об’єктів сервісу 

Наїзд на 
перешкоду  

Близьке розташування від кромки проїзної частини 
дерев, неогороджених опор електричного 
освітлення та інших перешкод, неправильна 
організація дорожнього руху в місцях виконання 
дорожніх робіт; наявність на проїзній частині 
сторонніх предметів. 
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Кінець таблиці Е.1 

1 2 
Наїзд на пішохода Відсутність облаштованих пішохідних переходів в 

необхідних місцях; відсутність пішохідного 
огородження для упорядкування руху пішоходів; 
відсутність чи незадовільний стан тротуарів і 
пішохідних доріжок в населених пунктах;  
влаштування пішохідного переходу в зоні 
недостатньої видимості; недостатня видимість 
розмітки пішохідного переходу та дорожніх знаків в 
темну пору доби; відсутність чи неправильне 
облаштування зупинок громадського транспорту,  
відсутність освітлення в населених пунктах, 
незадовільний стан узбіччя. 

Наїзд на 
велосипедиста 

Відсутність велосипедних доріжок; відсутність 
укріплення на узбіччі. Відсутність (чи недостатня 
видимість) відповідних дорожніх знаків. 

Наїзд на гужовий 
транспорт 

Незадовільний стан узбіччя; відсутність місцевих 
проїздів по населеним пунктам вдовж доріг I-б 
категорії. 

Наїзд на тварину Відсутність огородження на ділянках, де є  
можливість виходу на проїзну частину диких 
тварин, відсутність відповідних попереджувальних 
знаків, відсутність тунелів для перегону худоби 
(скотопрогонів) в передбачених нормативними 
документами місцях. 

 
Незадовільний стан покриття проїзної частини, відсутність чи 

незадовільний стан дорожніх знаків і розмітки сприяють виникненню всіх 

видів ДТП. 
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ДОДАТОК Ж 

(довідковий) 

ПЕРЕЛІК, ВИЗНАЧЕННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОРОЖНІХ УМОВ, ЩО МОЖУТЬ 

СПРИЯТИ ВИНИКНЕННЮ ДТП 

Ж.1 Слизьке покриття ― таке, що не забезпечує нормативне значення 

коефіцієнта зчеплення покриття проїзної частини з колесом транспортного засобу. 

Відповідно до ДСТУ 8746 коефіцієнт зчеплення вимірюється автоматичним 

пристроєм ПКРС-2.  

Ж.2 Нерівне покриття ― таке, на поверхні якого є істотні нерівності і 

деформації, утворені підвищеннями, впадинами, хвилями, тріщинами тощо (крім 

ділянок, де передбачено пристрої примусового зниження швидкості згідно з ДСТУ 

4123). Оцінюється трьохметровою рейкою, ПКРС-2 поштовхоміром типу ТКХ-2 

відповідно до ДСТУ 3587 та ДБН В.2.3-4 [6]. 

Ж.3 Незадовільний стан узбіч (узбіччя) ― такий, при якому з’їзд, зупинка та 

виїзд з узбіччя утруднено внаслідок наявності на їх поверхні колійності, вибоїн, 

бруду, снігу тощо, незабезпеченості водовідводу, а також у разі, коли поверхня 

узбіччя нижче чи вище проїзної частини дороги. Оцінку стану узбіч здійснюють згідно 

з ДСТУ 3587. 

Ж.4 Невідповідність обладнання залізничного переїзду нормативним вимогам.  

Ж.5 Наявність дерев, опор освітлення, рекламоносіїв тощо на відстані, яка не 

відповідає вимогам ДСТУ 3587. 

Ж.6 Відсутність або незадовільний стан тротуарів та пішохідних доріжок у 

місцях передбачених у ДБН В.2.3-4 [6] та ДБН В.2.3-5 [7]. 

Ж.7 Відсутність або руйнування огороджень та неправильне їх встановлення 

згідно з ДСТУ 8751, ДСТУ Б В.2.3-10 ДСТУ Б В.2.3-11, ДСТУ Б В.2.3-12 і  

ДБН В.2.3-4 [6]. 

Ж.8 Відсутність передбачених нормативними документами огороджень, 

дорожніх знаків тощо у місцях виконання дорожніх робіт згідно з ДСТУ 7168 та ДСТУ 

8749.  

Ж.9 Повна або часткова відсутність необхідних дорожніх знаків або 

неправильне їх використання, згідно з [3] та ДСТУ4100. 

Ж.10 Відсутність, несправність світлофора, його недостатня видимість або 

будь-яке відхилення від вимог ДСТУ 4092. 

Ж.11 Відсутність, неправильне застосування або недостатня видимість 

горизонтальної чи вертикальної розмітки; невідповідність її вимогам ДСТУ 2587. 
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Ж.12 Обмежена видимість на кривій у профілі, плані, на перехресті тощо ― 

відстань видимості, що не відповідає вимогам ДБН В.2.3-4 [6]. 

Ж.13 Відсутність (незадовільний стан) підземного, надземного або наземного 

пішохідних переходів у необхідних місцях згідно з ДБН Б.2.2-12 [5], ДБН В.2.3-4 [6], 

місцях, позначених відповідними дорожніми знаками згідно з ДСТУ 4100 та 

дорожньою розміткою згідно з ДСТУ 2587. 

Ж.14 Відсутність (незадовільний стан) у необхідних місцях перехідно-

швидкісних смуг згідно з ДБН В.2.3-4 [6]. 

Ж.15 Відсутність (незадовільний стан) у необхідних місцях велосипедних 

доріжок згідно з ДБН В.2.3-4 [6] та ДБН В.2.3-5 [7]. 

Ж.16 Відсутність (незадовільний стан) у необхідних місцях  віражів та 

розширень проїзної частини на кривих у плані та увігнутих кривих в поздовжньому 

профілі згідно з ДБН В.2.3-4 [6]. 

Ж.17 Інші чинники: невідповідність вимогам ДБН В.2.3-4 [6], ДБН В.2.3-5 [7] 

радіусів кривих в плані, відсутність (недостатня ширина) узбіч, зменшення ширини 

проїзної частини дороги будь-яким матеріалами, машинами тощо, руйнування 

дорожніх споруд, невиконання або невчасне виконання заходів з ремонту та 

утримання доріг, а також невиконання приписів представників Національної поліції 

України. 
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ДОДАТОК И 

(обов’язковий) 

ФОРМА АКТА НАЯВНОСТІ МІСЦЬ (ДІЛЯНОК) КОНЦЕНТРАЦІЇ ДТП 
 

на автомобільних дорогах загального користування, що обслуговує ______________ 
_______________________________________________________________________   

(назва  власника, що обслуговує автомобільні дороги загального користування чи вулично-дорожню мережу населених пунктів 

  
Місця (ділянки) 
концентрації ДТП 

На кінець 
минулого року 

У поточному 20__ р. Станом на 
01.01.20__р. 

Виявлено 
Знято з 
обліку 

Всього     
В т.ч. на дорогах 
державного значення 

    

Із них: міжнародних     
національних     
регіональних     
територіальних     

 
В т.ч. по дорогам:  

Ч.ч. 
Номер та 
назва 
дороги 

Адреса місця 
(ділянки), 
км+м ― км+м 

Протяж- 
ність, 
км 

К-сть 
ДТП за 
три роки 
до 
взяття 
на облік 

Інтенсив-
ність 
руху, 
авт/добу 

Коефіцієнт 
пригод,  
Кпр 

Ступінь 
небез-
пеки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        
        

 
 
 

Акт завірили представники:                    
 
Власника автомобільної  
дороги загального користування   ___________        ______________  

 підпис                                     П.І.Б 

Національної поліції 
України       ___________        ______________  

 підпис                                     П.І.Б 

 
Наукової установи      ___________        ______________  

 підпис                                     П.І.Б 

 

«___»_______20___ р. 
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ДОДАТОК К 

(обов’язковий) 

ФОРМА АКТА ПРО ЗНЯТТЯ З ОБЛІКУ МІСЦЬ (ДІЛЯНОК) КОНЦЕНТРАЦІЇ ДТП 

 
на автомобільній дорозі загального користування чи вулично-дорожній мережі 
населених пунктів, що обслуговує ___________________________________________ 
________________________________________________________________________  

(назва  власника, що обслуговує автомобільні дороги загального користування чи вулично-дорожню мережу населених пунктів) 

 
Комісія у складі представників ______________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

( власника доріг чи вулиці, Національної поліції, наукової установи)  
 
за результатами аналізу аварійності за останні три роки та виконання намічених 
заходів на місцях (ділянках) концентрації ДТП на мережі доріг 
________________________________________________________________________  
(назва власника що обслуговує автомобільні дороги загального користування чи вулично-дорожню мережу населених пунктів) 

 

встановила, що перераховані нижче місця (ділянки) знімаються з обліку: 
 

Ч.ч Номер та назва дороги чи вулиці (км+м―км+м) чи 
номер будинку або 

інша прив’язка  

GPS ― 
координати 

широта / довгота 
1 2 3 4 
    
    
    
    
    

 
Всього     ________   місць (ділянок) концентрації ДТП.   

                
 
Представник власника автомобільної  
дороги загального користування чи  
вулично-дорожньої мережі населеного пункту ___________  ____________ 

                                                                                                                                        підпис                                  П.І.Б 

 
Представник Національної поліції    ___________  ____________ 
                                                                                                                                         підпис                                  П.І.Б 

 
Представник наукової установи    ___________  ____________ 
                                                                                                                                         підпис                                 П.І.Б 

                                                                                            
 

                                 
«___»_______20___ р. 

 



прДСТУ… 

42 

ДОДАТОК Л 

(довідковий) 

ПРИКЛАД ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ЗАХОДІВ З ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ В МІСЦЯХ 

(НА ДІЛЯНКАХ) КОНЦЕНТРАЦІЇ ДТП 

Ефективність виконаних заходів щодо підвищення безпеки 

дорожнього руху визначається, як зниження абсолютної кількості ДТП 

«до» та «після» виконання заходів з підвищення безпеки дорожнього 

руху (у відсотках) за формулою (Л.1): 

    (Л.1) 

де Zдо ― кількість ДТП в місці (на ділянці) концентрації ДТП «до»  

виконання заходів з підвищення безпеки руху. 

Zпісля ― кількість ДТП в місці (на ділянці) концентрації ДТП 

«після» виконання заходів з підвищення безпеки руху. 

Період спостереження за динамікою аварійності «до» повинен 

дорівнювати періоду спостереження за динамікою аварійності «після» 

виконання заходів з підвищення безпеки руху (три роки згідно з 5.1). 

Наприклад: 

Таблиця Л.1 ― Визначення ефективності впровадження заходів в 

місцях (на ділянках) концентрації ДТП  

Назва дороги 
Адреса 
ділянки, 

км+м  ― км +м 

Аварійність і тяжкість наслідків 
До Після 

ДТП 
Зиги-
нуло 

Травмо-
вано 

ДТП 
Заги-
нуло 

Травмо-
вано 

М-06 Київ ― Чоп  
545+000 

―546+000 
8 2 6 2 1 2 

Н-03 Житомир 
― Чернівці  

44+200 ― 
45+150 

5 2 4 1 1 1 

Всього 13 4 10 3 2 3 

  (Л.2) 

Виконання комплексу заходів з підвищення безпеки руху на 

ділянках концентрації ДТП привело до зниження аварійності на 76,9 %, 

що свідчить про ефективність впроваджених заходів. 
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ДОДАТОК М 

(обов’язковий) 

ІНФОРМАЦІЯ 
ПРО МІСЦЯ І ДІЛЯНКИ КОНЦЕНТРАЦІЇ ДТП  

 
на автомобільних дорогах загального користування, що обслуговує ______________ 
_______________________________________________________________________   

(назва  власника, що обслуговує автомобільні дороги загального користування чи вулично-дорожню мережу населених пунктів 

 
Кількість місць і ділянок концентрації ДТП станом на 01.01.20__ р. 

 
Адреси та характеристика місць (ділянок) концентрації ДТП:  

Ч.ч. 

Номер, назва 
дороги 

Адреса 
місця 

(ділянки), 
(км+м ― 

км+м) 

Довжина 
ділянки, 

км 

К-сть ДТП 
за три 

останні роки 

Рік 
постановки 

на облік 

1 2 3 4 5 6 
Автомобільні дороги державного  значення 

   

   
   

   
   

   
Автомобільні дороги державного значення, що співпадають з автомагістралями 

категорії «Е» 
   

   
   

   
Автомобільні дороги державного значення, що суміщаються з міжнародними 

транспортними коридорами 
   

   
   

   
Автомобільні дороги державного значення на підходах до державного кордону 

України 
   

   
   

   
 

Місця (ділянки) 
концентрації ДТП 

Кількість 
місць 
(ділянок) 
концентра-
ції ДТП у 
поперед-
ньому році 

У поточному  році 

Станом на 
01.01.20__р. 
 
 

Передбачен
о зняти з 
обліку у 
20___ р. 
 

Взято на 
облік 

Знято з 
обліку 

Всього місць 
(ділянок), шт 

     

із них на автомобільних дорогах:  
- міжнародних      
- національних      
- регіональних      
- територіальних      
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Адреси місць (ділянок) концентрації ДТП, які передбачається зняти з обліку у 
20__ р. 

Ч.ч Адреса ділянки Довжина 
ділянки 

Заплановані заходи з підвищення безпеки 
руху 

Номер 
дороги 

(км+м ― 
км+м) 

1 2 3 4 5 
     
    
 
Додатки до звіту: 
- акт наявності місць (ділянок) концентрації ДТП  
- акт про взяття на облік у поточному році місць (ділянок) концентрації ДТП 
- акт про зняття з обліку у поточному році місць (ділянок) концентрації ДТП; 
- картки місць (ділянок) концентрації ДТП взятих на облік у поточному році. 

 
 
 
 

Представник власника автомобільної  
дороги загального користування   ___________        ______________  

 підпис                                     П.І.Б 

 
Представник наукової установи    ___________        ______________  

 підпис                                     П.І.Б 
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ДОДАТОК Н 

(довідковий) 

БІБЛІОГРАФІЯ 

1 Закон України «Про дорожній рух» 

2 Закон України «Про автомобільні дороги»  

3 Постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306 «Про 

Правила дорожнього руху» 

4 Постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 424 «Деякі 

питання ведення обліку дорожньо-транспортних пригод» 

5 ДБН Б.2.2-12:2019 Планування і забудова територій, затверджені 

наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 26.04.2019 № 104 

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

Частина ІІ. Будівництво, затверджені наказом Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 

від 21.09.2015 № 234 

7 ДБН В.2.3-5:2018 Вулиці та дороги населених пунктів, 

затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва 

та житлово-комунального господарства України від 24.04.2018 № 103 

8 ДБН В.2.5-28:2018 Природне і штучне освітлення, затверджені 

наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 03.10.2018 № 264 
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