


1. ПІДСТАВА ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЄКТУ ЗМІНИ № 1 

ГАЛУЗЕВИХ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ 

Підставою для розроблення проєкту Зміни № 1  

ГБН В.2.3-37641918-555:2016 «Автомобільні дороги. Транспортні розв’язки в 

одному рівні. Проектування» (далі – Зміна № 1) є Тематичний план науково-

дослідних і дослідно-конструкторських робіт Укравтодору на 2020 рік, 

схвалений Науковою радою (протокол від 18.12.2019 № 1) та затверджений 

наказом від 24.03.2020 № 138 (пункт плану 64) та договір від 03.07.2020 № 60-20 

між Укравтодором та ДП «ДерждорНДІ». 

2. ТЕРМІН РОЗРОБЛЕННЯ   

Початок  – липень 2021 р. 

Закінчення – грудень 2021 р. 

3. ПРИЗНАЧЕННЯ І ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ ЗМІНИ № 1 

ГАЛУЗЕВИХ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ 

Призначення розроблення проєкту Зміни № 1 полягає у підвищенні рівня 

безпеки дорожнього руху, зниженні негативних наслідків (соціальних та 

економічних втрат і збитків) від аварійності, підвищенні якості проєктної 

документації на будівництво транспортних розв’язок в одному рівні, а також 

розширенні та уточненні дії вимог зазначених норм у частині покращення 

транспортно-експлуатаційних показників доріг за параметрами безпечності та їх 

відповідність міжнародним та європейським стандартам.  

Завданням розроблення проєкту Зміни № 1 є внесення змін щодо 

проєктування кільцевих розв’язок, деталізації параметрів і конструкцій 

напрямних острівців, влаштованих на виділеній смузі для лівого повороту із 

внесенням відповідних змін у рисунки Додатку Б, узгодження вимог до 

проєктування лівих віднесених поворотів, коригування нормативних посилань 

та вжитих термінів, узгодження інших вимог ГБН з метою забезпечення 

належного рівня безпеки дорожнього руху. 

Кінцевими результатами, яких потрібно досягти застосовуючи Зміну № 1, 

є приведення положень цих будівельних норм до вимог нормативно-правових 

актів, будівельних норм і національних стандартів. 

Застосування проєкту Зміни № 1 згідно з ДК 009:2010 «Класифікація видів 

економічної діяльності» впливатиме на такі сфери діяльності як будівництво 

(КВЕД F 42 42.21, 42.11, 42.13), транспорт (КВЕД H 49 49.31, 49.32, 49.39, 49.41), 

сферу споживання тощо. 



Впровадження проєкту Зміни № 1 сприятиме підвищенню рівня безпеки та 

організації дорожнього руху в зоні транспортних розв’язок в одному рівні, а 

також комфортності для усіх учасників дорожнього руху. 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТА НОРМУВАННЯ 

Об’єктом нормування є транспортні розв’язки в одному рівні на 

автомобільних дорогах загального користування. Вони є об’єктом підвищеної 

небезпеки для учасників дорожнього руху. Вагома частка дорожньо-

транспортних пригод (далі – ДТП) трапляється саме на перехрещеннях та 

примиканнях автомобільних доріг в одному рівні. Тому є потреба в 

удосконаленні норм організації дорожнього руху на них із урахуванням сучасних 

вимог та кращої практики закордонних країн.  

Як свідчить світова практика, значного зменшення рівня аварійності та 

тяжкості наслідків від ДТП вдалось досягти завдяки організації руху по кільцю 

на перехрещеннях доріг в одному рівні. 

Окрім того, виникнення такого виду ДТП як «наїзд на пішохода» в зоні 

перехрещень в одному рівні досить часто зумовлене порушенням Правил 

дорожнього руху самими пішоходами. Але завданням дорожніх служб є 

зменшити ризики виникнення таких порушень шляхом встановлення пішохідних 

огороджень з метою упорядкування руху пішоходів, а також впровадження 

інших технічних засобів організації дорожнього руху з метою підвищення 

безпеки пішоходів на перехрещеннях доріг в одному рівні. 

Об’єкта нормування стосуються такі нормативно-правові акти, будівельні 

норми та нормативні документи: 

Закон України «Про автомобільні дороги»; 

Закон України «Про дорожній рух»; 

Правила дорожнього руху; 

ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення; 

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

Частина ІІ. Будівництво; 

ДБН В.2.5-28:2018 Природне і штучне освітлення; 

ДСТУ 8752:2017 Безпека дорожнього руху. Проект організації дорожнього 

руху. Правила розроблення, побудови, оформлення. Вимоги до змісту. 

Дорожнє господарство має всі технічні та економічні можливості для 

впровадження та застосування цих галузевих будівельних норм. 

5. РОЗДІЛИ Й ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ, УСТАНОВЛЮВАНІ 

БУДІВЕЛЬНИМИ НОРМАМИ 

Зміни орієнтовно будуть розроблені до таких розділів: 



‒ розділ 2 «Нормативні посилання», де будуть наведені нові документи 

та вилучені скасовані; 

‒ розділ 5 «Проектування лінійних транспортних розв’язок», де буде 

узгоджено вимоги до проектування лівих віднесених поворотів; 

‒ розділ 6 «Проектування кільцевих транспортних розв’язок», де будуть 

внесені зміни щодо проектування кільцевих розв’язок; 

‒ розділ 7 «Напрямні острівці та острівці безпеки», де буде деталізовано 

параметри і конструкції напрямних острівців, влаштованих на виділеній смузі 

для лівого повороту; 

‒ додатки, де будуть внесені зміни в рисунки відповідно до рішень 

наданих у основну частину; 

‒ додаток «Бібліографія», який буде доповнено новими використаними 

джерелами. 

6. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ НОРМАТИВНИМИ 

ДОКУМЕНТАМИ  

Проєкт Зміни № 1 належить до групи документів класу В, підкласу В.2 

«Об'єкти будівництва та промислова продукція будівельного призначення», 

комплексу В.2.3 «Споруди транспорту (у тому числі магістральні 

трубопроводи)». 

Розробка повинна відповідати Законам України «Про будівельні норми», 

«Про автомобільні дороги». 

Вимоги щодо необхідності проведення оприлюднення, погодження, 

перевірки встановлюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

від 30.06.2010 № 543 «Про затвердження Порядку розроблення, погодження, 

затвердження, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що 

втратили чинність». 

ГБН В.2.3-37641918-555:2016 взаємопов’язаний з такими будівельними 

нормами та нормативними документами:  

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

Частина ІІ. Будівництво; 

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

‒ ДСТУ 2587:2021 Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні 

технічні умови; 

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

понять; 

‒ ДСТУ 4100:2021 Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні 

технічні умови. Правила застосування; 



‒ ДСТУ 8751:2017 Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні і 

напрямні пристрої. Правила використання. Загальні технічні вимоги; 

‒ ДСТУ 8752:2017 Безпека дорожнього руху. Проект організації 

дорожнього руху. Правила розроблення, побудови, оформлення. Вимоги до 

змісту; 

‒ ДСТУ Б В.2.3-30:2015 Автомобільні дороги загального користування з 

трьома смугами руху. Загальні технічні вимоги. 

7. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

До основних джерел інформації, які використані у процесі розроблення 

проєкту Зміни №1 до галузевих будівельних норм, відносяться: 

‒ Закон України «Про автомобільні дороги»; 

‒ Закон України «Про будівельні норми»; 

‒ Правила дорожнього руху, затверджені постановою Кабінету Міністрів 

України від 10 жовтня 2001 р. № 1306; 

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

будівництво; 

‒ ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні 

положення; 

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

Частина ІІ. Будівництво; 

‒ ДБН В.2.3-5:2018 Вулиці та дороги населених пунктів; 

‒ ДБН В.2.5-28:2018 Природне і штучне освітлення; 

‒ ДСТУ 2587:2010 Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні 

технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування; 

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

понять; 

‒ ДСТУ 3587-97 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці 

та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану; 

‒ ДСТУ 4036-2021 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 4100:2021 Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні 

технічні умови. Правила застосування; 

‒ ДСТУ 4123:2020 Безпека дорожнього руху. Засоби заспокоєння руху. 

Загальні технічні вимоги; 

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

технічні вимоги. Правила застосування; 



‒ 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 Б А.1.1-91:2008 Вимоги до побудови, викладання, оформлення 

та видання будівельних норм;  

‒ ДСТУ Б А.1.1-92:2008 Вимоги до оформлення документів при 

розробленні будівельних норм; 

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

понять; 

‒ ДСТУ Б А.2.4-4:2009 Система проектної документації для будівництва. 

Основні вимоги до проектної та робочої документації; 

‒ ДСТУ-Н Б В.2.2-31:2011 Будинки і споруди. Настанова з облаштування 

будинків і споруд цивільного призначення елементами доступності для осіб з 

вадами зору та слуху; 

‒ ДСТУ Б В.2.3-10-2003 Споруди транспорту. Огородження дорожнє 

парапетного типу. Загальні технічні умови; 

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

металеве бар'єрного типу. Загальні технічні умови; 

‒ ДСТУ Б В.2.3-25:2009 Споруди транспорту. Огородження дорожні 

тросового типу. Загальні технічні умови; 

‒ ДСТУ Б.В.2-3-30:2015 Автомобільні дороги загального користування з 

трьома смугами руху. Загальні технічні вимоги. 

8. ЕТАПИ РОБІТ І ТЕРМІНИ ЇХ ВИКОНАННЯ 

Ч.ч. Етапи робіт 

Строк виконання 

(початок-

закінчення) 

місяць, рік 

1 Підготовка технічного завдання на розроблення 

проєкту Зміни № 1 та його погодження в 

установленому порядку. 

липень 2021 р. 

2 Розроблення першої редакції проєкту Зміни № 1. 

Складання пояснювальної записки до неї. 

Оприлюднення першої редакції проєкту Зміни № 1 для 

ознайомлення та надання зауважень і пропозицій. 

Направлення першої редакції проєкту Зміни № 1 на 

розгляд відповідно до додатка А технічного завдання. 

серпень – жовтень 

2021 р. 



Ч.ч. Етапи робіт 

Строк виконання 

(початок-

закінчення) 

місяць, рік 

3 Опрацювання зауважень та пропозицій і складання 

протоколу погодження позицій. Розроблення другої 

редакції проєкту Зміни № 1 та пояснювальної записки. 

Направлення другої редакції проєкту на погодження 

відповідно до додатку Б технічного завдання. Розгляд 

проєкту Зміни № 1 на НТР ДП «ДерждорНДІ». 

Подання на перевіряння проєкту Зміни № 1. 

Розроблення остаточної редакції проєкту Зміни № 1. 

Супровід до затвердження проєкту в установленому 

порядку. Формування справи розробленої Зміни № 1. 

листопад –  

31 грудня 2021 р. 

 

9. ДОДАТКОВІ ДАНІ (ПІДГОТОВЧІ ЗАХОДИ ЩОДО 

ВПРОВАДЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ) 

Для проведення перевірки проєкту Зміни № 1 планується залучити базову 

організацію у будівництві − державне підприємство «Український державний 

науково-дослідний інститут проєктування міст «Дніпромісто» імені 

Ю.М. Білоконя». 

Проект Зміни № 1 затверджується відповідним суб’єктом нормування 

після її погодження з Мінрегіоном. 

Розміщення на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері 

будівництва текстів галузевих будівельних норм у контрольному стані 

(актуалізація документа в останній редакції із внесеними змінами) забезпечують 

суб’єкти нормування, що їх затвердили. 

Електронні документи (крім оригіналів погоджень) повинні надаватися 

українською мовою у форматах, що дають змогу їх автоматизовано обробляти 

електронними засобами (машинозчитування) з метою повторного використання 

(електронний документ, який може бути завантажений або наданий на 

фізичному електронному носії): 

- текстова інформація – RTF, DOC(X), PDF (з текстовим змістом, 

нескановане зображення), (X)HTML; 

- графічна інформація у вигляді векторної графіки – CDR, SVG, AI; 

- структуровані дані – XML, JSON, CSV, XLS(X); 





ДОДАТОК А 

(обов’язковий) 

 

ПЕРЕЛІК ОРГАНІЗАЦІЙ (ПІДПРИЄМСТВ), ЯКИМ НАДСИЛАЮТЬ 

ДЛЯ ВИВЧЕННЯ І НАДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОЄКТУ ЗМІНИ №1  

ГБН В.2.3-37641918-555:2016 «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ. 

ТРАНСПОРТНІ РОЗВ’ЯЗКИ В ОДНОМУ РІВНІ. ПРОЕКТУВАННЯ» 

 

Назва органу, організації 

(підприємства) 
Адреса 

Державне підприємство – Український державний 

інститут з проектування об'єктів дорожнього 

господарства Укрдіпродор (ДП «Укрдіпродор») 

03680, м. Київ, 

просп. Повітрофлотський, 39/1 

Харківський національний автомобільно-дорожній 

університет (ХНАДУ) 

61002, Україна, м. Харків,  

вул. Ярослава Мудрого, 25 

Національний транспортний університет (НТУ) 
Україна, 01010, м. Київ,  

вул. М. Омеляновича-Павленка, 1 

Служба автомобільних доріг у Харківській області 61202, м. Харків, вул. Ахсарова, 2 

Служба автомобільних доріг у Вінницькій області 21036, м. Вінниця, вул. Єрмака, 2а 

Служба автомобільних доріг у Чернігівській 

області 
14005, м. Чернігів, вул. Київська, 17 

Департамент патрульної поліції Національної 

поліції України  

03048, м. Київ, 

вул. Федора Ернста, 3 

ТОВ «Інститут комплексного проектування 

об'єктів будівництва»  
03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 33-А 

ТОВ «Інститут проектування інфраструктури 

транспорту» 

61045, м. Харків 

вул. Отакара Яроша, 18 

ТОВ «Інститут Укрдорпроект» 
02094, м. Київ, 

вул. Червоноткацька, 29-а 

 

Науковий керівник, 

заступник завідувача відділу аудиту та 

перевірки безпеки доріг Центру безпеки 

дорожнього руху                        

 

 

 

 

 

_______ Т. В. Бондар 

  



ДОДАТОК Б 

(обов’язковий) 
 

ПЕРЕЛІК УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ, ЯКІ ПОГОДЖУЮТЬ ПРОЄКТ 

ЗМІНИ № 1 ГБН В.2.3-37641918-555:2016 «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ. 

ТРАНСПОРТНІ РОЗВ’ЯЗКИ В ОДНОМУ РІВНІ. ПРОЕКТУВАННЯ» 
 

Назва установ, організацій 

(підприємств) 
Адреса 

Міністерство розвитку громад та територій 

України 

01601, м. Київ, 

вул. Велика Житомирська, 9 

Міністерство внутрішніх справ України 
01601, м. Київ,  

вул. Академіка Богомольця, 10 

Департамент патрульної поліції Національної 

поліції України  

03048, м. Київ, 

вул. Федора Ернста, 3 

Державне агентство автомобільних доріг 

України (Укравтодор) 

03150, м. Київ, 

вул. Фізкультури, 9 

 

 

Науковий керівник, 

заступник завідувача відділу аудиту та 

перевірки безпеки доріг Центру безпеки 

дорожнього руху                        

 

 

 

 

 

_______ Т. В. Бондар 

 

 


