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Зміна № 2 до ДБН В.2.3-4:2015 

Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво 

1 РОЗРОБЛЕНО:  Державне підприємство «Державний дорожній 

науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна»  

(ДП «ДерждорНДІ») 

2 РОЗРОБНИКИ:   А. Безуглий, канд. екон. наук; А. Цинка; С. Ілляш 

(науковий керівник); В. Зеленовський 

3 ЗАТВЕРДЖЕНО 

ТА НАДАНО 

ЧИННОСТІ: 

 наказ Мінрегіону України від ________ р. № ____ , 

з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня її 

опублікування в офіційному друкованому вигляді 

Міністерства «Інформаційний бюлетень Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України» (з 20ХХ-ХХ-ХХ) 

ТЕКСТ ЗМІНИ 

Розділ 2. Нормативні посилання 

Виключити такі посилання: 

«ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських 

поселень 

ДБН В.2.5-20-2001 Газопостачання 

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і 

штучне освітлення 

ДБН В.2.5-56:2010 Системи протипожежного захисту 

ДСТУ Б В.2.3-9-2003 Споруди транспорту. Пристрої дорожні напрямні. 

Загальні технічні умови 

ДСТУ ХХХХ:201Х1 Планування та проектування велосипедної 

інфраструктури 
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НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні». 

Доповнити такими посиланнями: 

«ДБН Б.2.2-12:2019 Планування та забудова територій 

ДБН В.2.5-20:2018 Газопостачання 

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

ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту 

ДСТУ 8751:2017 Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні і 

напрямні пристрої. Правила використання. Загальні технічні вимоги 

ДСТУ 8801:2018 Автомобільні дороги. Настанова з влаштування шарів 

дорожнього одягу з укріплених ґрунтів 

ДСТУ 8906:2019 Планування та проектування велосипедної інфраструктури. 

Загальні вимоги 

ДСТУ-Н Б В.2.3-36:2016 Настанова з влаштування жорсткого дорожнього 

одягу 

ДСТУ-Н Б В.2.3-39:2016 Настанова з влаштування шарів дорожнього одягу з 

кам’яних матеріалів 

НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні». 

Розділ 3. Терміни та визначення понять, познаки та скорочення 

Пункт 3.1. Абзац дев’ятий викласти у новій редакції: 

«У ДСТУ 8751 наведено визначення таких термінів: острівець напрямний, 

острівець безпеки, тумба сигнальна.». 

Розділ 4. Загальні положення 

Пункт 4.2.2. Виключити слова «техніко-економічного». 

Пункт 4.2.3. Скорочення «ТЕО» замінити словом «обґрунтуванні». 

Пункт 4.2.4. Скорочення «ТЕО» замінити словом «обґрунтування». 
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Таблиця 4.2. Примітку 2 доповнити словами «ділянки доріг з поздовжнім 

похилом понад 100 ‰.». 

Пункт 4.2.6. Скорочення «ТЕО» замінити словом «обґрунтуванні». 

Пункт 4.4.2 викласти у новій редакції: 

«При прийнятті проектних рішень необхідно враховувати наявність 

об’єктів культурної спадщини.». 

Пункт 4.4.3 викласти у новій редакції: 

«Технічні рішення при проектуванні автомобільних доріг повинні 

забезпечувати високі транспортно-експлуатаційні показники дороги, безпеку 

дорожнього руху, охорону навколишнього середовища та об’єктів культурної 

спадщини за мінімально можливих матеріальних та фінансових витрат.». 

Пункт 4.4.4. Доповнити абзацом останнім: 

«– наявність об’єктів культурної спадщини.». 

Пункт 4.4.6. «ДБН 360» замінити на «ДБН Б.2.2-12». 

Пункт 4.5.7 Речення перше викласти у новій редакції: 

«При реконструкції та капітальному ремонті автомобільних доріг на 

ділянках, де дорога проходить через масиви лісових насаджень або зелених 

насаджень, вирубка яких сприятиме снігозанесенню дороги, за умови 

встановлення на узбіччях дорожнього огородження першої групи, їх вирубку 

можна не проводити, якщо вони розташовані за межами земляного полотна на 

відстані не менше ніж 6 м від крайки проїзної частини.». 

Пункт 4.6.7. Речення друге викласти у новій редакції: 

«Розташування пішоходів відносно крайки проїзної частини (SВП), при 

дозволеній швидкості руху транспортних засобів понад 50 км/год повинно бути 
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не менше ніж 10 м, при дозволеній швидкості руху транспортних засобів до  

50 км/год включно – на рівні брівки земляного полотна.». 

Пункт 4.7.1. Слова «наведено в табл. 4.4» замінити словами «наведено в 

таблиці 4.6». 

Пункт 4.7.5. Абзац третій викласти у новій редакції: 

«– автомобільні дороги та ділянки доріг, у зоні впливу яких перебувають 

території та об’єкти природно-заповідного фонду України диких тварин, що 

внесені до Червоної книги України, місця розташування об’єктів культурної 

спадщини, у тому числі ймовірні місця виявлення об’єктів археології, а також 

потенційно небезпечні техногенні об’єкти;». 

Пункт 4.7.8 викласти у новій редакції: 

«При проектуванні будівництва автомобільних доріг оцінці впливу на 

навколишнє середовище підлягають усі джерела впливу автомобільної дороги.». 

Пункт 4.7.10 виключити.  

Пункт 4.7.12 виключити. 

Розділ 5. Проектування основних елементів автомобільних доріг 

Пункт 5.1.3. Скорочення «ТЕО» замінити словом «обґрунтуванням». 

Таблиця 5.1. Примітку 4 викласти у новій редакції: 

«Примітка 4. В населених пунктах, де діє обмеження швидкості руху до  

60 км/год, рекомендується звужувати ширину смуги руху до 3,25 м та передбачати 

відповідні технічні засоби організації дорожнього руху.». 

Примітку 5 викласти у новій редакції: 

«Примітка 5. При проведенні капітального ремонту ширину смуги руху та 

зупиночної смуги можна не змінювати (за виключенням вимог примітки 4), якщо 
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така зміна вимагатиме значних матеріальних витрат та/або буде технологічно 

складною для реалізації.». 

Доповнити приміткою 8: 

«Примітка 8. На дорогах ІІ категорії з трьома смугами руху, зупиночна 

смуга з боку двох смуг руху в одному напрямку може не влаштовуватись.». 

Пункт 5.1.7 Речення перше викласти у новій редакції: 

«Для забезпечення водовідведення з проїзної частини поперечний похил, 

крім ділянок, на яких передбачається влаштування віражів, потрібно призначати 

залежно від матеріалу покриття дорожнього одягу.». 

Доповнити останнім реченням: 

«Такими значеннями повинен бути обмежений мінімальний результуючий  

похил проїзної частини на ділянках влаштування відгону віражу.». 

Пункт 5.1.11 викласти у новій редакції: 

«Якщо дві сусідні криві у плані, на яких необхідно влаштовувати віражі, 

повернуті в один бік і прямої вставки між ними немає або її довжина не 

перевищує 20 м, ділянки приведення двосхилого профілю до односхилого 

суміжних віражів потрібно об'єднати в одну загальну ділянку односхилого 

профілю з похилом, встановленим у 5.1.7.». 

Пункт 5.1.12 викласти у новій редакції: 

«Загальну довжину відгону віражу призначають виходячи з умови 

дотримання максимально допустимого додаткового поздовжнього похилу 

зовнішньої крайки проїзної частини, встановленого у 5.1.16. Метод приведення 

похилу зовнішньої смуги до похилу внутрішньої смуги руху на ділянці дороги з 

двосхилою проїзною частиною або зміни знака поперечного похилу на ділянці 

дороги з односхилою проїзною частиною повинен забезпечити дотримання 

нормативних значень результуючого похилу, відповідного поперечному похилу 
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смуги руху, що призначається в залежності від типу її покриття (5.1.7).  

При недостатньому поздовжньому похилі ділянки відводу віражу, замість методу 

«обертання» відгонного похилу зовнішньої смуги руху до похилу внутрішньої, 

або зміни знака похилу односхилого поперечного профілю на зворотний, на 

ділянці (a – b) (рисунок 5.2) потрібно застосовувати метод «збільшення» частини її 

ширини з необхідним знаком похилу. Похил односхилого профілю на наступній 

ділянці (b – c) потрібно доводити до необхідного похилу віражу методом його 

«обертання» відносно осі дороги. 

 

Рисунок 5.2 – Метод «сухого» відгону похилу віражу за рахунок збільшення 

ширини покриття зовнішньої смуги руху з необхідним похилом». 

Пункт 5.1.17 Речення останнє викласти у новій редакції: 

«Довжину ділянки лінійного відгону розширення визначають за формулою: 

 1200100max LbL 
                                                           (5.1.1) 

де b – величина розширення, м; 

L1200  –  довжина ділянки перехідної кривої від точки з радіусом r = 1200 м до 

її кінця.». 
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Таблиця 5.5. Рядок шостий викласти у новій редакції: 

« Найменування 

елементів 

Параметри залежно від розрахункових швидкостей, км/год  

 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

 Найменша відстань 

видимості зустрічного 

автомобіля, м 

– – – – 360 325 290 250 210 170 – 

 

 

». 

Пункт 5.2.8 викласти у новій редакції: 

«На затяжних спусках з похилом понад 60 ‰ потрібно передбачати 

влаштування смуг для аварійної зупинки на відстані між ними в два рази меншій, 

ніж для майданчиків згідно з 5.2.7. Ширина смуги руху для аварійної зупинки 

повинна бути не менше ніж ширина смуги руху.». 

Розділ 6. Земляне полотно 

Пункт 6.1.1. Виключити слова «відповідно до галузевих НД». 

Пункт 6.3.1. Виключити слова «та галузевих НД». 

Пункт 6.4.8. Слова «найменшої щільності ґрунту» замінити словами 

«щільності сухого ґрунту». 

Пункт 6.4.15. Речення перше та друге викласти у новій редакції: 

«При розширенні існуючих насипів поверхня укосу має бути розпушена з 

боку добудови на глибину не менше ніж 30 см. На укосах насипів висотою понад  

2 м потрібно влаштовувати уступи для забезпечення необхідного взаємозв'язку 

між існуючою та присипною частинами насипу.». 

Розділ 7. Споруди дорожнього водовідведення 

Пункт 7.8. Абзац третій викласти у новій редакції: 

«Для збирання і відведення поверхневої води до водоскидних споруд 

потрібно передбачити встановлення водовідвідних прикрайкових лотків, бортових 
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каменів або інших систем водовідведення (у тому числі і закритих, обладнаних 

ефективними системами очищення від сміття, нафтопродуктів та наносів). Бортові 

камені встановлюються за зупиночною (при її наявності) або за укріпленою 

смугою і мають підвищуватися на проїзною частиною не більше ніж на 0,07 м. 

Прикрайкові лотки встановлюють в межах зупиночної (за її наявності) або 

укріпленої смуг із зовнішньої сторони. За умови коли, коли ширина 

прикрайкового лотка більша за ширину укріпленої смуги він влаштовується 

виключно в межах узбіччя.». 

Розділ 8. Дорожній одяг 

Таблиця 8.1 викласти у новій редакції: 

«Таблиця 8.1 – Типи дорожнього одягу та матеріали дорожнього покриття 

Категорія 
дороги 

Тип дорожнього 
одягу 

Матеріал дорожнього покриття  

1 2 3  

I Капітальний 

Щебенево-мастиковий асфальтобетон на бітумах, 

модифікованих полімерами або комплексом добавок,  

цементобетон 

 

 

ІІ Капітальний 

Щебенево-мастиковий асфальтобетон на бітумах, 

модифікованих полімерами або комплексом добавок, 

асфальтобетон на бітумах, модифікованих полімерами або 

комплексом добавок,  цементобетон 

 

 
 
 

III Капітальний 

Щебенево-мастиковий асфальтобетон, асфальтобетон марки 

І, у тому числі на бітумах, модифікованих полімерами або 

комплексом добавок, цементобетон 
 

IV 

Капітальний Асфальтобетон, цементобетон  

Удосконалений 

полегшений 

Асфальтобетон, цементобетон, кам'яні матеріали, вторинні 

продукти промисловості, укріплені в'яжучими з 

улаштуванням шару зносу 
 

V 

Удосконалений 

полегшений 

Асфальтобетон, кам'яні матеріали, вторинні продукти 

промисловості, укріплені в'яжучими з улаштуванням шару 

зносу 
 

Перехідний 
Кам'яні матеріали розклинені, бруківка, ґрунти укріплені 

в’яжучими або стабілізовані добавками 

 
». 
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Розділ 9. Транспортні споруди 

Пункт 9.1.6. Виключити слова «та галузевих НД». 

Таблиця 9.1 викласти у новій редакції: 

«Таблиця 9.1 – Класифікація транспортних розв'язок 

Клас 

розв'язки 

Категорія доріг, що 

перехрещуються або 

примикають 

Тип пересічення потоків Влаштування ПШС 
 

1 2 3 4  

I 

I – I, I – II, I – III 

II – II, II – III при 

сумарній 

інтенсивності понад 

15000 приведених 

авт./добу 

У різних рівнях 3 ПШС на всіх дорогах 

 

II 
I-а – IV 

I-а – V 
У різних рівнях 

3 ПШС на дорозі вищої 

категорії та без ПШС на 

дорогах нижчої категорії 

 

III 

II – II 

II – III при сумарній 

інтенсивності до 

15000 приведених 

авт./добу; 

III – III 

В одному рівні 

3 ПШС на всіх дорогах та 

каналізування 

лівоповоротних напрямків 

 

IV 
I-б – IV 

I-б – V 

В одному рівні з 

віднесеними лівими 

поворотами при сумарній 

приведеній інтенсивності 

до 20000 авт./добу 
3 ПШС на дорозі вищої 

категорії та без ПШС на 

дорогах нижчої категорії 

 

У різних рівнях при 

сумарній приведеній 

інтенсивності більше ніж 

20000 авт./добу 

V 

II – IV 

II – V 

III – IV 

III – V 

В одному рівні 

3 ПШС на дорозі вищої 

категорії і без ПШС на 

дорогах нижчої категорії 

та каналізуванням 

лівоповоротних напрямків 

на дорозі вищої категорії 
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Кінець таблиці 9.1 

1 2 3 4  

VI 

IV – IV 

IV – V 

V – V 

В одному рівні Без ПШС на всіх дорогах 
 

Примітка 1. За відповідного обґрунтування транспортні розв'язки І класу (крім 

розв'язок на дорогах 1 категорії) допускається влаштовувати кільцевого типу. 

Примітка 2. При влаштуванні транспортних розв'язок доріг загального користування з 

іншими дорогами (відомчими (технологічними) дорогами, вулицями і дорогами міст та 

інших населених пунктів та автомобільними дорогами на приватних територіях) останні 

приводяться за інтенсивністю до доріг загального користування. 

Примітка 3. Для повороту праворуч на дорозі вищої категорії, в стислих умовах 
населених пунктів, при дозволеній швидкості руху до 50 км/год, розв’язки ІІІ та V класів 

дозволяється влаштовувати без ПШС. На дорогах ІІ та ІІІ категорій ПШС для громадського 

транспорту можна не влаштовувати, у випадку обладнання зупинки громадського 

транспорту заїзною кишенею. 

Примітка 4. При  влаштуванні кільцевої розв’язки ПШС влаштовуються згідно з  

ГБН В.2.3-37641918-555. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
». 

Пункт 9.2.4.12 викласти у новій редакції: 

 «У разі послідовного розміщення декількох об’єктів сервісу на відстані між 

ними, що не перевищує довжини ПШС, у місцях декількох послідовних 

примикань вулиць, доріг населених пунктів та з’їздів ПШС мають бути об’єднані 

в загальну смугу, яка повинна відділятися від основних смуг руху острівцями 

безпеки (напрямними острівцями) шириною не менше ніж 1,75 м з влаштуванням 

на них дорожнього огородження першої групи.». 

Розділ 10. Перехрещення автомобільних доріг із залізничними коліями 

Пункт 10.1. Слова «з урахуванням галузевих НД» виключити. 
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Розділ 11. Перехрещення автомобільних доріг з інженерними 

комунікаціями 

Пункт 11.2. Речення останнє викласти у новій редакції:  

«При будівництві автомобільних доріг державного значення потрібно 

передбачати прокладання кабельної каналізації для дорожнього технологічного 

зв’язку та електрозв’язку за межами кюветів.». 

Пункт 11.3 викласти у новій редакції:  

«Перехрещення автомобільних доріг повітряними телефонними та 

телеграфними лініями потрібно виконувати згідно з галузевими будівельними 

нормами та НД, а повітряними лініями електромереж – згідно з ПУЕ.». 

Пункт 11.4 виключити.  

Розділ 12. Дорожні інженерні облаштування 

Пункт 12.1.6. Абзац третій викласти у новій редакції: 

«На підходах до транспортних споруд поза населеними пунктами 

велосипедні доріжки допускається розміщувати на узбіччях за умови їх 

відокремлення від проїзної частини дорожнім огородженням першої групи згідно 

з вимогами національних стандартів.». 

Пункт 12.2.6. Абзац третій викласти у новій редакції: 

«Між пішохідними доріжками або тротуарами, що розміщені на узбіччі, та 

проїзною частиною, при дозволеній швидкості руху до 50 км/год, потрібно 

передбачати встановлення дорожнього огородження другої групи відповідно до 

ДСТУ 8751, а при дозволеній швидкості руху понад 50 км/год – першої групи 

відповідно до зазначеного стандарту.». 
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Пункт 12.3.3. Перше речення викласти у новій редакції:  

«Місця пішохідних переходів в одному рівні повинні бути обладнані 

відповідними технічними засобами організації дорожнього руху, в тому числі 

огородженням третьої групи.». 

Підрозділ 12.3.6 викласти у новій редакції: 

«12.3.6 На підходах до пішохідних переходів на автомобільних дорогах  

І-б та ІІ категорій на узбіччі потрібно передбачати огородження другої групи на 

відстань не менше ніж 50 м в кожен бік від переходу. При влаштуванні 

пішохідних переходів у різних рівнях таке огородження потрібно встановлювати 

на огородженні першої групи на відстань по 50 м в кожен бік від переходу на 

узбіччі та по 50 м на розділювальній смузі.». 

Розділ 20. Влаштування дорожнього одягу 

Пункт 20.3 викласти у новій редакції:  

«Влаштування дорожньої основи та покриття з ґрунтів, укріплених 

в'яжучими матеріалами, здійснюється відповідно до ДСТУ 8801». 

Пункт 20.5. Слова «згідно з ГБН В.2.3-37641918-554, НАПБ А.01.001, 

національними стандартами та галузевими НД» замінити словами «згідно з 

ДСТУ-Н Б В.2.3-39». 

Пункт 20.8.2. Слова «моменту» замінити словами «місця». 

Пункт 20.8.11 виключити. 

Пункт 20.9.1. Слова «згідно з національними стандартами» замінити 

словами «згідно з ДСТУ-Н Б В.2.3-36». 
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Розділ 21. Приймання робіт та контроль якості 

Таблиця 21.1. Слова «ОСНОВА І ПОКРИТТЯ ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ» 

замінити словами «ДОРОЖНІЙ ОДЯГ». 

Рядки 49-54 викласти у новій редакції: 

« 

Ч.ч. 

Конструктивний 

елемент, вид 

робіт і 

параметр, що 

контролюється 

Кількість і місце вимірів 

та випробувань під час 

приймального контролю 

Допустиме  

відхилення 

 

 1 2 3 4  

 Вирівнюючий шар із асфальтобетону при влаштуванні окремим шаром  

 42 Товщина шару Не менше ніж три керни 

(вирубки) на поперечному 

профілі на 9000 м² шару 

Товщина менше ніж два з 

половиною діаметра максимального 

розміру зерна щебеню не 

допускається 

 

 43 Вміст бітуму та 

водонасичення 

Не менше ніж три керни 

(вирубки) на 9000 м², але в 

обсязі не менше ніж 

потрібний для проведення 

випробувань 

Відхил для вмісту бітуму – не більше 

± 0,2 % від лабораторного підбору 

складу асфальтобетонної суміші, для 

водонасичення – згідно з НД  

 

 Основа і покриття із асфальтобетону  

 44 Товщина шару Не менше ніж три керни 

(вирубки) на 9000 м² 

Не більше 10 % результатів вимірів 

можуть мати відхилення від 

проектних значень в бік зменшення в 

межах 10 % товщини. Середнє 

значення вимірів товщини шару не 

повинно бути меншим, ніж проектне 

значення. 

Для шарів основи допустимий відхил 

30 % результатів вимірів від 

проектних значень до 20 % товщини 

при забезпеченні загальної проектної 

товщини асфальтобетонних шарів та 

товщини покриття не менше ніж 

проектне значення 

 

 45 Вміст бітуму та 

водонасичення 

 

Не менше ніж три керни 

(вирубки) на 9000 м², але в 

обсязі не менше ніж 

потрібний для проведення 

випробувань 

Відхил для вмісту бітуму – не більше 

± 0,2 % від лабораторного підбору 

складу асфальтобетонної суміші, для 

водонасичення – згідно з НД 

 

 

 

 
». 
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Додаток Е 

Таблиця Е. Рядок перший та другий викласти у новій редакції: 

« 
Категорія 

дороги 

Тип 

дорожнього 

одягу 

Матеріал 

покриття 

Інтенсивність руху у 

транспортних одиницях, 

авт./добу 

Строк 
експлуатації 

дорожнього 

одягу, роки 

 

 1 2 3 4 5  

 

І Капітальний 

цементобетон понад 10000 18  

 

ЩМА 

10000 - 20000 12  

 20000 - 30000 11  

 понад 30000 10 ». 
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