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Зміна № 1 до ГБН В.2.3-37641918-555:2016 
Автомобільні дороги. Транспортні розв'язки в одному рівні. 

Проектування 
 

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Державний дорожній науково-
дослідний інститут імені М.П.Шульгіна" ("ДерждорНДІ") 

2 РОЗРОБНИКИ: А. Цинка, Т. Бондар (науковий керівник), О. Беленчук,        
А. Кононенко, М. Ольхова, Р. Єфименко, О. Петрашенко 

   За участю:           О. Крижанівський 

3 ПОГОДЖЕНО 

4 ЗАТВЕРДЖЕНО 
   

НАБРАННЯ 
ЧИННОСТІ 

Наказ Міністерства інфраструктури України,  
від «___» ___________ 20__ р. 
 

 

Розділ 2. Нормативні посилання 

Виключити такі посилання: 

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

груп населення 

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

пунктів 

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

штучне освітлення" 

Доповнити такими посиланнями: 

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

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

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

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

понять 

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

Загальні технічні вимоги 
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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". 

Розділ 3. Терміни та визначення понять, познаки та скорочення 

Пункт 3.1.  

Абзаци восьмий і дев’ятий виключити 

Доповнити посиланнями на терміни та визначення понять: 

" у ДБН В.2.3-5: велосипедна смуга; 

у ДБН В.2.2-40: особа з порушенням зору, особа з інвалідністю; 

у ДСТУ 8751: огородження дорожні першої групи, огородження дорожні 

другої групи, острівець напрямний, острівець безпеки;". 

Викласти у новій редакції терміни та визначення понять: 

"3.1.3 ліві віднесені повороти  

Ліві повороти, які влаштовані для здійснення розвороту шляхом 

винесення зони очікування маневру на розділювальну смугу та облаштовані 

розворотним майданчиком за межами проїзної частини 

3.1.7 фартух вантажівки 

Укріплена смуга навколо центрального острівця кільцевої розв’язки 

влаштована з твердого матеріалу, що за зовнішнім виглядом відрізняється від 

дорожнього одягу колової проїзної частини кольором або фактурою та злегка 

підвищена над коловою проїзною частиною". 

Пункт 3.2 Останній абзац викласти у новій редакції 

‰ – проміле (0,1 %) 
 

Розділ 4. Загальні положення 

Пункт 4.1.4.  Слова "згідно з таблиці 4.1" замінити на "відповідно до 

таблиці 4.1". 
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Пункт 4.3.7.  Слова "виконати висотну ув'язку" замінити на "виконати 

вертикальну ув'язку". 

Пункт 4.3.13 викласти у новій редакції: 

"Радіус заокруглення гострих кутів напрямних острівців з піднятим 

профілем повинен бути від 0,5 м до 1,0 м." 

Пункт 4.4.2  викласти у новій редакції: 

"У населених пунктах на транспортних розв'язках в одному рівні, де 

видимість у напрямку руху згідно з ДБН В.2.3-4 обмежено капітальними  

будівлями, зеленими насадженнями, парканами тощо, а інші заходи 

забезпечення видимості не може бути виконано або вони економічно 

неефективні, рекомендовано передбачати застосування дорожніх дзеркал згідно 

з ДСТУ 8731 та/або заходи по зниженню швидкості руху згідно з ДСТУ 4100, 

ДСТУ 4123.". 

Пункти 4.4.2.1, 4.4.2.2, 4.4.2.3 - виключити 

Пункт 4.4.3 викласти у новій редакції: 

"На нерегульованих перехрестях за наявності наземних пішохідних 

переходів та/або велосипедних переїздів повинна бути забезпечена видимість 

пішоходів та велосипедистів згідно з ДБН В.2.3-4.".  

Пункт 4.4.4 викласти у новій редакції: 

"У разі неможливості забезпечення вимог щодо видимості у напрямку 

руху для водіїв транспортних засобів на розв'язці відповідно до 4.6.7, 4.6.8   

ДБН В.2.3-4, вона підлягає перепроектуванню або перенесенню в інше місце.". 

Розділ 4 доповнити пунктом 4.4.8: 

"4.4.8 Під час проектування тротуарів на кільцевих транспортних 

розв’язках, з метою забезпечення ефективного водовідведення, їх можна 

розміщувати врівень з проїзною частиною (безбортовий профіль) з 

обов’язковим відділенням від колової проїзної частини транспортним 

огородженням першої групи.". 
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Розділ 5. Проектування лінійних транспортних розв'язок 

Пункт 5.2.2. Слова "(у масштабі не менше 1:1000)" замінити на "(у 

масштабі 1:500 або крупнішому).". 

Пункт 5.2.4 викласти у новій редакції:  

"Необхідність влаштування перехідно-швидкісних смуг на транспортних 

розв'язках слід визначати відповідно до таблиці 9.1 ДБН В.2.3-4. Параметри  

перехідно-швидкісних смуг необхідно приймати згідно з 9.2.4 ДБН В.2.3-4.". 

Пункт 5.2.9 викласти у новій редакції:  

"Напрямні острівці виділяють горизонтальною розміткою згідно з     

ДСТУ 2587. Рекомендовано напрямні острівці влаштовувати класу 1 згідно з  

ДСТУ 8751.". 

Пункт 5.2.10 викласти у новій редакції:  

"У районах з незначною снігозаносимістю або із забезпеченим 

снігозахистом для більш ефективної організації руху напрямні острівці 

другорядних доріг рекомендовано влаштовувати класу 1 згідно з ДСТУ 8751. 

Контури острівців потрібно зміщувати на 0,5 м від крайок смуг руху 

(перехідно-швидкісних смуг).". 

Розділ 6. Проектування кільцевих транспортних розв'язок 

Пункт 6.1.1 доповнити абзацом: 

"Під час проектування кільцевих розв’язок необхідно дотримуватися 

наступних основних принципів: 

–– не повинно бути прямого проїзду (без зміни траєкторії руху) з будь-

якого напрямку; 

–– потрібно забезпечити повільний вхід на кільце та швидкий вихід з  

нього; 

–– має бути забезпечений проїзд розрахункових транспортних засобів, з  
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врахуванням їх динамічного габариту, за будь-яким напрямком.". 

Пункт 6.1.2 друге речення доповнити словами: 

"з обов'язковим облаштуванням світлофорною сигналізацією на всіх 

підходах згідно з ДСТУ 4092.". 

Пункт 6.1.8.2 друге речення викласти у новій редакції:  

"Центральні міні-острівці мають бути оточені кільцем бруківки висотою 

від 5 мм до 12 мм з максимальним кроком 15 мм або мати підвищення по 

крайці над рівнем проїзної частини на таку ж висоту. " 

Пункт 6.1.10 викласти у новій редакції:  

"На коловій проїзній частині великих та середніх кільцевих розв’язок 

потрібно уникати зворотного віражу, якщо є можливість забезпечити 

водовідведення. У разі влаштування зворотного віражу його похил не повинен 

бути більше ніж 15 ‰.  

На коловій проїзній частині малих та міні-кільцевих розв’язок віраж не 

влаштовують. Для забезпечення водовідведення потрібно влаштовувати 

односхилий поперечний профіль з похилом від кільця до 15 ‰.". 

Пункт 6.1.11 викласти у новій редакції:  

"У залежності від конкретних умов розміщення кільцевої розв'язки 

центральний острівець може мати форму у вигляді кола або форму овалу або 

видовженого у напрямку головної дороги кільця. ". 

Пункт 6.1.15. Друге речення викласти у новій редакції: 

"Пріоритетність руху на кільцевих розв’язках з розірваним кільцем 

потрібно встановлювати світлофорним регулюванням згідно з ДСТУ 4092 та 

дорожніми знаками згідно з ДСТУ 4100.". 
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Доповнити абзацом:  

"Організацію дорожнього руху на розірваному кільці потрібно 

влаштовувати як на двох окремих перехрестях.".  

Пункт 6.1.17 викласти у новій редакції:  

"Слід надавати перевагу проектуванню кільцевих розв’язок з діаметром 

центрального кільця від 10 м до 12 м [3]. Якщо в складі руху є автопоїзди або 

вантажівки з напівпричепами, зовнішній діаметр кільця (по зовнішній крайці 

колової проїзної частини) повинен бути не менше ніж 28 м. Для полегшення 

розвороту великогабаритного транспорту навколо центрального острівця малих 

та середніх кільцевих розв’язок, зовнішній край острівця повинен мати 

укріплену смугу «фартух вантажівки»  шириною не менше ніж 1 м (рисунки  

6.3 а), 6.3.б)), яка виконана відмінним від колової проїзної частини матеріалом, 

що має аналогічну міцність та відрізняється від неї кольором або фактурою.  

Пункт 6.2.1. У першому реченні слова "на рисунку 6.3" замінити на "на 

рисунках 6.3 а), 6.3 б).".  

Слова "Рисунок 6.3" замінити на "Рисунок 6.3 а)". 

Доповнити рисунком. 

 
 

Рисунок 6.3 б) – Поперечний переріз "фартуха вантажівки" 
 

Пункт 6.2.3. В останньому реченні другого абзацу слова "звільнивши 

розв'язку" замінити на "для звільнення розв'язки.". 
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Пункт 6.2.5. Перший абзац викласти у новій редакції: 

"Для забезпечення більшої пропускної здатності кільцевої розв'язки 

можна передбачати додаткові смуги для правого повороту. Такі смуги мають 

бути відокремлені від колової проїзної частини острівцем безпеки (рисунок 

6.5), який дозволяє водіям виконати маневр без надання переваги у русі 

транспортним засобам, що знаходяться на кільці. Його доцільно проектувати 

якщо: 

– рух на кільці перевантажений; 

– правоповоротний рух у години «пік» становить близько половини 

інтенсивності руху на вході або більше ніж 300 авт/добу.".  

Рисунок 6.5 викласти у новій редакції: 

 

Рисунок 6.5 – Кільцева розв’язка з відокремленим правим поворотом 

Абзац другий доповнити останнім реченням: 

"Якщо відокремлений правий поворот не передбачено, додаткова смуга 

не влаштовується.". 

Пункт 6.2.6 викласти у новій редакції: 

"На кільцевих розв’язках з відокремленим правим поворотом, за 

наявності наземних пішохідних переходів, потрібно передбачити заходи для 

забезпечення їх безпеки (влаштування пішохідних переходів через острівці 

безпеки). Ширину відокремлених (віднесених) правоповоротних смуг доцільно  
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приймати аналогічною ширині смуг руху на підході до розв'язки з урахуванням 

динамічного габариту транспорту, який повертає праворуч. 

Пункт 6.2.7. Перше речення викласти у новій редакції: 

"Доцільно влаштовувати перехідно-швидкісні смуги на підході до 

кільцевої розв'язки з відокремленим правим поворотом та на виході з неї.". 

Розділ 6.2 доповнити пунктом 6.2.8. 

"6.2.8 З метою забезпечення можливості прискорення на виході з 

кільцевої розв'язки, радіус кривої може бути збільшений (рисунок 6.6). 

     

Рисунок 6.6 – Кільцева розв’язка із збільшеним радіусом на виході з кільця 

Розділ 7. Напрямні острівці та острівці безпеки 

Пункт 7.1 доповнити третім абзацом: 

"Напрямні острівці (острівці безпеки) влаштовують згідно з ДСТУ 8751 

відповідно до їх функціонального призначення.". 

Розділ 8. Проектування пішохідних переходів 

Пункт 8.9 викласти у новій редакції:  

"8.9 Перед пішохідними переходами на кільцевих розв’язках можуть 

бути застосовані засоби заспокоєння руху згідно з ДСТУ 4123.". 

Розділ 9. Штучне освітлення зони транспортних розв'язок 

Пункт 9.1 доповнити другим абзацом: 
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"Опори штучного освітлення потрібно розміщувати по зовнішньому краю 

кільцевої розв'язки.". 

Розділ 10. Організація дорожнього руху 

Пункт 10.1.1. Слова "На розв'язках" у другому абзаці замінити на "На 

транспортних розв'язках в одному рівні". 

Пункт 10.1.3. Останнє речення викласти у новій редакції: 

«За наявності пішохідного руху, для розрахунку фаз світлофорного 

об’єкта необхідно забезпечувати безпеку різних категорій учасників 

дорожнього руху з урахуванням їх мобільності, зокрема, осіб з порушенням 

зору та осіб з інвалідністю згідно з ДБН В.2.2-40.».  

Пункт 10.2.5 викласти у новій редакції:  

"10.2.5 На напрямних острівцях і острівцях безпеки рекомендовано 

розміщати вставки розмічальні дорожні згідно з ДСТУ 4036.". 

Пункт 10.2.6 викласти у новій редакції:  

"10.2.6 Напрямні стовпчики на підходах до транспортних розв'язок 

потрібно розміщувати згідно з ДСТУ 8751.". 

Пункт 10.3.1 викласти у новій редакції: 

"10.3.1 У місцях з пішохідним або велосипедним рухом необхідно 

влаштовувати пішохідні переходи та/або велосипедні переїзди з 

облаштуванням острівців безпеки з урахуванням 7.4. Пішохідні переходи та/або 

велосипедні переїзди" потрібно позначати відповідними дорожніми знаками 

згідно з ДСТУ 4100 та розміткою згідно з ДСТУ 2587. Велосипедні переїзди 

можуть бути як відокремлені від пішохідних переходів так і розташовуватися 

поруч один одного, при цьому велосипедні переїзди потрібно розміщувати зі 

сторони перехрестя по відношенню до пішохідних переходів.". 
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Сторінка 10  

БІБЛІОГРАФІЯ 

Виключити наступні документи: 

ДСТУ 2735-94 Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила 

використання. Вимоги безпеки дорожнього руху  

ДСТУ 2935-94 Безпека дорожнього руху. Терміни та визначення 

ДСТУ 4036-2001 Безпека дорожнього руху. Вставки розмічальні дорожні. 

Загальні технічні умови 

ДСТУ 4123-2006 Безпека дорожнього руху. Пристрій примусового 

зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки на вулицях і дорогах. 

Загальні технічні вимоги 

ДСТУ 4159-2003 Безпека дорожнього руху. Організація дорожнього руху. 

Умовні позначення на схемах і планах  

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

Загальні технічні умови 

СОУ 45.2-00018112-004:2005 Безпека дорожнього руху. Огородження 

стримувальні для пішоходів. Загальні технічні умови. 

СОУ 45.2-00018112-029:2008 Безпека дорожнього руху. Смуги шумові. 

Загальні технічні вимоги. Правила застосування 

СОУ 45.2-00018112-048:2010 Безпека дорожнього руху. Проект (схема) 

організації дорожнього руху. Правила розроблення, побудови, оформлення та 

вимоги до змісту 



Зміна № 1                                                                  ГБН В.2.3-37641918-555:2016 

  

Сторінка 11  

Ключові слова долучити: 

«фартух вантажівки.». 

   
   
Перший заступник директора  
ДП «ДерждорНДІ» 
 

 
__________ 

 
А. О. Цинка 
 

Науковий керівник, завідувач відділом 
безпеки дорожнього руху  

 
__________ 

 
Т. В. Бондар 
 

   
Відповідальний виконавець,  
заступник завідувача відділом 
безпеки дорожнього руху 

 
__________ 

 
О. В. Беленчук 

   
 

 


