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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

 

Безпека дорожнього руху 
 

МАРШРУТНЕ ОРІЄНТУВАННЯ НА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРОГАХ 
 

Road Safety 
Route orientation on motorway roads 

Чинний від 200_ – __– __ 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

1.1 Цей стандарт установлює вимоги щодо створення на мережі 

автомобільних доріг системи маршрутного орієнтування для водіїв 

транспортних засобів (ТЗ) та водіїв автотуристів.  

1.2 Цей стандарт застосовний при розробленні проєктів (схем) 

організації дорожнього руху (далі – ОДР) на автомобільних дорогах та 

вулицях, а також розділу з ОДР у проєктній документації на будівництво та 

ремонт автомобільних доріг, вулиць.  

1.3 Цей стандарт не поширюється на туристичні шляхи активного 

туризму (пішого, велосипедного, лижного, кінного тощо), вимоги до яких 

регулюються згідно з ДСТУ 7450. 

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 4100:2014 Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні 

технічні умови. Правила застосування 

ДСТУ 7450:2013 Туристичні послуги. Знаки туристичні активного 

туризму. Класифікація, опис і правила застосування 

ДСТУ 8752:2017 Безпека дорожнього руху. Проект організації 

дорожнього руху. Правила розроблення, побудови, оформлення. Вимоги 

до змісту 

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

понять. 

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. 

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

У цьому стандарті вжито терміни, наведені: 

–– в [1]: автомобільна дорога, автомобільні дороги загального 

користування, вулиці і дороги міст та інших населених пунктів, об’єкти 

дорожнього сервісу;  

–– у [2]: населений пункт, перехрестя, смуга руху, транспортний 

засіб;   

–– у ДБН В.2.3-4 [4]: автомагістраль, віднесені ліві повороти, 

транспортна розв’язка; 

–– у ДБН В.2.3-5 [5]: вулиці населених пунктів, дороги населених 

пунктів; 

–– у ДСТУ 2935: розмітка дорожня; 

–– у ДСТУ Б А.1.1-100: категорія дороги, організація дорожнього руху, 

перехідно-швидкісна смуга, проїзна частина, розділювальна смуга,  

технічні засоби організації дорожнього руху. 
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Нижче подано терміни, додатково вжиті в цьому стандарті, та 

визначення позначених ними понять. 

3.1 автотуристи  

Туристи, які самостійно подорожують на легкових автомобілях або 

автобусах по відповідним дорогам туристичних маршрутів  

3.2 індекс та номер дороги, маршруту  

Прийняте у встановленому порядку літерне та числове позначення 

автомобільних доріг загального користування та Європейських доріг 

категорії "Е" на території України 

3.3 перегон 

Ділянка дороги між сусідніми перехрестями 

3.4 система маршрутного орієнтування (маршрутне 

орієнтування) 

Система передачі інформації учасникам дорожнього руху (водіям, 

пасажирам) за допомогою дорожніх знаків індивідуального проектування 

згідно з ДСТУ 4100 у поєднанні з дорожньою розміткою 1.23 згідно з   

ДСТУ 2587 про їх місцезнаходження, напрямок та відстань до проміжних і 

кінцевого пунктів на маршруті чи до державного кордону 

3.5 створ дорожнього знака, створ знака 

Площина поперечного перетину дороги, яка проходить через місце 

встановлення дорожнього знака 

3.6 туристичні маршрути 

Визначені в установленому порядку автомобільні дороги, ділянки 

доріг, на яких передбачено комплекс обслуговування автотуристів та 

автомобільні дороги, що ведуть до розташування культурно-історичних 

пам’яток.  
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4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ  

У цьому стандарті вжито такі познаки та скорочення: 

ДЗІП –– дорожні знаки індивідуального проєктування; 

НД –– нормативний документ; 

ОДР –– організація дорожнього руху; 

ПШС –– перехідно-швидкісна смуга; 

ТЗ –– транспортний засіб. 

5 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

5.1 Призначення системи маршрутного орієнтування 

5.1.1 Система маршрутного орієнтування призначена для 

інформування учасників дорожнього руху (водіїв, пасажирів) про напрямок 

вибраного маршруту і відстань до кінцевого пункту, а також про їх 

місцезнаходження та розташування культурно-історичних пам’яток, 

спортивних об’єктів, інших визначних місць, відносно встановлених на 

дорозі ДЗІП згідно з ДСТУ 4100.  

Система маршрутного орієнтування повинна забезпечувати: 

 –– можливість швидкої і правильної ідентифікації місця 

розташування ТЗ на конкретній дорозі і на мережі автомобільних доріг, у 

тому числі з використанням туристичних карт, атласів автомобільних доріг 

та іншої картографічної продукції;  

–– безперервне надання інформації щодо напрямку маршруту до 

вибраного населеного пункту чи об’єкту та регулярне підтвердження 

наміченого напрямку; 

 –– своєчасне інформування учасників дорожнього руху про місця, в 

яких під час руху до обраного об'єкта орієнтування необхідно змінити 

напрямок;  

–– можливість визначення відстаней до кінцевого або проміжних 

об'єктів орієнтування.  
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5.1.2 До ДЗІП відносяться знаки 5.24.1, 5.24.2, 5.45 –– 5.48, 5.50 –– 

5,56, 5.58.1 –– 5.59, 5.61.1 –– 5.61.3 згідно з ДСТУ 4100. 

Компонування, розміщення інформації, розміри зображень і написів 

на ДЗІП потрібно здійснювати відповідно до ДСТУ 4100. 

5.2 Написи на ДЗІП 

5.2.1 На ДЗІП 5.45 –– 5.48, 5.51 –– 5.54, 5.58.1, 5.58.2, 5.59 згідно з 

ДСТУ 4100 назви населених пунктів та об’єктів відтворюють українською 

мовою. 

Обов’язковому дублюванню англійською мовою підлягають назви, 

зазначені у переліку: 

–– ділянок доріг, що суміщені за напрямком з дорогами категорії "Е" 

на території України, затверджених в установленому порядку (додаток А) 

та міжнародних доріг з індексом "М" згідно з [3]; 

–– доріг що суміщені за напрямком з міжнародними транспортними 

коридорами, що пролягають через територію України (додаток Б); 

––  автомобільних туристичних маршрутів України (додаток В). 

Примітка. Необхідність дублювання назв інших населених пунктів, об'єктів на 
маршруті визначає власник автомобільних доріг за погодженням з уповноваженим 
підрозділом Національної поліції.  

5.2.1.1 Українські власні назви населених пунктів відтворюють 

англійською мовою шляхом транслітерації (політерним переписуванням 

українських літер латинськими) відповідно до таблиці 14 ДСТУ 4100. 

Напис латинськими літерами, по-можливості, повинен передавати 

транслітерацію та вимову близьку до національних назв. 

5.2.1.2 Напрямок маршруту до державного кордону на ДЗІП 

зазначають написом українською мовою назви крупного населеного 

пункту сусідньої держави (місто, адміністративний центр тощо), 

розташованого на маршруті та дублюванням його назви мовою цієї 

держави і латинськими літерами, якщо в країні не користуються 

латинським алфавітом з урахуванням 5.2.3. 
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Віднесення конкретного населеного пункту на території України та за 

її межами до категорії "Крупних населених пунктів" визначається 

центральним органом виконавчої влади для доріг державного значення, 

обласною державною адміністрацією для доріг місцевого значення за 

погодженням з уповноваженим підрозділом Національної поліції України. 

5.2.3 На ДЗІП потрібно наносити написи не більше ніж на двох 

мовах.  

Написи, продубльовані латинськими літерами, можуть бути 

розміщені як на ДЗІП, що містять український текст, так і на додатково 

встановлених знаках згідно з [6].  

5.2.4 Основною вимогою до кожного напису на ДЗІП є ідентичність – 

однакове відтворення його на усіх знаках, де він нанесений. 

5.2.5 Рішення щодо написів на ДЗІП, які підлягають встановленню на 

транспортних розв’язках, розташованих на межі обслуговування ділянок 

дороги різними власниками автомобільних доріг, підлягають взаємному 

узгодженню.  

5.3 Об’єкти маршрутного орієнтування 

5.3.1 Об’єктами маршрутного орієнтування на автомобільних 

дорогах загального користування є:  

–– назви населених пунктів (кінцевих та проміжних на маршруті); 

–– межі областей, адміністративних районів; 

–– аеропорти; 

–– спортивні комплекси; 

–– заповідники, національні парки, курортні зони тощо; 

–– інші споруди історичних та культурних пам’яток та місця масового 

тяжіння туристів, паломників; 

–– гірські перевали, автомобільні тунелі; 

–– транспортні розв’язки у різних рівнях, перехрещення з іншими 

дорогами державного значення; 
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–– прикордонні пункти пропуску автомобільного транспорту та  назви 

найближчих населених пунктів сусідньої держави (місто, адміністративний 

центр). 

5.3.2 Об’єктами маршрутного орієнтування у населених пунктах є: 

–– назви інших населених пунктів; 

–– назви вулиць, бульварів, площ, адміністративних районів тощо; 

–– спортивні комплекси; 

–– історичні пам’ятники, пам’ятники природи і культури; 

–– вокзали, аеропорти, річкові та морські порти; 

–– центр міста; 

–– інші об'єкти тяжіння туристів, паломників. 

Рішення щодо зазначення об’єктів на ДЗІП на автомобільних дорогах 

загального користування, що пролягають через населені пункти, 

приймається власником доріг (вулиць) спільно з відповідними органами 

місцевого самоврядування за погодженням з уповноваженим підрозділом 

Національної поліції. 

6 СИСТЕМИ МАРШРУТНОГО ОРІЄНТУВАННЯ НА 

АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРОГАХ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ  

6.1 Основні принципи системи маршрутного орієнтування 

6.1.1 Маршрутне орієнтування на автомобільних дорогах загального 

користування забезпечується шляхом позначення за допомогою ДЗІП 

згідно з ДСТУ 4100 номерів автомобільних доріг згідно з [3] та/чи індексів 

доріг категорії "Е" (додаток А), найменувань об'єктів орієнтування із 

зазначенням напрямків руху до об'єктів і відстані до них. 

Для маршрутного орієнтування також застосовують розмітку 1.23 

згідно з ДСТУ 2587. 

6.1.2 Основним принципом системи маршрутного орієнтування на 

дорозі є безперервність надання інформації щодо напрямку руху до 

населеного пункту, об’єкту. 
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6.1.3 Назва будь-якого населеного пункту чи об’єкту, з урахуванням 

5.2.4, яка з’явилась на ДЗІП 5.51 –– 5.54, 5.59 згідно з ДСТУ 4100, повинна 

повторюватись на інших таких же знаках, встановлених на маршруті, до 

цього населеного пункту, об’єкту (до знака 5.45,  5.47, 5.58.1 згідно з   

ДСТУ 4100) або до державного кордону. 

6.2 Порядок розроблення системи маршрутного орієнтування 

6.2.1 Розроблення системи маршрутного орієнтування здійснюється 

за допомогою ДЗІП, наведених на схемах маршрутного орієнтування на 

мережі доріг області (регіону), або доріг у межах зони обслуговування 

балансоутримувачем, розроблених та погоджених в установленому 

порядку. 

Система маршрутного орієнтування є основою для розроблення 

розділу ДЗІП у складі проєктів (схем) ОДР, розроблених згідно з          

ДСТУ 8752 для кожної із автомобільних доріг.   

6.2.2 Для розроблення системи маршрутного орієнтування 

використовують карту-схему доріг країни, області (регіону), план 

населених пунктів, враховують наявність туристичних маршрутів та 

розміщення історичних і архітектурних пам’яток тощо. 

При розробленні системи маршрутного орієнтування потрібно 

враховувати, що водій ТЗ може користуватися електронною картою або 

атласом автомобільних доріг України з нанесеними на них назвами 

населених пунктів, об’єктів, а також туристичних маршрутів.  

6.2.3 Основою розроблення системи маршрутного орієнтування на 

мережі автомобільних дорогах є їх класифікація за значенням (державні: 

міжнародні, національні, регіональні, територіальні та місцеві: обласні та 

районні), а також відповідний їх перелік, затверджений в установленому 

порядку. 

6.2.4 Розроблення системи маршрутного орієнтування на дорогах в 

межах країни чи регіону рекомендовано починати з автомобільних доріг 
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державного значення в такому порядку: міжнародні, національні, 

регіональні, територіальні з визначенням напрямків маршруту спочатку на 

кожній транспортній розв'язці у різних рівнях, потім на кожному перехресті 

маршруту з дорогами державного значення. В останню чергу розгляду 

підлягають перехрестя з дорогами місцевого значення, під’їзди і з’їзди до 

об’єктів з прийняттям для них відповідного рішення щодо відображення 

об’єктів маршрутного орієнтування на ДЗІП 5.51 –– 5.54 згідно з           

ДСТУ 4100. Приклади розміщення ДЗІП на транспортних розв’язках у 

різних рівнях, перехрестях та на об’їзній дорозі наведено у додатку Г. 

Напрямок маршруту до населених пунктів та об‘єктів потрібно 

зазначати на ДЗІП 5.51 –– 5.54 згідно з ДСТУ 4100 тільки у тому випадку, 

якщо дорога (під’їзд) до них відповідає вимогам ДБН В.2.3-4 [4] і 

забезпечує безперервний та безпечний рух ТЗ за будь-яких погодних 

умов. 

6.2.5 При опрацюванні наступного маршруту в межах області із 

розгляду виключають транспортні розв’язки, на яких вже розроблено 

систему маршрутного орієнтування з посиланням на відповідну розв’язку 

попереднього маршруту (дороги). 

6.2.6 Для нанесення на карту-схему автомобільних доріг області  

ДЗІП для кожної транспортної розв'язки рекомендується:  

–– визначити населені пункти, у т.ч. за межами області, назви яких 

підлягають нанесенню на знаки 5.51 –– 5.54 для зазначення напрямків 

руху по маршруту та на знаки 5.45 – 5.45 згідно з ДСТУ 4100. Уточнити їх 

написання українською мовою. 

Примітка. За наявності для одного напрямку декількох об’єктів однакового 
статусу, перевагу потрібно надавати об’єктам, відстань до яких від місця встановлення 
ДЗІП найменша; 

–– визначити необхідність дублювання написів на ДЗІП латинськими 

літерами відповідно до 5.2.1; 

 –– уточнити номери доріг, що перетинаються відповідно до [3] та 

номери доріг з індексом "Е" (за наявності) відповідно до додатка А;  
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–– для доріг, що перетинають державний кордон, потрібно визначити 

назви найближчих населених пунктів сусідньої держави на маршруті 

(місто, адміністративний центр) та написання їх мовою цієї держави, а 

також латинськими літерами з урахуванням 5.2.3. 

6.2.6.1 Після уточнення інформації на ДЗІП для кожної транспортної 

розв’язки, потрібно визначити об’єкти маршрутного орієнтування для 

відображення на ДЗІП, що встановлюються після транспортних розв’язок 

у різних рівнях, складних перехресть, на виїзді з міст та інших великих 

населених пунктів, на перегонах між транспортними розв’язками.  

6.2.6.2  На автомобільних дорогах загального користування згідно з 

ДБН В.2.3-4 [4] що суміщені з вулицями і дорогами населених пунктів 

згідно з ДБН В.2.3-5 [5] рекомендовано узгодити інформацію на ДЗІП з 

відповідними органами місцевого самоврядування. 

6.2.7 Розроблену систему маршрутного орієнтування на дорогах 

загального користування державного значення в області потрібно 

узгодити з аналогічною системою сусідніх областей.  

Остаточні результати роботи оформляють у вигляді карти-схеми 

доріг області з нанесеними на ній основних (вузлових) транспортних 

розв’язок та схем розташування ДЗІП на кожній з них згідно з розділом 10.  

6.2.8 Для кожної автомобільної дороги у складі проєкту (схеми) ОДР 

згідно з ДСТУ 8752 розробляють розділ "Знаки індивідуального 

проєктування", в якому наводять ескізи ДЗІП, виконані згідно з вимогами 

ДСТУ 4100. 

6.2.8.1 У проєктах (схемах) ОДР згідно з ДСТУ 8752, схеми 

маршрутного орієнтування схематично відображають змістом ДЗІП на 

кожній транспортній розв’язці, де вказують адреси встановлення знаків 

5.51 – 5.54, 5.61.2 – 5.61.3 згідно з ДСТУ 4100 та додають робочі ескізи 

цих знаків.  
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6.2.8.2 На схемах ОДР повинні бути зазначені адреси встановлення 

ДЗІП 5.45 – 5.48, 5.59, а також знаків 5.53, 5.54, що встановлені перед 

перехрестями, з’їздами з дороги або на під’їздах до об’єктів сервісу.  

6.2.9 Якщо на ДЗІП 5.51 або 5.52, встановлених на транспортних 

розв’язках I –– IV класу відповідно до таблиці 9.1 ДБН В.2.3-4 [4], 

зазначено номер дороги відповідно до [3] або номер маршруту відповідно 

до додатка А, на дорожнє покриття відповідної смуги руху потрібно 

передбачити нанесення горизонтальної розмітки 1.23 "Позначення номера 

та маршруту дороги" згідно з ДСТУ 2587.  

Розмітку 1.23 перед транспортною розв’язкою потрібно 

влаштовувати разом з розміткою 1.18 "Позначення напрямків руху по 

смугах" згідно з ДСТУ 2587, а на виході –– окремо (фрагменти 1,      

рисунок Г.1). 

6.1.10 Наявність об’єктів сервісу у системі маршрутного орієнтування 

зазначають у складі проєкту (схеми) ОДР згідно з ДСТУ 8752 для кожної 

автомобільної дороги шляхом позначення місць встановлення знаків 

сервісу відповідно до таблиці 6 ДСТУ 4100. 

 Для позначення об’єктів сервісу, що розташовані в стороні від 

дороги, знаки сервісу потрібно встановлювати перед перехрещенням з 

дорогою, яка веде до цих об’єктів. 

6.3 Порядок розроблення системи маршрутного орієнтування на 

автомобільних дорогах місцевого значення 

6.3.1 Системи маршрутного орієнтування на автомобільних дорогах 

місцевого значення необхідно розробляти для територій, підпорядкованих 

обласним державним адміністраціям. 

6.3.2 В якості кінцевих об’єктів визначають населені пункти 

конкретних автомобільних доріг відповідно до титульних списків, 

затверджених в установленому порядку.  
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В якості проміжних об’єктів у системі маршрутного орієнтування на 

автомобільних дорогах місцевого значення можуть визначатися обласні 

та районні центри, міста обласного підпорядкування, селища міського 

типу, спортивні комплекси, заповідники, національні парки, історичні 

пам'ятники, пам'ятники природи і культури, курортні зони, інші місця 

масового тяжіння туристів та паломників. 

6.3.3 Найменування кінцевих і проміжних пунктів на місцевих 

автомобільних дорогах повинні бути узгоджені з найменуваннями об'єктів 

у системі маршрутного орієнтування на автомобільних дорогах 

державного значення, що проходять по території адміністративного 

району. 

6.3.4 Вибір маршруту між кінцевими пунктами при наявності 

декількох варіантів проводиться з урахуванням сукупності чинників: 

протяжність, технічні характеристики дороги, час і умови руху, наявність 

об'єктів дорожнього сервісу тощо.  

7 ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ СИСТЕМИ МАРШРУТНОГО 

ОРІЄНТУВАННЯ В НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ  

7.1 Система маршрутного орієнтування в населених пунктах включає 

в себе наступні підсистеми:  

–– транзитну основну; 

–– транзитну цільову; 

––  транзитну допоміжну (вивідну); 

–– міську; 

–– екстрених служб; 

–– сервісну; 

–– інформаційно-довідкову.  

Система маршрутного орієнтування в населеному пункті 

узгоджується з відповідним органом місцевого самоврядування та 

погоджується з уповноваженим підрозділом Національної поліції. 
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7.2 Транзитна основна підсистема повинна забезпечувати 

можливість безперервного проїзду через територію населеного пункту від 

місця в'їзду на неї по автомобільній дорозі загального користування до 

виїзду на автомобільні дороги загального користування, що виходять з 

населеного пункту.  

Примітка. Під виразом «безперервний проїзд» розуміється проїзд ТЗ по 
населеному пункту без зупинки для з'ясування маршруту руху, завдяки забезпеченню 

інформацією за допомогою ДЗІП.  

7.3 Транзитна цільова підсистема повинна забезпечити можливість 

безперервного проїзду від в'їзду в населений пункт до основних об'єктів 

тяжіння транспортних потоків, розташованих у населеному пункті.  

Перелік основних об'єктів тяжіння і маршрути руху до них 

визначаються системою маршрутного орієнтування в населеному пункті, 

погодженою з органом місцевого самоврядування. 

7.4 Транзитна допоміжна (вивідна) підсистема маршрутного 

орієнтування (у мінімальному обсязі) повинна забезпечити виїзд на 

маршрути основної транзитної підсистеми з вулиць населених пунктів, що 

перетинаються з нею. 

Транзитна допоміжна (розширена) підсистема повинна забезпечити 

виїзд на маршрути основної транзитної підсистеми від об'єктів, 

визначених системою орієнтування в населеному пункті.  

7.5 Міська підсистема маршрутного орієнтування повинна 

забезпечити інформування учасників дорожнього руху про об’єкти 

маршрутного орієнтування на території населених пунктів згідно з 5.3.2. 

7.6 На території населеного пункту повинна бути реалізована 

підсистема екстрених служб, що забезпечує можливість безперервного 

проїзду від кожного в'їзду в населений пункт по автомобільній дорозі 

загального користування до медичного закладу (лікарні, пункти першої 

медичної допомоги тощо), та місця розташування органу внутрішніх справ 

або підрозділу поліції.  
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Підсистема екстрених служб повинна бути реалізована шляхом 

застосуванням знаків 6.1, 6.2, 6.10 або ДЗІП згідно з ДСТУ 4100, якщо 

об’єкти екстрених служб розташовані в стороні від дороги (вулиці) .  

7.7 Сервісна підсистема маршрутного орієнтування забезпечується 

інформуванням про розташування об'єктів сервісу (автозаправних 

станцій, пунктів технічного обслуговування, пунктів миття автомобілів, 

шиномонтажу тощо) на маршруті руху, шляхом застосування знаків 

сервісу 6.5, 6.6, 6.7.1 –– 6.7.3, 6.25 або ДЗІП згідно з ДСТУ 4100, якщо 

пункти сервісу розташовані в стороні від дороги (вулиці). 

7.8 Інформаційно-довідкова підсистема маршрутного орієнтування 

забезпечується інформуванням учасників дорожнього руху про 

розташування довідкової служби, ресторанів, кафе, місць відпочинку, 

туалетів, пляжів, кемпінгів, готелів тощо, шляхом застосування знаків     

6.3, 6.8, 6.9, 6.11 –– 6.24 або ДЗІП згідно з ДСТУ 4100, якщо об’єкти  

розташовані в стороні від дороги (вулиці). 

7.9 Формування об’єктів маршрутного орієнтування для кожної із  

підсистем визначається системою маршрутного орієнтування в 

населеному пункті, узгодженою з органами місцевого самоврядування, 

власниками доріг (вулиць) в установленому порядку.  

7.10 Маршрути для транзитного транспорту потрібно вказувати по 

об’їзній дорозі, за її наявності. 

На ДЗІП, встановлених на об’їзній дорозі, окрім кінцевих пунктів 

маршруту, може бути присутня інформація про об’єкти, що передбачені 

системою маршрутного орієнтування в населеному пункті. 

8 ПОЗНАЧЕННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ (МАРШРУТІВ)  

8.1 Позначення автомобільних доріг їх індексом та номером 

здійснюється за допомогою ДЗІП 5.61.1 ––  5.61.3 "Номер маршруту" 

згідно з ДСТУ 4100 та дорожньої розмітки 1.23 "Позначення номера та 

маршруту дороги" згідно з ДСТУ 2587.  
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Індекси Європейських доріг категорії "Е", що проходять через 

територію України наведено в додатку А. Номер автомобільних доріг 

загального користування державного значення (міжнародної, 

національної, регіональної, територіальної) потрібно приймати згідно з [3]. 

8.1.1 Знаки 5.61.1 "Номер маршруту" згідно з ДСТУ 4100 потрібно 

встановлювати на початку дороги (маршруту) і повторювати на перегонах 

через кожні (15 –– 20) км.  

Рекомендовано встановлення цих знаків після транспортних 

розв’язок на відстані від 20 м до  50 м від межі перехрестя або на відстані 

від 50 м до 100 м від кінця ПШС, якщо в цих місцях не передбачено 

встановлення дорожніх знаків 5.59 "Покажчик відстаней". 

8.1.2 Знаки 5.61.2 і 5.63.3 "Номер маршруту" згідно з                     

ДСТУ 4100 рекомендовано встановлювати на транспортних розв’язках у 

різних рівнях, на складних перехрестях (із круговим рухом, напрямними 

острівцями або коли перетинаються чи примикають більше ніж дві дороги) 

для зазначення напрямку дороги (маршруту). Їх встановлюють 

безпосередньо перед виїздом на смугу руху заданого напрямку або над 

цією смугою. Дозволено знаки 5.61.1, 5.61.2 повторювати в місцях 

розгалуження доріг та на з’їздах з транспортної розв’язки у різних рівнях.  

У цьому разі знаки 5.61.1 після транспортної розв’язки можна не 

встановлювати. 

 8.1.3 Знаки 5.61.1 розміщують на окремому стояку або на одному 

стояку із знаком 5.60 "Кілометровий знак", над ним.  

8.1.4 Зображення знаків 5.61.1 можна наносити на знаки  5.51 ––  

5.54, 5.56, 5.59 згідно з ДСТУ 4100. 

Знак 5.61.1 з індексом "Е" на зеленому тлі повинен бути розміщений 

під знаком 5.61.1, зображеним на тлі іншого кольору, або праворуч від 

нього без інтервалу. 

8.1.5 Два і більше знаки 5.61.1 розташовують на знаках 5.51, 5.52, 

5.54, 5,56 у випадках:  
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–– якщо рух до указаних на знаках об’єктів здійснюється по 

суміщеній ділянці для двох і більше доріг (маршрутів), які надалі 

розгалужуються;  

–– коли ділянка дороги суміщена з дорогою Європейського маршруту 

з індексом "Е", що проходить через територію України (додаток А);   

–– на під’їзді до міста або об’єкта, з яких виїзд існує по двом і більше 

дорогам (маршрутам); 

–– на обході міста або на об’їзді об’єкта, з яких надалі дороги 

(маршрути) розгалужуються або суміщені до державного кордону. 

8.1.6 Розмір цифр та літер на ДЗІП, стрілок та їх розміщення повинні 

відповідати ДСТУ 4100. 

Між літерними площадками індексу та номером маршруту (між 

літерою "Е" і цифрою) повинен бути пропуск розміром 0,2 hВ згідно з    

ДСТУ 4100. У позначенні номера дороги національної класифікації 

застосовують дефіс з шириною літерної площадки у відповідності до 

таблиці 12 ДСТУ 4100. 

8.2 Розмітку 1.23 "Позначення номера та маршруту дороги" потрібно 

застосовувати згідно з ДСТУ 2587. 

9 ОСОБЛИВОСТІ ОРІЄНТУВАННЯ ВОДІЇВ-АВТОТУРИСТІВ 

9.1 Туристичні маршрути, які включають окремі ділянки різних доріг і 

під'їзди до туристичних об'єктів, повинні найти відображення у єдиній 

системі маршрутного орієнтування на дорогах регіону.  

9.2 До технічних засобів позначення туристичних маршрутів 

відносять: дорожні знаки сервісу, які належать до об'єктів обслуговування 

туристів; піктограми визначених місць (музеї, панорами, пам'ятники тощо), 

ДЗІП із зазначенням напрямку до об'єктів відпочинку туристів, спеціальні 

табло. 

9.3 На дорожніх знаках 5.51, 5.52 під назвами населених пунктів 

даного напрямку рекомендується, за необхідності, надавати стислу 
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інформацію щодо визначних місць (піктограму та/або назву) чи об’єктів 

відпочинку туристів.  

9.4 Напрямок руху до історичних та культурних пам’яток, спортивних 

і туристичних (призначених виключно для туристів будинків для 

відпочинку, туристичних баз, кемпінгів тощо) об'єктів рекомендується 

зазначати на окремому дорожньому знаку 5.53 з коричневим тлом. 

10 ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОГОДЖЕННЯ СХЕМ МАРШРУТНОГО 

ОРІЄНТУВАННЯ 

10.1 Схеми маршрутного орієнтування на мережі доріг області 

(регіону), мережі доріг у межах обслуговування балансоутримувача 

складаються з двох частин: 

––  частина I включає схеми маршрутного орієнтування на дорогах 

державного значення, а також у населених пунктах, по яким ці дороги 

(маршрути) проходять; 

––  частина II включає схеми маршрутного орієнтування на дорогах 

місцевого значення та в населених пунктах, по яким ці дороги проходять. 

10.1.1 До складу кожної з частин належать: титульний аркуш, зміст, 

пояснювальна записка (в якій потрібно навести вихідні дані відповідно до 

технічного завдання; перелік НД, на які є посилання; загальну 

характеристику мережі доріг; використані умовні познаки), карта-схема 

мережі доріг, вулиць населених пунктів із зазначенням основних 

(вузлових) транспортних розв’язок та схеми маршрутного орієнтування на 

них згідно з 10.2, 10.3; зведені таблиці ДЗІП.    

10.1.2 Приклади оформлення титульних аркушів схем маршрутного 

орієнтування для доріг державного значення (частина I) та доріг місцевого 

значення (частина II) наведено у додатку Д.   

10.2 Кожна з частин поділяється на два розділи: 

–– розділ I включає схеми маршрутного орієнтування на мережі 

автомобільних доріг області (регіону) чи мережі доріг у межах 
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обслуговування окремого балансоутримувача за межами населених 

пунктів (рисунки Е.1 –– Е.4 додатка Е);  

–– розділ II включає схеми маршрутного орієнтування в населених 

пунктах через які пролягає дорога (рисунки Ж.1 –– Ж.3 додатка Ж). 

10.3 Розділ I обох частин починається із карти-схеми мережі 

автомобільних доріг області (регіону), на якій умовними позначеннями 

надають основні (вузлові) транспортні розв’язки за межами населених 

пунктів, пронумерувавши їх (рисунки Е.1 додатка Е, Ж.1 додатка Ж), а  

також населені пункти, через які проходять окремі дороги (для 

формування розділу II). 

На карті-схемі також позначають історичні та культурні пам’ятки і інші 

місця тяжіння туристів, паломників, проїзд до яких буде зазначено на ДЗІП 

та визначають інші об'єкти маршрутного орієнтування згідно з 5.3.1 для 

відображення інформації на ДЗІП. 

10.3.1 Для визначених і пронумерованих основних (вузлових) 

транспортних розв’язок на кожній з автомобільних доріг загального 

користування розробляють схеми маршрутного орієнтування, починаючи з 

міжнародних доріг у частині I та обласних у частині  II. 

Розміщення ДЗІП на основних (вузлових) транспортних розв’язках 

відображають схематично на окремих аркушах із зазначенням 

відповідного номера цієї транспортної розв’язки (рисунок Е.2 додатка Е). 

Дозволяється розміщувати схеми маршрутного орієнтування  декількох 

суміжних нескладних транспортних розв’язок в одному рівні на одному 

аркуші. 

10.3.2 При розробці маршрутного орієнтування для наступної дороги 

виключають транспортні розв’язки для яких уже були розроблені схеми 

маршрутного орієнтування. У цьому випадку роблять посилання на 

сторінку, де наведено схему маршрутного орієнтування на транспортній 

розв’язці відповідного номера, або її копіюють.   
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10.3.3 У розділі I складають зведену таблицю встановлення лінійних 

ДЗІП 5.61.1, 5.61.2 та 5.59 для кожної дороги із зазначенням місця їх 

встановлення, а в кінці розділу –– зведену таблицю ДЗІП, наведених у 

розділі I. Приклади наведено у таблицях Е.1, Е.2 додатка Е.   

10.4 Розділ II обох частин включає карти-схеми мережі доріг (вулиць) 

кожного населеного пункту, на яких позначають основні (вузлові) 

транспортні розв’язки доріг загального користування, що пролягають 

через даний населений пункт, пронумерувавши спочатку їх (рисунок Ж.1 

додатка Ж), а потім додаткові транспортні розв’язки на вулично-дорожній 

мережі, що знаходяться на шляху до визначених згідно з 5.3.2 об'єктів 

маршрутного орієнтування. 

10.4.1 Для визначених і пронумерованих основних (вузлових) і 

додаткових транспортних розв’язок розробляють схеми маршрутного 

орієнтування. Розміщення ДЗІП на основних (вузлових) транспортних 

розв’язках відображають схематично на окремих аркушах із зазначенням 

відповідного номера цієї транспортної розв’язки (рисунок Ж.2 додатка Ж). 

Дозволяється розміщати схеми маршрутного орієнтування  декількох 

суміжних нескладних транспортних розв’язок в одному рівні на одному 

аркуші. 

10.4.2 У кінці розділу складають зведену таблицю ДЗІП, наведених у 

розділі II. Приклад наведено у таблиці Ж.1 додатка Ж. 

10.5 Частина I схем маршрутного орієнтування узгоджується з 

центральним органом виконавчої влади, органом місцевого 

самоврядування (якщо дорога проходить через населені пункти) та 

Департаментом патрульної поліції. 

10.6 Частина II схем маршрутного орієнтування узгоджується з 

обласною державною адміністрацією, органами місцевого 

самоврядування та уповноваженим підрозділом Національної поліції. 

10.7 Всі креслення схем маршрутного орієнтування виконують у 

довільному масштабі з розміщенням у зменшеному масштабі зображень 
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ДЗІП та їх прив’язкою до кілометражу (км+м) дороги або номерів будинків 

на вулицях населених пунктів чи координатною прив’язкою на аркушах 

формату А4, які нумеруються і прошиваються разом з титульним аркушем 

встановленого зразка. 

10.8 Після узгодження примірники частини I схем маршрутного 

орієнтування зберігаються в центральному органі виконавчої влади, у 

балансоутримувача, Департаменті патрульної поліції та в 

уповноваженому підрозділі Національної поліції. 

Частина II схем маршрутного орієнтування зберігається у 

балансоутримувача, органі місцевого самоврядування та в 

уповноваженому підрозділі Національної поліції.  

10.9 Термін зберігання схем маршрутного орієнтування -–- до заміни 

новими. 
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ДОДАТОК А 

(довідковий) 

ПЕРЕЛІК АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ КАТЕГОРІЇ «Е» 

НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 

Таблиця А.1 –– Перелік автомобільних доріг категорії «Е», що 

проходять через територію України * 

Індекс Напрямок маршруту (напівгрубим шрифтом виділені назви 
населених пунктів на території України) 

 ЗАХІД –– СХІД 

 Основні дороги на території України 

Е 40 

Кале...–...Брюсель...–...Кельн...–..Дрезден...–...Краків...–
...Пшемишль...–..Львів – Рівне – Житомир – Київ – Харків – 
Луганськ...– ...Волгоград...Бухара...–...Самаркандююю –
Ташкент...–....Бишкек...–...Ридер  

Е 50 

 

Ужгород – Мукачеве – Стрий – Тернопіль – Хмельницький 
– Вінниця – Умань – Кропивницький – Дніпро – Донецьк – 
Ростов-на-Дону – Армавір – Мінеральні Води – Махачкала 
(Суміщена з Е 58 на ділянці Ужгород – Мукачево та з Е 81) 

 Проміжні дороги 

Е 38 Глухів - Курськ ...- Воронеж -... - Чимкент  

Е 58 

Відень - Братислава – Зволен – Кошице – Ужгород – 
Мукачево – Халмсу – Сучава – Ясси –...– Кишинів – Одеса – 
Миколаїв – Херсон – Мелітополь – Таганрог –              
Ростов-на-Дону  
(Суміщена з Е 50 на ділянці Ужгород – Мукачево та з Е 81) 

 ПІВНІЧ –– ПІВДЕНЬ 

 Основні дороги 

Е 85 
Клайпеда – Каунас – Вільнюс – Ліда – Брест – Ковель – 
Луцьк – Дубно – Кременець – Тернопіль – Чернівці –  
Сирет –  Сучава – ...– Александруполіс 

Е 95** Санкт-Петербург – Псков – Гомель – Чернігів (по кільцевій) 
– Київ –  Одеса ...–... Самсун – Мерзифон 

Е 101**  Москва – Калуга – Брянськ – Глухів – Київ  

Е 105** Кіркінес – Мурманськ – Петрозаводськ – Санкт-Петербург – 
Москва – Орел – Харків – Симферополь – Алушта – Ялта 

 Проміжні дороги 

Е 81 Мукачево – Халмсу –...- Бухарест – ... Констанца 
 (збігаючись із маршрутом  Е 58 у межах території України) 
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Кінець таблиці А.1 

Індекс Напрямок маршруту (напівгрубим шрифтом виділені назви 

населених пунктів на території України) 

Е 87 Одеса – Ізмаїл – Рені – Галаці –... – Варна – Бургас – ...– 
Анталья 

Е 97 Херсон – Джанкой – Феодосія – Керч – Новоросийск – Сочі 
– Сухумі – Поті – (відсутня ланка) – Трабзон –...– Ашкале 

 
 

ВІДГАЛУЖЕННЯ, З’ЄДНУЮЧІ ДОРОГИ 

Е 372 Варшава – Люблін – Львів 

Е 373 
Люблін – Ковель – Рівне – Сарни – Коростень – Київ 
("Варшавка") 

Е 471** Мукачево - Львів 

Е 573 Пюшпелкладань – Ньїредьхаза – Чоп – Ужгород 

Е 581** Тишица – Мерешешті - Текуч –_Альбіта – Леушень – Кишинів 
– Одаса 

Е 583** Себеоані – Роман – Ясси – Бєльци – Могилів-Подільсткий –
Вінниця - Житомир 

* – згідно з Європейською угодою про міжнародні автомагістралі (Женева, 15 
листопада 1975 року). Приєднання до Угоди згідно з постановою Кабінету Міністрів 
УРСР від 09.11.82 № 537 (537-82-п) 
** – уточнення згідно з Європейською угодою про міжнародні автомагістралі 
ECE/TRANS/SC.1/384 14 March 2008  
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ДОДАТОК Б 

(довідковий) 

ПЕРЕЛІК МІЖНАРОЖНИХ ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРІВ НА ТЕРИТОРІЇ 

УКРАЇНИ 

Перелік міжнародних транспортних коридорів, що пролягають по 

території України, наведено в таблицях Б.1, Б.2 

Таблиця Б.1 –– Перелік транспортних коридорів України, включених як 
складову частину до мережі міжнародних 
транспортних коридорів * 

Номер (назва) коридору Маршрут по Україні (автомобільний) 
№ 3 (Крітський) Львів – Рівне – Житомир – Київ 
№ 5 (Крітський) Косин – Чоп – Стрий – Львів 

№ 9 (Крітський) 
Нові Яриловичі – Чернігів - Кіпті – 
Київ – Любашівка – Платонове 
 

Відгалуження 9а Любашівка – Одеса 
Відгалуження 9с Кіпті – Бачівськ 

* -- згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.97  № 821 "Про 
затвердження Концепції створення та функціонування національної мережі 
міжнародних транспортних коридорів в Україні", постановою Кабінету Міністрів 
України від 16 грудня 1996 р. № 1512 "Про першочергові заходи щодо створення 
національної мережі міжнародних транспортних коридорів" (Додаток) 

 

Таблиця Б.2 –– Перелік транспортних коридорів України, які 
пропонується включити як доповнення до мережі 
міжнародних транспортних коридорів 

Номер (назва) коридору Маршрут по Україні (автомобільний) 

 Балтійське море – Чорне море 

 

Ягодин – Ковель – Луцьк – Тернопіль 
– Хмельницький – Вінниця – Умань – 
порти Чорного моря 
 

Відгалуження 

 

Тернопіль – Чернівці – 
Порубне/Мамалига 
 

    

 

Одеса – Миколаїв – Херсон – 
Джанкой – Керч 
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Кінець таблиці Б.2 

Номер (назва) коридору 
Маршрут по Україні 
(автомобільний) 

    Європа – Азія (на Волгоград,    
Макат, Чарджоу) 

 
Краківець – Львів – Рівне – 
Житомир – Київ – Полтава – 
Харків – Дебальцеве – Ізварине 
(модернізація) 
 

Косин – Івано-Франківськ – 
Тернопіль – Вінниця – Кіровоград 
– Дніпропетровськ – Донецьк – 
Ізварине (нова траса) 
 

Відгалуження Вінниця – Київ 

ЧЕС (Причорноморські країни) 
Рені – Ізмаїл – Одеса – Миколаїв – 
Херсон – Мелітополь – Бердянськ 
– Маріуполь – Новоазовськ 
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ДОДАТОК В 

(довідковий) 

ПЕРЕЛІК АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ 

ДЛЯ ТУРИСТИЧНИХ МАРШРУТІВ 

Таблиця В.1 –– Перелік автомобільних доріг, що використовуються для 

туристичних маршрутів 

Ч.ч. Напрямок маршруту 

1 Чоп – Ужгород – Львів – Рівне – Житомир – Київ 
2 Ягодин – Київ – Сарни – Коростень – Київ 

3 Доманове – Ковель – Луцьк – Рівне 
4 Київ – Полтава – Харків – Запоріжжя – Сімферополь – Ялта 
5 Сімферополь – Севастополь 
6 Сімферополь – Євпаторія 

7 Ялта – Бахчисарай 
8 Ялта – Севастополь 
9 Київ – Козелець – Чернігів – Гомель 
10 Одеса – Умань – Київ 

11 Кіпті – Глухів – Бачівськ 
12 Чернігів – Хмельницький – Вінниця – Житомир 
13 Львів – Золочів – Тернопіль – Чернівці – Мамалига 
14 Кучурган – Одеса 

15 Київ – Золотоноша – Кременчук 
16 Мелітополь – Приморськ – Бердянськ 
17 Донецьк – Маріуполь 
18 Сімферополь – Армянськ – Херсон – Миколаїв – Одеса 

19 Херсон – Каховка – Чкалове – Асканія Нова 
20 Новоолексіївка – Чкалове 
21 Київ – Обухів – Миронівка – Корсунь-Шевченківський – Сміла – 

Черкаси 
22 Сміла – Кам’янка 
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Кінець таблиці В.1 

Ч.ч. Напрямок маршруту 
23 Черкаси – Чигирин 
24 Кіровоград – Олександрія – Пятихатки (Жовті Води) – Дніпро 
25 Запоріжжя – Нікополь 

26 Одеса – Білгород-Дністровський – Татарбунари – Ізмаїл 
27 Сімферополь – Феодосія – Керч 
28 Алушта – Судак – Коктебель – Феодосія 
29 Львів – Івано-Франківськ – Коломия 
30 Івано-Франківськ – Ясіня – Рахів 
31 Луцьк – Дубно – Кременець – Тернопіль 

32 Кременець – Острог 
33 Вінниця – Умань (маршрут для паломників-хасидів) 
34 Коростень – Овруч 
35 Харків – Суми – Глухів – Новгород-Сіверський – Чернігів 

36 Харків – Слов’янськ – Луганськ 
37 Суми – Ромни – Прилуки – Ніжин 
38 Ніжин – Ічня (Качанівка) – Талалаївка – Ромни 
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ДОДАТОК Г 

(довідковий) 

 
РЕКОМЕНДОВАНІ СХЕМИ РОЗМІЩЕННЯ ДЗІП 

 

 

Примітка. ДЗІП згідно з ДСТУ 4100 та розмітка 1.23 згідно з ДСТУ 2587 наведені 
в додатку И 

Рисунок Г.1 –– Приклад схеми маршрутного орієнтування на 

транспортних розв’язках у різних рівнях 
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Рисунок Г.2 – Приклад схеми маршрутного орієнтування та розміщення 

ДЗІП на транспортних розв’язках в одному рівні з лівими 

віднесеними поворотами 

 

 
 

Рисунок Г.3 – Приклади схеми маршрутного орієнтування на перехресті  
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Рисунок Г.3 – аркуш 2  
 

 
а) із застосуванням знаків 5.61.2, 5.61.3 
 

Рисунок Г.4 –– Приклади схематичного розміщення ДЗІП на об’їзній 
дорозі міста для одного напрямку 
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б) із застосуванням знаків 5.51, 5.61.1 
 

Рисунок Г.4 –– аркуш 2 
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ДОДАТОК  Д 
(довідковий) 

ФОРМИ ТИТУЛЬНОГО АРКУША СХЕМ МАРШРУТНОГО 

ОРІЄНТУВАННЯ 

Д.1 Приклад форми титульного аркуша схем маршрутного орієнтування  

на мережі автомобільних доріг загального користування державного 

значення 

ПОГОДЖЕНО: 
 

Представник центрального 
органу виконавчої влади 
_______________________ 
"___"__________ 202__ р 
 

 
 
 

_________ 
підпис 

 
 
 

______________ 
П.І.Б. 

Представник  
балансоутримувача 
________________________ 
                          посада 

"___"__________ 202__ р 

 

_________ 
підпис 

______________ 
П.І.Б. 

Представник Департаменту 
патрульної поліції 
________________________ 
                          посада 

"___"__________ 202__ р 

 

_________ 
підпис 

______________ 
П.І.Б. 

СХЕМИ 

МАРШРУТНОГО ОРІЄНТУВАННЯ  
 

на мережі доріг загального користування державного значення у Сумській 

області та в населених пунктах, якими ці дороги проходять  
 

Частина I 

Керівник організації-розробника     _________    _____________ 
       підпис               П.І.Б. 

Відповідальний виконавець            _________    _____________ 
                                                                                            підпис           П.І.Б. 

 
м. Суми 

202__ р.
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Д.2 Приклад форми титульного аркуша схем маршрутного  
орієнтування на мережі автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення 

ПОГОДЖЕНО: 
 

Представник обласної 
державної адміністрації 
_________________________ 
                         посада 
"___"__________ 202__ р 
 

 
 
 

_________ 
підпис 

 
 
 

______________ 
П.І.Б. 

Представник  
балансоутримувача 
________________________ 
                          посада 

"___"__________ 202__ р 

 

_________ 
підпис 

______________ 
П.І.Б. 

Представник уповноваженого 
підрозділу Національної поліції 
________________________ 
                          посада 

"___"__________ 202__ р 

 

_________ 
підпис 

______________ 
П.І.Б. 

 

СХЕМИ 

МАРШРУТНОГО ОРІЄНТУВАННЯ  

на мережі автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення у Сумській області та в населених пунктах, якими ці дороги 

проходять  

Частина II 

 

 

Керівник організації-розробника     _________    _____________ 
       підпис               П.І.Б. 

Відповідальний виконавець            _________    _____________ 
                                                                                            підпис           П.І.Б. 

  
м. Суми 
202__ р. 
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ДОДАТОК  Е 
(довідковий) 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ МАРШРУТНОГО 

ОРІЄНТУВАННЯ У РОЗДІЛІ I  

Розділ I 

 

Умовні познаки: 

 

––  основні (вузлові) транспортні розв’язки та їх номер 
 

 Рисунок Е.1 –– Карта-схема мережі автомобільних доріг у межах 
Сумської області із графічним зображенням основних 
(вузлових) транспортних розв’язок  
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Рисунок Е.2 –– Приклад зображення схеми маршрутного орієнтування на 
транспортній розв’язці № 29 на автомобільній дорозі    
М-02 (Е101) Кіпті - Глухів - Бачівськ 
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Таблиця Е.1 –– Зведена таблиця встановлення лінійних дорожніх знаків   
5.61.1. 5.61.2 та 5.59  

Номер дороги (маршруту) та її найменування 
5.61.1 (синє тло) 

км + 
5.61.1 (зелене тло) 

км + 
5.59 (укр.) 

км + 
5.59 (лат.) 

км + 
М-02 (Е-108) Кіпті –– Глухів –– Бачівськ 

142+700 142+700 140+100 140+150 
160+200 160+200 180+380 180+430 
186+800 186+800 220+430 220+480 
208+300 208+300   
223+100 223+100   
243+200 243+200   

Р-01 Київ –– Суми –– Юнаківка (на Курськ) 
200+150  200+000 200+050 
221+300  246+300 246+350 
243+600  285+320 285+370 
262+780  320+120 320+170 
281+320    
299+470    
320+810    
341+400    

Р-17 Суми –– Полтава –– Олександрія 
22+380  15+100 15+150 
40+120  60+230 60+280 
58+090  100+240 100+290 
80+340    
98+200    

 

 

Таблиця Е.2 – Зведена таблиця ДЗІП, наведених у розділі І 

Номер знака згідно з 
ДСТУ 4100 

Кількість,  
одмниць. 

Примітка 

5.51   
5.52   
5.53   
5.54   

5.59 (укр.)   
5.59 (лат.)   

5.61.1 (синє тло)   
5.61.1 (зелене тло)   

5.61.2   
5.61.3   

Комбіновані 5.61.1 
(зелене та синє тло) 

  

Комбіновані 2 знаки 
5.61.2 – 5.61.3 

  

Комбіновані 3 знаки 
5.61.2 – 5.61.3 

  

Всього   
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ДОДАТОК  Ж 
(довідковий) 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ МАРШРУТНОГО 

ОРІЄНТУВАННЯ У РОЗДІЛІ II  

Розділ II 

 
Умовні познаки: 

 

––  основні (вузлові) транспортні розв’язки та їх номер 
 

Рисунок Ж.1 –– Карта-схема доріг (вулиць) населеного пункту через 
який пролягає дорога (маршрут) із графічним 
зображенням основних (вузлових) транспортних 
розв’язок 
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Рисунок Ж.2  –– Приклад зображення схеми маршрутного орієнтування 

на транспортній розв’язці № 28 у населеному пункті 
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Таблиця Ж.1 – Зведена таблиця ДЗІП наведених у розділі ІІ 

 

Номер знака згідно з  
ДСТУ 4100 

Кількість,  
од. 

Примітка 

5.51   
5.52   
5.53   
5.54   

5.59 (укр.)   
5.59 (лат.)   

5.61.1 (синє тло)   
5.61.1 (зелене тло)   

5.61.2   
5.61.3   

Комбіновані 5.61.1 
(зелене та синє тло) 

  

Комбіновані 2 знаки 
5.61.2 – 5.61.3 

  

Комбіновані 3 знаки 
5.61.2 – 5.61.3 

  

Всього   
 

  



ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ФОРМУВАННІ СИСТЕМИ МАРШРУТНОГО 

Таблиця И.1 - Знаки індивідуального

Зображення знака

1 

       

 

 

 

 

   
 

    
 

  

ДОДАТОК  И 
(довідковий) 

ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ФОРМУВАННІ СИСТЕМИ МАРШРУТНОГО 

ОРІЄНТУВАННЯ 

Знаки індивідуального проектування згідно з ДСТУ 4100

Зображення знака Номер 

 2 

        

 
5.24.1, 
5.24.2 

 
5.45 

 
 

5.46 

 
 

5.47 

 
 

5.48 

 

5.50 

 

 
 

5.51 

 
 

5.52 
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ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ, ЩО 

ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ФОРМУВАННІ СИСТЕМИ МАРШРУТНОГО 

проектування згідно з ДСТУ 4100 

Назва знака 

3 
Зміна напрямку 

руху на дорогах з 
розділювальною 

смугою 
 

"Початок 
населеного 

пункту" 
 

"Кінець 
населеного 

пункту" 
 

"Початок 
населеного 

пункту" 
 

"Кінець 
населеного 

пункту" 

"Можливість 
використання 

дороги" 

"Попередній 
покажчик 

напрямків" 

"Попередній 
покажчик 
напрямку" 
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Кінець таблиці И.1 

1 

       
 

 

        
 
 

    
 

 
 

 

 

 

 

             
 

 
 

 

  

2 

 
5.53 

 
"Покажчик 
напрямку"

 

5.54 

 
 
"Покажчик 
напрямків"

 
5.55 

 
 
"Схема руху"

5.56 

 
 
"Схема об'їзду"

 

5.58.1 

 
"Назва об’єкту"

 

5.58.2 

 
 
"Назва об’єкту"

   

5.59 

 
 
"Покажчик відстаней"

 
5.61.1 

 
"Номер маршруту"

 
5.61.2 

 
"Номер 

 
5.61.3 

 
"Номер маршруту"

 

3 

"Покажчик 
напрямку" 

"Покажчик 
напрямків" 

"Схема руху" 

"Схема об'їзду" 

"Назва об’єкту" 

"Назва об’єкту" 

"Покажчик відстаней" 

"Номер маршруту" 

"Номер маршруту" 

"Номер маршруту" 
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Таблиця И.2 ––  Дорожня розмітка згідно з ДСТУ 2587 

Номер 
розмітки 

Форма, колір, розміри, м Призначення. Примітки 

1.18 

 

 
 

Позначення дозволених напрямків руху 
по смугах на перехресті, на 

транспортних розв’язках у різних 
рівням, у місцях влаштування 
віднесених лівих поворотів чи 

розворотів 

1.23*
 

   
 

Позначення на проїзній частині 
номера дороги та маршруту 

 

 
*

 
 Розмітка 1.23 у новій редакції ДСТУ 2587 буде мати номер 1.26 
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ДОДАТОК  К 
(довідковий) 

 
БІБЛІОГРАФІЯ 

 
1 Закон України «Про автомобільні дороги»  

2 Постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306 «Про 

Правила дорожнього руху» 

3 Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 № 55 «Про 

затвердження переліку автомобільних доріг загального користування 

державного значення» 

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