
Збірник наукових праць «ДОРОГИ І МОСТИ» www.dorogimosti.org.ua
ISSN 2524-0994 (Print), ISSN 2786-488X (Online). Dorogi i mosti, 2022. Issue 25

БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ

110

https://doi.org/10.36100/dorogimosti2022.25.110
УДК 625.745.1:691

Цинка А. О., канд. техн. наук, http://orcid.org/0000-0002-0357-2325 
Ілляш С. І., канд. техн. наук, https://orcid.org/0000-0002-3001-8012 
Зеленовський В. А., https://orcid.org/0000-0001-5834-5456  

Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна 
(ДП «ДерждорНДІ»), м. Київ, Україна

УДОСКОНАЛЕННЯ БУДІВЕЛЬНІИХ НОРМ ДЛЯ ЯКІСНОГО ПРОЄКТУВАННЯ 
ТА БУДІВНИЦТВА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

Анотація
Вступ. У цій статі розглядається питання нормативно-технічної бази дорожнього 

господарства з питань проєктування та будівництва вулиць і доріг населених пунктів та 
автомобільних доріг загального користування (далі — автомобільних доріг) на підставі аналізу 
діючих нормативно-правових актів, нормативних документів, технічної літератури, яка відноситься 
до об’єктів нормування та звісно з урахуванням вимог, які диктує сьогодення щодо безпеки та 
охорони довкілля. Робота стосується основних будівельних норм для проєктування і будівництва 
автомобільних доріг, саме тих нововведень, які вже затверджені та ближчим часом плануються до 
введення в дію.

Проблематика. Проведення єдиної технічної політики у будівництві автомобільних доріг, 
забезпечення їх надійності та довговічності, підвищення ефективності капітальних вкладень, 
імплементація положень Директиви 2008/96/ЄС Європейського Парламенту та Ради «Про 
управління безпекою дорожньої інфраструктури» [1], гармонізація міжнародних та європейських 
стандартів, впровадження науково-технічних досягнень науки та передового вітчизняного і 
світового досвіду у практику проєктування та будівництва, економія матеріальних, трудових, 
фінансових та енергетичних ресурсів, підвищення рівня проєктних рішень, якості будівництва, умов 
безпеки праці та забезпечення здоров’я, раціональне використання земель, інших видів природних 
ресурсів та охорони навколишнього середовища, спонукає до постійного удосконалення державних 
будівельних норм, як основоположних документів для проєктування і будівництва автомобільних 
доріг.

Мета роботи. Розроблено відповідні зміни та доповнення до основних документів, які 
регламентують вимоги до проєктування та будівництва автомобільних доріг, а саме ДБН В.2.3-4:2015 
«Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво» [2], які були перевидані 
у 2015 році та ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів» [3], перевидані у 2018 році, 
з урахуванням сучасної інтенсивності дорожнього руху, підвищених вимог до навантаження на 
дорожній одяг, вимог щодо безпеки та охорони довкілля, а також розвитку нормативно-технічної 
бази. З метою розкриття та деталізації їх суті, ефективності та ціленаправленості розроблено 
відповідний матеріал, що викладений у цій статті.

Матеріали і методи. Представлена робота ґрунтується на аналітичних, практичних і 
теоретичних дослідженнях, які стосуються вимог нормування щодо питань проєктування та 
будівництва вулиць і доріг населених пунктів та автомобільних доріг загального користування.

Результати. Розроблено зміни до державних будівельних норм, які встановлюють вимоги на 
проєктування та будівництво вулиць і доріг населених пунктів та автомобільних доріг загального 
користування з урахуванням сучасних вимог проєктування, новітніх матеріалів та технологій.

Висновки. Вимоги, наведені в розроблених змінах до державних будівельних норм щодо 
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проєктування та будівництва вулиць та доріг населених пунктів і автомобільних доріг загального 
користування є усередненими показниками. Вони сформовані шляхом складних аналітичних та 
практичних обчислень з безліччю змінних та невідомих, проведених численних громадських 
засідань та узгоджувальних нарад, довготривалих узгоджень із центральними органами виконавчої 
влади, проходження складної експертної перевірки базовою організацією, яка провадить наукову 
діяльність у будівництві та затвердження суб’єктом нормування. Для досягнення кінцевої мети були 
використані величезні обсяги статистичних даних та найкращий світовий і вітчизняний досвід. 
За підсумками виконаної роботи встановлено раціональні, на теперішній час, основні вимоги, які 
регламентують принципи проєктування та будівництва якісних автомобільних доріг в Україні з 
урахуванням сучасних європейських стандартів. 

Ключові слова: автомобільна дорога загального користування, будівельні норми, 
будівництво, вулиці та дороги населених пунктів, зміни до будівельних норм, проєктування.

Вступ

За проведеними дослідженнями та аналізом світового і вітчизняного досвіду застосування 
тих чи інших принципів проєктування та передових технологій у будівництві, прийнято належні 
висновки, відображення яких, з метою реалізації найкращих оптимальних рішень, віднайшли себе 
у змінах до відповідних державних будівельних норм.

У зміни до державних будівельних норм були винесені такі нагальні теми, які є зараз 
найактуальнішими в дорожній галузі і які дають нам змогу вже на етапі проєктування забезпечити 
вірні оптимальні рішення. 

Розширення сфери дії та уточнення окремих положень будівельних норм, підвищення 
безпеки та комфорту учасників дорожнього руху, з обов’язковим урахуванням особливостей 
забезпечення інклюзивності, оптимізація значень параметрів основних елементів автомобільних 
доріг, економія матеріалів та ресурсів, підвищення довговічності автомобільних доріг, а також 
розвиток велоінфраструктури, стали особливими напрямками й основними цілями під час 
розроблення відповідних змін. 

Ця робота стосується викладення основних нововведень до будівельних норм для 
проєктування та будівництва автомобільних доріг, які вже затверджені в установленому порядку і 
тих, що плануються до затвердження ближчим часом.

Виклад основного матеріалу

На теперішній час маємо вже затвердженні редакції Зміни № 1 та Зміни № 2  
ДБН В.2.3-4:2015, які у комплексі із основним документом встановлюють вимоги до проєктування 
елементів автомобільних доріг, земляного полотна, споруд дорожнього водовідведення, дорожнього 
одягу, транспортних споруд, перехрещення автомобільних доріг, дорожніх інженерних облаштувань, 
споруд дорожньої служби та об’єктів дорожнього сервісу. 

З набранням чинності Зміни № 1 ДБН В.2.3-4:2015 у 2019 році окремо можна виділити вже 
впроваджені наступні інноваційні рішення для проєктування і будівництва автомобільних доріг 
загального користування, для наглядного сприйняття вони схематично зображені на рис. 1 – 9:

 – оптимізовано параметри крайньої лівої швидкісної смуги руху на дорогах І категорії з 
трьома смугами і більше, яка призначення для легкових транспортних засобів, а саме зменшення 
її ширини з 3,75 м до 3,50 м при новому будівництві. Таке рішення було прийняте на основі 
успішних прикладів європейського досвіду, який підтверджує його ефективність за рахунок 
економії матеріальних ресурсів та підвищення безпеки дорожнього руху, ураховуючи складність 
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наднормового розгону транспортного засобу по цій смузі або вимушеного зниження швидкості 
руху за його перевищення, оскільки занадто широка смуга провокує водія на перевищення 
швидкості руху, що може призвести до створення аварійно-небезпечної ситуації на дорозі;

 – передбачено обов’язкове влаштування напрямного острівця напівовальної форми при 
в’їзді у населений пункт під час нового будівництва або реконструкції автомобільної дороги, 
роль якого полягає у змушенні водія зменшити швидкість руху власного транспортного засобу з 
метою недопущення перевищення дозволеної швидкості руху та уникнення можливих аварійних 
ситуацій. Звісно при цьому не потрібно забувати і про організацію дорожнього руху та вчасне 
попередження про те, що попереду розташовано зазначений засіб заспокоєння руху;

 – з метою підвищення безпеки дорожнього руху з урахуванням Директиви Європейського 
парламенту та Ради «Про управління безпекою дорожньої інфраструктури» передбачено 
влаштування ширини зупинкової смуги вздовж автомобільної дороги І–ІІ категорій, яка повинна 
бути такою, що дозволяє розмістити на ній не лише легковий, а і вантажний транспортний засіб, 
який своїми габаритами, у будь-яку пору року та час доби, не повинен заважати вільному руху 
проїзною частиною. Збільшення ширини цієї смуги з 2,50 м до 3,00 м виконується за рахунок 
оптимізованої лівої швидкісної смуги руху, яка призначення для легкових транспортних засобів;

 – опираючись на позитивний досвід застосування вібраційно-шумових смуг у різних 
країнах світу, який свідчить про високу ефективність цієї технології, що значно знижує кількість 
аварійно-небезпечних випадків, у Зміні № 1 передбачено можливість їх застосування, як 
засобу організації дорожнього руху, вздовж автомобільної дороги або у місцях, які потребують 
додаткового попередження водія транспортного засобу про наближення до небезпечної ділянки 
дороги або з’їзд зі смуги руху;

 – у темну пору доби, з метою запобігання засліплення водія світлом фар зустрічних 
транспортних засобів передбачено можливість застосування протизасліплюючих екранів, які 
розташовуються на огородженні першої групи, що призначене для попередження зіткнень із 
транспортом зустрічного напрямку руху. Особлива актуальність у встановленні протизасліплюючих 
екранів є на ділянках автомобільних доріг з небезпечними та різкими поворотами, горбистої та 
гірської місцевості або інших можливих місць концентрації дорожньо-транспортних пригод;

 – встановлення дорожнього огородження першої групи на розділовій смузі передбачається 
на всій протяжності автомобільної дороги І категорії. Проте, у випадку ускладненого руху з будь-
яких причин, з метою надання можливості кареті швидкої допомоги, пожежному автомобілю, 
снігоприбиральній техніці тощо, прибути вчасно за місцем призначення, передбачено обов’язкове 
влаштування технологічних розривів такого огородження не рідше ніж через кожні 10 км. До того 
ж такі розриви можуть бути застосовані і при ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод 
або інших надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути на автомобільних дорогах; 

 – за досвідом експлуатації автомобільних доріг відомо, що одним з найпоширеніших 
дефектів асфальтобетонного покриття є колія від підвищених транспортних навантажень та 
високих температур влітку, яка призводить до зменшення його строку експлуатації, а відповідно і 
конструкції нежорсткого дорожнього одягу в цілому. Тому з метою підвищення стійкості покриття 
нежорсткого дорожнього одягу до утворення колії верхній шар основи повинен бути передбачений 
із дрібнозернистих асфальтобетонів, модифікованих полімерами;

 – при влаштуванні дорожнього покриття із асфальтобетонних сумішей на міжнародних 
автомобільних дорогах І категорії передбачено обов’язкове застосовування перевантажувачів, 
доцільність їх застосування на інших автомобільних дорогах визначається за обґрунтуванням. 
За виконаним аналітичним оглядом світового та вітчизняного досвіду використання 
перевантажувачів — вони є кращим на сьогодні обладнанням, яке дозволяє усунути як фракційну, 
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так і температурну сегрегацію асфальтобетонних сумішей, поліпшити їх якість і тим самим 
суттєво підвищити строк експлуатації дорожнього одягу. Також застосування перевантажувачів 
дозволяє досягти безперервності процесу укладання асфальтобетонних сумішей із постійною 
швидкістю, що забезпечує необхідну рівність покриття, зменшує витрату праці та підвищує на 
(50–70) % продуктивність обладнання, яке задіяне у цьому процесі. За результатами застосування 
такого додаткового механізму у ланцюгу обладнання при укладанні асфальтобетонних сумішей 
досягається значний економічний ефект за рахунок скорочення витрат на виконання передчасних 
ремонтних робіт:

 – при тривалому транспортуванні асфальтобетонної суміші від заводу-виробника до 
місця укладання вони втрачають свої першочергові якісні характеристики. Саме з цього розсуду 
було прийнято рішення щодо нормування часу перевезення — не довше ніж протягом трьох годин. 

Рисунок 1 — Ширина смуги руху

Рисунок 2 — Напрямний острівець для зниження швидкості руху
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Рисунок 3 — Безпечна зупинка транспорту на автомобільній дорозі

Рисунок 4 — Шумові смуги

Рисунок 5 — Протизасліплюючі екрани
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Рисунок 6 — Технологічні розриви в дорожній огорожі

Рисунок 7 — Модифіковані АБС в конструкціях дорожнього одягу

Рисунок 8 — Перевантажувачі АБС
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Рисунок 9 — Час транспортування АБС

У цьому році розроблено чергову зміну до державних будівельних норм — Зміну № 2  
ДБН В.2.3-4:2015, яка вже затверджена та набрала чинності від 01.03.2021. У нових змінах до 
державних будівельних норм впроваджено кращий світовий досвід, який підтверджено широким 
аналізом та науковими дослідженнями наших експертів. Ці новації впливатимуть на підвищення 
безпеки та комфорту учасників дорожнього руху, зменшення капітальних вкладень, підвищення 
якості та довговічності автомобільних доріг загального користування. Завдяки цій зміні введено 
актуальні новації, що містить в собі особливі вимоги до проєктування і будівництва, які схематично 
наведено на рис. 10–23:

 – одним із основних місць концентрації дорожньо-транспортних пригод являються 
пішохідні переходи в одному рівні, які в першу чергу зачіпають безпеку та неоціненне життя 
учасників дорожнього руху. Тому ураховуючи можливі швидкості транспортного потоку 
та інтенсивність руху транспортних засобів на всіх дорогах І категорії, а також ІІ категорії з 
інтенсивністю пішохідного руху у годину «пік» понад 200 піш./год, прийнято рішення, щодо 
обов’язкового передбачення пішохідних переходів у різних рівнях;

 – дорожньо-транспортні пригоди (далі — ДТП) в темний час доби дуже важлива 
проблематика на сьогоднішній день. Не зважаючи на меншу інтенсивність дорожнього руху  
порівняно зі світлим часом доби (15–20) %  в темний час – виникає більше ніж 40 % ДТП, до 
того ж, як показує досвід, з більш тяжкими наслідками. Для покращення ситуації у цьому питанні 
передбачено улаштування стаціонарного електричного освітлення на автомобільних дорогах 
І категорії міжнародного значення із приведеною перспективною інтенсивністю руху понад 
30 тис. авт./добу;

 – у населених пунктах, за вимогою чинних державних будівельних норм, було 
передбачено необхідність, в обов’язковому порядку, звуження ширини смуги руху. Але 
вивчивши позитивний досвід інших країн було прийнято рішення не надавати настільки жорстку 
вимогу та рекомендувати звуження ширини смуги руху до 3,25 м передбачивши при цьому 
відповідні технічні засоби організації дорожнього руху. Дане рішення є одним із кращих, але 
не обов’язковим для виконання. Проте, для прийняття того чи іншого рішення проєктувальнику 
необхідно все ж таки звертати увагу на важливі аспекти, такі як можливість економії ресурсів за 
рахунок зменшення ширини смуги руху та підвищення безпеки дорожнього руху не допускаючи 
наднормового розгону транспортних засобів;

 – автомобільні дороги ІІ категорії із трьома смугами руху влаштовується в місцях де 
неможливо забезпечити достатнє землевідведення. У цілях економії ресурсів на таких дорогах зі 
сторони двох смуг руху в одному напрямку дозволяється зупиночну смугу не влаштовувати;
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 – оскільки бар’єрне огородження між пішохідними доріжками та тротуарами при 
проходженні автомобільні дороги через населений пункт не вирішує питання несанкціонованого 
виходу пішоходів на проїзну частину, змінами до державних будівельних норм прийнято нову 
вимогу щодо влаштування такого огородження. Відтепер, у переважаючих випадках, у населених 
пунктах, де розрахункова швидкість руху до 60 км/год, потрібно встановлювати перильні 
огородження з метою направлення пішоходів до місця здійснення переходу;

 – враховано можливість передбачення в проєктних рішеннях, з метою обґрунтування 
бюджетних асигнувань, забезпечення благоустрою визначних пам’яток архітектури, історичних 
місць та інших елементів культурної спадщини, що прилягають до автомобільної дороги. Ще одним 
позитивним моментом запровадження цієї вимоги є влаштування додаткових зон для відпочинку 
учасників дорожнього руху;

 – однією із найважливіших нових вимог, що в значній мірі вирішує питання безпеки 
дорожнього руху, це влаштування пересічень у різних рівнях на автомобільних дорогах  
І категорії, які перетинаються з IV категорією за високої сумарної перспективної інтенсивності руху 
у транспортних одиницях. На заміну дуже небезпечних лівих віднесених поворотів запроваджено 
вимогу, яка дозволить безперешкодно перетнути високо-інтенсивну проїзну частину та вчасно 
потрапити за місцем призначення;

 – із метою підвищення вимог до якості автомобільних доріг передбачено розмежування 
І та ІІ категорії щодо використання матеріалів дорожнього покриття. Передбачивши при цьому 
виключення можливості застосування звичайних асфальтобетонних сумішей та визначення 
чіткої вимоги використання щебенево-мастикових асфальтобетонних сумішей лише на бітумах 
модифікованих полімерами або комплексом добавок і асфальтобетонних сумішей на бітумах 
модифікованих полімерами або комплексом добавок на дорогах ІІ категорії;

 – створено передумови для використання транспортного моделювання під час прийняття 
оптимальних ефективних проєктних рішень, яке у свою чергу призначене для розрахунку числових 
характеристик результатів реалізації потреб суспільства та економіки у людських пересуваннях і 
переміщеннях вантажів по транспортній мережі;

 – за останні роки досвід показав, що обов’язкове влаштування острівців безпеки у місцях 
переходу пішоходів через автомобільну дорогу, особливо на дорогах ІІ або ІІІ категорії, в окремих 
випадках є навіть небезпечним явищем для учасників дорожнього руху. Оскільки для влаштування 
такого елементу виникає потреба у звуженні проїзної частини, що змушує водія маневрувати при 
здійсненні його об’їзду. До того ж у випадку влаштування острівця безпеки за рахунок поширення 
смуги руху – виникає потреба у додатковому землевідведенні, що часто реалізувати неможливо. 
Тому вимога щодо влаштування острівця безпеки залишається пріоритетна, але відступ від неї 
може бути обґрунтованим;

 – за численними зверненнями громадських організацій національний стандарт щодо 
планування та проєктування велосипедної інфраструктури [4] став обов’язковим до застосування 
під час проєктування автомобільних доріг. Це дає змогу передбачити сукупність засобів, елементів 
автомобільної дороги та вуличної мережі у населених пунктах, споруд та малих архітектурних 
форм, що призначені для безпечного, зручного та комфортного руху велосипедистів;

 – ураховуючи тенденцію розвитку електромобільного транспорту виникає потреба 
у визначенні місць розміщення електрозаправних станцій. Проаналізувавши світовий досвід 
визначено, що такі заправні станції будуть розміщені на автомобільних дорогах із урахуванням 
наявності та потужності вже існуючих станцій для заправлення автомобільного транспорту;

 – часто учасники дорожнього руху не об’єктивно можуть оцінити дорожню обстановку та 
на певній ділянці неправильно вибрати швидкість або невчасно зреагувати на відповідну дорожню 
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обстановку, що призводить до аварійної ситуації. Завдяки засобам заспокоєння дорожнього руху і 
обмеженню швидкості при їх використанні, підвищується рівень безпеки. Ураховуючи зазначене, 
національний стандарт [5], що регламентує застосування таких засобів стає обов’язковим до 
застосування;

 – із метою підтримання якості автомобільних доріг і недопущення передчасного їх 
руйнування за рахунок перевантажень, впорядковано правила вибору місць для здійснення 
габаритно-вагового контролю на підставі обґрунтувань, який здійснює Державна служба 
України з безпеки на транспорті відповідно до своїх повноважень для перевірки великовагових 
та/або великогабаритних транспортних засобів на відповідність встановленим законодавством 
нормативним вимогам вагових або габаритних параметрів таких транспортних засобів, а також 
перевірки дотримання визначених у дозволі умов та режиму їх руху.

Рисунок 10 — Пішохідні переходи в різних рівнях

Рисунок 11 — Обов’язкове освітлення автомобільних доріг
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Рисунок 12 — Ширина смуг руху

Рисунок 13 — Зупиночна смуга на дорогах з трьома смугами

Рисунок 14 — Огородження між тротуаром та проїзною частиною
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Рисунок 15 — Підвищення уваги до об’єктів культурної спадщини

Рисунок 16 — Класифікація транспортних розв’язок

Рисунок 17 — Тип дорожнього одягу та матеріали дорожнього покриття
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Рисунок 18 — Транспортне моделювання

Рисунок 19 — Острівці безпеки

Рисунок 20 — Велосипедна інфраструктура
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Рисунок 21 — Місця розміщення електрозаправних станцій

Рисунок 22 — Засоби заспокоєння руху

Рисунок 23 — Місця здійснення габаритно-вагового контролю
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Також в цьому році розроблено зміну до державних будівельних норм, які встановлюють 
вимоги на проєктування та будівництво вулиць і доріг населених пунктів, а саме Зміну № 1  
ДБН В.2.3-5:2018. Проєкт зазначеної зміни вже затверджено і вже ближчим часом набере чинності. 
Призначенням Зміни № 1 є підвищення рівня безпеки дорожнього руху, зниження негативних 
наслідків (соціальних та економічних втрат і збитків) від аварійності в населених пунктах, 
підвищення якості виконання робіт під час проєктування і будівництва вулиць та доріг, розширення 
та уточнення дії вимог зазначених норм в частині велосипедної інфраструктури та доступності 
малаомобільних груп населення, покращення експлуатаційних показників вулиць і доріг за 
параметрами безпечності та їх відповідність високим світовим і європейським стандартам.

Врахуючи чинну оновлену нормативно-технічну базу, наукові здобутки останніх років, 
разом із затвердженням Зміни № 1 ДБН В.2.3-5:2018 у 2022 році, передбачається вдосконалення 
вимог для прийняття оптимальних проєктних рішень з будівництва вулиць і доріг. 

Зазначмо основні новації, які передбачено Зміною № 1 ДБН В.2.3-5:2018, що також 
схематично зображені на рис. 24–37:

 – однією з найголовніших змін у зазначених будівельних нормах є безперечно 
введення нової класифікації категорії вулиць, що дало можливість визначити чітку їх ієрархію 
й оптимізувати показники основних елементів і їх параметрів об’єднавши при цьому дороги 
для міських і сільських населених пунктів. Відповідно до нової класифікації вулиць та доріг 
оптимізовано параметри розрахункових швидкостей, ширини смуг руху та їх кількості, найбільшого 
поздовжнього похилу, мінімальної ширини пішохідної зони тротуару тощо. До того ж ураховано 
можливість відхилення від параметрів основних елементів вулиць і доріг, зважаючи на стислі 
умови історичної та/або існуючої забудови;

 – відповідно до нової класифікації уточнені та оптимізовані розрахункові навантаження 
на конструкцію дорожнього одягу, зокрема з урахуванням особливості навантаження від 
пожежних автомобілів, автодрабини або автопідйомника, яке становить не менше ніж 15 т на вісь, 
має загальну масу не менше ніж 53 т і тиск виносної опори не менше ніж 13,9 кг/см² згідно з 
відповідним національним стандартом [6];

 – за аналогією до вимог, що стосуються проєктування та будівництва автомобільних 
доріг загального користування внесено до обов’язкового застосування національний стандарт 
[4], який регламентує вимоги щодо параметрів планування та проєктування велосипедної 
інфраструктури, з метою створення безпечних і комфортних умов руху для велосипедистів;

 – передбачено вимогу, яка буде сприяти підвищенню безпеки пішохідних переходів 
на перехрестях під час нового будівництва та реконструкції вулиць і доріг населених пунктів. 
Визначено, що переходи потрібно влаштовувати до початку заокруглення проїзної частини.  
Це дає змогу розширити зону огляду для водія, який здійснює поворот на перехресті та вчасно 
побачити пішохода, який здійснює перехід і відповідно зреагувати. Таке рішення було прийняте 
також з урахуванням багаточисельних запитів осіб з інвалідністю, для яких безпечним і зручним 
способом перетину проїзної частини являється перетин під 90º;

 – вимоги до трамвайних зупинок, які також є одним з елементів вулиць і доріг населених 
пунктів, виокремлені посиланням на відповідні державні будівельні норми, в яких передбачається, 
що висота посадкового майданчика повинна бути відносно першої сходинки трамвайного вагона 
[7]. Це дає змогу безпечно здійснювати посадку та висадку пасажирів особливо пасажирів 
маломобільних груп населення;

 – дорожній одяг складається із конструктивних шарів з різних матеріалів, який повинен 
відповідати вимогам економічності та надійності, забезпечувати можливість максимальної 
механізації будівництва та бути технологічним. Конструкцію дорожнього одягу та матеріал 
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покриття потрібно приймати виходячи з транспортно-експлуатаційних вимог і категорії вулиці, 
яка проєктується, з урахуванням інтенсивності руху та складу транспортного потоку, кліматичних 
та ґрунтово-гідрологічних умов, санітарно-гігієнічних вимог, а також забезпеченості району 
будівництва місцевими будівельними матеріалами. Ураховуючи зазначене встановлено відповідні 
матеріали нежорсткого дорожнього покриття відносно типу дорожнього одягу.

 – із метою забезпечення під’їзду маршрутного транспорту впритул до посадкового 
майданчика для безпечної та зручної посадки або висадки користувачів таким транспортом, 
особливо для осіб з інвалідністю та інших маломобільних верств населення, передбачено 
можливість застосування бордюрів з увігнутою до проїзної частини дороги поверхнею;

 – у населених пунктах склалась така ситуація, що при влаштуванні огородження, з 
метою недопущення виходу пішоходів на проїзну частину в не призначених для цього місцях, 
застосовують різні типи перильного огородження, які у більшості не відповідають чинними 
нормативними документам. Це в свою чергу спричиняє блокування видимості на перехрестях або 
пішохідних переходах, та несанкціонований перетин пішоходів через проїзну частину. Зробивши 
обов’язковим до застосування національний стандарт, який регламентує параметри огороджень за 
їх групами, вирішується зазначена проблематика;

 – визначено чітке зонування тротуару де виокремлено пішохідну зону, як ділянку тротуару, 
що призначена для безперешкодного пересування пішоходів, осіб з інвалідністю або інших 
маломобільних груп населення та осіб, які рухаються на немоторизованих засобах пересування. До 
того ж на пішохідній зоні тротуару забороняється влаштування будь-яких перешкод, які можуть 
ускладнювати вільний рух;

 – уточнено вимоги щодо застосування спеціальних тактильних смуг [8]. Передбачено 
обов’язкове їх влаштування в місцях виходу на пішохідний перехід з метою забезпечення 
доступності осіб із вадами зору або інших маломобільних груп населення до транспортної 
інфраструктури;

 – зупинка маршрутного транспорту на проїзній частині крайньої правої смуги призводить 
до часткового блокування загального руху на дорозі. Урахувавши зазначене влаштування заїзних 
кишень на зупинках маршрутного транспорту відтепер є переважаючою нормою за виключенням 
випадків коли є відокремлена смуга для такого транспорту;

 – у чинних державних будівельних нормах були передбачені обов’язкові заходи для нібито 
захисту пасажирів від наїзду на зупинках маршрутного транспорту за допомогою встановлення 
обмежувального огородження між проїзною частиною та тротуаром. Але таке рішення було 
прийнято невірно, оскільки зазначене огородження перешкоджає у вільному доступі до посадки 
або висадки пасажирів, особливо це стосується громадян з інвалідністю та маломобільних груп 
населення. До того ж прийнято до уваги відсутність стримувальної здатності таких огороджень 
[9]. Отже, у зміні до будівельних норм було прийнято рішення щодо скасування можливості 
влаштування такого типу огороджень на зупинках маршрутного транспорту. Для часткового 
попередження можливого наїзду на пасажирів, які очікують на зупинковому майданчику, 
передбачено потребу у влаштуванні пішохідного огородження на під’їздах до зупинок;

 – одним із найважливіших транспортно-експлуатаційних показників будь-яких доріг є 
рівність дорожнього покриття, що характеризує рівень комфорту руху, впливає на швидкість та 
відповідно на безпеку проїзду даною ділянкою. Тому встановлений контроль якості до рівності 
покриттів доріг за міжнародним показником рівності IRI або за просвітами під триметровою 
рейкою, залежно від типу дорожнього одягу, дає нам змогу забезпечити більш якісні, безпечні та 
зручні до використання дороги в населених пунктах.
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Рисунок 24 — Класифікація вулиць

Рисунок 25 — Оптимізація показників основних елементів вулиць та доріг і їх параметрів

Рисунок 26 — Оптимізація розрахункових навантажень
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Рисунок 27 — Матеріал дорожнього покриття

Рисунок 28 — Велосипедна інфраструктура

Рисунок 29 — Безпечні пішохідні переходи
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Рисунок 30 — Піднята зупинка

Рисунок 31 — Бордюри з увігнутою поверхнею

Рисунок 32 — Зонування тротуару
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Рисунок 33 — Спеціальні тактильні смуги

Рисунок 34 — Заїзні кишені на зупинках

Рисунок 35 — Безпека пасажирів на зупинках
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Рисунок 36 — Влаштування пішохідних огороджень

Рисунок 37 — Контроль якості дорожнього покриття

Висновок

У 2019 році набрали чинності зміни до Закону України «Про будівельні норми» щодо 
удосконалення нормування у будівництві». Та оскільки, вказаним Законом надано перевагу 
параметричному та цільовому методу при нормуванні вимог будівельних норм, під час розроблення 
відповідних змін, намагались уникати розпорядчих пунктів, які не надають альтернативи та 
полягають в по-елементному описі будівельного об’єкта, відповідно до якого пропонуються 
рішення, конструкції, матеріали, робочі характеристики тощо. 

Натомість, викладення вимог зазначали таким чином, щоб передбачити встановлення 
параметрів, які визначають безпеку, функціональність та якість об’єкта нормування, при цьому 
використовуючи цілі, функціональні вимоги та критерії, яким повинен відповідати об’єкт 
нормування. Тим самим надано можливість для проєктувальника, за відповідними розрахунками 
та обґрунтуванням, самостійно приймати найбільш оптимальні рішення щодо необхідності 
встановлення тих чи інших параметрів під час проєктування.
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IMPROVEMENT OF BUILDING CODES FOR QUALITY DESIGN 
AND CONSTRUCTION OF ROADS

Abstract
Introduction. This article considers the issue of modernization of the regulatory and technical 

base of the road sector in the design and construction of streets and roads of settlements and public roads 
(hereinafter — highways) on the basis of analysis of existing regulations, regulations, technical literature, 
which refers to the objects of regulation and, of course, taking into account the requirements dictated by 
today’s safety and environmental protection. The work concerns the basic building codes for the design 
and construction of roads, namely those innovations that have already been approved and are planned to 
be put into operation in the near future.

Problem statement. Implementation of a common technical policy in road construction, ensuring 
their reliability and durability, increasing the efficiency of capital investments, implementing the provisions 
of Directive 2008/96/EC of the European Parliament and of the Council on Road Infrastructure Safety 
Management, harmonizing international and European standards, implementing scientific and technical 
standards achievements of science and advanced domestic and world experience in the practice of design 
and construction, saving material, labor, financial and energy resources, improving design solutions, 
construction quality, occupational safety and health, rational use of land, other natural resources and 
environmental protection, encourages the continuous improvement of state building codes, as fundamental 
documents for the design and construction of roads.

Purpose. The main documents governing the requirements for the design and construction of 
roads, namely DBN B.2.3-4:2015 «Roads. Part I. Design. Part II. Construction», which were republished 
in 2015 and DBN B.2.3-5:2018 «Streets and roads of settlements», republished in 2018, taking into 
account the current traffic intensity, increased requirements for the load on pavement, safety requirements 
and environmental protection, as well as the development of regulatory and technical framework, 
developed appropriate changes and additions. In order to reveal and detail their essence, effectiveness and 
purposefulness, the relevant material developed in this article has been developed.

Materials and methods. The presented work is based on analytical, practical and theoretical 
research related to standardization requirements for the design and construction of streets and roads of 
settlements and public roads.

Results. Amendments to the state building norms have been developed, which set requirements 
for the design and construction of streets and roads of settlements and public roads, taking into account 
modern design requirements, the latest materials and technologies.

Conclusions. The requirements set out in the developed amendments to the state building codes 
for the design and construction of streets and roads of settlements and public roads are internal indicators. 
They are formed by complex analytical and practical calculations from many variables and unknowns, 
numerous public meetings and legal meetings, long-term coordination with central executive bodies, 
there are complex expert verification of the basic organization that implements scientific activities in 
construction and approval. Huge amounts of statistics and the best world and domestic experience were 
used to achieve the end result. Based on the results of the work performed, the most optimal requirements 
have been established, the main requirements that regulate the principles of design and construction of 
high-quality roads in Ukraine according to modern European standards. 

Keywords: public highways, building code, construction, streets and roads of settlements, changes 
to building code, design.
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