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АНАЛІЗ ПРИНЦИПІВ ВСТАНОВЛЕННЯ ГАБАРИТУ ПРОЇЗНОЇ ЧАСТИНИ 
ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД

Анотація
Вступ. Відповідно до ДСТУ 8814:2018 «Мости автодорожні. Терміни та Визначення 

понять» транспортна споруда — це споруда для забезпечення нормального функціювання  дороги  
в  складних  геологічних  та гідрологічних умовах, а також у разі перетину дорогою перешкод: 
водотоків, автомагістралей, залізниць тощо. 

Одним із показників безпечної експлуатації та нормального функціювання доріг і 
транспортних споруд, що розташовані на них, є габарит проїзду — ширина мостового полотна, яку 
призначено для розташування на ній проїзної частини та смуг безпеки.

Проблематика. Проєктування транспортних споруд — творчий, але у той самий час 
відповідальний процес, який у свою чергу, обумовлений певними нормативними обмеженнями. 
Одним із важливих критеріїв проєктування є призначення габариту проїзної частини споруди. 
Оскільки споруда знаходиться на автомобільній дорозі, то ширина проїзду має бути гармонізована 
з нею і не створювати незручностей учасникам дорожнього руху шляхом зниження швидкості 
руху або незручностей для пересувань маломобільних груп населення тротуарами, утворенням 
«тунельного ефекту» тощо.

На сьогоднішній день за даними Аналітичної експертної системи управління мостами 
(АЕСУМ) в Україні близько 30 % споруд на автомобільних дорогах загального користування має 
габарит, що не відповідає вимогам нормативних документів по ширині проїзду. А транспортних 
споруд із понаднормованим габаритом більше 60 % (9 896 мостів та шляхопроводів).

Необхідність розгляду даної тематики полягає в гармонізації норм на проєктування 
мостів та доріг, поліпшенню безпеки руху і, як наслідок, збільшенню фінансової ефективності 
транспортних перевезень. 

Мета. Метою роботи є привернути увагу балансоутримувачів споруд, замовників робіт і 
проєктних організацій на важливість гармонійного співіснування доріг і споруд, що розташовані 
на них. А також, привернути увагу розробників нормативних документів на те, що завузькі 
габарити транспортних споруд можуть викликати складнощі під час проведення ремонтних робіт 
з частковим перекриттям руху.

Результати. Науковцями ДП «ДерждорНДІ» було проведено аналіз нормативних 
документів із призначення габаритів транспортних споруд за більше ніж 70 років.

Висновки. Вимоги сьогодення диктують нові умови, які потрібно враховувати при 
встановленні габариту моста: потреба маломобільних груп населення; наявність велосипедного 
руху тощо. Тому виникає необхідність в узгоджені будівельних норм і нормативних документів 
у сфері мостобудування, будівництва доріг і безпеки руху для вирішення питання нормування 
габариту проїзної частини транспортних споруд.

Ключові слова: автомобільна дорога, габарит, гармонізація, міст, проєктування, проїзна 
частина, смуга безпеки, транспортна споруда.
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Виклад основного матеріалу

Відповідно до ПиУ-48 [1] (рис. 1) габарити мостів призначали такими:
а) нормальні — для мостів довжиною по настилу 10 м і більше:

 – Г-6 при ширині проїзної частини дороги до 6 м;
 – Г-7 при ширині проїзної частини дороги від 6 м до 7 м;

б) поширені (ПГ поширений габарит, у тексті документу рос. мовою «УГ — уширенный 
габарит») — для мостів з проїздом поверху, довжиною по настилу до 10 м (за виключенням доріг у 
гірській місцевості, де поширені габарити не призначались):

 – ПГ-8 при ширині земляного полотна від 9,5 м до 10,4 м;
 – ПГ-9 при ширині земляного полотна від 10,5 м до 11,4 м;
 – ПГ-10 при ширині земляного полотна від 11,5 м до 12,0 м;

При ширині земляного полотна дороги менше 9,5 м поширений габарит не призначався.
Для мостів при новому будівництві або реконструкції габарити приймали такими:
а) для рівнинної та горбистої місцевостей нормальний габарит Г-7 і поширений залежно 

від ширини земляного полотна;
б) для гірської місцевості нормальний габарит Г-6.
Габарити мостів: 
а) із суміщеним залізничним або трамвайним рухом; 
б) розташованих на районних і сільських дорогах; 
в) призначених для пропуску інших спеціальних видів транспорту; встановлювали 

відповідні відомства. 
Габарити мостів на дорогах із кількістю смуг руху більше двох, а також, які будували за 

спеціальними завданнями, призначали у кожному конкретному випадку окремо.
Мости, для яких призначали нормальні габарити повинні були мати тротуари шириною 

0,75 м, а у разі інтенсивного пішохідного руху — 1,5 м. 
На мостах, для яких призначали поширені габарити, тротуари не влаштовували. 

Влаштування тротуарів на таких мостах могло бути допущено лише за наявності інтенсивного 
пішохідного руху.

Відновлення мостів мало проводитися з урахуванням габаритів, що існували до руйнування 
та пошкодження мосту і, за можливості, мали бути доведені до величин габаритів, зазначених у 
табл. 1.

Рисунок 1 — Схеми вимог до габаритів мостів, зазначених в ПиУ-48 [1]
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Таблиця 1
Значення габаритів згідно з ПиУ-48 [1]

Ч. ч. Назва елементів габариту Літерні 
позначення

Мости з їздою по низу
Мости із 
їздою по 

верху
Г-6 Г-7 ПГ-8 ПГ-9 ПГ-10 Г-6 Г-7

1
Відстань у просвіті 
між колесовідбійними 
брусами або бордюрами

А 6 7 8 9 10 6 7

2 Відстань у просвіті між 
фермами або перилами Б1 і Б2 7,5 8,5 8,5 9,5 10,5 6,5 7,5

3

Відстань у просвіті між 
елементами конструкцій 
на висоті 4,5 м від верху 
їздового полотна

В – – – – – 5 6

4 Висота габариту – – – – – – 4,5 4,5
5 Ширина тротуарів – 0,75 0,75 – – – 0,75 0,75

Із вересня 1953 року по 1962 рік були чинні Норми габаритів наближення конструкцій для 
мостів на автомобільних дорогах (габарити мостів) Н-112-53 [2]. 

Ці Норми встановлювали вимоги до габаритів наближення конструкцій для будівництва 
нових і перебудови існуючих мостів, які розташовані на автомобільних дорогах загального 
користування, поза межами міст. 

Для суміщених мостів при роздільному автомобільному та залізничному або трамвайному 
рухах ці норми встановлювали габарит наближення конструкцій тільки для автомобільного проїзду. 

При суміщеному автомобільному та трамвайному русі габарит наближення конструкцій 
призначали за нормами міністерств комунального господарства.

Норми давали наступне визначення терміну «Габарит»: габаритом моста називається 
граничний поперечний (нормальний до напрямку руху) обрис меж простору, який має залишатися 
вільним для безперешкодного пересування транспорту та пішоходів, всередину якого не можуть 
попадати ніякі елементи конструкцій мосту або розміщених на ньому пристроїв чи устаткувань.

Габарити мостів позначаються літерою Г та числом, що відповідає ширині проїзної частини 
на мосту в метрах. На дорогах із розділовою смугою до числа додається її ширина, що позначається 
літерою С. Основні розміри габаритів вказані у табл. 2 та на рис. 2, рис. 3 та рис. 4 (розміри в 
метрах).

Таблиця 2
Значення габаритів згідно з Н-112-53 [2]

Ч. ч. Назва елементів габариту Габарити
Г-15+С Г-14+С Г-8 Г-7 Г-6 Г-4,5

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Відстань у просвіті між 
колесовідбійними брусами або 
бортами — Г

15+С 14+С 8 7 6 4,5

2
Відстань у просвіті між 
фермами на мостах з їздою по 
низу — Б

15,5+С 14,5+С 8,5 7,5 6,5 5

3
Відстань у просвіті між 
елементами конструкцій на 
висоті 4,5 м від верху проїзної 
частини — А

14+С 13+С 7 6 5 3,5

http://


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

ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО, ВОДНА ІНЖЕНЕРІЯ ТА ВОДНІ ТЕХНОЛОГІЇ

152

1 2 3 4 5 6 7 8

4 Мінімальна ширина тротуару 
— Т 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 –

Примітка. Величина С на мосту може відрізнятися від її величини на дорозі:
а) на мостах з їздою по низу при розташуванні ферм в межах розділової смуги (рис. 4);
б) на мостах довжиною понад 50 м, коли влаштування розділової смуги недоцільно через великі матеріальні затрати. 
У такому разі С = 0.

Рисунок 2 — Схема габариту моста із їздою по верху

Рисунок 3 — Схема габариту моста із їздою по низу

Примітка. С’=С — для мостів довжиною понад 50 м; С’ = С – 1 — для мостів довжиною менше або рівних 50 м

Рисунок 4 — Схема габариту моста із їздою по низу на дорозі І категорії з розділовою 
смугою

Габарити мостів призначалися залежно від категорії дороги, на якій розташовано міст, та 
його довжини (табл. 3).

Наведемо ще один нормативний документ, який зокрема, регулював габарити проїзної 
частини мостів з 1962 по 1984 роки.

Відповідно до СН-200-62 [3] влаштування габаритів проїзної частини мостів мало 
відповідати наступним вимогам:

 – Конструкції споруд на залізницях, що знову будуються, залежно від їх призначення 
повинні задовольняти: 

Кінець таблиці 2
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 – габариту наближення будівель «С» на залізницях колії 1 524 мм згідно з 
ГОСТ 9238-59 і вказівкам додатка 1;

 – габариту наближення конструкцій мостів на автомобільних та міських дорогах за 
вказівками додатка 2.

 – Ширина габариту пішохідних мостів і тунелів визначалася інтенсивністю пішохідного 
руху та повинна бути кратною 0,75 м, але не менше 2,25 м, а за висотою (від верху покриття) — не 
менше 2,2 м. 

 – Ширина та висота габариту для пропуску місцевих польових доріг повинні були бути 
відповідно 6,0 м і 4,5 м, а скотопрогонів — 4,0 м та 2,5 м.

Таблиця 3
Значення габаритів мостів залежно від їх довжини та категорії автомобільної дороги

Категорія дороги Довжина моста, м Габарити

І > 50
≤ 50

2Г-7 або Г-14+С
2Г-8 або Г-15+С

ІІ > 50
≤ 50

Г-7
Г-8

ІІІ > 10
≤ 10

Г-7
Г-8

IV > 10
≤ 10

Г-6
Г-7

V Г-4,5*)

*) Габарит Г-4,5 можна застосовувати лише на дорогах з одностороннім рухом при ширині земляного 
полотна менше 8 м.
Примітка 1. Довжина моста визначається по проїзній частині; за наявності обернених стінок або 
відкрилків — відстань між задніми гранями стінок або відкрилків.
Примітка 2. Габарити 2Г-7 або 2Г-8 застосовують у таких випадках:
а) земляне полотно розділене для кожного напрямку руху;
б) на мостах із їздою по низу (рис. 4).
Примітка 3. Габарити мостів, що розташовані на криволінійних ділянках дороги, приймають з поширенням 
відповідно до чинних норм і розраховують індивідуально в кожному випадку.
Влаштування тротуарів, відповідно до цих Норм, було обов’язково на всіх мостах доріг І та ІІ категорій, 
на мостах доріг ІІІ категорії при Г-7 і IV-V категорій-при Г-6. 
На мостах доріг III категорії при Г-8 та доріг IV-V категорій при Г-7 тротуари влаштовувалися тільки за 
наявності інтенсивного пішохідного руху. 
За відсутності тротуарів влаштовувалися захисні смуги по 0,25 м.
Ширина тротуарів приймалася рівною 0,75 м; при інтенсивному пішохідному русі з відповідним 
обґрунтуванням у кожному окремому випадку ширина їх збільшувалася на величину, кратну 0,75 м. На 
мостах із їздою внизу тротуари влаштовувалися, як правило, із зовнішнього боку ферм.

Схеми габаритів мостів без розділової смуги й з розділовою смугою наведено на рис. 5 та 
рис. 6, основні розміри у табл. 4.

Габарити мостів на автомобільних дорогах та в містах призначалися відповідно до даних 
табл. 4 залежно від категорії дороги чи вулиці з урахуванням перспективи, виду транспорту, 
інтенсивності руху, довжини мосту, розташування його у профілі та плані та інших місцевих умов.

У випадках, коли малий міст був прямим продовженням вулиці, ширину проїзної частини 
на мосту допускалося приймати такою ж, як ширина проїзної частини вулиці.

Мінімальним габаритом міських мостів за наявності трамвайного руху був Г-14, при цьому 
під два трамвайні шляхи відводилася смуга шириною 7,0 м, що розміщувалася або по осі проїзної 
частини або безпосередньо біля бортового каменю (бордюру).
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Таблиця 4
Схеми габаритів мостів без розділової смуги й з розділовою смугою

Габарити 
мостів

Відстань у просвіті між
Нормальна висота 

тротуарного 
бордюра, мм

бордюрами
 Г, мм

елементами конструкцій на висоті
3 000 мм від верху 
проїзної частини

Б, мм

4 500 мм від верху 
проїзної частини

А, мм
Г-9+С+9 2 ‧ 9 000 9 500 8 000 250
Г-8+С+8 2 ‧ 8 000 8 500 7 000 250

Г-21 21 000 21 500 20 000 250
Г-14 14 000 14 500 13 000 250

Г-10,5 10 500 11 000 9 500 250
Г-9 9 000 9 500 8 000 250
Г-8 8 000 8 500 7 000 250
Г-7 7 000 7 500 6 000 250
Г-6 6 000 6 500 5 000 250

Г-4,5 4 500 5 000 3 500 250
Примітка 1. За наявності підвищеної інтенсивності руху для міських мостів та відповідного обґрунтування, 
допускається збільшення габариту, ширина якого кратна 7 000 мм.
Примітка 2. Якщо влаштування розділової смуги на мостах вимагає великих матеріальних затрат, допускається 
зменшення цієї смуги С до оптимальних розмірів, але не менше 1 200 мм.
Примітка 3. Габарит Г-6 застосовують тільки під час проектування дерев’яних мостів, а габарит Г-4,5 — тільки в 
окремих випадках на дорогах в гірській місцевості за ширини проїзної частини дороги не більше 4 500 мм.

Рисунок 5 — Схема габаритів мостів без розділової смуги

Рисунок 6 — Схема габаритів мостів із розділовою смугою

Ширина тротуарів Т призначалася кратною 750 мм залежно від інтенсивності пішохідного 
руху.
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Пропускну здатність однієї смуги тротуару приймали 1 000 пішоходів за годину. 
Ширину односмугових тротуарів, що примикали до проїзду, приймали 1 000 мм (750 мм з 

додаванням захисної смуги 250 мм).
 За повної відсутності пішохідного руху допускалося замінювати тротуар захисною смугою 

шириною 250 мм.
Для міських мостів із габаритом Г-10,5 включно мінімальну ширину тротуарів приймали 

1,5 м, при великих габаритах — 2,25 м.
Ширину підмостових габаритів шляхопроводів та пішохідних мостів приймали над 

автомобільними дорогами, як правило, ширині земляного полотна дороги, що перетинається, а над 
міськими вулицями — з урахуванням їх ширини та категорії.

Габарити мостів, розташованих на криволінійних ділянках дороги, приймали за 
таблицею з поширенням, величину якого в кожному окремому  випадку  встановлювали   
розрахунком.

Із 1984 по 2007 роки при проєктуванні мостів і труб був чинний СНиП 2.05.03-84 [6].
У цьому документі зазначалися наступні вимоги до габаритів проїзної частини 

транспортних споруд, що проєктуються:
 – на залізницях — ГОСТ 9238-83; 
 – на лініях метрополітену — ГОСТ 23961-80; 
 – на автомобільних дорогах загально користування, внутрішньогосподарських 

автомобільних дорогах у колгоспах, радгоспах та інших сільських господарських підприємствах та 
організаціях, на дорогах промислових підприємств, а також на вулицях і дорогах у містах, селищах 
та сільських населених пунктах — обов’язкового додатку 1.

Схеми габаритів наближення конструкцій на автодорожніх і міських мостах відповідно до 
цих Норм, при відсутності трамвайного руху наведено на рис. 7, при цьому ліва половина кожної 
схеми відноситься до випадку примикання тротуарів до огорож, права — до випадку окремого 
розміщення тротуарів.

а) за відсутності розділової смуги; 
б) із розділовою смугою без огородження; 
в) із розділовою смугою та огородженням.
Рисунок 7 — Схеми габаритів наближення конструкцій на автодорожніх і міських мостах

Габарит по ширині мостів призначених під трамвайний рух (два напрямки), приймали не 
менше ніж 9,0 м. 

а б

в
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На суміщених мостах при розташуванні двосмугової проїзної частини автомобільної 
дороги по одній смузі з кожного боку залізничних колій чи колій метрополітену, габарит по ширині 
кожної смуги руху мав бути не менше 5,5 м.

Рисунок 8 — Схеми габаритів проїзної частини на суміщених мостах

Далі у табл. 5 обов’язкового додатку 1 СНиП 2.05.03-84 [4] наведено показники габаритів 
за шириною споруд.

Таблиця 5
Показники габаритів за шириною споруд

Місце розташування 
моста

Категорія дороги 
або вулиці

К-сть 
смуг 
руху

Ширина 
розрахун-

кового 
автомобіля 

d, м

Габарит

Ширина, м

смуг 
безпеки 

П
проїзної 

частини n‧b

1 2 3 4 5 6 7

Автомобільні дороги 
загального користування, 
під’їзні і внутрішні дороги 
промислових підприємств 
(без урахування 
автомобілів понаднормової 
вантажопідйомності)

І
6

2,5

Г-(13,25+С+13,25)
2(Г-15,25)

2,0
11,25‧2

4 Г-(9,5+С+9,5)
2(Г-11,5) 7,5‧2

ІІ
ІІІ
IV

2
Г-11,5
Г-10
Г-8*

2,0
1,5
1,0

7,5
7,0
6,0

V 1 Г-6,5**
Г-4,5

1,0
0,5

4,5
3,5

Автомобільні 
внутрішньогосподарські 
та сільськогосподарські 
дороги 

І-с 2

2,5

Г-8* 1,0 6,0

ІІ-с 1 Г-6,5**
Г-4,5

1,0
0,5

4,5
3,5

ІІІ-с 1 Г-4,5 0,5 3,5

а а

б б
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1 2 3 4 5 6 7
Вулиці та дороги в містах, 
селищах міського типу та 
селах Магістральні 

дороги та вулиці 
загальноміського 
значення 
безперервного руху

8

2,5

Г-(16,5+С+16,5)
2(Г-18)

1,5

15‧2

6 Г-(12,75+С+12,75)
2(Г-14,25) 11,25‧2

4 Г-(9,0+С+9,0)
2(Г-10,5) 7,5‧2

Магістральні 
дороги та вулиці 
загальноміського 
значення з 
регульованим рухом

8

2,5

Г-(15,0+С+15,0)
2(Г-16)

1,0

14‧2

6 Г-(11,5+С+11,5)
2(Г-12,5) 10,5‧2

4 Г-(8,0+С+8,0)
2(Г-9) 7‧2

2 Г-9 7

Магістральні 
транспортно-
пішохідні вулиці 
районного значення, 
вулиці і дороги 
промислових 
та комунально 
складських районів, 
дороги та вулиці 
населених пунктів

4

2,5

               Г-16       
Г-(8,0+С+8,0)

2(Г-9)

1,0

14
7‧2

2 Г-9 7

Магістральні 
пішохідно-
транспортні вулиці 
районного значення

2 Г-10 8

Вулиці та дороги в 
житловій забудові 
місцевого значення, 
паркові дороги

2 Г-8 6

*) Для дерев’яних мостів (крім мостів з клеєної деревини) допускається застосовувати габарит Г-7.
**) те саме габарит Г-6.
Примітка 1. У стовпчику «Габарит» над рискою вказані габарити мостів за відсутності огородження на розділовій смузі, під рискою 
– за наявності огороджень або при розділених прогонових будовах для кожного напрямку руху.
Примітка 2. Для непередбачених цією таблицею випадків (зокрема для мостів на дорогах підприємств, які використовують 
виликоваговий транспорт) габарити мостів по ширині розраховують за формулами Г=П+n‧b+С+n‧b+П, Г=П+n‧b+П.
Примітка 3. Ширину смуг безпеки (П) слід приймати залежно від встановлених для доріг розрахункових швидкостей руху. Для 
мостів на дорогах промислових підприємств (включаючи ті, які використовують великоваговий транспорт) розмір смуг безпеки 
необхідно приймати П = 1,50 м.
Примітка 4. На лісовозних та господарських дорогах лісозаготівельних підприємств габарит мостів (в тому числі дерев’яних) на 
дорогах ІV категорії слід приймати Г-8 при ширині проїзної частини 6,5 м та смуг безпеки 0,75 м.
Примітка 5. Якщо в даному регіоні експлуатуються сільськогосподарські машини, які мають габарити більші, ніж вказані в цій 
таблиці, то габарити мостів в цьому регіоні збільшують залежно від дорожнього просвіту (підвищення над дорожнім одягом) частин, 
які виступають за зовнішню поверхню шин коліс або гусениць. Якщо дорожній просвіт виступаючих частин машини менше 0,35 м 
(для дерев’яних мостів – менше 0,30 м) габарит моста призначають на 1 м ширше габариту машини в транспортному положенні. 
Якщо дорожній просвіт виступаючих частин машини складає 0,35 м і більше (для дерев’яних мостів – 0,30 м і більше), габарит моста 
призначають на 1,5 м ширше відстані між зовнішніми поверхнями шин коліс або гусениць сільськогосподарських машин.

Смуги безпеки шириною, меншою, чим зазначено у табл. 5, допускалося призначати при 
відповідному техніко-економічному обґрунтуванні. 

Кінець таблиці 5
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При цьому ширина смуг безпеки мала бути не менше: 1,0 м на мостах доріг I–III категорій 
та 0,75 м на мостах доріг IV категорії.

При розташуванні мостів на кривих у плані проїзна частина мала бути поширена не 
залежно від категорії доріг відповідно з вимогами СНиП 2.05.02-85 або СНиП 2.07.01-89*. Проїзну 
частину автодорожніх мостів допускалося поширювати за рахунок зменшення смуг безпеки за 
умови дотримання її розмірів або збільшення габаритів наближення конструкцій.

Ширина розділової смуги на мосту мала бути, як правило, такою ж, як на автомобільній 
дорозі чи вулиці. На великих мостах за відповідних техніко-економічних обґрунтувань ширину 
розділової смуги допускалося зменшувати, але приймати не менше ніж 2,0 м плюс ширина 
огородження.

Ширину пішохідних мостів та тунелів слід було визначати залежно від розрахункової 
перспективної інтенсивності руху пішоходів у годину «пік» і приймати, не менше: 2,25 м — для 
мостів і 3,0 м — для тунелів. Висота пішохідних тунелів у просвіт мала бути не менше 2,30 м. 
Середню розрахункову пропускну здатність 1 м ширини слід було приймати для пішохідних мостів 
і тунелів — 2 000 люд/год, сходів — 1 500 люд/год. Ширину пішохідних мостів та тунелів, що 
будуються поза населеними пунктами, допускалося приймати рівною 1,5 м.

Габарити споруд для пропуску польових доріг і прогону худоби (міграції диких тварин) за 
відсутності спеціальних вимог слід було приймати: 

 – для польових доріг: висоту не менше 4,5 м, ширину — 6,0 м, але не менше збільшеної на 
1,0 м максимальної ширини сільськогосподарських машин, рух яких можливий на дорозі;

 – для прогону худоби: висоту не менше 3,0 м, ширину за формулою 2 + L/6, де L — 
довжина скотопрогону, але не менше 4,0 м і не більше 8,0 м.

Польову дорогу або дорогу для прогону худоби, що проходить під прогоном моста або у 
трубі під насипом, потрібно було укріплювати по всій її ширині та на ділянках не менше 10,0 м у 
кожну сторону від споруди. За потреби біля споруд встановлювали напрямні огородження.

Габарити підмостових судноплавних прогонів на внутрішніх водних шляхах слід було 
приймати відповідно до ГОСТ 26775-85. При будівництві мостів під другий шлях або додаткові 
смуги руху автотранспорту (при розширенні існуючих мостових переходів) підмостові габарити 
слід було приймати на підставі техніко-економічних розрахунків з урахуванням підмостових 
габаритів існуючих мостів.

Усі вищезазначені будівельні норми та нормативні документи були розроблені за 
радянських часів. 

У 2007 році були прийняті вітчизняні норми проєктування мостів та труб — 
ДБН В.2.3-14:2006 [5]. 

Як підтверджували матеріали багатьох обстежень, на спорудах, по відношенню до габаритів, 
складалася тенденція, що габарит споруди був ширший або вужчий по відношенню до габариту 
ділянки дороги, на якій розташована споруда. Суттєвою відмінністю саме цього нормативного 
документа, по відношенню до попередніх, було те, що раніше при призначенні габариту споруди 
необхідно було користуватись лише нормами на проєктування мостів та труб, проте в цьому 
документі були враховані також вимоги до проєктування доріг. Тобто дорога і міст, при призначенні 
габариту, почали розглядатися не як окремі проєктні конструкції, а як невід’ємні частини один 
одного. Габарити мостів за [5] призначали згідно з вимогами, що наведені нижче.

Габарити наближення конструкцій мостів, що проєктували для нового будівництва та 
реконструкції повинні були призначатися, виходячи з умов вільного пропуску транспортних 
засобів по спорудах і під ними. При проєктуванні ремонту мостів передбачалось зберігати або 
частково поліпшувати існуючі габарити з впровадженням, при необхідності, комплексних заходів 
щодо обмеження або регулювання руху транспорту.

Габарити наближення конструкцій мостів на автомобільних дорогах загального 
користування, а також на вулицях та дорогах населених пунктів призначали згідно з обов’язковим 
Додатком В [5].

http://


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

ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО, ВОДНА ІНЖЕНЕРІЯ ТА ВОДНІ ТЕХНОЛОГІЇ

159

Умовні познаки:
n‧b — загальна ширина проїзної частини або ширина проїзної частини для руху в одному напрямку;
n — кількість смуг руху і b — ширина кожної смуги руху, приймаються згідно з ДБН В.2.3-4 і ДБН 360;
Н — відстань від верхньої точки поперечного перерізу проїзду до низу прогонової будови над проїздом, 
визначається співвідношенням: Н = h + 0,2 + ∆, де h — висотний габарит, що дорівнює для всіх доріг і вулиць 
загального користування — 5,25 м; для доріг промислових підприємств — не менше висоти передбачених до 
обігу транспортних засобів плюс 1,0 м, але не менше ніж 5,0 м.
0,2 — запас на нарощування мостового полотна при ремонтах;
∆ — розрахунковий прогин прогонової будови над дорогою, м.
П — смуги безпеки (запобіжні смуги) з боку першої смуги руху (правої по ходу);
Пс — смуги безпеки з боку розділової смуги;
С — розділові смуги (при багаторядному русі в кожному напрямку), ширина яких дорівнює відстані між 
крайками проїзних частин різного напряму руху і включає в себе смуги безпеки;
ЗП — захисні смуги, ширину яких, як правило, необхідно приймати не менше ніж 0,7 м і не менше ніж 
розрахунковий поперечний прогин огорожі безпеки плюс 0,4 м;
Г — габарит – відстань між огорожами проїзної частини включно зі смугою безпеки і розділовою смугою, що 
в рівні проїзної частини. При окремих проїздах в кожному напрямку, між якими розташована розділова смуга, 
яка обмежена бордюрами, на мосту існують два габарити;
Т — ширина тротуарів (службових проходів);
δ — висота огорожі безпеки (додаток Ω).

а) за відсутності розділової смуги; 
б) по розділовій смузі в рівні проїзду без огорожі (інакше за «а»); 
в) по розділовій смузі за наявності огорожі.

Рисунок 9 — Схеми габаритів наближення конструкцій на автодорожніх і міських мостах

Показники, що мали бути враховані при проєктуванні габаритів мостів повинні були 
відповідати зазначеним у табл. 6.

Ширину смуги безпеки з боку правої по ходу смуги руху (П) залежно від розрахункової 
інтенсивності приймати відповідно до табл. 7.

Відмінність у схемах габаритів наближення конструкцій міських мостів з трамвайним 
рухом, на спільному з автопроїздами полотні, від наведених на схемах рис. 9 показано на рис. 10.

а б

в
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Таблиця 6
Показники, що мали бути враховані при проєктуванні габаритів мостів

Розташування 
мосту

Категорія 
(призначення)
автомобільної 
дороги, вулиці

Кіль-
кість 
смуг 

руху, n

Кількість 
проїзних 
частин, p

Ширини, м

Смуги 
руху, b

Кількість 
проїзних 
частин 
в обох 

напрямках

Смуги безпеки

Розділові 
смуги, С

З боку 
правої 

за 
ходом 
смуги 

руху, П

З боку 
розді-
лової 

смуги, 
Пс

Автомобільні 
дороги 
загального 
користування

І-а 4; 6; 8 2

Згідно з 
[7] n‧b

2,0*) 1,0 6,0**)

І-б 4; 6 2 2,0*) 1,0 5,0**)

ІІ 2 1 2,0*) – –
ІІІ 2 1 1,5*) – –
ІV 2 1 1,0 – –
V 1 1 0,5 – –

Магістральні 
вулиці в 
населених 
пунктах 
(відповідно до 
проєкту 
ДБН 360-2003)

Автомагістраль 4; 6; 8 2

Згідно з 
[12] n‧b

2,0 1,0 6,0**)

Безперервного 
руху

4; 6; 8 2 1,5 1,0 5,0***)

Регульованого 
руху

4; 6; 8 2 1,0 0,5 3,0***)

Районного 
значення та 
середніх і малих 
міст

2; 4; 6 1; 2; 2 – 0,5 –

Вулиці 
місцевого 
значення

Вулиці і проїзди 
в містах і селах 2; 4 1; 2 Згідно з 

[12] n‧b – – –

*) За відсутності тротуарів або службових проходів; в інших випадках згідно з табл. 7.
**) Не менше ніж на підходах і не менше ніж 4,0 м.
***) В умовах існуючої забудови при відповідному обґрунтуванні дозволяється зменшити до 3,0 м з обов’язковим 
встановленням огорожі безпеки.

Таблиця 7
Значення ширини смуги безпеки з боку правої по ходу смуги руху

Розрахункова 
інтенсивність руху 

транспортних 
одиниць за добу

Категорія дороги або вулиці/розрахункова швидкість, км/год

Іа/150 Іб/140;
магістраль

ІІ/120;
магістральні вулиці 
безперервного руху

ІІІ/100 IV/90; V/90

15 000 2,0 2,0 – – –
10 000 1,75 1,75 1,75 – –
7 000 1,50 1,50 1,50 – –
5 000 1,0 1,0 1,0 – –
3 000 1,0 –
1 000 1,0

*) Вважається, що виконуються усі вимоги ДБН В.2.3-4 і ДБН 360 відносно геометричних параметрів поздовжнього і 
поперечного профілів для відповідних категорій доріг та вулиць.
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Розташування трамвайних колій на спільному полотні допускається лише для звичайних 
трамваїв. 

Умовні познаки:
М — відстань між осями колій приймати відповідно до СНиП 2.05.09;
Р — відстань від краю проїзної частини до осі найближчої колії, згідно з ДБН-360 — решта позначень — 

відповідно до рис. 9.

а) трамвайні колії розташовано по осі моста; 
б) трамвайні колії відсунуто до одного із тротуарів.

Рисунок 10 — Схеми наближення конструкцій на мостах з трамвайним та автомобільним 
рухом на спільному полотні.

Відмінності у схемах габаритів наближення конструкцій міських мостів для пропускання 
рейкового транспорту на відокремленому полотні від наведених на схемах рис. 9 показано на 
рис. 11.

У разі розташування полотна рейкового транспорту на краю моста всі споруди для 
автомобільного транспорту та тротуари розташовуються по один бік від відокремленого полотна 
рейкового транспорту.

Рисунок 11 — Схема наближення конструкцій на суміщених мостах при розташуванні 
рейкового транспорту на відокремленому полотні

Гр.т. — габарит наближення конструкцій мостів при рейковому транспорті визначається:
– до залізниці – згідно з ГОСТ 9238;
– до метрополітену – згідно з ГОСТ 23961;
– до трамвайних колій – згідно з СНиП 2.05.09.
У разі розташування мостів на кривих у плані проїзна частина мала бути розширена залежно 

від категорії дороги відповідно до вимог ДБН В.2.3-4.
Проїзну частину автодорожніх мостів допускалося розширяти за рахунок зменшення смуги 

безпеки, але не більше ніж до 1,0 м або шляхом збільшення габаритів наближення конструкцій.
Ширину тротуарів на автодорожніх та міських мостах, пішохідних 

тунелях, сходах і пандусах слід було приймати залежно від розрахункової 
інтенсивності руху пішоходів у «годину пік» і максимальної (середньодобової) 

а б
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пропускної здатності однієї смуги шириною 1 м: тунелів — 1 000 (750), тротуарів  
мостів — 2 000 (1 500), сходів — 1 500 (1 250) та пандусів — 1 750 (1 350) піш./год. Ширина 
пішохідних споруд тунельного типу мала бути не менше 3 м. Для пішохідних мостів мінімальна 
ширина проходу 1,5 м.

При відсутності тротуарів і службових проходів ширину смуг безпеки приймали 2,0 м для 
доріг I і II категорій; 1,5 м — для доріг III категорії; 1,0 м — для IV і V категорій.

На ділянках сполучення моста з підходами слід було забезпечувати можливість вільного 
проходу пішоходів на тротуар без подолання бар’єрного огородження. 

На малих та середніх мостах, при відсутності організованого руху пішоходів на підходах, 
тротуари або службові проходи не влаштовувалися.

Габарити мостів для прогону худоби слід було приймати шириною не менше ніж 4,0 м; 
споруд тунельного типу висотою не менше ніж 2,5 м, а шириною — залежно від довжини за 
формулою 2 + λ / 6, де λ — довжина споруди (м), але не менше ніж 4,0 м і не більше ніж 8,0 м. 
Якщо споруди призначені для міграції диких тварин (біопереходи), то їх габарити призначалися за 
технічними вимогами природоохоронних органів.

Габарити наближення конструкцій мостів для пропуску залізничного транспорту повинні 
були відповідати вимогам ГОСТ 9238.

Габарити наближення конструкцій мостів для пропуску метрополітенів мали відповідати 
вимогам ГОСТ 23961.

Габарити підмостових судноплавних прогонів повинні були задовольняти вимогам 
ДСТУ Б В.2.3-1.

Враховуючи темпи розвитку дорожньо-будівельної галузі, виникала потреба у 
вдосконаленні нормативної бази. Тому на заміну глави 1 та додаткам В, М, Ф в ДБН В.2.3-14:2006 
[5] було розроблено та введено в дію у 2009 році ДБН В.2.3-22:2009 [6]. А оскільки саме 
Додаток В у попередньому нормативному документі відповідав за формування габаритів споруд 
при проєктуванні, то з урахуванням потреб було змінено вимоги до габаритів проїзної частини 
споруд. 

Схеми габаритів наближення на автодорожніх та міських мостах (за відсутності руху 
рейкового транспорту) наведені в табл. 8.

Таблиця 8
Схеми габаритів наближення на автодорожніх та міських мостах (за відсутності руху 

рейкового транспорту)

1

Мостове полотно 
під зустрічні 

напрямки руху без 
розділової смуги

2

Мостове полотно 
під зустрічні 

напрямки руху, не 
розділене огорожею 
безпеки, напрямки 

руху при розділовій 
смузі ≤ 2 м
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3

Мостове полотно 
під зустрічні 

напрямки руху при 
розділовій смузі 

≥ 3 м

4

Мостове полотно 
під зустрічні 

напрямки руху при 
розділовій смузі 

≥ 4 м

5

Два мостових 
полотна під кожний 
напрямок руху при 

розділовій смузі 
≥ 5 м

На схемах позначено:
b — ширина смуги проїзду, м;
n — кількість смуг проїзду, шт.;
sr та sl — ширина смуг безпеки правої та лівої по напрямку руху відповідно;
С — ширина розділової смуги (включає ширину прилеглих смуг безпеки);
Г — відстань поперек моста між огорожами безпеки або бордюрами; на мостовому 

полотні одного напрямку включає в себе смуги проїзду + смуги безпеки; на мостовому полотні (не 
розділеному огорожею) під зустрічні напрямки включає в себе смуги проїзду + смуги безпеки + 
розділову смугу;

Т — ширина тротуару у просвіті (відповідно до 5.2);
Н — висотний габарит (відстань між поверхнею проїзду і до верхньої лінії окреслення 

габариту) слід приймати не менше ніж 5,5 м;
h — висота огорожі; для металевої огорожі бар’єрного типу приймається відповідно до 

ДСТУ Б В.2.3-12; для огорожі дорожнього парапетного типу відповідно до ДСТУ Б В.2.3-10;
g = 0,8 м, мінімальна відстань від крайки бар’єрної огорожі до краю плити моста або до 

перешкоди (стовпа освітлення, грані опори, габариту наближення трамваю тощо). При визначенні 
g слід враховувати величину поперечного прогину бар’єрної огорожі.

Параметри габаритів мостів на автомобільних дорогах загального користування та мостів 
на вулицях у населених пунктах надані в табл. 9 та табл. 10 відповідно.

Ширину тротуарів на автодорожніх, міських та пішохідних мостах, у тунелях, на сходах і 
пандусах слід приймати залежно від розрахункової інтенсивності руху пішоходів у годину «пік». 

Кінець таблиці 8
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Максимальну (середньодобову) пропускну здатність однієї смуги завширшки 1 м слід приймати:
 – для тунелів — 1 000 (750) піш./год;
 – для тротуарів і мостів — 2 000 (1 500) піш./год;
 – для сходів – 1 500 (1 250) та пандусів – 1 750 (1 350) піш./год.

Таблиця 9
Мости на автомобільних дорогах загального користування

Категорія 
дороги 

(згідно з [7])

Кількість 
смуг руху 

в обох 
напрямках

n, шт.

Кількість 
проїзних 
частин,

шт.

Ширина 
смуги 
руху b,

м

Ширина 
проїзних 
частин
n ‧ b,

м

Ширина смуги 
безпеки,

м
Відстань між 
огорожами 
безпеки Г,

мправої
sr

лівої
sl

I-a
8

2 3,75
15,00

2,0 1,0
18,00

6 11,25 14,25
4 7,50 10,50

I-б
6

2 3,75 11,25
2,0 1,0

14,25
4 7,50 10,50

II 2 2 3,75 7,50 2,0 1,0 10,50
III 2 2 3,50 7,00 1,5 1,0 9,50
IV 2 1 3,50 7,00 1,0 1,0 9,50
V 1 1 4,50 4,50 0,5 0,5 5,50

Таблиця 10
Мости на вулицях у населених пунктах

Категорія 
дороги (згідно з                 

ДБН В.2.3-4:2007)

Кількість 
смуг руху 

в обох 
напрямках 

n, шт

Кількість 
проїзних 
частин, 

шт

Ширина 
смуги 
руху 
b, м

Ширина 
проїзних 
частин 
n ‧ b, м

Ширина смуг 
безпеки, м Ширина 

розділової 
смуги С, мправої

sr
лівої

sl

1 2 3 4 5 6 7 8
Магістральні 

вулиці 
загальноміського 

значення 
безперервного 

руху

8

2 3,75

15,00

2,0 1,0 4,06 11,25

4 7,50

Магістральні 
вулиці 

загальноміського  
значення 

регульованого 
руху

6

2 3,75

11,25

2,0 1,0

3,0

4 7,50 2,0

Магістральні 
вулиці районного 

значення 
регульованого 

руху

6
2

3,75

11,25

1,0 1,0
2,0

4 7,50

2 1 7,50 –
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1 2 3 4 5 6 7 8

Вулиці місцевого 
значення, проїзди 

в населених 
пунктах

4 2

3,50 7,00 1,0 1,0 –
2 1

Примітка 1. Ширину смуг безпеки допускається збільшувати в залежності від умов безпеки та розрахункової 
швидкості руху.
Примітка 2. збільшення ширини проїзної частини (відповідно до Таблиці 5.4 ДБН В.2 3-4) допускається виконувати 
не тільки на горизонтальних кривих, але і на прилеглих прямих ділянках завдовжки до 150м для спрощення 
конструкції прогонної будови. Допускається виконувати розширення ширини проїзної частини за рахунок зменшення 
смуг безпеки ,але не більше 1 м.
Примітка 3. При ширині розділової смуги на підходах до моста більше 4 м слід розглянути можливість проектувати 
мости як окремі споруди під зустрічні напрямки руху. При меншій ширині розділову смугу допускається влаштовувати 
на мосту.
Примітка 4. Розділення зустрічних напрямків руху огорожами безпеки на мостах I та II категорії, а також на 
магістральних вулицях загально міського призначення є обов’язковим.

Схеми габаритів наближення на автодорожніх та міських мостах за наявності руху трамваїв 
наведено у табл. 11.

Таблиця 11
Габарити наближення конструкцій на мостах з трамвайним рухом

1                              а                                                                    б   Трамвайні колії 
розміщені по осі 

моста:
a) на спільному 

мостовому 
полотні;

б) на 
відокремленому 

мостовому 
полотні

2
Трамвайні колії 

на спільному 
мостовому 

полотні зміщені 
до одного боку 

моста

3

Трамвайні колії на 
відокремленому 
полотні зміщені 
до одного боку 

моста

Кінець таблиці 10
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Примітка 1. Габарити наближення звичайних трамваїв надані на прямих у плані ділянках руху. Збільшення габаритів 
на горизонтальних кривих надане в ДБН В.2.3-18. 
Примітка 2. Значення в дужках приймається при встановленні в проміжку між осями колій стовпів контактної мережі. 
Примітка 3. Відстань від осі колії до зовнішнього боку приймається 1,6 м , коли висота зовнішньої перешкоди менша 
за 0,7 м. Інакше відстань приймається 2,3 м. 
Примітка 4. При визначенні габаритів наближення швидкісних трамваїв слід керувати ДБН В.2.3-18 та ГОСТ 23961.

Ширина пішохідних смуг для споруд тунельного типу має бути не менше ніж 3 м. Для 
тротуарів мінімальна ширина проходу в просвіті становить 1,25 м, для пішохідних мостів — 2,0 м, 
а для службових проходів — 0,75 м.

На автодорожніх мостах поза населеними пунктами мають бути передбачені службові 
проходи.

Габарити мостів для прогону худоби слід приймати завширшки не менше ніж 6,0 м, 
заввишки не менше ніж 2,5 м. Якщо споруди призначено для міграції диких тварин (біопереходи), 
то їх габарити призначаються за технічними вимогами природоохоронних органів.

Габарити наближення на мостах за наявності руху рейкового транспорту визначаються за 
відповідними нормативними документами та нормами:

– до залізниці — згідно з ГОСТ 9238;
– до метрополітену — згідно з ГОСТ 23961;
– до трамвайних колій — згідно з ДБН В.2.3-18.
Беручи до уваги те, що міст і дорога при призначенні габариту це невід’ємні частини 

транспортної інфраструктури, то при змінах вимог до конструкцій одного з них конструкція іншого 
також зазнає змін. З часом були змінені вимоги до габаритів проїзної частини автомобільних 
доріг і відповідно до цих змін у 2014 році були внесені правки в ДБН В.2.3-22:2009, а саме було 
відкориговано деякі неточності в тексті і змінено таблицю В.2 з числовими характеристиками 
габаритів (див. табл. 12).

Таблиця 12
Мости на автомобільних дорогах загального користування згідно з ДБН В.2.3-4:2007

Категорія 
дороги

Кількість смуг 
руху в обох 

напрямках n, 
шт.

Кількість 
проїзних 
частин,

шт.

Ширина 
смуги 
руху b,

м

Ширина 
проїзних 
частин

n‧b,
м

Ширина смуги 
безпеки, м

Габарит 
одного 
(двох) 

напрямків 
Г, м

правої
sr

лівої
sl

Ia
8

2 3,75
15,00
11,25
7,50

2,0 1,0
18,00
14,25
10,50
14,25
10,50

6
4

Iб
6

2 3,75 11,25
7,50 2,0 1,0

4

II 2 1 3,75 7,50 2,0*
1,5 - 11,50*

10,50

III 2 1 3,50 7,00 15*
1,0 - 10,00*

9,00
IV 2 1 3,50 7,00 1,0 - (9,00)
V 1 1 4,50 4,50 0,5 0,5 5,50

*) В чисельнику приведені параметри, що приймаються при відсутності тротуарів або службових проходів; в 
знаменнику в інших випадках

Кінець таблиці 11
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Продовжуючи тенденцію співпраці фахівців дорожньо-будівельної та мостобудівельної 
галузей у дотриманні габариту проїзної частини на спорудах і автомобільних дорогах загального 
користування, при розробленні і введенні в дію ДБН В.2.3-4:2015 прийшли до узгодженої позиції, 
що для призначення габариту проїзної частини споруди необхідно буде враховувати вимоги 
ДБН В.2.3-4:2015  (табл. 13), а таблиця В.2 ДБН В.2.3-22:2009 втратила чинність.

Таблиця 13
Параметри поперечного профілю автомобільних доріг згідно з ДБН В.2.3-4:2015

Ч. ч. Показник Одиниця 
вимірювання

Категорії доріг
І-а І-б ІІ ІІІ ІV V

1 Кількість смуг руху шт. 4; 5; 
8 4;6 2 2 2 1

2 Ширина смуги руху м 3,75 3,75 3,75 3,75 3,00 4,50

3

Ширина узбіччя у тому числі: м 3,75 3,75 3,75 2,50 2,00 1,75

– ширина зупиночної смуги
разом з укріпленою смугою м 2,50 2,50 2,50 – – –

– ширина укріпленої смуги м 0,75 0,50 0,50 0,50 0,50 –
4 Ширина розділової смуги м 6,00 3,00 – – – –

5 Ширина укріпленої смуги на 
розділовій смузі м 0,75 0,50 – – – –

Примітка 1. При реконструкції існуючих автомобільних доріг І категорії ширину існуючої розділової смуги можна 
не змінювати.
Примітка 2. На дорогах V категорії з автобусним рухом ширину укріплених узбіч необхідно призначати по 0,75 м
Примітка 3. При влаштуванні на розділовій смузі дорожнього огородження першої групи ширину розділової смуги 
можна приймати такою, що дорівнює ширині огородження плюс ширина укріпленої смуги на розділовій смузі з 
кожного боку огородження.
Примітка 4. У населених пунктах, в яких діє обмеження швидкості до 60 км/год, дозволяється звужувати ширину 
смуги руху до 3,25 м з відповідно встановленими дорожніми знаками згідно з національними стандартами.

Але і цей нормативний документ, з урахуванням збільшення інтенсивності руху 
автомобільного транспорту та зважаючи на техніко-економічні показники у 2019 році зазнав 
оптимізації. Зокрема зміни були внесені і у таблицю 5.1, яка на 2021 рік діє для призначення 
габаритів проїзної частини споруд (табл. 14). 

Також слід зупинитися на призначенні ширини прохожої частини тротуарів на спорудах. 
Існує багато нюансів для призначення тієї чи іншої ширини проходу тротуару у просвіт залежно 
від місцерозташування споруди. 

Відповідно до вимог п. 5.2 ДБН В.2.3-22:2009 мінімальна ширина проходу для тротуарів 
в просвіт становить 1,25 м, для службових проходів — 0,75 м. Але в той же час вони мають 
узгоджуватися з шириною тротуарів на підходах до споруди, якщо вони є в наявності. 

Якщо споруда знаходиться поза населеним пунктом і в безпосередній близькості немає 
іншого населеного пункту і немає інтенсивного пішохідного руху, наприклад до підприємств, що 
знаходяться в пішій доступності від цього населеного пункту, то немає необхідності влаштовувати 
тротуари, а достатньо влаштувати службові проходи або навіть один прохід шириною в просвіт 
0,75 м.  

Якщо споруда знаходиться поза населеним пунктом, але в безпосередній близькості від нього 
і по споруді є пішохідний рух або вело-пішохідний рух, наявність якого обумовлена розташуванням 
підприємств і необхідністю дістатися до нього людей, то після громадських слухань, у цій ситуації 
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можливе влаштування тротуарів з одного або двох боків проїзної частини споруди, ширина 
прохожої частини яких, буде залежати від інтенсивності руху пішоходів та велосипедистів та групи 
населеного пункту відповідно до ДБН В.2.3-5:2018 [13] та складатиме не менше 1,5 м. Крім того, 
при влаштуванні велосипедної інфраструктури необхідно враховувати вимоги ДСТУ 8906:2019 
«Планування та проектування велосипедної інфраструктури. Загальні вимоги».

Таблиця 14
Параметри поперечного профілю автомобільних доріг згідно зі Зміною № 1 ДБН В.2.3-4:2015

Ч.ч. Показник
Одиниця 
вимірю-

вання

Категорії доріг

І-а І-б ІІ ІІІ ІV V

1 Кількість смуг руху шт. 4; 6; 8 4;6 2; 3**) 2 2 1
2 Ширина смуги руху м 3,75; 3,5*) 3,75; 3,5*) 3,75 3,50 3,00 4,50

3

Ширина узбіччя у тому 
числі: м 3,75 3,75 3,75 2,50 2,00 1,75

– ширина зупиночної смуги
разом з укріпленою смугою м 3,00 3,00 3,00 – – –

– ширина укріпленої смуги м 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 –
4 Ширина розділової смуги м 6,00 3,00 – – – –

5 Ширина укріпленої смуги 
на розділовій смузі м 0,75 0,50 – – – –

Примітка 1. При капітальному ремонті існуючих автомобільних доріг І категорії ширину існуючої розділової смуги 
можна не змінювати.
Примітка 2. На дорогах V категорії з автобусним рухом ширину укріплених узбіч потрібно призначати по 0,75 м.
Примітка 3. При влаштуванні на розділовій смузі дорожнього огородження першої групи ширину розділової смуги 
можна приймати рівною ширині огородження плюс ширина укріпленої смуги на розділовій смузі з кожного боку 
огородження.
Примітка 4. В населених пунктах, в яких діє обмеження швидкості до 50 км/год, потрібно звужувати  ширину руху до 
3,5 м з відповідно встановленими дорожніми знаками.
Примітка 5. При проведенні капітального ремонту ширину смуги руху можна не змінювати, якщо така зміна 
вимагатиме значних матеріальних витрат.
Примітка 6. Ширину зупиночної смуги разом з укріпленою смугою для доріг І категорії з кількістю смуг руху в 
одному напрямку 3 і більше можна приймати по 2,50 м.
Примітка 7. Зупиночна смуга на ділянках автомобільних доріг ІІ категорії з інтенсивністю руху у транспортних 
одиницях на 5 рік експлуатації до 7 000 авт./добу може не влаштовуватись.
*) Ширина смуги руху 3,50 м застосовується для 3-ї і 4-ї смуг руху при новому будівництві.
**) Рекомендовано влаштовувати при інтенсивності у транспортних одиницях більше 7 000 авт./добу.

Якщо споруда знаходиться в населеному пункті, то тротуари з обох боків обов’язково мають 
бути влаштовані (за умови їх наявності на підходах). Бувають випадки при ремонтах споруд коли 
з одного боку рух пішоходів неможливий за умовами місцевості (висока насип, водна перешкода 
тощо), тоді тротуар передбачають з одного боку. А з іншого боку проїзної частини влаштовують 
лише металеву бар’єрну огорожу, яка має бути встановлена на певній відстані від краю плити 
проїзної частини таким чином, щоб при наїзді на огородження був забезпечений відгин огорожі, 
регламентований нормативними документами. 

Крім того, в населених пунктах необхідно врахувати потреби маломобільних груп 
населення та призначати ширину тротуарів зокрема з урахуванням вимог ДБН В.2.2-40:2018 
«Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».  Наприклад, відповідно до п. 5.1.4 ширина 
пішохідних шляхів із зустрічними рухом повинна бути не менше 1,8 м, враховуючи довжину 
споруди (середні або великі мости). 
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Важливим є приналежність споруди або до мережі автомобільних доріг загального 
користування, що підпорядкована Укравтодору або до місцевої мережі, що знаходиться у 
комунальній власності і належить громадам. Оскільки в першому випадку, навіть якщо споруда 
розташована в населеному пункті, то габарит проїзної частини призначають за вимогами 
ДБН В.2.3-4:2015, а у другому випадку з урахуванням вимог ДБН В.2.3-5:2018. 

Окремо слід зауважити, що при проєктуванні та будівництві автодорожніх тунелів необхідно 
користуватися зокрема ДСТУ Б ГОСТ 24451:2011 «Тунелі автодорожні. Габарити наближення 
будівель і устаткування (ГОСТ 24451-80, IDT)», в якому викладені вимоги щодо габаритів проїзду, 
тротуарів тощо.  

Розглянемо приклад щодо призначення габариту споруди та підходів до неї, відповідно до 
чинних норм на 2021 рік, а саме ДБН В.2.3-4:2015 (Зміна № 1). 

Дорога III технічної категорії, розрахункова швидкість 90 км/год., ширина двох смуг руху 
по 3,5 м (відповідно до таблиці 5.1 (табл. 14)), ширина узбіччя 2,5 м, у т.ч. ширина укріпленої 
смуги 0,5 м. Відстань між бар’єрною огорожею на дорозі складає: 2 × 3,5 + 2 × 0,5 + 2 × 0,5 = 9,0 м, 
а габарит на споруді призначається наступний: 2 × 3,5 + 2 × 0,5 = 8,0 м з урахуванням застосування 
сертифікованого бар’єрного огородження висотою 1,1 м. 

Отже, ширина асфальтобетонного покриття на споруді і підходах однакова по 8,0 м, а 
відстань між бар’єрним огородженням відрізняється – на мосту відбувається звуження до 8,0 м 
з 9,0 м на підходах. І тому, відповідно до пункту 14.3.10 ДСТУ 4100:2021 «Безпека дорожнього 
руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування»,  знаки 1.5.1–1.5.3 «Звуження 
дороги» потрібно встановлювати перед ділянками доріг, де ширина проїзної частини зменшується 
більше ніж на 0,5 м. Поза населеними пунктами  знак потрібно встановлювати також перед 
мостами, шляхопроводами, естакадами і тунелями, якщо ширина проїзної частини в межах 
штучної споруди не більше ніж на підходах до неї, а в населених пунктах — якщо ширина проїзної 
частини в межах споруди менше ніж на підходах до неї. Враховуючи наведений приклад, здається 
дуже дивним ситуація, коли ми виконали реконструкцію або нове будівництво, а вимушені перед 
спорудою ставити знак звуження дороги і зважаючи на можливий тунельний ефект скидати 
швидкість.

Зважаючи на тенденції, що простежуються сьогодні в чинних нормах і в проєктах 
нормативних документів, які спрямовані на звуження ширини проїзної частини на спорудах з метою 
досягнення економічного ефекту в короткостроковій перспективі, треба звернути увагу не тільки на 
економію коштів при будівництві, а й можливість подальшої експлуатації та ремонту споруд. Адже 
маючи завузький габарит проїзної частини ми не зможемо виконати ремонт споруд «по половині» 
і будемо вимушені шукати об’їзд або будувати тимчасові об’їзди та тимчасові мости на період 
ремонту, що значно збільшить трудомісткість, строки  виконання і, як наслідок, вартість ремонтних 
робіт. Крім того, не слід забувати, що мости, як об’єкти критичної інфраструктури і стратегічно 
важливі об’єкти, у зв’язку з особливостями конструкцій, мають значну кошторисну вартість 
будівництва та ремонтів, тому обов’язково необхідно враховувати перспективну інтенсивність і 
розглядати можливий перехід дороги, на якій розташована споруда, до вищої технічної категорії.

За даними Аналітичної експертної системи управління мостами 28 % споруд має 
недостатній габарит проїзної частини, а понад 60 % споруд мають габарит більший ніж зазначено 
в нормативній документації (табл. 15).
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Таблиця 15 
Аналіз відповідності нормативним вимогам габаритів транспортних споруд на 

автомобільних дорогах загального користування України 

Адміністративні 
значення Разом

в тому числі
відповідають нормам

не відповідають 
нормамвсього

у т.ч. 
перевищують 

норму
Міжнародні 1 285 532 488 753
Національні 1 050 500 448 550
Регіональні 1 118 775 687 343
Територіальні 2 373 1 842 1 594 531
Державні – всього 5 826 3 649 3 217 2 177
Обласні 4 768 3 674 2 869 1 094
Районні 5 553 4 539 3 810 1 014
Місцеві – всього 10 321 8 213 6 679 2 108
Всього 16 147 11 862 9 896 4 285

Висновки

Розглянувши будівельні норми та нормативні документи, що діяли протягом 70 років під 
час призначення габаритів проїзної частини споруд у галузі мостобудування можна зробити такі 
висновки:

1) До 1962 року, при призначенні габариту проїзної частини, споруди не мали смуг безпеки, 
а смуги руху призначалися без урахування швидкості та інтенсивності транспортного потоку. Тому 
сьогодні під час обстежень, в переліку дефектів, якщо не було виконано ремонтів і реконструкцій, 
як правило присутній дефект — недостатній габарит проїзної частини.

2) Крім недостатнього габариту проїзної частини існують численні випадки, коли габарит 
існуючого мосту занадто широкий зважаючи на вимоги діючих сьогодні норм. Така ситуація 
склалася, оскільки у 70-ті – 80-ті роки минулого сторіччя відвід землі не був такою нагальною 
проблемою для будівництва, коли декілька метрів ширше не потребували значних капіталовкладень 
і декілька додаткових елементів споруди збільшувало її вартість, але не критично, а отже і габарити 
споруд призначалися ширші, так би мовити на перспективу, на відміну від сьогодення. Наразі, 
коли щільна забудова підприємствами, жилими подвір’ями тощо впритул наблизилась до проїзної 
частини, то прокладання доріг і будівництво мостів якомога ширшого габариту перетворилася на 
задачу, яку важко вирішити.

3) Проблема інклюзивності споруд з урахуванням потреб маломобільних груп населення, 
а також питання велосипедного руху, враховуючи ширину тротуарів збудованих раніше споруд, 
майже не була врахована у нормах до 2006 року. 

Фахівцями ДП «ДерждорНДІ» на теперішній час переглядаються основні будівельні 
норми на проєктування мостів. Нам і надалі необхідно гармонізовувати наші норми та нормативні 
документи у сфері мостобудування, дорожньо-будівельної галузі та безпеки руху для отримання 
збалансованих показників: вартість, безпека та якість доріг і мостів.
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ANALYSIS OF THE PRINCIPLES OF TRANSPORT FACILITIES 
ROADWAY DIMENSIONING 

Abstract 
Introduction. According to DSTU 8814:2018 «Road bridges. Terms and Definitions» transport 

facility is a structure to ensure the proper functioning of the road in difficult geological and hydrological 
conditions, as well as in the case of crossing the road obstacles: watercourses, highways, railways, etc.

One of the indicators of safe operation and normal functioning of roads and transport facilities 
located on them is the dimension of the roadway — the width of the bridge deck, which is intended for the 
location of the roadway and safety lanes.

Problem statement. The designing of transport facilities is a creative, but at the same time 
responsible process, which in turn is due to certain regulatory restrictions. One of the important designing 
criteria is the dimension of the roadway. Since the structure is located on the road, the width of the road 
should be harmonized with it and not create inconvenience to road users by decreasing of traffic speeds or 
inconveniences for low-mobility groups on sidewalks, the formation of «tunnel effect», etc.

Actually, according to the Analytical Expert Bridge Management System (AESUM) in Ukraine, 
about 30 % of structures on public roads have a dimension that does not meet the requirements of 
regulations on the width of the roadway. And transport facilities with oversized dimensions are more than 
60 % (9 896 bridges and overpasses).

The need to consider this topic is to harmonize the rules for the designing of bridges and roads, 
improving traffic safety and as a consequence increasing the financial efficiency of transportation.

Purpose. The purpose of study is to draw the attention of structures owners, customers and 
design organizations to the importance of harmonious coexistence of roads and buildings located on them. 
Also, to draw the attention of developers of regulatory documents to the fact that the narrow dimensions 
of transport facilities can cause difficulties during the repairing works with partial blockage of traffic.

Results. DerzhdorNDI SE scientists performed an analysis of regulatory documents on the 
determination of the dimensions of transport facilities for more than 70 years.

Conclusions. According to the results of analysis of regulations on the determination of transport 
facilities dimensions, an example was presented, in accordance with current regulations, when a collision 
occurs after repairing works, namely the need to install «Road Narrowing» signs. Also the emphasis had 
been placed on further harmonization of regulations on the designing of roads and transport facilities.

Keywords: road, dimension, harmonization, bridge, designing, roadway, safety lane, transport 
facilities.
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