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ВСТУП
Під час будівництва, ремонту або експлуатаційного утримання доріг та
вулиць, а також під час аварійних робіт, необхідно застосовувати тимчасові
заходи з керування пішохідними та транспортними потоками для полегшення
дорожніх робіт.
Основною метою таких заходів є досягнення максимальної безпеки дорожніх
робітників та учасників дорожнього руху шляхом мінімізації впливу дорожніх
робіт на пішохідні та транспортні потоки .
Безпечне та ефективне керування пішохідними та транспортними потоками
ґрунтується на наступних принципах:
-

забезпечення чіткого попередження учасників дорожнього руху про

перешкоди на проїзній частині;
-

оптимізація дорожнього простору та забезпечення адекватної зони

безпеки і робочого простору в місцях дорожніх виконання дорожніх робіт;
-

надання чітких напрямків, що стосуються рішень або дій, які

вимагаються від учасників дорожнього руху;
-

врахування потреб вразливих учасників дорожнього руху;

-

мінімізація потенційних конфліктів між учасниками дорожнього руху;

-

застосування достовірних дорожніх знаків та тимчасових вимог;

-

застосування належних обмежень, в т.ч. і швидкості.
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Чинний від ____-__-__

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
1.1

Цей стандарт поширюється на порядок огородження та організацію

безпеки дорожнього руху на ділянках та місцях проведення робіт у межах смуги
відведення автомобільних доріг загального користування (далі – доріг) та в межах
червоних ліній вулиць та доріг населених пунктів (далі – вулиць).
2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти та
нормативні документи:
Закон України "Про автомобільні дороги" від 08.09.2005 №2862-IV
НПОАП 63.21-1.01-09 Правила охорони праці під час будівництва, ремонту
та утримання автомобільних доріг
ДБН А.2.2-3-2012 Склад та зміст проектної документації на будівництво
ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина II.
Будівництво
ДСТУ 2587:2010 Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні
технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування
Видання офіційне
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ДСТУ 2935-94 Безпека дорожнього руху. Терміни та визначення
ДСТУ 2984-95 Засоби транспортні дорожні. Типи. Терміни та визначення
ДСТУ 4100:2014 Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні
умови. Правила застосування
ДСТУ 7168:2010 Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні тимчасові.
Загальні технічні умови
ДСТУ ХХХХ:20ХХ* 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
3 ТЕРМІНИ

ТА

ВИЗНАЧЕННЯ

ПОНЯТЬ,

ПОЗНАКИ

ТА

СКОРОЧЕННЯ
3.1

Терміни та визначення понять

У цьому стандарті використано терміни, установлені в Законі України
"Про автомобільні дороги": автомобільна дорога, проїзна частина; ДБН А.2.2-3:
будівництво; ДСТУ Б А.1.1-100: автомобільна дорога загального користування,
смуга розділювальна, узбіччя; ДСТУ 2935: організація дорожнього руху;
ДСТУ 2984: дорожній транспортний засіб; ДСТУ 4100: знак дорожній (далі –
знак), ДСТУ 7168: ділянка, місце проведення робіт.
Нижче подано терміни, додатково вжиті у цьому стандарті, та визначення
позначених ними понять.
3.1.1 шикани
Послідовність звивистих плавних поворотів малого радіуса створених для
примусового уповільнення руху ДТЗ
3.2

Познаки та скорочення

Познаки та скорочення, використані у цьому стандарті.
ДТЗ – дорожній транспортний засіб.
* на розгляді
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МВС – Міністерство внутрішніх справ України.
ОДР – організація дорожнього руху.
4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
4.1

Загальні вимоги

4.1.1

У проектній та (або) технологічній документації на виконання

підготовчих та будівельних робіт [1] повинно бути передбачено застосування
тимчасових типових (згідно з вимогами цього стандарту) або тимчасових
індивідуальних схем ОДР на період виконання робіт на дорогах або вулицях.
4.1.2

Якщо жодна з тимчасових типових схем (додаток А) не ураховує у

повній мірі умови руху користувачів дороги та (або) умови виконання робіт на
визначеній ділянці дороги або вулиці, розробляють тимчасову індивідуальну
схему ОДР. Тимчасові індивідуальні схеми підлягають погодженню з відповідним
підрозділом МВС, на який покладається забезпечення безпеки дорожнього руху.
4.1.3

До обладнання ділянки дороги або вулиці технічними засобами ОДР,

відповідно до застосованої тимчасової типової або індивідуальної схеми ОДР,
забороняється здійснювати будь-які роботи, завозити матеріали, конструкції та
дорожньо-будівельну техніку на місце проведення робіт.
4.1.4

Негайні обмеження або заборону руху на ділянці дороги застосовують

у випадках, пов’язаних зі стихійними явищами, а також у разі виконання
аварійних робіт.
4.1.5

Розроблення заходів з ОДР необхідно здійснювати, ґрунтуючись на

даних про:
а)

інтенсивність та склад транспортних потоків, пікові періоди тощо;

б)

встановлені обмеження швидкості та спостережувані швидкості руху;

в)

інтенсивність руху пішоходів та інших вразливих учасників дорожнього

руху;

3

прДСТУ ХХХХ:20ХХ
г)

наявність і придатність альтернативних маршрутів для відведення

транспортних потоків;
д)

наявність і придатність альтернативних маршрутів для пішоходів та

інших уразливих учасників дорожнього руху;
е)

наявність доріг або вулиць, не розрахованих на зростання транспортного

навантаження, а також будмайданчиків, які потребують застосування особливих
заходів;
ж) місця встановлення існуючих технічних засобів ОДР;
з)

аварійність або місця концентрації ДТП;

и)

наявність підземних або надземних комунікацій;

к)

наявність

залізничних

переїздів

або

залізничного

сигнального

устаткування;
л)

місцеві погодні умови, наприклад, можливість підтоплення, туман тощо

м)

наявність

острівців

безпеки

для

транспортних

засобів,

що

використовуються для керування рухом;
н)
4.1.6

потреби місцевих жителів та підприємств.
Там, де це можливо, організація доступу дорожніх робітників та

технологічних машин та механізмів до місця виконання робіт повинна бути
розглянута на етапі проектування в поєднанні з наступними чинниками:
а)

конфлікти з іншими транспортними та пішохідними потоками;

б)

розташування місця виконання робіт;

в)

ширина місця виконання робіт;

г)

лінії зору учасників руху та дорожніх робітників;

д)

позначення та огородження місця виконання робіт;

е)

маршрути руху прибиральних машин;

ж) ділянки гальмування та розгону, в т.ч. і для технологічного транспорту;
4
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з)

чистота (винесення бруду та іншого сміття на проїзну частину).

4.2

Класифікація дорожніх робіт

4.2.1

Розрізняють два види дорожніх робіт: зосереджені та поточні.

4.2.2

Розрізняють три типи (табл. 4.1) зосереджених дорожніх робіт,

залежно від їх тривалості, а також інтенсивності транспортних потоків.
Таблиця 4.1 – Типи зосереджених дорожніх робіт
Тип
Особливості застосування
Роботи, які виконуються незалежно від інтенсивності
Тривалі
транспортних потоків та за будь якої видимості. Такі роботи
вимагають заходів з ОДР тривалістю понад 24 години.
Роботи, які виконуються, коли інтенсивність не перевищує
пропускної здатності ділянки дороги (вулиці). Для запобігання
Тимчасові
утворення заторів (у "години пік") такі роботи можуть бути
призупинені, а заходи з ОДР в місцях дорожніх робіт – скасовані.
Роботи, до виконання яких залучено 1 чи 2 дорожні машини,
зазвичай для робіт з утримання доріг (вулиць) або інженерного
облаштування. Можуть виконуватись за будь якої видимості.
Короткочасні
Очікувана інтенсивність не перевищує пропускної здатності
ділянки дороги (вулиці) або дорожні роботи суттєво не звужують
проїзну частину
5 МЕТОДИ ТА СПОСОБИ КЕРУВАННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ
5.1
5.1.1

Вибір метода керування дорожнім рухом
Першочергові заходи з керування дорожнім рухом завжди повинні

бути забезпечені шляхом чіткого позначення та відмежування місця виконання
робіт (включаючи зони безпеки), а не шляхом встановлення обмежень швидкості.
Самі ж обмеження швидкості повинні сприйматись учасниками дорожнього руху
та виконавцями дорожніх робіт як необхідний захід безпеки, покликаний зберегти
їх життя та здоров'я.
5.1.2

В цілому, механізми керування дорожнім рухом повинні бути

розроблені на основі постійно діючих обмежень швидкості на даній дорозі
(вулиці). Практика введення додаткових обмежень швидкості, що має на меті
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зменшення встановлених зон безпеки або інших параметрів (табл. 6.1) не
рекомендується.
5.1.3

У випадках, коли необхідно встановити тимчасові обмеження

швидкості (наприклад, при виконанні дорожніх робіт на мостах, в тунелях або
інших місцях з обмеженою шириною проїзної частини), необхідно передбачити
заходи з дотримання цих обмежень, а саме:
а)

влаштування звужених смуг руху;

б)

зменшення проміжків встановлення напрямних конусів (віх) та/або їх

встановлення по обидва боки смуги руху;
в)

влаштування шикан [3] (лише у випадку незначної інтенсивності руху

вантажних автомобілів масою понад 3,5 тонн);
г)

роботи з громадськістю (загальнодержавні та місцеві інформаційні

кампанії тощо);
д)

встановлення тимчасових знаків та влаштування тимчасової розмітки;

е)

залучення патрулів відповідних підрозділів МВС з контролю за

дотриманням швидкісних режимів руху;
ж) влаштування маршрутів руху під супроводом;
з)
5.1.4

влаштування відокремлених об’їздів.
У випадку, коли спостережувані швидкості руху на ділянці дороги

(вулиці) суттєво відрізняються від встановлених обмежень, при розробці заходів з
ОДР слід використовувати дані про спостережувані швидкості.
5.1.5

Прямі ризики загрози життю та здоров'ю дорожніх робітників та

пішоходів повинні усуватись або шляхом встановлення відповідних бар’єрних
огороджень, або шляхом внесення відповідних змін до режимів роботи в місці
виконання робіт. Тимчасові обмеження швидкості не можуть бути єдиним
захисним засобом.
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5.1.6

При розробленні заходів з ОДР необхідно прагнути забезпечення

реверсивного руху транспортних засобів (табл. 5.1), велосипедистів та пішоходів
(табл. 5.2) вздовж місця дорожніх робіт.
Таблиця 5.1 – Вимоги до мінімальної ширини проїзної частини
Дозволено рух транспортних засобів
Ширина
лише легкових автомобілів
Кількість
проїзної
Рух
всіх
та вантажних автомобілів
смуг руху
частини, м
масою до 3,5 тонн
(рис. 5.1, а)
(рис. 5.1, б)
бажана
6,75
5,5
Двосторонній
2
допустима
6,0
5,0
максимальна
3,7
3,7
Односторонній
бажана
3,25
2,75
або
1
реверсивний
допустима
3,0
2,5
Примітки:
1. Смуга руху, шириною від 2,75 до 3,25 м не застосовується при умові регулярного руху
велосипедистів
2. Ширина проїзної частини зі смугою руху для велосипедистів не повинна перевищувати 7,4 м
3,25 … 3,7 м

6,75 … 7,4 м
6,0 м

3,0 м

а)
3,25 … 3,7 м
2,75…3,25 м
2,5 …2,75 м

5,5 … 7,4 м
5,0 м

б)
Рисунок 5.1 – Ширина проїзної частини в місцях виконання дорожніх робіт

7

прДСТУ ХХХХ:20ХХ
Таблиця 5.2 – Вимоги до габаритів велосипедних та пішохідних доріжок
Елемент

Габарит (рис. 5.2)

Пішохідна
доріжка

Велосипедна
доріжка
Доріжка для
пішоходів та
велосипедистів

Величина, м

мінімальна висота проходу
бажана ширина, що забезпечує можливість
роз'їзду двох інвалідних візків
мінімальна ширина, що забезпечує
можливість роз'їзду для пішохода та
інвалідного візка
мінімальна ширина біля перешкоди
мінімальна ширина на зупинці маршрутного
транспорту
мінімальна ширина біля фасаду магазину
мінімальна висота проїзду
бажана ширина смуги руху
мінімальна ширина смуги руху
мінімальна висота проїзду

3,5
2,5
1,5
1,25
2,5

мінімальна ширина

3,0

2,3 - 2,5 м

1,25 …1,5 м

1,5 …3,0 м

1,2 …1,8 м

Рисунок 5.2 – Габарити пішохідних та велосипедних доріжок
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5.1.7
відповідно

Метод ОДР в місцях виконання дорожніх робіт необхідно вибирати
до

зібраних

даних

(4.1.5)

та

умов,

наведених

в табл. 5.3.
Таблиця 5.3 – Загальні умови для вибору метода ОДР
Метод ОДР
Загальні умови застосування
Закриття руху з
При виконанні хоча б однієї з наведених умов:
влаштуванням
а) проведення небезпечних робіт;
відокремленого
б) неможливість забезпечення мінімальної ширини
об'їзду (цілодобового проїзної частини (табл. 5.1);
або на період
в) неможливість забезпечення достатніх поздовжньої та
виконання робіт
бічної зон безпеки;
протягом доби)
г) неможливість забезпечення руху під супроводом.
Влаштування об'їзду з Мінімальна ширина проїзної частини відповідає вимогам,
двостороннім рухом
наведеним в табл. 5.1
Влаштування об'їзду з Мінімальна ширина смуги руху відповідає вимогам,
наведеним в табл. 5.1, а рух дозволено лише легковим
одностороннім або
автомобілям та вантажним автомобілям масою до 3,5
реверсивним рухом
тонн.
Довжина місця виконання робіт не повинна
перевищувати 500 м
Влаштування об'їзду з Мінімальна ширина проїзної частини відповідає вимогам,
наведеним в табл. 5.1, а рух дозволено всім типам
регулюванням
транспортних засобів
реверсивного руху
Влаштування об'їзду з Застосовується якщо неможливо забезпечити відповідну
рухом під супроводом бічну зону безпеки.
При неможливості забезпечення відповідної поздовжньої
зони безпеки, максимальну швидкість руху обмежують
до 20 км/год.
Довжина місця виконання робіт не повинна
перевищувати 500 м
Відповідно до вимог ДСТУ 4100
Встановлення
попереджувальних
знаків
Обмеження
Відповідно до вимог ДСТУ 4100
максимальної
швидкості руху
Тимчасова зупинка
Якщо тривалість дорожніх робіт не перевищує 10 хв, а
руху
інтенсивність руху не перевищує 300 авто/год
Примітка: Час дії об’їздів з реверсивним рухом, не залежно від наявності регулювання та
використання супроводу, повинен бути якомога коротшим
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5.1.8

Довжина місця проведення робіт визначається між кінцевими точками

клинів відгону (рис. 5.3).

Рисунок 5.3 – Приклад визначення довжини зони проведення робіт

5.1.9

Залежно від виду дорожніх робіт (4.2.1) розрізняють постійне або

рухоме перекривання смуг(и) руху.
5.1.10 Постійне перекривання смуг(и) руху застосовується у випадку
фіксованого місця виконання робіт. Застосовані заходи з ОДР залежать від типу
дорожніх робіт (4.2.2), категорії автомобільної дороги згідно ДБН В.2.3-4 та
вимог цього стандарту.
5.1.11 Рухоме перекривання здійснюється лише для однієї смуги руху та
застосовується для мобільних дорожніх робіт або короткотривалих (до 10 хв)
дорожніх робіт, які періодично повторюються по всій довжині дороги (вулиці).
Для попередження учасників руху відповідні дорожні знаки закріплюються на
задній частині технологічного транспорту. Для додаткового захисту дорожніх
робітників та технологічного транспорту повинні застосовуватись причіпні знакисигналізатори згідно ДСТУ 7168 та мобільні амортизаційні пристрої.
5.1.12 Рухоме перекривання смуги руху може бути застосоване лише вдень в
непікові години та за умови забезпечення видимості у напрямку руху згідно
ДБН В.2.3-4.
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5.1.13 У випадку рухомого перекривання смуги руху на перехрестях,
дорожніх розв'язках та в інших місцях з обмеженою видимістю слід
встановлювати відповідні попереджувальні знаки згідно ДСТУ 4100 разом з
проблисковими маячками згідно ДСТУ 7168.
5.2
5.2.1

Вибір способу керування дорожнім рухом
Основними чинниками, що впливають на вибір найприйнятнішого

методу керування дорожнім рухом є:
а)

видимість через місце виконання робіт;

б)

довжина місця виконання робіт;

в)

інтенсивність руху та склад транспортних потоків;

г)

тривалість робіт;

д)

близькість

транспортних

розв'язок,

пішохідних

переходів

або

залізничних переїздів.
5.2.2

Загальні умови вибору способу керування дорожнім рухом при

влаштуванні об’їздів наведені в табл. 5.4.
5.2.3

Під час вибору методу керування дорожнім рухом поблизу

залізничних переїздів необхідно переконатись, що транспортні засоби не можуть
заблокувати залізничний переїзд або неочікувано на ньому зупинитись.
5.2.4

При організації роботи регулювальника слід керуватись вимогами,

наведеними в табл. 5.5.
Таблиця 5.4 – Загальні умови для вибору способу керування дорожнім рухом
Загальні умови застосування
Спосіб
(одночасне виконання умов)
а) дозволена швидкість руху не перевищує 60 км/год;
б) довжина місця проведення робіт не перевищує 50 м;
"Взаємних
в) загальна інтенсивність руху не перевищує 400 авто/год;
г) інтенсивність руху вантажних автомобілів масою понад 3,5
поступок"
(рис. В.1)
тонн не перевищує 20 авто/год;
д) забезпечена видимість згідно ДБН В.2.3-4;
е) дорожні роботи виконуються в світлу пору доби.
11
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Кінець табл. 5.4
Спосіб

Встановлення
пріоритету
проїзду
(рис. В.2)

Ручне
регулювання
(рис. В.3)
Світлофорне
регулювання
(рис. В.3)
Тимчасова
зупинка

Загальні умови застосування
(одночасне виконання умов)
а) дозволена швидкість руху не перевищує 90 км/год;
б) довжина місця проведення робіт не перевищує 80 м;
в) загальна інтенсивність руху не перевищує 850 авто/год;
д) в темну пору доби місце проведення робіт належним
чином освітлене;
е) до початку та після місця проведення робіт забезпечена
мінімальна відстань видимості відповідно до максимальної
дозволеної швидкості:
- 60 м при 50 км/год;
- 70 м при 60 км/год;
- 100 м при 90 км/год;
а) дозволена швидкість руху не перевищує 90 км/год;
б) довжина місця проведення робіт не перевищує 500 м.
а) дозволена швидкість руху не перевищує 90 км/год;
б) довжина місця проведення робіт не перевищує 500 м;
в) дорожні роботи можуть виконуватись в темну пору доби.
а) дозволена швидкість руху не перевищує 90 км/год.

Примітка: Тимчасова зупинка, зазвичай, досягається застосуванням заборонних знаків
регулювальника (заборонних сигналів світлофора) з обох боків зони проведення робіт

Таблиця 5.5 – Загальні вимоги до організації роботи регулювальників
Максимальна
Кількість
Максимальна
загальна
Кількість
довжина місця
комплектів
інтенсивність
регулювальників
табличок
проведення робіт
руху, авто/год
20
500
1
1
1 (дистанційно
100
1400
1
керований)
1 (дистанційно
200
1250
1
керований)
300
1050
2
2
400
950
2
2
500
850
2
2
Примітка: Під комплектом табличок маються на увазі таблички (табло, знаки, щити тощо) з
написами або зображеннями, які дозволяють та забороняють рух (в т.ч. і дистанційно керовані
зі змінною інформацією)
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5.3
5.3.1

Особливості керування дорожнім рухом в темну пору доби
Вплив транспортних потоків та інших чинників призводить до

потреби виконання дорожніх робіт в темну пору доби.
Не зважаючи на те, що в темну пору доби інтенсивність транспортних
потоків значно спадає, інші чинники, такі як погіршення умов роботи водіїв, вищі
швидкості, втома, ускладнення у визначенні дистанції та обмежена видимість,
підвищують ризик роботи в нічний час.
5.3.2

Перед впровадженням заходів з ОДР для робіт, що виконуються в

темну пору доби, до настання темноти необхідно переконатись, що:
а)

місця

зупинки

транспортних

засобів

заздалегідь

визначені

та

відповідним чином позначені;
б)

в передбачуваних місцях забезпечена можливість встановлення знаків та

напрямних конусів (віх) ;
в)

межі місця проведення робіт не містять небезпек та мають достатню

ширину для безпечного встановлення тимчасових знаків (попереднє встановлення
знаків слід виконати при денному освітленні);
г)

на пішохідних переходах та перехрестях поблизу місця проведення робіт

забезпечена видимість згідно ДБН В.2.3-4;
д)

встановлено положення будь-яких надземних комунікацій, які можуть

вплинути на ОДР;
е)

світловідбивні елементи належним чином застосовані та очищені від

бруду та пилу;
ж) забезпечена можливість штучного освітлення.
6 ВИМОГИ ДО ОБ’ЇЗДІВ
6.1

Об'їзди місць виконання робіт можуть влаштовуватись або іншими

дорогами чи вулицями (відокремлені об'їзди), або з використанням залишкової
ширини проїзної частини (рис. Б.1)
13
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6.2

При розробленні заходів з ОДР, які вимагають влаштування об’їздів

місць виконання дорожніх робіт, необхідно дотримуватись геометричних
параметрів, наведених в табл. 5.1 – 5.2.
6.3

Об’їзд по всій довжині повинен мати тверде покриття.

6.4

Відстань між початком зони виконання робіт (рис. 5.3) та місцем, де у

водія транспортного засобу може виникнути потреба в зупинці для надання
переваги в русі зустрічному транспорту повинна становити 20 м. Ця відстань
може бути зменшена до 10 м у випадку, коли відсутній рух вантажних
автомобілів масою понад 3,5 тонни.
При наближенні до місця зупинки вздовж лінії, що розділяє зустрічні
транспортні потоки слід встановити напрямні конуси (віхи) на відстані 20 м. На
початку та кінці такої ділянки можуть бути встановлені знаки 4.7 або 4.8 згідно з
ДСТУ 4100 з щитом з вертикальною розміткою 2.3 згідно ДСТУ 2587 (рис. Б.1).
6.5

Для

почергового

пропуску

зустрічного

транспорту

слід

використовувати світлофори типу 1, виконання Т1.1…Т1.3, Т1.16, Т.1.17 згідно
з 7.1 ДСТУ 4092. Послідовність вмикання сигналів встановлюють згідно з 7.29
ДСТУ 4092. Режим роботи світлофорів встановлюють відповідним розрахунком,
який ураховує час проїзду ділянки.
6.6

Світлофори слід встановлювати на стояках на висоті від 2,0 м до 3,0 м

від поверхні проїзної частини і на відстані від 1,0 м до 2,0 м від краю проїзної
частини.
6.7

Мінімальні радіуси кривих в плані на відокремлених об’їздах

визначають залежно від обмеження швидкості руху транспорту згідно з табл. 5.5
ДБН В.2.3-4, але не менше 30 м. Розширення проїзної частини – згідно з табл.5.3
ДБН В.2.3-4.
6.8

Поздовжні

та

поперечні

похили

на

відокремлених

об’їздах

встановлюють залежно від величини дозволеної швидкості руху транспорту на
об’їзді згідно з табл. 5.5 ДБН В.2.3-4.
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короткочасні

тривалі
або
тимчасові

короткочасні

тривалі
або
тимчасові

короткочасні

Довжина клина відгону, м
- на смузі руху
- на укріпленому узбіччі
Зона безпеки, м
- поздовжня
- поперечна
Максимальна відстань між
напрямними конусами, м
- на клинах відгону
- на прямих ділянках
Максимальна відстань між
маячками (ліхтарями), м
- на клинах відгону
- на прямих ділянках

тривалі
або
тимчасові

Таблиця 6.1 – Основні геометричні параметри при влаштуванні об'їздів
Дозволена швидкість руху, км/год
40
50 або 60
70 або 90
Типи дорожніх робіт
Параметр
(рис. Б.1)

10·ЗД
5·ЗД

5·ЗД
5·ЗД

15·ЗД
10·ЗД

5·ЗД
5·ЗД

55·ЗД
30·ЗД

40·ЗД
20·ЗД

5
0,5

5
0,5

25
0,5

5
0,5

60
1,2

45
1,2

3
6

3
6

3
6

3
6
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6
12

6
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6
12

6
12

6
12

6
12

6
12

Примітки:
1. Довжина клина відгону визначається пропорційно до величини, на яку звузилась проїзна
частина та округлюється в більшу сторону, щоб забезпечити рівномірну відстань між
напрямними конусами (віхами)
2. Вказана максимально можлива відстань між напрямними конусами (віхами). Залежно від
геометрії проїзної частини тощо ця відстань може бути відповідно зменшена
3. За умови організації об'їзду з реверсивним рухом або рухом під супроводом, відгони
влаштовуються під кутом 45º до вісі проїзної частини (рис. 5.3), а відстань між напрямними
конусами (віхами) становить 1 м

6.9

При застосуванні у якості об’їзду мережі існуючих доріг, вулиць

необхідно передбачити встановлення на перехрестях знаків пріоритету та знаків
індивідуального проектування для позначення напрямку об'їзду.
6.10 В’їзд і виїзд на відокремлений об’їзд слід розташовувати:
-

не ближче 20 м від місця виконання робіт;

-

у місцях, де забезпечена взаємна оглядовість та видимість учасників

дорожнього руху згідно з ДСТУ 2935, у тому числі технологічного транспорту.
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6.11 Криву у плані в’їзду та виїзду на відокремлений об’їзд слід виконувати
трьома спряженими радіусами 3R-R-6R, де R – не менше 12 м.
6.12 Поздовжні похили на ділянках в’їзду та виїзду на відокремлений об’їзд
повинні бути не більше 4 %, радіуси вертикальних кривих – не менше 600 м.
7 ВИМОГИ ДО ТИМЧАСОВИХ ПІШОХІДНИХ МАРШРУТІВ
7.1

В місцях виконання робіт, через які пролягають існуючі пішохідні

маршрути, слід організовувати тимчасові пішохідні маршрути.
7.2

Тимчасові пішохідні маршрути не є частиною місць виконання робіт;

тому в межах цих маршрутів не повинні виконуватись будь-які дорожні роботи.
7.3

Тимчасові пішохідні маршрути повинні бути розташовані якомога далі

від перешкод, небезпек, над ними не допускається нависання сторонніх
предметів.
7.4

Поверхня покриття тимчасового пішохідного маршруту повинна бути

придатна для всіх пішоходів, в тому числі людей з обмеженими можливостями.
7.5

Тимчасові пішохідні маршрути повинні бути відмежовані від зони

виконання робіт з використанням огороджувальних бар'єрів, сигнальних стрічок
чи шнурів згідно ДСТУ 7168 залежно від характеру дорожніх робіт.
7.6

В місцях, де існує безпека наїзду на пішоходів слід застосовувати

стримувальні буфери або тимчасові розділювальні огородження з полімерних
матеріалів згідно ДСТУ 7168.
7.7

В місцях, де існують перепади висот, траншеї тощо слід застосовувати

тимчасові пішохідні містки згідно ДСТУ 7168
7.8

Будівельні

обриштування

повинні

бути

виділені

контрастними

кольорами, щоб забезпечити їх видимість для людей з ослабленим зором.
7.9

Будь-які

технічні

засоби

ОДР

(знаки,

бар'єри

тощо),

які

використовуються для облаштування тимчасових пішохідних маршрутів повинні
встановлюватись таким чином, щоб не спричиняти перешкод в русі.
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7.10 Якщо тимчасові пішохідні маршрути пролягають по проїзній частині, то
їх слід розташовувати між зонами безпеки (поздовжньою та поперечними) та
місцем виконання робіт.
7.11 Якщо між тимчасовим пішохідним маршрутом і проїзною частиною
встановлене бар’єрне огородження поздовжня зона безпеки не застосовується.
7.12 У випадку виконання дорожніх робіт на існуючих пішохідних
переходах необхідно демонтувати або зачохлити існуючі знаки, відключити
світлофори та вжити заходів для запобігання користування цими переходами.
7.13 У випадку, коли тимчасові пішохідні маршрути перетинають проїзну
частину у неочікуваному для водіїв місці, слід застосовувати знаки 1.23 згідно
ДСТУ 4100.
7.14 В окремих випадках, наприклад, при виконанні дорожніх робіт в
історичних центрах міст, коли неможливо влаштувати тимчасовий пішохідний
маршрут, слід передбачати альтернативні маршрути або заходи на етапі
планування робіт або до їх початку.
8 ВИМОГИ ДО ТИМЧАСОВИХ ВЕЛОСИПЕДНИХ МАРШРУТІВ
8.1

В місцях виконання робіт, через які пролягають існуючі велосипедні

маршрути, слід організовувати тимчасові велосипедні маршрути.
8.2

Тимчасові велосипедні маршрути можуть бути виконані одним

з

наведених нижче способів або довільною комбінацією:
а)

влаштування смуги руху на проїзній частині (рис. 5.1);

б)

влаштування відокремленої смуги руху (доріжки) на проїзній частині

(рис. 5.2);
в)

влаштування відокремленої доріжки за межами проїзної частини;

г)

влаштування

доріжок

для

одночасного

руху

пішоходів

та

велосипедистів.
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8.3

Наскільки це можливо, тимчасові велосипедні маршрути повинні

використовувати вже задіяні на дорозі (вулиці) рішення. Тобто, якщо через місце
дорожніх робіт вже проходить доріжка для одночасного руху пішоходів та
велосипедистів, то тимчасовий велосипедний маршрут слід влаштувати також в
цей спосіб.
9 ВИМОГИ ДО ОБЛАШТУВАННЯ МІСЦЬ ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ
9.1

До початку виконання дорожніх робіт, визначену ділянку або місце

проведення робіт слід облаштувати тимчасовими технічними засобами згідно з
тимчасовою схемою ОДР.
9.2

Постійні дорожні знаки, дія яких розповсюджується на ділянку

проведення робіт і суперечить тимчасовій схемі ОДР, повинні бути зняті або
зачохлені на період виконання дорожніх робіт.
9.3

Перед

зоною

виконання

робіт

допускається

встановлювати

транспаранти, які інформують про час, місце і характер дорожніх робіт.
Транспаранти слід розміщувати за межами узбіччя дороги разом з першим
тимчасовим знаком 1.37 згідно з ДСТУ 4100.
9.4

При прибутті до місця проведення робіт транспортний засіб з

технічними засобами ОДР установлюють на узбіччі або на розділювальній смузі у
напрямку виконання робіт, на відстані від 30 до 40 м від зони виконання робіт.
9.5

Розвантажувати тимчасові технічні засоби ОДР слід по мірі їх

встановлення від початку зони виконання дороги у напрямку виконання робіт.
9.6

На ділянці дороги (вулиці) в першу чергу встановлюють найбільш

віддалені попередні та інформаційно-вказівні тимчасові дорожні знаки згідно з
ДСТУ 4100 на узбіччі, потім – в безпосередній близькості на проїзній частині та
на узбіччі, далі – облаштовують знаками об’їзди (при їх наявності), поперечними
та поздовжніми тимчасовими огородженнями, пішохідними містками (при
необхідності), світлофорами тощо. Останніми встановлюють дорожні знаки на
узбіччі смуги руху протилежного напрямку.
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9.7

Після закінчення дорожніх робіт на дорозі (вулиці) виконується

наступна послідовність дій:
а)

прибирання залишків будівельних матеріалів і сміття;

б)

встановлення

(знімання

чохлів)

постійних

дорожніх

знаків

у

відповідності до чинного проекту (схеми) ОДР.
в)

ліквідація з’їздів і виїздів на відокремлені об’їзди;

г)

демонтаж тимчасових технічних засобів ОДР у зворотній послідовності

їх встановлення.
9.8

Відновлення руху транспорту після закінчення дорожніх робіт

здійснюється відповідно до порядку [2] та до умов, вказаних в проектній
документації.
10

ВИМОГИ ДО ТИМЧАСОВИХ СХЕМ ОДР

10.1 Тимчасові типові схеми ОДР (Додаток Б) застосовують відповідно до
виду, типу та технології дорожніх робіт з урахуванням вимог цього стандарту.
10.2 Якщо умови виконання дорожніх робіт або умови руху не відповідають
жодній з приведених типових схем, розробляється тимчасова індивідуальна схема
ОДР з частковим використанням рішень типових схем ОДР, урахуванням вимог
цього стандарту та інших чинних нормативних документів.
10.3 Тимчасові схеми ОДР повинні бути оформлені згідно з вимогами
ДСТУ ХХХХ. Дозволяється виконувати схему у будь-якому масштабі в
поздовжньому

напрямку

дороги

з

додержанням

поперечного

масштабу

параметрів дороги за ДСТУ ХХХХ (М 1:1000 або М 1:500) та зазначенням
відстаней у метрах між технічними засобами ОДР. Умовні позначення на схемі –
згідно з таблицею А.1.
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11

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

11.1 Під час проведення дорожніх робіт, а також облаштування місць
(ділянок) їх виконання, необхідно дотримуватись вимог НПАОП 63.21-1.01,
нормативних документів щодо безпеки дорожнього руху, охорони навколишнього
середовища, пожежної безпеки, а також вимог проектної документації та
проектно-технологічної документації, до складу якої входять проект організації
будівництва та проект виконання робіт.
11.2 Дорожні робітники та особи, задіяні для керування дорожнім рухом,
повинні бути одягнені в одяг (наприклад, жилет) підвищеної видимості з
елементами із світлоповертального матеріалу.
11.3 Технологічний транспорт, машини та механізми, які знаходяться в
межах

зони

виконання

розпізнавальними знаками

робіт,

повинні

та ввімкненими

бути

обладнані

проблискові

відповідними

маячки

жовтого

(оранжевого) кольору.
11.4 Проводити ремонт та технічне обслуговування дорожніх машин та
механізмів, технологічного транспорту у зоні виконання робіт забороняється.
11.5 Способи прокладання електричних дротів повинні запобігати наїзду та
дотику, а також не створювати перешкод в русі.
11.6 Для попередження аварійних ситуацій в темну пору доби повинно бути
передбачено не менше одного комплекту автономного живлення для ліхтарів
(маячків) на випадок їх відключення від основної системи живлення.
11.7 Відходи виробництва повинні бути зібранні і вивезені до місця їх
організованого складування або включені у виробничий цикл.
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ДОДАТОК А
(довідковий)
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ НА ТИМЧАСОВИХ СХЕМАХ ОДР
А.1 Умовні позначення на тимчасових схемах ОДР наводяться відповідно до вимог
ДСТУ ХХХХ та табл. А.1.

Таблиця А.1 - Додаткові умовні позначення на схемах ОДР
Позначення
(НК, НВ)
(ЗС)
ПБ

Назва
Напрямні конуси та віхи відповідно
до ДСТУ 7168
Знак-сигналізатор відповідно до
ДСТУ 7168
Поздовжній бар'єр відповідно до
ДСТУ 7168
Напрям руху при виконанні
дорожніх робіт
Напрямки транспортних потоків
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Рисунок Б.1 - Основні геометричні параметри тимчасової схеми ОДР, що передбачає перекривання смуги
руху, під час виконання короткочасних дорожніх робіт на автомобільній дорозі ІІ категорії при максимальній
дозволеній швидкості 60 км/год
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ДОДАТОК Б
(довідковий)
ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ ОБ'ЇЗДІВ МІСЦЬ ВИКОНАННЯ ДОРОЖНІХ РОБІТ
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ДОДАТОК В
(довідковий)
ТИМЧАСОВІ ТИПОВІ СХЕМИ ОДР

Рисунок В.1 - Типова схема ОДР при використанні способа "взаємних поступок"
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Рисунок В.2 - Типова схема ОДР при встановленні пріоритету проїзду
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Рисунок В.3 - Типова схема ОДР при ручному або світлофорному регулюванні
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Рисунок В.4 - Типова схема ОДР при влаштуванні одностороннього об'їзду
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ДОДАТОК Г
(довідковий)
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