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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
1.1 Підстава для виконання роботи 
Альбом розроблений на виконання Закону України 

"Про дорожній рух" (ст. 9 та 27). 
 
1.2 Перелік нормативних документів 
Альбом розроблений згідно з вимогами наступних 

нормативних документів:  
ДСТУ 2587:2010 Розмітка дорожня. Технічні вимоги. 

Методи контролю. Правила застосування; 
ДСТУ 3587-97 Безпека дорожнього руху. 

Автомобільні дороги, вулиці та залізничні проїзди. Вимоги 
до експлуатаційного стану; 

ДСТУ 4092-2002 Світлофори дорожні. Загальні 
технічні умови. Правила застосування та вимоги безпеки; 

ДСТУ 4100:2014 Знаки дорожні. Загальні технічні 
умови. Правила застосування; 

ДСТУ 4123-2006 Безпека дорожнього руху. Пристрій 
примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної 
техніки на вулицях і дорогах. Загальні технічні вимоги; 

ДСТУ 7168:2010 Безпека дорожнього руху. 
Огородження дорожні тимчасові. Загальні технічні умови; 

ДСТУ 8751:2017 Безпека дорожнього руху. 
Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила 
використання. Загальні технічні вимоги; 

ДСТУ 8752:2017 Безпека дорожнього руху. Проект 
організації  дорожнього руху. Правила розроблення, 
побудови, оформлення. Вимоги до змісту; 

ДСТУ Б В.2.3-12-2004 Споруди транспорту. 
Огородження дорожнє металеве бар'єрного типу. Загальні 
технічні умови; 

СОУ 45.2-00018112-004:2006 Безпека дорожнього 
руху. Огородження стримувальні для пішоходів. Загальні 
технічні умови 

СОУ 45.2-00018112-029:2008 Безпека дорожнього 
руху. Смуги шумові. Загальні технічні вимоги. Правила 
застосування 

ДБН В.2.3-4:2015 Споруди транспорту. Автомобільні 
дороги. Частина І Проектування. Частина ІІ Будівництво; 

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 
№ 1306 Про Правила дорожнього руху 
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2 ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ 
 
2.1 Загальні положення 
Положення цього документу застосовують для 

розроблення заходів з ОДР на існуючих автомобільних 
дорогах загального користування.  

Відсутність ДТП на будь-якій ділянці дороги або 
вулиці є метою заходів з ОДР, а не підставою, щоб від них 
відмовитись. 

Світлофори є найефективнішим засобом регулювання 
руху транспортних та пішохідних потоків в місцях, де 
вони перетинаються. 

Оскільки ДТЗ є джерелом підвищеної небезпеки, 
головною метою наведених в цьому альбомі заходів є 
привернення уваги водія, попередження про наближення до 
пішохідного переходу – смертельно небезпечного місця як 
для пішохода, так і для водія – створення передумов 
беззаперечного прийняття попередження та, як наслідок, 
сповільнення. 

Додаткові візуальні та шумові ефекти 
рекомендується використовувати на підходах до 
пішохідних переходів, а в безпосередній близькості до 
пішохідного переходу та на ньому обмежитись лише 
направленим освітленням та сигналами світлофора, щоб 
не відволікати увагу водія від пішоходів.  

 
 
 
 

2.1.1 Основні принципи 
Основними принципами, покладеними в основу 

типових схем є: 
- вплив на водіїв транспортних засобів для 

зменшення швидкості руху; 
- позначення моменту виходу пішохода на проїзну 

частину та часу перебування на ній; 
- зменшення часу перебування пішохода в 

небезпечній зоні. 
 
2.1.2 Вплив на водіїв транспортних засобів для 

зменшення швидкості руху пропонується здійснювати 
шляхом: 

- встановлення знаків 1.11 «Пагорб», 1.32 «Пішохідний 
перехід», 3.29 «Обмеження максимальної швидкості руху» 
згідно ДСТУ 4100; 

- встановлення двосторонніх знаків 5.35.1 (5.35.2) 
«Пішохідний перехід» підвищеної видимості згідно 
ДСТУ 4100; 

- влаштування смуг шумових відповідно до  
СОУ 45.2-00018112-029; 

- влаштування пристроїв примусового зниження 
швидкості згідно ДСТУ 4123; 

- позначення краю проїзної частини за допомогою 
бортових каменів; 

- позначення смуг руху шириною 2,75 м на підходах 
до пішохідних переходів шляхом влаштування 
горизонтальної розмітки 1.16.4 згідно ДСТУ 2587; 
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- нанесення горизонтальної розмітки 1.25, а також 
вертикальної розмітки 2.5 та 2.6 на підходах до 
пішохідних переходів згідно ДСТУ 2587; 

- позначення контурів пішохідних переходів за 
допомогою вставок розмічальних згідно ДСТУ 4036; 

- встановлення світлофорів згідно ДСТУ 4092; 
- штучне освітлення в темну пору пішохідних 

переходів та підходів до них згідно 12.7 ДБН В.2.3-4. 
Освітлення наземного пішохідного переходу за силою та 
кольором має вирізнятися від освітлення самої дороги  

- при умові відсутності розділювальної смуги, 
розділення транспортних потоків на підходах до 
пішохідних переходів за допомогою бар’єрного 
огородження, острівців безпеки та напрямних віх згідно 
ДСТУ 7168.  

2.1.3 Позначення моменту виходу пішохода на проїзну 
частину та часу перебування на ній пропонується 
здійснювати шляхом: 

- заборонних сигналів світлофора у випадку 
регульованого пішохідного переходу; 

- збільшення частоти мигання жовтого сигналу у 
випадку нерегульованого пішохідного переходу; 

- примусової заборони зупинки та стоянки на 
підходах до пішохідних переходів; 

- обладнання світлофорних об’єктів кнопками 
примусового виклику заборонного сигналу світлофора 
та/або давачами руху або накопичення пішоходів, які 
бажають перейти дорогу; 

2.1.4 Зменшення часу перебування пішохода в 
небезпечній зоні пропонується здійснювати шляхом: 

- влаштування острівців безпеки на розділювальній 
смузі, а у випадку її відсутності – посередині проїзної 
частини; 

- позначення смуг руху шириною 2,75 м на підходах 
до пішохідних переходів шляхом влаштування 
горизонтальної розмітки 1.16.4 згідно ДСТУ 2587; 

- встановлення інформаційних щитів в зоні 
наближення до пішохідного переходу. 

 
2.2 Правила застосування 
2.2.1 Наведені в 2.1.2-2.1.4 заходи та технічні рішення, 

ефективні лише за умови комплексного застосування.  
2.2.3 Виокремлення одного або декількох заходів 

(рішень), що мають на меті ситуаційну економію коштів не 
допускається. 

2.2.4 Влаштування пішохідних переходів необхідно 
здійснювати відповідно до вимог 12.3 ДБН В.2.3-4. 
Світлофорні об’єкти рекомендується обладнувати 
кнопками примусового виклику заборонного сигналу 
світлофора та/або давачами руху або накопичення 
пішоходів, які бажають перейти дорогу. 

2.2.5 В зоні пішохідних переходів та на підходах до 
них для запобігання виїзду транспортних засобів на 
тротуари та пішохідні доріжки, а також попередження 
стихійного паркування, що може призвести до погіршення 
видимості, необхідно застосовувати стовпчики, 
напівсфери тощо. 
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2.2.6 Кількість пішохідних переходів повинна 
відповідати кількості пішохідних маршрутів, які 
перетинають дорогу або вулицю, а спосіб їх виконання 
повинен задовольняти потреби усіх верств населення.  

Застосування пішохідних огороджень з метою 
переривання або перенаправлення усталених пішохідних 
маршрутів не допускається. 

2.2.7 В межах населених пунктів влаштуванню 
пішохідних переходів в одному рівні слід надавати 
перевагу перед підземними та надземними переходами. 

2.2.8 Розмітку 2.5 застосовують при наявності 
дорожніх огороджень І групи згідно ДСТУ 8751. 

Щити з розміткою 2.3 можуть бути замінені 
сигнальними тумбами. 
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