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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

Безпека дорожнього руху 

СВІТЛОФОРИ ДОРОЖНІ 

Загальні технічні вимоги 

Правила застосування  

 

Road Safety 

ROAD TRAFFIC LIGHTS 

General Technical requirements, application rules 

 

Чинний від 20__ – __– __ 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

1.1 Цей стандарт установлює загальні технічні вимоги та правила 

застосування до світлофорів дорожніх, які призначені для регулювання 

руху транспортних засобів і пішоходів на автомобільних дорогах і вулицях 

(далі –– дорогах) та залізничних переїздах.  

1.2 Цей стандарт відповідає вимогам Конвенції про дорожні знаки і 

сигнали (Відень, 1968р.) [6]. 

1.3 Вимоги щодо безпечності продукції  та охорони довкілля 

викладено у розділі 7 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні 

нормативні документи: 

ДСТУ 2587:2021 Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. 

Загальні технічні умови 

ДСТУ 4100:2021 Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні 

технічні умови. Правила застосування 
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ДСТУ EN 60529:2018 (EN 60529:1991; А1:2000; А2:2013; АС:1993; 

АС:2016, IDT; ІЕС 60529:1989; А1:1999; А2:2013; Cor 2:2015, IDT) Ступені 

захисту, забезпечувані кожухами (Код IP) 

ДСТУ ISO 12944-5:2020 (ISO 12944-5:2019, IDT) Фарби та лаки. 

Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими 

системами. Частина 5. Захисні лакофарбові системи 

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. 

Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия 

эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия 

климатических факторов внешней среды 

Примітка. Чинність стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, 
перевіряють згідно з офіційними виданнями національного органу стандартизації ― 
каталогом національних нормативних документів і щомісячними покажчиками 
національних стандартів. 

Якщо стандарт, на який є посилання, замінено новим або до нього внесено 
зміни, треба застосовувати новий стандарт, охоплюючи всі внесені зміни до нього. 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

У цьому стандарті вжито терміни, наведені в: 

–– [1]: автомобільна дорога, проїзна частина,  

–– [2]: велосипедист, видимість, залізничний переїзд, перехрестя, 

пішохід, пішохідний перехід, розділювальна смуга, смуга руху, трамвайна 

колія, транспортний засіб, тротуар; 

–– ДБН В.2.2-40 [4]: особа з порушенням зору та слуху; 

–– ДБН В.2.3-5 [5]: велосипедна доріжка; 

Нижче наведено терміни, додатково вжиті в цьому стандарті, та 

визначення позначених ними понять: 

3.1 вихідна апертура сигналу світлофора 

Отвір оптичної системи світлофора, що визначає лінійний розмір 

вихідного сигналу 
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3.2 розсіювач сигналу світлофора 

Оптична система, утворена сукупністю лінз, що пом’якшує світло 

яскравих джерел випромінювання та рівномірно розподіляє (розсіює) 

світло 

3.3 світлофільтр сигналу світлофора 

Елемент світлотехнічної системи світлофора з кольорового 

світлопроникного матеріалу, який має певне спектральне пропускання та 

змінює величину і спектральний склад світлового потоку 

3.4 тип світлофора 

Світлофор певної функційної призначеності 

3.5 виконання світлофора 

Певна конструктивна побудова світлофора 

3.6 табло зворотного відліку часу 

Пристрій, призначений для відліку часу в секундах, що лишився до 

моменту відключення зеленого або червоного сигналу світлофора 

3.7 звуковий сигнал переходу 

Створений пристроєм звукової орієнтації звук, що супроводжує 

зелений сигнал пішохідного світлофору. 

4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ 

У цьому стандарті вжито такі познаки та скорочення: 

ДТП –– дорожньо-транспортна пригода; 

МКО — міжнародна комісія з освітлення; 

НД –– нормативний документ; 

Т –– транспортний світлофор; 

П –– пішохідний світлофор; 

ТВЧ –– табло зворотного відліку часу; 

ПЗО –– пристрій звукової орієнтації;  

У –– маркування кліматичного виконання електрообладнання для 

макрокліматичного району з помірним кліматом; 
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ХЛ –– маркування кліматичного виконання електрообладнання для 

макрокліматичного району з холодним кліматом. 

5 КЛАСИФІКАЦІЯ 

5.1 Залежно від призначення світлофори поділяють на групи: 

–– транспортні (Т); 

–– пішохідні (П). 

У кожній групі світлофори поділяють на типи в залежності від 

функційного призначення і виконання відповідно до додатка А. 

5.2 Світлофорам надано індекси, в яких літера відповідає групі, 

перша цифра –– типу світлофора, друга –– варіанту виконання. У 

позначенні табло зворотного відліку часу цифра відповідає варіанту 

виконання. 

Приклад умовного позначення дорожнього транспортного 

світлофора (Т), першого типу (1), другого варіанту виконання (2): 

Світлофор Т1.2 

Приклад умовного позначення дорожнього пішохідного світлофора 

(П), першого типу (1), другого варіанту виконання (2) з табло зворотного 

відліку часу (ТВЧ) другого варіанту виконання (2): 

Світлофор П1.2.ТВЧ.2 

5.3 Зображення та виконання світлофорів, табло зворотного відліку 

часу, а також їх позначення (індекси) наведені в додатку А (додаток А не 

визначає конструктивні особливості світлофорів). 

5.4 Зображення таблички, яку встановлюють на рівні червоного 

сигналу світлофора з вертикальним розташуванням сигналів, її розміри та 

приклади компонування зі світлофорами наведено у додатку В. 

5.5 Діаметри робочих поверхонь вихідної апертури сигналів 

світлофорів, табло зворотного відліку часу та габаритні розміри робочих 

поверхонь вихідної апертури сигналів світлофорів типу 4 повинні 
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відповідати зазначеним у таблиці 1, а граничні відхили діаметрів і розмірів 

–– у таблиці 2. 

Таблиця 1 –– Розміри робочих поверхонь вихідної апертури сигналів 
світлофорів 

Умовна познака (індекс) 
світлофора, табло 

зворотного відліку часу 

Колір сигналу світлофора 

Червоний Жовтий Зелений 

Зелений 

додаткової 
секції 

Місячно – 

білий 

Діаметр (габаритні розміри) вихідної апертури, мм 

Т1.1,Т1.16, Т2.1, Т2.4, 

Т2.7, Т2.10, Т2.1З, 

Т2.16 

200 200 200 –– –– 

ТІ.2, Т2.2, Т2.5, Т2.8, 

Т2.11, Т2.14, Т2.17 
300 200 200 –– –– 

Т1.3, Т1.17, Т2.3, Т2.6, 

Т2.9, Т2.12, Т2.15, Т2.18 
300 300 300 –– –– 

Т1.4, Т1.7, Т1.1О, 

Т1.13, 
200 200 200 200 –– 

Т1.5, Т1.8, Т1.11, Т1.14 300 200 200 200 –– 

Т1.6, Т1.9, Т1.12, Т1.15 300 300 300 300 –– 

Т3.1 100 100 100 –– –– 

Т3.2, ТЗ.З, Т3.4 100 100 100 100 –– 

Т4.1 600x550 –– 600x550 –– –– 

Т4.2 600x550 600x550 600x550 –– –– 

Т5.1, Т5.2 –– –– –– –– 100 

Т6.1,Т6.3 200 –– –– –– –– 

Т6.2, Т6.4 300 –– –– –– –– 

Т6.5 200 –– –– –– 200 

Т7.1, Т7.3 –– 200 –– –– –– 

Т7.2, Т7.4 –– 300 –– –– –– 

Т8.1 200 200 200 –– –– 

Т8.2 300 300 300 –– –– 

П1.1 200 –– 200 –– –– 

П1.2 300 –– 300 –– –– 

ТВЧ 1 200 –– 200 –– –– 

ТВЧ 2 300 –– 300 –– –– 
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Таблиця 2 –– Граничні відхили діаметрів і розмірів вихідної апертури 

сигналів світлофорів 

Діаметр (габаритні розміри) вихідної апертури, мм 

Номінальний Граничний відхил 

100 +10 

200 ±10 

300 

+10 

-15 

550 -100 

600 -100 

5.6 Відстані між геометричними осями робочих поверхонь вихідної 

апертури сигналів світлофорів, табло зворотного відліку часу або відстані 

між геометричними центрами робочих поверхонь світлофорів типу 4 

повинні відповідати (розмірам) зазначеним у таблиці 3. В одному 

світлофорі треба використовувати лише одне значення номінальної 

відстані між геометричними осями робочих поверхонь вихідної апертури 

сигналів з однаковими діаметрами. 

Таблиця 3 –– Відстані між геометричними осями робочих поверхонь 

вихідної апертури сигналів світлофорів 

Діаметр (габаритні розміри) 

вихідної апертури, мм 

Відстань між геометричними осями (геометричними 

центрами) вихідної апертури, мм 

Номінальна Граничні відхили 

100 від 140 до 210 +10 

200 275 +10 

200, 300 323 +12 

300 370 +15 

600x550 600 -100 
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5.7 Відхил лінійних розмірів символів на робочих поверхнях вихідної 

апертури сигналів світлофорів не повинен перевищувати ± 5 % від 

величин, які визначають за зображеннями на масштабній сітці, 

наведеними у додатку Б. 

6 ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 

6.1 Основні показники й характеристики. 

6.1.1 Світлофори, табло зворотного відліку часу, пристрої звукової 

орієнтації (ПЗО) повинні бути виготовлені у кліматичному виконанні У і ХЛ, 

категорії розміщення 1 згідно з ГОСТ 15150, відповідно до цього 

стандарту та чинних нормативних документів на конкретні вироби, 

погоджених з уповноваженим підрозділом Національної поліції України. 

6.1.2 Координати кольоровості сигналів світлофорів і табло 

зворотного відліку часу, які визначають в колориметричній системі МКО 

1971 року, повинні відповідати зазначеним у таблиці 4 та на рисунку 1.  

Таблиця 4 –– Координати кольоровості сигналів світлофорів 

Колір сигналу 
Позначення 

координат 

Координати кольоровості кутових точок кольорових зон 

Кутові точки 

1 2 3 4 

Червоний 
X 

У 

0,578 

0,310 

0,691 

0,308 

0,731 

0,268 

0,605 

0,290 

Жовтий 
X 0,467 0,512 0,603 0,532 

У 0,455 0,486 0,396 0,372 

Зелений 

X 0,014 0,373 0,361 0,125 

У 0,750 0,624 0,558 0,592 

Місячно- X 0,285 0,340 0,355 0,300 

білий У 0,315 0,370 0,355 0,300 
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Рисунок 1 –– Межі кольорових зон для світлових сигналів 

6.1.3 Коефіцієнти пропускання світла світлофільтрами, кольоровими 

розсіювачами чи кольоровим захисним склом світлофорів повинні 

відповідати зазначеним у таблиці 5.  

Для світлофорів з безбарвними розсіювачами, безбарвним захисним 

склом та без світлофільтрів домінантна довжина хвилі випромінювання 

джерела світла повинна відповідати зазначеній у таблиці 6. 
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Таблиця 5 –– Коефіцієнти пропускання світла 

Колір сигналу Червоний Жовтий Зелений 

Коефіцієнт пропускання не 
менше ніж, % 

10 20 12 

Таблиця 6 –– Довжина хвилі випромінювання джерела світла 

Колір сигналу Червоний Жовтий Зелений 

Домінантна довжина хвилі 
випромінювання, нм 

620-670 580-595 510-560 

6.1.4  Осьова сила світла сигналів транспортних світлофорів без 

стрілок на робочих поверхнях вихідної апертури сигналів, а також 

пішохідних світлофорів повинна відповідати зазначеній у таблиці 7. 

Осьова сила світла сигналів світлофорів із зображенням контурних 

стрілок на робочих поверхнях вихідної апертури сигналів повинна бути не 

менше ніж 80 % значень, які вказані в таблиці 7. Осьова сила світла 

сигналів секції транспортних світлофорів із зображенням стрілок на 

чорному фоні на робочих поверхнях вихідної апертури сигналів, а також 

сигналів табло зворотного відліку часу повинна бути не менше ніж 50 кд. 

Таблиця 7 –– Осьова сила світла сигналів транспортних світлофорів 

Колір сигналу 

Осьова сила світла сигналу, кд, не менше ніж 

Транспортних світлофорів типів Пішохідних 

світлофорів 1,2,4, 6,7 3 5 8 

Червоний 200 15 - 50 50 

Жовтий 300 20 - 70 - 

Зелений 200 15 - 50 50 

Місячно-білий 200 - 25 - - 

6.1.5  Світлорозподіл сигналів транспортних світлофорів з діаметром 

робочих поверхонь вихідної апертури сигналів світлофорів 200 мм та 

300 мм повинен відповідати таблиці 8, для інших світлофорів не 

нормовано. 
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Таблиця 8 –– Світлорозподіл сигналів транспортних світлофорів 

Колір сигнала 

Сила світла сигнала, кд, не менше ніж 

Кут у горизонтальній площині Куту 

вертикальній 
площині -8° 0° ±10° ±20° 

Червоний 200 100 20 50 

Жовтий 300 150 зо 75 

Зелений 200 100 20 50 

6.1.6  Світловідбивальна властивість світлофорів із світлофільтрами, 

кольоровими розсіювачами чи кольоровим захисним склом, у разі 

освітлювання їх сонячними променями, не повинна перевищувати  

0,15 кд∙лк-1∙м-2. 

6.1.7  Сонячні промені не повинні впливати на розрізнення сигналів 

світлофора. 

6.1.8  На табло зворотного відліку часу повинні відображатись знаки 

або числа від 99 до 01 червоного або зеленого кольору в залежності від 

тривалості відповідного сигналу. 

6.1.9  Табло зворотного відліку часу може бути інтегроване у секцію 

жовтого сигнала світлофора за умови відсутності впливу на визначені цим 

стандартом характеристики жовтого сигналу світлофора. 

6.1.10 Табло зворотного відліку часу розміщують над секцією 

червоного сигнала світлофора у разі вертикального розташування 

сигналів світлофора та ліворуч від секції червоного сигнала світлофора у 

разі горизонтального розташування сигналів світлофора, за винятком 

випадку інтегрування табло зворотного відліку часу у секцію жовтого 

сигнала світлофора. 

6.1.11 Пристрій звукової орієнтації повинен подавати звуковий 

сигнал переходу спрямований у напрямку переходу та чутний з 

протилежного боку дороги. 
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6.1.12 Звуковий сигнал переходу повинен бути переривчастим, 

багаторазового повторення. Частота повторення сигнала повинна бути не 

менше ніж 2 Гц, за винятком сигналів у вигляді голосових повідомлень. 

Частота звукового сигнала переходу повинна знаходитися в 

діапазоні від 830 Гц до 3500 Гц. Рівень звуку сигнала повинен знаходитися 

в діапазоні від 30 дБа до 90 дБА і перевищувати рівень навколишнього 

шуму не менше ніж на 5 дБА. 

6.1.13 Характер звукового сигнала повинен змінюватись під час 

мигаючого зеленого сигналу пішохідного світлофора для інформування 

пішоходів про необхідність завершення переходу. 

6.1.14 Світлофори, табло зворотного відліку часу, пристрої звукової 

орієнтації, мають бути розраховані на живлення від мережі змінного 

струму напругою 220 В, частотою 50 Гц та забезпечувати працездатність 

за відхилу напруги питомої мережі від –15 % до +10 % від номінального 

значення, за відхилу частоти ± 1 Гц. 

6.1.15 Стабільність параметрів зазначених у 6.1.2––6.1.6, 6.1.12 

повинна бути забезпечена під впливом температури навколишнього 

повітря з граничними значеннями в межах від мінус (40±2)°С до плюс 

(60±2)°С протягом строку експлуатації. 

6.2 Конструктивні вимоги 

6.2.1 Конфігурація та орієнтація стрілок на робочих поверхнях 

вихідної апертури сигналів світлофорів Т1.4––Т1.15, Т2.1––Т2.18,  

Т3.2––Т3.4 повинні відповідати регульованому напрямку (напрямкам) руху 

транспортних засобів.  

6.2.2  У світлофорах у якості джерел світла використовують 

світловипромінювальні діоди або електричні лампи розжарювання. 

6.2.3  За наявності додаткової секції, світлофори, за винятком типу З, 

повинні бути обладнані світловідбивальними екранами білого кольору, що 

виступають за краї світлофора не менше ніж на 120 мм. Екрани повинні 

мати форму у вигляді прямокутника, або таку, що повторює контури 
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світлофора. Зовнішні кути екранів повинні мати закруглення з радіусом 40 

мм. 

Колориметричні та фотометричні характеристики екранів повинні 

відповідати вимогам ДСТУ 4100. 

6.2.4  Вузли кріплення світлофорів та табло зворотного відліку часу 

повинні забезпечувати можливість регулювання у вертикальній та 

горизонтальній площинах. 

6.2.5  Форма світлофорної секції та табло зворотного відліку часу 

повинна бути прямокутна, а форма козирка - напівциліндрична. 

6.2.6  Корпус і козирок світлофора та табло зворотного відліку часу, 

корпус пристрою звукової орієнтації, повинні бути чорного або сірого 

кольору.  

6.2.7 Розбіжність вмикання одного сигналу на основному та 

дублюючому світлофорах не повинна перевищувати 0,12 с. 

6.2.8  Конструкція світлофора, табло зворотного відліку часу, 

пристрою звукової орієнтації повинна забезпечувати: 

–– безпечність встановлювання; 

–– доступ до окремих вузлів і елементів для їх технічного 

обслуговування та ремонту; 

–– запобігання самовідгвинчування різьбових з’єднань; 

–– можливість фокусування випромінювання джерела світла 

світлофора у разі використання в якості джерела світла ламп 

розжарювання. 

6.2.9  Світлофори, табло зворотного відліку часу, пристрої звукової 

орієнтації повинні мати ступінь захисту від впливу зовнішнього 

середовища не нижче ніж ІР54 відповідно до ДСТУ EN 60529. У корпусах 

вказаних пристроїв повинно бути передбачено відведення вологи із 

внутрішніх порожнин. 

6.2.10 Усі деталі і монтажні одиниці світлофорів, табло зворотного 

відліку часу, пристроїв звукової орієнтації повинні бути виготовлені з 
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антикорозійних матеріалів або мати захисне покриття згідно з  

ДСТУ ISO 12944-5. 

6.3 Вимоги до матеріалів 

6.3.1  Корпус світлофора, табло зворотного відліку часу, пристрою 

звукової орієнтації треба виготовляти з металу чи пластмаси. 

6.4 Комплектність 

6.4.1  Комплектність встановлюють у нормативних документах на 

конкретні вироби. 

6.5 Маркування 

6.5.1  Маркування повинно здійснюватись відповідно до технічних 

умов на конкретні вироби. 

6.6 Пакування 

6.6.1  Світлофори, табло зворотного відліку часу, пристрої звукової 

орієнтації треба розміщувати в пакуванні підприємства-виробника, яке 

забезпечує збереження вантажу під час транспортування. 

6.6.2  Тип тари, пакувальних матеріалів, порядок пакування, умови 

транспортування та зберігання встановлює виробник. 

7 ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ 

7.1 Конструкція світлофора, табло зворотного відліку часу, пристрою 

звукової орієнтації повинна забезпечувати захист від ураження 

електричним струмом згідно з НПАОП 0.00-7.14-17 [3]. 

7.2 Неізольовані струмопровідні частини, що перебувають у 

робочому стані під електричною напругою, яка перевищує 42 В відносно 

корпуса, повинні бути захищені щитками з діелектричного матеріалу згідно 

з чинними НД. 
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8 ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ 

8.1 Світлофори типу 1, виконання Т1.1––Т1.З, Т1.16, Т1.17, треба 

застосовувати для регулювання руху транспортних засобів (ТЗ) в усіх 

дозволених напрямках на даному підході до перехрестя. 

Можна застосовувати світлофори зазначених виконань і в особливих 

випадках –– на залізничних переїздах, перехрещенні з трамвайною 

колією, в місцях звуження проїзної частини, у місцях виконання дорожньо-

ремонтних робіт тощо. 

8.2 Світлофори виконань Т1.4––Т1.15 треба застосовувати для 

відокремленого пропускання транспортних потоків у визначених 

напрямках руху з одного підходу до перехрестя у виняткових випадках, 

якщо в конкретних умовах із технічних або економічних міркувань 

неможливо використати світлофори типу 2. 

Світлофори виконань Т1.13––Т1.15 можна компонувати однією з 

додаткових секцій залежно від схеми організації дорожнього руху на 

перехресті. 

8.3 Табличку із стрілкою зеленого кольору, яка дозволяє рух 

транспортних засобів в зазначеному напрямку на заборонний сигнал 

світлофора, можна застосовувати з світлофорами виконань Т1.1––Т1.З, 

Т2.10––Т2.12, Т2.16––Т2.18 за умов, що протягом 8 год робочого дня на 

даному підході до перехрестя: 

–– інтенсивність правоповоротних потоків транспортних засобів 

перевищує 120 одиниць за годину; 

–– проїзну частину переходять не більше 150 пішоходів за годину. 

Табличку не застосовують, якщо протягом останніх 12 місяців на 

перехресті скоєно не менше трьох таких дорожньо-транспортних пригод, 

як наїзд транспортного засобу на пішохода або зіткнення транспортних 

засобів, що рухаються в прямому напрямку і тих, які повертають праворуч. 

8.4 Транспортні світлофори типу 2 треба застосовувати для 

регулювання руху у визначених напрямках у тих випадках, коли 
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транспортний потік, що рухається на їхній сигнал, який дозволяє рух, не 

перетинається (злиття можливе) в межах перехрестя з транспортними 

потоками інших напрямків руху, а також не перетинається з пішохідними 

потоками (безконфліктне регулювання). У цьому випадку кожному 

напрямкові руху транспортних засобів повинен відповідати свій світлофор. 

8.5 Світлофор типу 1 з розташованим під ним дорожнім знаком  

7.9 «Смуга руху» згідно з ДСТУ 4100, який вказує смугу руху, на яку 

розповсюджується дія світлофора, потрібно застосовувати, якщо 

неможливо застосувати світлофори типу 2 через невиконання зазначених 

у 8.4 умов безконфліктності регулювання. 

8.6 Транспортні світлофори типів 1 і 2, виконань Т1.З, Т1.6, Т1.9, 

Т1.12, Т1.15, Т1.17, Т2.3, Т2.6, Т2.9, Т2.12, Т2.15, Т2.18 з сигналами 

діаметром 300 мм треба застосовувати: 

–– на магістральних дорогах, магістральних вулицях, площах; 

–– на дорогах з максимально допустимою швидкістю руху більше ніж 

50 км/год; 

–– у несприятливих умовах видимості. 

Світлофори виконань Т1.2, Т1.5, Т1.8, Т1.11, Т1.14, Т2.2, Т2.5, Т2.8, 

T2.11, Т2.14, Т2.17 треба встановлювати з боку другорядних доріг перед 

перехрестями у вищезазначених умовах.  

Світлофори типів 1 і 2 решти виконань треба застосовувати в усіх 

інших випадках. 

8.7 Транспортні світлофори типу 3 треба застосовувати як 

повторювачі сигналів світлофорів типу 1 у разі, якщо їх видимість 

ускладнена для водія першого транспортного засобу, що зупинився біля 

стоп-лінії на крайній смузі проїзної частини даного напрямку. 

8.8 Транспортні світлофори типу 4 треба застосовувати для 

регулювання в’їзду на окремі смуги проїзної частини. 

8.9 Транспортні світлофори типу 5 треба застосовувати тільки для 

безконфліктного регулювання руху трамваїв, а також маршрутних 
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автобусів і тролейбусів, що рухаються спеціально виділеною смугою. В 

інших випадках для регулювання руху цих видів транспортних засобів 

треба використовувати транспортні світлофори типу 1 або 2. 

8.10 Транспортні світлофори типу 6 треба застосовувати для 

регулювання дорожнього руху через залізничні переїзди, розвідні мости, 

причали поромних переправ, у місцях виїзду на дорогу спеціальних 

транспортних засобів (оперативних, дорожньо-експлуатаційних і 

комунальних служб). 

8.11 Транспортні світлофори типу 7 треба застосовувати для 

позначення небезпечних нерегульованих перехресть чи пішохідних 

переходів. 

8.12 Транспортні світлофори типу 8 треба застосовувати для 

регулювання руху велосипедистів у місцях перехрещення велосипедної 

доріжки з проїзною частиною дороги або регульованим пішохідним 

переходом.  

8.13 Табло зворотного відліку часу може застосовуватись з 

пішохідними світлофорами та транспортними світлофорами без 

додаткових секцій. 

8.14 Табло зворотного відліку часу повинно застосовуватись з 

пішохідними світлофорами, якщо час очікування пішоходами сигналу, 

який дозволяє рух, перевищує 60 с. 

8.15 Звукову сигналізацію переходу застосовують на регульованих 

пішохідних переходах, позначених табличкою 7.16 «Пішоходи з 

порушенням зору» згідно з вимогами ДСТУ 4100. 

8.16 Звукова сигналізація переходу повинна працювати в 

узгодженому режимі з пішохідними світлофорами. Звуковий сигнал 

переходу повинен супроводжувати зелений сигнал пішохідного 

світлофора. 

8.17 Пристрій звукової орієнтації розміщують з одного боку 

пішохідного переходу у разі розташування пішохідного переходу поза 
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перехрестям на дорозі, що має не більше ніж дві смуги для руху в одному 

напрямку. В інших випадках пристрої звукової орієнтації розміщують з 

обох боків пішохідного переходу та синхронізують їх роботу. 

8.18 Для покращення орієнтування щодо розміщення пішохідних 

переходів в зоні перехресть допускається використовувати звукові 

сигнали переходу у вигляді голосового повідомлення. Таке голосове 

повідомлення повинне містити назву дороги чи вулиці, яку дозволено 

переходити. 

8.19 Тактильну сигналізацію переходу застосовують на регульованих 

пішохідних переходах, позначених табличкою 7.16 «Сліпі пішоходи» згідно 

з вимогами ДСТУ 4100, за умови, що такими переходами користуються 

пішоходи з вадами зору та слуху. 

8.20 Транспортні світлофори типів 1, 2 і пішохідні світлофори треба 

встановлювати за наявності хоча б однієї із таких п’яти умов. 

УМОВА 1. Протягом 8 год робочого дня середньогодинна 

інтенсивність руху транспортних засобів не менша зазначеної в таблиці 9. 

Таблиця 9 –– Cередньогодинна інтенсивність руху транспортних 

засобів 

Кількість смуг руху в одному напрямку 
Інтенсивність руху транспортних засобів, 

одиниць/годину 

головної (більш 
завантаженої) 

дороги 

другорядної (менш 
завантаженої) 

дороги 

головною дорогою в 
двох напрямках 

другорядною дорогою 
в одному, найбільш 

завантаженому 
напрямку 

1 2 3 4 

1 1 

750 75 

670 100 

580 125 

500 150 

410 175 

380 190 
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Кінець таблиці 9 

1 2 3 4 
  

900 75 
  

800 100 

2 або більше 1 700 125 
  

600 150 
  

500 175 
  

400 200 
  

900 100 
  

825 125 
  

750 150 

2 або більше 2 або більше 675 175 
  

600 200 
  

525 225 
  

480 240 

УМОВА 2. Протягом 8 год робочого дня середньогодинна 

інтенсивність руху транспортних засобів не менше ніж: 

–– 600 одиниць за годину (для доріг з розділювальною смугою –– 

1000 одиниць за годину) головною дорогою в двох напрямках; 

–– 150 пішоходів переходять проїзну частину в одному найбільш 

завантаженому напрямку в кожну із тих же 8 год. 

Для населених пунктів із чисельністю мешканців менше ніж 10 тис. 

чоловік нормативи за умовами 1 та 2 становлять 70 % зазначених. 

УМОВА 3. Існує проміжок часу в 1 год, протягом якого виконується 

умова 2 

УМОВА 4. Умови 1 та 2 одночасно виконуються за кожним окремим 

нормативом не менше ніж на 80 %. 

УМОВА 5. За останні 12 місяців на перехресті скоєно не менше трьох 

дорожньо––транспортних пригод, яких можна було б запобігти за 

наявності світлофорної сигналізації (наприклад, зіткнення транспортних 

засобів, що рухаються з поперечних напрямків, наїзди транспортних 

засобів на пішоходів, що переходять дорогу, зіткнення між транспортними 

засобами, що рухаються в прямому напрямку та тих, що повертають 
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ліворуч із зустрічного напрямку). До того ж умови 1 або 2 повинні 

виконуватись не менше ніж на 80 %. 

8.21 Вводити світлофорне регулювання, яке здійснюється 

світлофорами типу 8 треба у випадку, коли інтенсивність руху 

велосипедистів протягом 8 год робочого дня перевищує 50 

велосипедистів на годину. 

8.22 Транспортні світлофори типів 1, 2 та пішохідні світлофори 

можна застосовувати і в випадках, не передбачених 8.20 та 8.21, за 

відповідного техніко-економічного обґрунтування та за узгодженням з 

уповноваженим підрозділом Національної поліції України.  

8.23 Доцільність введення реверсивного регулювання з 

використанням транспортних світлофорів типу 4 треба розглядати за 

наявності одночасно таких умов: 

–– інтенсивність руху транспортних засобів у години пік становить 

більше ніж 500 одиниць за годину на смугу руху в більш завантаженому 

напрямку; 

–– сумарна інтенсивність руху транспортних засобів у більш 

завантаженому напрямку перевищує інтенсивність зустрічного руху 

більше ніж на 500 одиниць за годину; 

–– зазначена нерівномірність руху систематично змінюється за 

напрямками протягом доби або протягом днів тижня; 

–– проїзна частина дороги має три та більше смуг руху в обох 

напрямках. 

8.24 Транспортні світлофори типу 7 треба застосовувати за таких 

умов: 

–– не забезпечено видимість небезпечної ділянки на відстані, 

достатній щоб транспортний засіб міг зупинитися, рухаючись зі швидкістю, 

допустимою на попередній ділянці дороги; 
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–– умови 1 або 2 згідно з 8.20 виконуються від 50 % до 100 % (за 

винятком граничних значень), або одночасно від 50 % до 80 % (за 

винятком граничних значень). 

8.25 За наявності на дорозі декількох проїзних частин, призначених 

для руху в одному напрямку й відокремлених одна від одної 

розділювальними смугами, для регулювання руху по кожній із них треба 

застосовувати окремий світлофор (див. рисунок 2). 

 

Рисунок 2 

8.26 Розташування світлофорів (окрім транспортних типів 3 та 8, а 

також пішохідних) повинно забезпечувати видимість їх сигналів на відстані 

не меншій ніж 100 м з будь-якої смуги руху, на яку поширюється їх дія. У 

іншому випадку треба попередньо встановити дорожні знаки 

1.24 «Світлофорне регулювання» згідно з ДСТУ 4100. 

Розташування транспортних світлофорів типу 3 повинно 

забезпечувати видимість їх сигналів водієм першого транспортного 

засобу, що зупинився перед дорожнім знаком 5.69 «Місце зупинки» згідно 

з ДСТУ 4100 або дорожньою розміткою 1.12 «Стоп-лінія» згідно з  

ДСТУ 2587 на крайній смузі, найближчій до цього світлофора. 

Розташування світлофорів типу 8 повинно забезпечувати видимість 

їх сигналів велосипедистам на відстані не меншій ніж 50 м. 

Розташування пішохідних світлофорів повинно забезпечувати 

видимість їх сигналів пішоходам з протилежного боку проїзної частини 

дороги, яку перетинає пішохід. 
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8.27 Світлофори та табло відліку часу треба встановлювати на 

спеціальних колонках, кронштейнах, які прикріплюють до існуючих опор 

або стін будинків, на консольних або рамних опорах, на стояках, а також 

підвішувати на тросах-розтяжках. 

Спеціальні колонки та опорні елементи консольних або рамних опор 

треба розташовувати поза проїзною частиною дороги. 

8.28 Пристрої звукової орієнтації треба встановлювати на колонках 

світлофорів, стояках, існуючих опорах. 

8.29 Висота встановлених світлофорів від нижньої точки корпусу до 

поверхні проїзної частини (див. рисунок 2) повинна бути: 

а) для транспортних світлофорів (окрім типів 3 та 8): 

–– у разі розташування над проїзною частиною –– від 5,0 м до 6,0 м; 

–– у разі розташування збоку від проїзної частини –– від 2,0 м  

до 3,0 м; 

б) для транспортних світлофорів типу 3 –– від 1,5 м до 2,0 м; 

в) для пішохідних світлофорів та транспортних світлофорів типу 8 ––

від 2,0 м до 2,5 м. 

Розташовувати на одній опорі транспортні світлофори типів 1 або 2 

не дозволяється нижче пішохідних світлофорів. Забороняється 

встановлювати на одній опорі транспортні світлофори типу 3 та пішохідні 

світлофори. 

Уздовж однієї дороги висота встановлених світлофорів та їх 

віддаленість від проїзної частини повинна бути за можливості однакова. 

8.30 Пристрій звукової орієнтації розташовують на висоті від 2,0 м до 

3,0 м від поверхні тротуару. 

8.31 Відстань від краю проїзної частини до світлофора, 

встановленого збоку від проїзної частини (для світлофорів типу 8 - від 

велосипедної доріжки), пристрою звукової орієнтації повинна становити 

від 0,5 м до 2,0 м (див. рисунок 2). 
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8.32 Розташування світлофорів відносно розмітки 1.12 «Стоп-лінія» 

згідно з ДСТУ 2587 повинно забезпечувати розпізнаваність їхніх сигналів 

водіями перших транспортних засобів, що стоять біля неї (див рисунок 3). 

 

Рисунок 3 ––  

Рекомендована відстань у горизонтальній площині від транспортних 

світлофорів до розмітки 1.12 «Стоп-лінія» згідно з ДСТУ 2587 на підході до 

регульованої ділянки повинна бути не менше ніж 5,0 м у разі 

встановлення світлофорів над проїзною частиною й не менше ніж 3,0 м у 

разі їх встановлення збоку від проїзної частини. Використовуючи 

світлофори типу 3 відстань у горизонтальній площині від транспортного 

світлофору, встановленого збоку від проїзної частини, до стоп-лінії на 

підході до регульованої ділянки можна зменшувати до 1,0 м. 

За відсутності на регульованому переході дорожньої розмітки  

1.14.1––1.14.3 згідно з ДСТУ 2587 пішохідні світлофори повинні бути 

установлені так, щоб відносно транспортних засобів, що наближаються до 

переходу, пішохідний світлофор з правої сторони проїзної частини 

містився на ближній межі переходу, а з лівої сторони - на дальній. За 

наявності дорожньої розмітки 1.14.1––1.14.3 згідно з ДСТУ 2587 

дозволяється установлювати пішохідні світлофори на одному перетині 

дороги. 
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8.33 Світлофори, табло зворотного відліку часу не можна 

встановлювати на відстані меншій ніж 1,0 м від контактних дротів трамвая 

чи тролейбуса до будь-якої точки корпусу світлофора чи табло. 

8.34 Транспортні світлофори треба розміщувати відповідно до таких 

варіантів, перевагу у використовуванні яких для різних типів і виконань 

світлофорів зазначено у таблиці 10: 

–– перед перехрестям чи регульованим пішохідним переходом: 

а) праворуч від проїзної частини (для світлофорів типу 8 –– від 

велосипедної доріжки); 

б) над проїзною частиною; 

в) ліворуч від проїзної частини на розділювальній смузі, напрямному 

острівці чи острівці безпеки; 

г) ліворуч від проїзної частини. (Варіант можна застосовувати на 

дорогах з одностороннім рухом транспортних засобів. За двостороннього 

руху варіант можна застосовувати за наявності не більше трьох смуг 

зустрічного руху, до того ж світлофори треба розташовувати на 

консольних опорах (за однієї зустрічної смуги можна встановлювати 

світлофор на стояку)); 

–– на території перехрестя: 

д) ліворуч на розділювальній смузі, напрямному острівці чи острівці 

безпеки; 

е) праворуч на розділювальній смузі, напрямному острівці чи острівці 

безпеки; 

–– за перехрестям чи регульованим пішохідним переходом: 

ж) на розділювальній смузі, напрямному острівці чи острівці безпеки; 

з) ліворуч від проїзної частини; 

і) праворуч від проїзної частини. 

Варіанти ж, з, і можна застосовувати лише у випадках, якщо відстань 

між стоп-лінією та світлофором не перевищує 25 м. 

  



прДСТУ 4092:202Х  

24 

Таблиця 10 

Виконання 
світлофора 

Призначення 
світлофора 

Перевага щодо розміщування світлофора за 
варіантами 

а б в г д е ж з і 

Т1.1––Т1.3 
Основний 1 2 – – – – – – – 

Дублюючий – 6 1 2 3 – 4 5 – 

Т1.4––Т1.6 
Основний 1 2 – – – – – – – 

Дублюючий – 3 – – – 1 – – 2 

Т1.7––Т1.9 
Основний 6 – 1 2 3 – 4 5 – 

Дублюючий – 4 – – 1 – 2 3 – 

Т1.10––Т1.12 
Основний 1 2 – – – – – – – 

Дублюючий – – – – – – 1 2 – 

Т1 1З––Т1.15 
Основний 1 2 – – – – – –_ – 

Дублюючий – – 1 2 3 – 4 5 – 

Т1.16,Т1.17 
Основний – 1 – – – – – – – 

Дублюючий – 1 – – – – – – – 

Т2.1––Т2.3 
Основний 1* 2 – – – – _– – – 

Дублюючий – 1* – – – – – – – 

Т2.4––Т2.6, Основний 1 2 – –_ –_ – _– –_ – 

Т2.10––Т2.12 Дублюючий – 1 – – – – – – – 

Т2.7––Т2.9, Основний – 3 1 2 – – _– – – 

Т2.13––Т2.15 Дублюючий – 1** – – – – – – – 

Т2.16––Т2.18 
Основний 1 2 – –_ – – _– – – 

Дублюючий – 2 1 – – – – – – 

Т3.1, Т3.2, 
Т3.4 

 
1 – 2 3 – – – – – 

“ Основний 

Т3.3 Основний – – 1 – – – – – – 

Т4.1,Т4.2 Див. 7.40          

Т5.1, Т5.2 Основний 1*** 2 – – – – – – – 

Т6.1––Т6.5 
Т7.1––Т7.4 

Основний 1**** 2 – – – – – – – 

Т8.1,Т8.2 Основний 1 – – – – – – – – 

 
* Застосовують за відсутності на даному підході до перехрестя світлофорів 

виконань Т2.4—Т2.6. 
** Можна застосовувати лише використовуючи варіанти в та г розміщення 

основного світлофора. 
*** Регулюючи рух трамваїв, що їдуть відособленою колією, дозволено 

розміщувати між коліями. 
**** Дозволено встановлювати один світлофор типу 7 на центральному острівці 

або підвішувати його над центром перехрестя.  
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8.35 Якщо режим роботи світлофорного об’єкта передбачає різну 

тривалість та/або послідовність сигналів для окремих смуг руху, 

світлофори типу 2 встановлюють над кожною відповідною смугою  

(див. рисунок 4). 

 

Рисунок 4 

Світлофори типу 2 треба обладнувати табличкою білого кольору із 

зображенням чорної стрілки (стрілок), що вказує напрямок (напрямки) 

руху, який (які) регулює даний світлофор (див. рисунок 4). Табличка 

повинна мати форму квадрата із стороною 400 мм. Табличку розміщують 

під світлофором, допускається розміщувати табличку над світлофором. 

8.36 Транспортні світлофори типу 3 треба розміщувати під 

відповідними світлофорами виконань Т1. 1––Т1. 12. 

8.37 Транспортні світлофори типу 4 треба встановлювати на початку 

регульованої смуги над нею й повторювати так, щоб відстань між цими 

світлофорами забезпечувала видимість водіями транспортних засобів не 

менше двох послідовно встановлених світлофорів. 

8.38 Пішохідні світлофори треба розміщувати на тротуарах з обох 

сторін проїзної частини. За наявності острівця безпеки або 

розділювальної смуги –– і на них, якщо кількість смуг руху в одному 

напрямку більше чотирьох. 
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8.39 Транспортні світлофори типів 1 та 2 потрібно дублювати, якщо 

рух, що регулюється цими світлофорами, здійснюється двома і більше 

смугами і в конкретних умовах неможливо забезпечити виконання вимог 

для розпізнання сигналів відповідно до 8.32. 

8.40 Усі світлофори, встановлені на одному світлофорному об‘єкті 

(крім світлофорів типу 4), мають працювати у взаємозалежних режимах. 

Кожний світлофорний об'єкт, що входить у систему координованого 

регулювання рухом, повинен мати можливість працювати в 

Індивідуальному автоматичному режимі, незалежно від роботи інших 

світлофорних об'єктів. 

8.41 Під час роботи світлофорів треба дотримуватися такої 

послідовності вмикання сигналів: 

–– у транспортних світлофорах типів 1––3 та 8 –– червоний –– 

червоний з жовтим –– зелений –– жовтий –– червоний. Дозволено 

застосовувати послідовності: червоний –– зелений –– жовтий –– 

червоний, червоний –– жовтий –– зелений –– жовтий –– червоний; 

–– у транспортних світлофорах типів 4 –– послідовне вмикання 

червоного й зеленого сигналів відповідно до робочого режиму об’єкта. 

Світлофори типу 4 з жовтим сигналом у вигляді стрілки повинні мати таку 

послідовність: червоний –– зелений –– жовтий –– червоний; 

–– у транспортних світлофорах типу 5 –– відповідно до режиму 

роботи світлофорного об’єкта та напрямів руху маршрутних транспортних 

засобів загального користування; 

–– у транспортних світлофорах типів 6 і 7 –– поперемінне миготіння 

двох миготливих сигналів (миготіння одного сигналу в світлофорах 

виконань Т6.3, Т6.4, Т7.3, Т7.4); у світлофорі виконання  

Т6.5 –– поперемінне миготіння двох червоних сигналів під час заборони 

руху транспортних засобів через залізничний переїзд та миготіння 

місячно-білого сигналу у разі дозволу руху транспортних засобів через 
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залізничний переїзд. Кількість спалахів під час миготіння сингалів 

світлофорів повинна становити від 55 до 65 за хвилину, 

–– у пішохідних світлофорах, встановлених на пішохідних переходах, 

де пропускання транспортних та пішохідних потоків здійснюється в різні 

такти регулювання (безконфліктне регулювання) –– почергове вмикання 

червоного та зеленого сигналів відповідно до робочого режиму об’єкта. 

Вмикання зеленого сигналу, який дозволяє рух пішоходів через проїзну 

частину, повинно бути лише після ввімкнення червоного сигналу для 

транспортного потоку, який рухався нею. У пішохідних світлофорах, що 

встановлюють на пішохідних переходах, де пропускання транспортних і 

пішохідних потоків здійснюється одночасно відповідно до [2] (конфліктне 

регулювання) –– почерговим вмиканням червоного й зеленого сигналів 

відповідно до робочого режиму об’єкта. 

8.44 Режим роботи світлофорної сигналізації з використовуванням 

транспортних світлофорів типів 1––3 і пішохідних світлофорів повинен 

передбачати миготіння зеленого сигналу, у тому числі сигналу додаткової 

секції, протягом 3 с безпосередньо перед вимкненням. Таке саме 

миготіння повинно бути передбачено для нижнього місячно-білого сигналу 

у світлофорах типу 5. 

Частота миготіння сигналів повинна дорівнювати 1 Гц (допускається 

відхилення ± 10 %). 

8.45 Проміжок часу, необхідний для перетинання пішоходами 

проїзної частини (tпіш), розраховують за формулою: 

                                                             (1) 

а його структура має такі проміжки часу циклу світлофорного регулювання: 

                 ,                                        (2) 

                 ,                                       (3) 

де     В –– ширина проїзної частини у місці переходу (м); 

Vпіш –– швидкість пішоходів на переході (1,3 м/с); 

tзел –– тривалість зеленого сигналу для пішоходів (с); 
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tзм –– тривалість миготіння зеленого сигналу (Зс); 

tпр –– проміжок часу перехідного інтервалу між закінченням миготіння 

зеленого сигналу для пішоходів та початком зеленого сигналу 

конфліктного напрямку, але не повинна перевищувати 5 с (тобто повинна 

мати одне із таких значень: 3; 4 або 5 с). 

8.46 Якщо вводити в режим світлофорного регулювання складний 

перехідний інтервал або окрему фазу регулювання з «раннім 

відсіканням», то дублюючі світлофори для напрямку, який «відсікають» 

встановлювати не потрібно (див. рисунок 5). 

8.47 Під час регулювання руху транспортними світлофорами 

виконань Т1.4––Т1.15 не можна допускати постійної дії якої-небудь 

комбінації сигналів (наприклад, червоного з сигналом додаткової секції). 

8.48 Транспортні світлофори типів 1––3 та 9 переводять у режим 

миготіння жовтого сигналу в період зниження інтенсивності руху до 

значень менше ніж 50 % для умов 1 і 2 згідно з 8.20 та для умов 8.21. 

Частота миготіння жовтого сигналу повинна дорівнювати 1 Гц 

(допускається відхилення ± 10 %). 

Дозволяється не переводити вказані світлофори в режим миготіння 

жовтого сигналу з урахуванням вимог безпеки дорожнього руху. 

 

Рисунок 5  
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ДОДАТОК А 

(обов’язковий) 

ТИПИ ТА ВИКОНАННЯ 
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Тип 8 
 

 
Т8.1 

 
Т8.2 

 
ПІШОХІДНІ СВІТЛОФОРИ 

Тип 1 
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ДОДАДОК Б 
(обов’язковий) 

 
ЗОБРАЖЕННЯ СИМВОЛІВ СВІТЛОФОРІВ НА МАСШТАБНІЙ СІТЦІ 

Транспортні світлофори 
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Пішохідні світлофори 
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ДОДАТОК В 
(обов’язковий) 

 

ЗОБРАЖЕННЯ ТА РОЗМІРИ ТАБЛИЧКИ ІЗ СТРІЛКОЮ ЗЕЛЕНОГО 

КОЛЬОРУ, ЯКА ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ НА РІВНІ ЧЕРВОНОГО СИГНАЛУ 

СВІТЛОФОРІВ Т1.1 – Т1.3 

Табличка, що застосовується зі світлофорами з діаметром вихідної 

апертури 200 мм 

 

 
 

Табличка, що застосовується зі світлофорами з діаметром вихідної 

апертури 300 мм 
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Приклад застосування таблички зі світлофорами 
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ДОДАТОК  Г 
(довідковий) 

БІБЛІОГРАФІЯ 

1 Закон України «Про автомобільні дороги»  

2 Постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306 «Про 

Правила дорожнього руху» 

3 НПАОП 0.00-7.14-17 Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час 

використання виробничого обладнання працівниками 

4 ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні 

положення, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України  від 

30.11.2018 № 327 

5 ДБН В.2.3-5:2018 Вулиці та дороги населених пунктів, затверджені 
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