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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

 

ДСТУ ХХХХ:202Х 
 

Безпека дорожнього руху 
 

ОГОРОЖА ДОРОЖНЯ БАР’ЄРНОГО ТИПУ 
Загальні технічні умови 

 

Road Safety 
BARRIER TYPE ROAD FENCE 

General Technical conditions 
 

Чинний від 202_ – __– __ 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

1.1 Цей стандарт поширюється на дорожні огорожі першої групи, 

бар'єрного типу згідно з ДСТУ 8751, які призначені для запобігання з'їзду 

транспортного засобу у небезпечну зону. 

1.2 Місця встановлення огорожі першої групи визначені ДСТУ 8751. 

1.3 Цей стандарт установлює вимоги щодо призначення, міцності 

конструкції, а також загальні технічні вимоги до дорожньої огорожі 

бар'єрного типу (далі огорожі) та порядок їх застосування відповідно до 

дорожньої обстановки і умов руху транспортних засобів. 

1.4 Вимоги цього стандарту потрібно враховувати при проєктуванні, 

будівництві, ремонті та утриманні автомобільних доріг загального 

користування, вулиць і доріг населених пунктів, штучних споруд.  

1.5 Цей стандарт може бути використано як регламентні технічні 

умови для оцінювання відповідності згідно з [3]. 

1.6 Цей стандарт не поширюється на огорожі дорожні тимчасові, 

вимоги до яких регулюються згідно з ДСТУ 7168.  
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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 3587:202Х Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги. 

Вимоги до експлуатаційного стану 

ДСТУ 4050-2001 Спецодяг сигнальний. Жилети. Технічні умови 

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

технічні умови. Правила застосування  

ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. 

Порядок здійснення операцій 

ДСТУ 4462.3.02:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. 

Пакування, маркування і захоронення відходів. Правила перевезення 

відходів. Загальні технічні та організаційні вимоги 

ДСТУ 7168:2010 Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні 

тимчасові. Загальні технічні умови 

ДСТУ 8537:2015 Безпека дорожнього руху. Екрани 

протизасліплювальні. Загальні технічні умови 

ДСТУ 8540:2015 Прокат листовий гарячекатаний. Сортамент 

ДСТУ 8749:2017 Безпека дорожнього руху. Огородження та 

організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт 

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 8828:2019 Пожежна безпека. Загальні положення  

ДСТУ Б А.1.1-100:2013 Автомобільні дороги. Терміни та визначення 

понять 
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ДСТУ-Н Б А.1.1-81:2008 Основні вимоги до будівель і споруд. 

Настанова із застосування термінів основних вимог до будівель і споруд 

згідно з тлумачними документами Директиви Ради 89/106/ЄЕС 

ДСТУ-Н Б А.1.1-89:2008 Настанова. Керівний документ К. Системи 

оцінки відповідності, роль та завдання нотифікованих органів у сфері 

директиви стосовно будівельних виробів 

ДСТУ Б А.1.2-2:2009 Оцінювання відповідності у будівництві згідно з 

Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Порядок 

оцінювання відповідності продукції встановленим вимогам 

ДСТУ Н Б А.1.2-6:2010 Оцінювання відповідності у будівництві згідно 

з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. 

Настанова з порядку проведення оцінки відповідності із застосуванням 

розрахункового методу підтвердження відповідності 

ДСТУ EN 10346:2014 Вироби плоскі сталеві з покривом, нанесеним 

методом безперервного гарячого занурювання. Технічні умови постачання 

ДСТУ EN ISO 13385-1:2018 (EN ISO 13385-1:2011, IDT;                    

ISO 13385-1:2011, IDT) Технічні вимоги до геометричних параметрів 

продукції (GPS). Прилади для лінійних та кутових вимірювань. Частина 1. 

Штангенциркулі. Проектні та метрологічні характеристики 

ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) Системи управління 

якістю. Вимоги. 

ДСТУ ISO 12944-4:2019 (ISO 12944-4:2015, IDT) Фарби та лаки. 

Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими 

системами. Частина 4. Типи поверхні та її готування  

ДСТУ ISO 12944-5:2019 (ISO 12944-5:2018, IDT) Фарби та лаки. 

Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими 

системами. Частина 5. Захисні лакофарбові системи 

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. 
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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]: безпека автомобільних доріг, проїзна частина, смуга 

відведення, штучна споруда; 

–– у [2]: автобус, автомагістраль, автомобільна дорога, вулиця 

(дорога), вантажний автомобіль, дорожні умови, дорожня обстановка,  

міст, острівець безпеки, пасажир, проїзна частина, розділювальна смуга, 

смуга руху, темна пора доби, транспортний засіб, тротуар, узбіччя, 

учасник дорожнього руху, шляхопровід; 

–– у ДБН В.2.3-4 [7]: автомобіль розрахунковий, лівий віднесений 

поворот (ЛВП), транспортна розв’язка; 

–– у ДБН В.2.3-5 [8]: вулиці населених пунктів, дороги населених 

пунктів; 

–– у ДСТУ 8751: бордюр, висота огородження, динамічний прогин, 

зазор безпеки, зона (ділянка) небезпечна, пристрій амортизаційний 

(дорожній), робоча ширина стримувальної системи (робоча ширина), 

система стримувальна транспортна (система стримувальна); 

–– у ДСТУ Б А.1.1-100: водопропускна труба, земляне полотно, 

крайка проїзної частини, крива у плані, кювет, насип, організація 

дорожнього руху, смуга відведення, технічні засоби організації дорожнього 

руху. 

Нижче наведено терміни, додатково вжиті в цьому стандарті, та 

визначення позначених ними понять: 

3.1 автопотяг 

Комбінований вантажний транспортний засіб у складі сідлового 

тягача та напівпричепа  
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3.2 ASI (індекс інерційного перевантаження) 

Показник, призначений для визначення ступеня ураження водія та 

пасажирів внаслідок зміни положення всередині транспортного засобу під 

час наїзду на дорожню стримувальну систему  

3.3 балка (секція балки) 

Конструктивний елемент огорожі бар’єрного типу спеціального 

профілю, що зменшує пошкодження автомобіля під час контакту з 

виступаючою його частиною, який призначений для утримання 

транспортних засобів у межах земляного полотна   

3.4 висота огорожі  

Відстань по вертикалі між верхньою поверхнею огорожі і рівнем 

поверхні узбіччя, розділювальної смуги, дорожнього покриття біля основи 

огорожі з боку проїзної частини 

3.5 ділянка огорожі початкова, кінцева (ділянка початкова, 

кінцева) 

Додаткова частина стримувальної системи, розташована перед та 

після робочої ділянки огорожі (за напрямком руху автомобіля) та 

призначена для закріплення (анкерування) робочої ділянки огорожі та 

прикриття торця балки 

3.6 ділянка огорожі робоча (ділянка робоча) 

Основна частина огорожі, функцією якої є сприйняття, розподіл та 

передача на інші елементи огорожі ударного навантаження у разі наїзду 

транспортного засобу  

3.7 консоль, консоль-розпірка 

Конструктивний елемент робочої ділянки огорожі, який з’єднує балку 

і стояк, підтримує балку у вертикальному положенні та запобігає її 

опусканню під час наїзду транспортного засобу на огорожу 

3.8 масивна перешкода 

Опори шляхопроводу, естакади, консольні і рамні опори 

інформаційно-вказівних дорожніх знаків, опори стаціонарного штучного 
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освітлення та зв'язку, дерева діаметром стовбура понад 0,10 м на висоті 

від 1,0 м до 1,5 м тощо 

3.9 огорожа бар'єрного типу 

Система транспортна стримувальна (система стримувальна), яка 

складається із окремо розташованих стояків та суцільної балки (балок) 

огорожі, закріпленої (закріплених) на стояках, і призначена для 

запобігання з'їзду транспортних засобів за межі земляного полотна за 

наявності масивних та небезпечних перешкод, для запобігання виїзду на 

тротуар чи на зустрічну смугу руху 

3.10 перехідна конструкція 

З'єднувальна ланка між двома огорожами бар'єрного типу різних 

конструкцій та/або з різними його характеристиками 

3.11 сідловий тягач 

Вид автомобільного тягача з напівпричепом, що приєднується до 

автомобіля за допомогою спеціального сідельно-зчіпного пристрою (сідла) 

3.12 стояк 

Конструктивний елемент огорожі, призначений підтримувати балку 

безпосередньо або через консоль на визначеній висоті та забезпечувати 

розрахунковий динамічний прогин огорожі 

3.13 стримувальна здатність 

Можливість огорожі стримати транспортний засіб у межах земляного 

полотна, штучної споруди, запобігаючи їх перекидання чи переїзд через 

огорожу або зіткнення з масивною перешкодою 

3.14 швидкість дозволена 

Максимальна швидкість транспортних засобів, встановлена 

Правилами дорожнього руху та проєктом (схемою) організації дорожнього 

руху для даної ділянки автомобільної дороги, вулиці. 
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4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ 

У цьому стандарті вжито такі познаки та скорочення: 

АЗС –– автозаправна станція; 

ГЗС –– газозаправна станція; 

ДД –– дорожня двобічна огорожа; 

ДО –– дорожня однобічна огорожа; 

ЕЗС –– електрозарядна станція;  

ЛВП –– лівий віднесений поворот; 

МД –– мостова двобічна огорожа: 

МО –– мостова однобічна огорожа; 

НД –– нормативний документ; 

ОДР –– організація дорожнього руху; 

ТЗ –– транспортний засіб; 

ТУ –– технічні умови; 

ASI –– індекс інерційного перевантаження; 

D –– динамічний прогин; 

W –– робоча ширина стримувальної системи (робоча ширина). 

5 КЛАСИФІКАЦІЯ  

5.1 Відповідно до ДСТУ 8751 огорожі першої групи бар'єрного типу 

(далі огорожі), залежно від місця розташування, поділяються на підгрупи: 

–– дорожні однобічні (ДО), призначені для розміщення на узбіччі, 

тротуарі, а також по краю розділювальної смуги, напрямного острівця чи 

острівця безпеки; 

–– дорожні двобічні (ДД), призначені для розміщення по центру 

розділювальної смуги або на проїзній частині; 

–– мостові однобічні (МО), призначені для розміщення в межах 

габариту або на тротуарі моста, шляхопроводу, естакади, тунелю; 

–– мостові двобічні (МД), призначені для розміщення по центру 

штучної споруди. 



прДСТУ XXXX:202Х 

8 

5.2 Огорожі бар'єрного типу класифікують за марками. Марка 

конструкції огорожі складається з цифрового позначення її характеристик 

(рисунок 5.1). 

 
Примітка. В позначенні марки огорожі зазначають стримувальну здатність, динамічний прогин (D) та 

робочу ширину (W), визначені натурними випробуваннями. 

Рисунок 5.1 –– Позначення марки огорожі  

5.2.1 Тип профілю балки позначають цифрами: 1 –– овальний 

однохвильовий, 2 –– овальний двохвильовий, 3 –– не овальний 

однохвильовий, 4 –– не овальний двохвильовий, 5 –– коробчастий 

замкнений, 6 –– коробчастий замкнений подвійний, 7 –– коробчастий 

замкнений потрійний, 8 –– коробчастий незамкнений (таблиця А.1 додатка 

А). 

5.2.1.1 У разі застосування в конструкції огорожі балок різного типу, в 

позначенні зазначається основний тип профілю балки і загальна кількість 

балок з літерою «с». 

5.2.1.2 У разі застосування в конструкції огорожі додаткової балки 

для захисту мотоциклістів згідно з 11.1.18 ДСТУ 8751 до цифрового 

позначення загальної кількості балок на стояку (без врахування 

додаткової балки) додають літеру «м».  

Якщо, в умовному позначенні загальної кількості балок є позначення 

літерою «с», літеру «м» вказують після неї без інтервалу –– «см». 

5.2.2 Ділянки стримувальної системи позначають: «Н» –– початкова, 

«П» – перехідна, «К» –– кінцева, робоча ділянка –– у вигляді цифрового 

позначення кроку її стояків або у загальному вигляді –– літерою «S». 

Приклади наведено на рисунках Б.1 а), б), в), г) додатка Б. 

5.2.3 Крок стояків у метрах позначають цифрами без зазначення 
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розмірності. За умов встановлення огорожі на цоколі або над огорожею 

парапетного типу (далі –– на цоколі) перед позначенням кроку стояків 

повинна бути літера «Ц». 

5.2.4 Консоль однобічної огорожі (за наявності) позначають літерами 

«КЖ», консоль-розпірку двобічного –– «КР» (перед зазначенням кроку 

стояків). 

5.2.5 Стримувальну здатність (у кілоджоулях), динамічний прогин (D) 

і робочу ширину (W) огорожі (у метрах) позначають через дріб без 

зазначення розмірності. 

5.3 Приклади умовного позначення стримувальної системи: 

–– початкова ділянка дорожньої однобічної огорожі, без консолі, з 

однією балкою овального однохвильового профілю, кроком стояків 2 м 

для робочої ділянки із стримувальною здатністю 460 кДж, динамічним 

прогином (D) 0,9 м, робочою шириною (W) 1,1 м: 

11ДО-Н-2,0.460/0,9/1,1.ДСТУ ...; 

–– робоча ділянка дорожньої однобічної огорожі, без консолі 

розпірки, з однією балкою овального двохвильового профілю та 

додатковою балкою для мотоциклістів, кроком стояків 2,4 м, 

стримувальною здатністю 460 кДж, динамічним прогином (D) 0,9 м, 

робочою шириною (W)1,3 м: 

21мДО-2,4.460/0,9/1,3.ДСТУ ...; 

–– робоча ділянка дорожньої двобічної огорожі, без консолі розпірки, 

з двома окремими балками коробчастого замкнутого профілю, кроком 

стояків 3,6 м, стримувальною здатністю 80 кДж, динамічним прогином (D) 

1,3 м, робочою шириною (W)1,8 м: 

52ДД-3,6.80/1,3/1,8.ДСТУ ...; 

–– робоча ділянка мостової однобічної огорожі на цоколі, без 

консолі, з двома балками одно хвильового овального профілю, кроком 

стояків 2,4 м, стримувальною здатністю 560 кДж, динамічним прогином (D) 

0,6 м, робочою шириною (W) 0,9 м: 
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12МО-Ц-2,4.560/0,6/0,9.ДСТУ ...; 

–– робоча ділянка мостової двобічної огорожі з консолями-

розпірками, з трьома балками (однією балкою однохвильового не 

овального профілю, однією балкою коробчастого замкненого і однією 

балкою коробчастого незамкненого профілю), кроком стояків 2,0 м, 

стримувальною здатністю 460 кДж, динамічним прогином (D) 0,9 м, 

робочою шириною (W)1,6 м: 

33сМД-КР-2,0.460/0,9/1,6.ДСТУ ... . 

6 ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 

6.1 Вимоги щодо призначеності 

6.1.1 Застосування, розташування та вимоги до експлуатації огорожі 

дорожньої бар'єрного типу повинні відповідати розділу 11 ДСТУ 8751 та 

цьому стандарту. Огорожа бар’єрного типу призначена для запобігання 

ненавмисного виїзду за межі проїзної частини чи земляного полотна ТЗ, 

які, рухаючись з дозволеною швидкістю, змінили напрямок руху. 

6.1.2 Огорожу використовують для створення надійного бар'єру, 

який: 

а) перешкоджатиме: 

–- ненавмисному з’їзду ТЗ із земляного полотна, проїзної частини 

автомобільної дороги, вулиці, штучної споруди; 

–– зіткненню із зустрічним ТЗ; 

–– наїзду ТЗ на масивну перешкоду, острівець безпеки. 

б) забезпечить захист: 

–– водія та пасажирів ТЗ від тяжких наслідків у результаті скоєння 

дорожньо-транспортної пригоди;  

–– пішоходів і велосипедистів, що рухаються тротуаром чи 

велосипедною доріжкою; 

–– масивних перешкод чи об'єктів, що розташовані поруч з 

дорогою. 
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6.1.3 Під час контакту з огорожею ТЗ не повинен: 

–– перевертатися через огорожу; 

–– розвертатися у горизонтальній площині із збільшенням кута 

наїзду; 

–– отримати проникнення елементів конструкції огорожі до салону; 

–– спричинити деформацію салону автомобіля, яка може призвести 

до серйозних травм водія та пасажирів. 

6.1.4 Конструкція огорожі та фактура його робочої поверхні повинна 

бути однорідною та максимально гладкою і під час контакту з ТЗ 

забезпечувати мінімальний коефіцієнт поздовжнього ковзання та 

загальний індекс інерційного перевантаження АSІ ≤ 1,0. 

6.1.5 Взаємодія ТЗ з огорожею повинна завершитись його зупинкою 

або виїздом у бік смуги руху під кутом до огорожі та із швидкістю, які 

менші ніж під час первинного контакту. 

6.2 Вимоги щодо надійності 

6.2.1 Надійність конструкції огорожі повинна бути визначена 

висновками розрахункового наїзду різних типів ТЗ та підтверджена 

натурними випробуваннями. 

6.2.2 Під час розрахункового наїзду на робочу ділянку огорожі не 

повинно бути розриву балки. 

6.2.3 Під час наїзду на огорожу МО, МД не повинно бути пошкоджень 

елементів несучої конструкції штучної споруди; під час наїзду на огорожу 

на цоколі, крім того, руйнувань цоколя, огорожі парапетного типу. 

6.2.4 Під час розрахункового наїзду легкового автомобіля на огорожу 

МО, МД не повинно бути: 

–– відриву балки від консолі (консолі-розпірки); 

–– відриву консолі (консолі-розпірки) від стояка; 

–– розриву жодного елемента огорожі. 

6.2.5 У разі розрахункового наїзду вантажного автомобіля або 
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автобуса в огорожі МО, МД не повинно бути: 

–– відриву стояка від закладних деталей в несучих конструкціях 

споруди (допускаються пластичні деформації в болтовому з’єднанні); 

–– пошкодження анкера закладних деталей; 

–– руйнування бетону цоколя, на якому встановлений (закріплений) 

стояк. 

6.2.6 У разі розрахункового наїзду автопоїзду на огорожу МО, МД не 

повинно бути руйнувань: 

–– анкера закладних деталей; 

–– конструкції дорожнього одягу в зоні розміщення закладних 

деталей; 

–– плити проїзної частини в місці кріплення стояка. 

6.2.7 Конструкція огорожі повинна бути ремонтопридатна. У разі її 

поновлення після наїзду ТЗ показники міцності повинні бути не нижчі 

встановлених цим стандартом. 

6.2.8 Після контакту з ТЗ елементи огорожі не повинні попадати на 

проїзну частину та створювати перешкоду або небезпеку для руху. 

6.3 Вимоги щодо вибору марки огорожі  

6.3.1 Вихідними даними для проєктування марки конструкції огорожі  

є перспективна на десять років інтенсивність руху та склад транспортного 

потоку, складність умов руху згідно з таблицями 6.3 та В.1 додатка В та 

дорожня обстановка на ділянці застосування стримувальної системи, 

згідно з якими повинно бути визначено довжину робочої ділянки огорожі, 

допустимий мінімальний динамічний прогин (D) та максимальна робоча 

ширина (W), рівень стримувальної здатності з урахуванням типу 

розрахункових наїздів (таблиці 6.1, 6.2). 

Примітка. Показники динамічного прогину (D) і робочої ширини (W) (додаток Г) дають можливість вибрати 

потрібну марку конструкції огорожі, в залежності від складності умов руху (додаток В) та відстані до масивних 
перешкод чи небезпечної зони (за їх наявності), щоб огорожа виконувала свою функцію.  
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Таблиця 6.1 –– Рівень стримувальної здатності та типи 
розрахункових наїздів на огорожу 

Рівень стримувальної 
здатності 

Стримувальна 
здатність,кДЖ, не 

менше ніж 

Тип розрахункового наїзду 
(відповідно до таблиці 6.2) для 

проєктування конструкції 
огорожі 

Нормальний N1 43 ТВ31 

N2 82 ТВ32+ТВ11 

Високий H1 128 ТВ42+ТВ11 

H2 280 ТВ51+ТВ11 

H3 460 ТВ61+ТВ11 

Найвищий H4a 560 ТВ71+ТВ11 

H4b 720 ТВ81+ТВ11 

Таблиця 6.2 –– Параметри розрахункових наїздів  

Тип 
наїзду 

Швидкість, 
км/год 

Кут 
наїзду, 
градус 

Маса ТЗ, 
кг 

Тип ТЗ 

TB11 100 20 900 легковий автомобіль 

TB31 80 20 1500 легковий автомобіль 

TB32 110 20 1500 легковий автомобіль 

TB42 70 15 10000 вантажний автомобіль 

TB51 70 20 13000 автобус 

TB61 80 20 16000 вантажний автомобіль 

TB71 65 20 30000 вантажний автомобіль 

TB81 65 20 38000 автопотяг 

6.3.2 Для проєктування марки конструкції огорожі необхідно 

приймати рівень стримувальної здатності відповідно до таблиці 6.3, 

залежно від дозволеної швидкості, а також складності умов руху, 

визначених характеристикою ділянки дороги відповідно до таблиці В.1 

додатка В.  

Дозволено приймати рівень стримувальної здатності на одну 

градацію вищий ніж зазначено в таблиці 6.3 за умови забезпечення ASI. 

Таблиця 6.3 – Рівень стримувальної здатності огорожі  
в залежності від складності умов руху  

Дозволена 
швидкість, км/год 

Характеристика 
складності умов руху 

(відповідно до таблиці 
В.1 додатка В) 

Рівень стримувальної здатності 
(відповідно до таблиці 6.1)  

для огорожі групи 

ДО, ДД, МД МО 

  60 та менше 

легкі N1*), N2 N2*), H1 

утруднені 
N2*), H1 

H1 

небезпечні H2 

від  61 до 90 

легкі H1 H2 

утруднені H2 
H3 

небезпечні H3 
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більше ніж 90 

легкі H2 
H4a 

утруднені H3 

небезпечні H4a H4b**) 

*) Вид навантаження приймають, якщо транспортний потік складається з легкових автомобілів. 

**) На штучних спорудах автомагістралей треба приймати рівень стримувальної здатності H4b 

незалежно від умов руху на них. 
Примітка. За умови викладення в декількох НД різних вимог по окремим питанням щодо 

застосування рівня стримувальної здатності потрібно керуватися більш жорсткими вимогами. 

6.3.2.1 На розділювальній смузі автомобільних доріг з дозволеною 

швидкістю руху більш ніж 60 км/год потрібно проєктувати огорожу зі 

стримувальною здатністю не менше ніж Н2 незалежно від умов руху на 

них.  

6.3.2.2 На небезпечних ділянках (наприклад, у зоні розташування 

АЗС, ГЗС ЕЗС, майданчиків для стоянки ТЗ і відпочинку учасників 

дорожнього руху згідно з ГБН В.2.3-37641918-549 [9]), розташованих 

вздовж автомагістралей, потрібно проєктувати огорожу зі стримувальною 

здатністю не менше ніж H4b. 

6.3.3 Розрахунок конструкції огорожі МО, МД на існуючій штучній 

споруді потрібно виконувати з урахуванням визначених місць розміщення 

стояків, які забезпечують мінімальне послаблення несучих конструкцій 

споруди від встановлення огорожі. 

6.3.4 Кріплення балки (балок) до стояків початкової і кінцевої ділянок 

огорожі, а також балки робочої ділянки огорожі на цоколі висотою понад 

0,3 м потрібно передбачати без консолей (консолей-розпірок). 

Необхідність застосування консолі (консолі-розпірки) та їх конструкція 

визначають розрахунком.  

Мінімальна відстань від балки до стояка огорожі ДО, МО (довжина 

консолей) повинна прийматись 0,2 м, між балками огорожі ДД та МД 

(довжина консолей-розпірок) –– 0,6 м. 

6.3.5 В огорожі з однією балкою відстань від низу балки до рівня 

поверхні проїзної частини, розділювальної смуги, узбіччя під нею з боку 

проїзної частини повинна прийматись у межах від 0,3 м до 0,5 м. 

6.3.6 Висоту огорожі ДО, ДД та МД потрібно приймати згідно з 6.1.1 
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а) ДСТУ 8751, огорожі МО –– згідно з таблицею 6.4. Для огорожі на цоколі 

потрібно приймати висоту, що складається з висоти цоколя або огорожі 

парапетного типу та висоти металевої балки, але не меншою ніж 

визначено цим пунктом. 

Огорожі ДД та МД дозволено облаштовувати екранами 

протизасліплювальними згідно з ДСТУ 8537 для переривання променя 

світла фар зустрічного автомобіля у темну пору доби. 

Таблиця 6.4 –– Мінімальна висота огорожі МО 

Категорія автомобільних доріг 
загального користування згідно з              
ДБН В.2.3-4 [7], характеристика 
вулиць і доріг населених пунктів 

згідно ДБН В.2.3-5 [10] 

Складність 
умов руху 

(відповідно до 
таблиці В.1 
додатка В) 

На штучній споруді тротуар 
або службовий прохід 
 

в наявності відсутній 

Дороги I категорії,  
вулиці і дороги з розділювальною 

смугою 

легкі 0,9 1,1 

утруднені 1,1 1,3 

небезпечні 1,1 1,5 

  Дороги II-V  категорії,  
вулиці і дороги без розділювальної 

смуги 

легкі 0,8 0,9 

утруднені 0,8 0,9 

небезпечні 0,9 1,1 

6.3.7 Під час розрахунку конструкції огорожі потрібно приймати, що 

контакт ТЗ з нею відбувається на висоті 0,6 м. 

6.3.8 Розрахунки виконують за умов, що огорожа розташована на 

прямій горизонтальній ділянці дороги. Поперечний похил покриття в місці 

контакту ТЗ з огорожею не враховують. 

6.3.9 Допустима величина робочої ширини (W) балки огорожі під час 

розрахункового наїзду не повинна перевищувати величин, наведених у 

таблиці 6.5.  

Таблиця 6.5 –– Допустима величина робочої ширини (W) огорожі  
під час розрахункового наїзду 

Група огорожі Допустима величина робочої ширини (W), не більше ніж: 

ДО 
    мінімальної відстані від місця встановлення огорожі до початку 
небезпечної зони, вибирають з ряду, м: 
0,6; 0,8; 1,0; 1,3; 1,7; 2.1; 2,5; 3,5 

МО 

    0,6 м –– якщо огорожу встановлюють на тротуарі або між 
проїзною частиною і тротуаром, шириною менше ніж 1,0 м або 
тротуар відсутній; 
    0,8 м –– якщо огорожу встановлюють між проїзною частиною і 
тротуаром шириною 1,0 м і більше  
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ДД, МД 
    1,0 м –– якщо огорожу встановлюють на розділювальній смузі 
шириною менше ніж 3,0 м або вона відсутня; 
     1,3 м –– якщо розділювальна смуга має ширину 3,0 м і більше  

Примітка. Показник робочої ширини (W) дає можливість визначити відстань встановлення огорожі до 
небезпечної зони, щоб огорожа виконувала свою функцію. 

6.4 Конструктивні вимоги 

6.4.1 Огорожа повинна відповідати вимогам цього стандарту, ТУ та 

комплекту документації, розроблених, погоджених та затверджених у 

встановленому порядку, мати паспорт та протокол натурних випробувань 

(або завірену у встановленому порядку копію), що підтверджує 

стримувальну здатність конструкції, динамічний прогин (D), робочу 

ширину (W). 

6.4.2 Конструкція огорожі, довжина початкової і кінцевої ділянок, крок 

стояків та спосіб їх встановлення повинні забезпечувати вимоги цього 

стандарту щодо призначеності та надійності, динамічного прогину (D), 

робочої ширини (W), стримувальної здатності системи, в якій огорожа 

використовується. 

6.4.3 Довжину початкової і кінцевої ділянок огорож ДО і ДД 

визначають розрахунком за умов забезпечення динамічного прогину (D) 

та робочої щирии (W) балки (балок) на початку і в кінці робочої ділянки. 

Мінімальна їх довжина наведена в таблиці 6.6. 

Таблиця 6.6 –– Мінімальна довжина початкової і кінцевої ділянок 
огорожі 

Рівень 
стримувальної 

здатності 

Довжина ділянки огорожі, м 

ДО 
ДД 

початкової (ДО-Н) кінцевої (ДО-К) 

N1 2* 2* 2* 

N2 4* 2* 4* 

Н1 6 4 6 

Н2 8 6 8 

Н3 12 8 12 

Н4a, Н4b 15 12 14 
*) У разі навантаження N1 і N2 дозволено починати (закінчувати) робочу ділянку огорожі ДО кінцевими 

елементами, огорожі ДД – кінцевими елементами або амортизаційними пристроями  
 

6.4.4 Профіль балки та стояків початкової і кінцевої ділянок огорожі 

повинен бути таким же, як і для робочої ділянки. 
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6.4.5 Стояки початкової і кінцевої ділянок огорожі ДО повинні мати 

між собою діагональний зв’язок, а балки – кінцеві елементи. Допускається 

відсутність зв’язку між стояками та відсутність кінцевих елементів у разі 

поступового зниження балки цих ділянок до поверхні узбіччя, 

розділювальної смуги або дорожнього покриття. 

6.4.6 Початкова ділянка огорожі ДО повинна бути поступово 

відведена в бік від смуги руху на відстань, що зазначена в таблиці 6.7, як 

показано на рисунку Д.1 додатка Д. 

Таблиця 6.7 –– Відстань відведення секції балок початкової ділянки 
огорожі ДО при кроку стояків 2 м 

Позначення відстані на 
рисунку Д.1 додатка Д 

К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 

Відстань до робочої 
ділянки, м 

2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 

Відстань відведення, м 0,08 0,22 0,46 0,78 1,15 1,56 2,00 
Допустиме відхилення, м, ± 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 

6.4.7 Балки початкової (кінцевої) ділянки огорожі ДД повинні бути 

поступово знижені до поверхні розділювальної смуги, дорожнього 

покриття або закінчуватися амортизаційними пристроями. 

6.4.8 Секції балки визначеного профілю згідно з додатком А потрібно 

виготовляти з прокату листового згідно з ДСТУ 8540 або НД на інші 

матеріали відповідно до ТУ розроблених, узгоджених та затверджених у 

встановленому порядку. 

Допустиме відхилення прямої секції балки від прямолінійності в 

просторі не повинно перевищувати 3 мм на 1000 мм. 

6.4.9 Профіль та поперечні розміри балки повинні відповідати 

вимогам призначеності відповідної групи огорожі. Міцність на розрив 

стрічки з’єднаних між собою секцій балки повинна забезпечити 

стримувальну здатність огорожі (системи) та допустиму величину робочої 

ширини (W) згідно з таблицями 6.1 та 6.5 відповідно. 

6.4.10 Секції балок робочої ділянки огорожі, що призначені для 

встановлення на кривій у плані радіусом більше ніж 150 м або на 

вертикальній кривій радіусом більше ніж 500 м можуть бути виготовлені 



прДСТУ XXXX:202Х 

18 

прямими з дотриманням вимог їх транспортування та технології монтажу. 

Під час встановлення огорожі на кривій у плані радіусом менше ніж 

150 м або на вертикальній кривій радіусом менше ніж 500 м потрібно 

приймати довжину прямої секції балки згідно з таблицями 6.8 та 6.9 

відповідно. 

Таблиця 6.8 У метрах  Таблиця 6.9 У метрах 
Радіус кривої  
у плані 

Максимальна 
довжина прямої 

секції балки 

 Радіус 
вертикальної 
кривої  

Максимальна 
довжина прямої 

секції 

120 – 150 6,5  400 - 500 8,5 

80 – 120 4,5  300 - 400 6,5 

40 – 80 2,5  200 – 300 4,5 

   100 – 200 2,5 

Для кривих у плані радіусом менше ніж 40 м секції балок потрібно 

виготовляти криволінійними в горизонтальній площині, а для 

вертикальних кривих радіусом менше ніж 100 м – криволінійними у 

вертикальній площині. 

6.4.11 Довжина робочої частини секції балки повинна бути кратною 

кроку стояків.  

Якщо у мостової огорожі відстань між стояками різна, кожна секція 

балки підлягає цифровому позначенню, починаючи з кінцевої частини 

огорожі. 

6.4.12 З’єднання секцій балок потрібно передбачати в місці 

кріплення до балок консолі, консолі-розпірки або стояка. За необхідності, 

допускається одне з’єднання в іншому місці тільки на перехідній ділянці 

огорожі. Отвори для кріплення балки до консолі, консолі-розпірки або 

стояка повинні мати не менше ніж подвійний поздовжній розмір. 

6.4.13 З’єднання секцій балок між собою повинно передбачатися 

тільки за допомогою болтів. Допускається розміщення болтів на 

вертикальних частинах профілю балки, розташованих з боку проїзної 

частини дороги. 

6.4.14 Початкова за рухом транспорту частина секції балки повинна 

мати розміри і конфігурацію, що забезпечують щільне накладання на неї 
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кінцевої частини попередньої секції та збігання всіх отворів для кріплення. 

Вісь отворів секції балки повинна бути перпендикулярною до поверхні 

площини їх розміщення, похибка вимірювання ± 1 мм. 

6.4.15 Огорожа металева довжиною більше ніж 120 м повинна мати 

секцію (секції) балки для компенсації лінійного температурного 

розширення металу (надалі – компенсаційні балки). Поздовжній розмір 

отворів з’єднання цієї балки з стрічкою балок повинні бути більше трьох –– 

десяти діаметрів болтів. 

Компенсаційні балки в огорожі МО та МД потрібно розташовувати в 

місцях розміщення деформаційних (температурних) швів штучної споруди. 

6.4.16 Консолі та консолі-розпірки повинні мати конструкцію, яка 

здатна підтримувати балку у вертикальному положенні і не допускати її 

зниження у разі наїзду ТЗ. Довжина консолі та консолі-розпірки повинна 

бути не меншою ніж зазначена в 6.3.4. 

6.4.17 Консолі повинні мати отвори для кріплення до них балок 

(з’єднання балок) та отвори для кріплення самої консолі до стояка. 

6.4.18 Стояк повинен відповідати вимогам призначеності: 

утримувати балку безпосередньо або через консоль на відповідній висоті 

та забезпечувати вимоги 6.3.4 та 6.3.5. Верх стояка повинен бути нижчим 

від верхньої частини балки на відстань від  50 мм до 100 мм. 

6.4.19 Довжина стояка огорожі МО, МД визначається з урахуванням 

висоти елементів кріплення стояка до несучої конструкції штучної 

споруди. 

6.4.20 Застосування світлоповертальних елементів (катафотів) на 

лицьовій стороні огорожі повинно відповідати: колір, розміри та коефіцієнт 

світлоповертання згідно з (6.1.4 – 6.1.7) ДСТУ 2587; крок встановлення –– 

згідно з 10.1.7 ДСТУ 2587.  

Світлоповертальний елемент повинен бути закріплений на балці у 

місці, де він не створює перешкоду для ковзання ТЗ вздовж балки у разі 

наїзду. Дозволено прикріплення світлоповертального елемента до 
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кронштейна і встановлення останнього на консолі або стояку огорожі. 

6.4.21 Кінцевий елемент повинен мати закруглення радіусом від       

200 мм до 300 мм з кутом розвороту від 120° до 180° та конструкцію 

кріплення до передньої частини секції балки початкової ділянки або до 

задньої частини секції балки кінцевої ділянки огорожі. 

6.4.22 Кінцевий елемент виготовляють з такого ж профілю, що і 

секція балки або з сталі листової (для металевої огорожі), яка має таку ж 

товщину, що і секція балки, або більшу на (0,2 –– 1,0) мм. 

6.4.23 Елементи та деталі кріплення до несучої конструкції споруди 

стояка огорожі МО, МД повинні відповідати вимогам 6.2.5 та 6.2.6. 

6.4.24 Головки болтів та інших деталей кріплення, що з’єднують 

секції балок між собою та до консолі або стояка (та в інших випадках 

виходу головок болтів на лицьову поверхню балки) повинні мати овальну 

поверхню та мінімальну товщину за розрахунком. Під такі головки не 

допускається підкладати шайби, а також інші деталі або елементи 

огорожі. 

6.4.25 З’єднання консолі із стояком повинно бути виконаним за 

допомогою болта, шайби та гайки або іншим способом передбаченим ТУ. 

Шайба повинна бути встановлена під гайкою. Головка болта повинна бути 

всередині консолі. 

6.4.26 Всі металеві елементи огорожі та деталі кріплення повинні 

бути захищені від корозії згідно з ДСТУ ISO 12944-5 із урахуванням 

агресивності середовища, де вони встановлюються. Підготовка поверхні 

перед фарбуванням –– згідно з ДСТУ ISO 12944-4. 

Не потребують фарбування оцинковані (або зроблені з інших 

матеріалів, які стійкі до корозії) елементи огорожі та деталі кріплення. 

6.4.27 Матеріал захисту металевої огорожі від корозії повинен бути 

нанесений на підприємстві-виробнику. За потреби, фарба і лак згідно з    

ДСТУ ISO 12944-5 та вертикальна розмітка згідно з ДСТУ 2587, можуть 

бути нанесені на місці складання і встановлення огорожі. 
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Ґрунтовка, яка зазнала пошкодження, повинна бути відновлена 

перед нанесенням фарби, лаку. 

6.4.28 Підприємство-виробник металевої огорожі може 

застосовувати покриття балки, консолі, стояка речовиною, яка надасть 

надійного захисту металу від корозії і не погіршить їх естетичного вигляду. 

У разі використання цинкового гарячого покриття згідно з чинним НД, 

товщина шару цинку повинна бути не менше ніж 0,07 мм. 

6.5 Комплектність 

6.5.1 Підприємство-виробник повинно постачати огорожу в 

розібраному вигляді комплектно. 

6.5.2 До складу комплекту огорожі повинні входити елементи, 

виготовлені за одними ТУ та деталі кріплення в кількості, яка необхідна 

для створення стримувальної системи на конкретній ділянці           

(таблиця 6.10). 

Таблиця 6.10 

Найменування елемента огорожі 
Умовне 

позначення 
Група огорожі, до складу якого 

входить елемент 

Секція балки основна СБ ДО, ДД, МО, МД 

Секція балки компенсаційна (для 
металевої огорожі) 

СБК ДО, ДД, МО, МД (за потреби) 

Стояк дорожній СД ДО, ДД 

Стояк мостовий СМ МО, МД 

Консоль КЖ ДО, МО (за потреби) 

Консоль-розпірка КР ДД, МД (за потреби) 

Елемент кінцевий ЕК ДО, ДД 

Елемент світлоповертальний 
однобічний 

ЕС-1 ДО, ДД 

Елемент світлоповертальний 
двообічний 

ЕС-2 ДО, ДД, МО, МД 

6.5.3 Комплект постачання огорожі повинен бути складений з 

комплектів відповідних ділянок. 

6.5.4 До складу комплектів огорожі кожної марки надаються запасні 

елементи, в кількості не менше ніж двох секцій балок,  трьох стояків, трьох 

консолей, п’яти світлоповертальних елементів та відповідної кількості 

деталей (наборів) кріплення. 
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До комплекту, за потреби, вкладають запасні деталі кріплення та 

інструменти (якщо це передбачено підприємством-виробником). 

6.6 Маркування 

6.6.1 Кожний пакет та ящик повинен мати нанесене на ярлику 

маркування: 

–– назва підприємства-виробника чи його товарний знак, щоб 

ідентифікувати виробника; 

–– дату виготовлення (місяць, дві останні цифри року); 

–– найменування марки огорожі та ділянки або елемента, номера 

набору деталей кріплення; 

–– порядковий номер пакета (ящика); 

–– кількість елементів (наборів) в пакеті (ящику); 

–– маса пакета (ящика); 

–– тавро (штамп) відділу технічного контролю або підрозділу, який 

здійснив пакування; 

–– позначення ТУ та відмітка-запис про натурні випробування. 

Примітка. Підприємству-виробнику дозволено наносити зазначену, а також додаткову 

інформацію, графічним способом (у вигляді  штрих-коду, QR-коду). 

6.6.2 На ярлику пакета компенсаційних балок повинна бути нанесена 

діагональна смуга червоного або жовтого кольору шириною 40 мм з 

написом «компенсаційна», чорного кольору, стійким до стирання та 

вигорання, шрифтом згідно з ДСТУ 4100 висотою 30 мм. 

6.7 Пакування  

6.7.1 Елементи огорожі повинні бути зібрані в пакети за адресними 

прив'язками до ділянок автомобільної дороги. 

6.7.2 Укладання елементів у пакети і спосіб закріплення 

здійснюються відповідно до пакувального листа, схеми пакетування і 

укладання, розробленими підприємством-виробником огорожі. Маса 

одного пакета не повинна перевищувати 3 тонни. 
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6.7.3 Світлоповертальні елементи повинні бути упаковані та укладені 

в тару (ящик) відповідно до вимог підприємства-виробника. 

6.7.4 Деталі кріплення повинні бути обгорнуті в пакувальний 

матеріал згідно з НД та укладені в тару (ящик), передбачену 

підприємством-виробником. 

7 ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ 

7.1 Пожежна безпека приміщень по виготовленню елементів огорожі 

повинна відповідати вимогам ДСТУ 8828 та НАПБ А.01.001 [4]. 

7.2 Забезпечення безпечних умов завантаження, транспортування і 

розвантаження пакетів елементів огорожі та деталей у тарі повинно 

здійснюватися згідно з чинним НД. 

7.3 Під час встановлення та монтажу огорожі на автомобільній 

дорозі, штучній споруді, забезпечення безпеки дорожнього руху повинно 

відповідати вимогам ОДР в місцях проведення дорожніх робіт згідно з   

ДСТУ 8749, забезпечення охорони праці згідно з НПАОП 63.21-1.01 [6]. 

7.4 Робітники, залучені до роботи, попередньо повинні пройти 

інструктаж з охорони праці згідно з НПАОП 63.21-1.01 [6] та бути одягнені 

у сигнальний спецодяг згідно з ДСТУ 4050. 

8 ВИМОГИ ЩОДО ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ 

8.1 Відходи виробництва повинні бути зібранні і вивезені до місця їх 

організованого складування або включені у виробничий цикл. 

8.2 Тара і залишки використовуваних матеріалів, відходи, що 

з'явилися під час проведення робіт з установлення, демонтажу чи 

відновлення огорожі, підлягають утилізації згідно з ДСТУ 4462.3.01 та 

ДСТУ 4462.3.02. 
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9 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ 

9.1 Підтвердження відповідності конкретної конструкції огорожі 

вимогам призначеності і надійності згідно з 6.1 та 6.2 повинно бути 

здійснене натурними випробовуваннями її дослідної ділянки у складі 

стримувальної системи на спеціальному полігоні лабораторією, 

сертифікованою у встановленому порядку. 

9.2 Для перевірки відповідності елементів огорожі вимогам цього 

стандарту підприємство-виробник повинно проводити приймально-

здавальні та періодичні випробування відповідно до 14.2. 

9.3 Обсяг випробувань та їх періодичність повинні визначатись ТУ на 

конкретну марку огорожі або групу огорож. Періодичні випробовування 

повинні здійснюватися не рідше ніж один раз на 2 роки. 

9.4 Під час приймально-здавальних випробувань елементи огорожі 

підлягають контролю відповідно до розділу 14. 

9.5 Періодичним випробуванням підлягають випадково вибрані 

огорожі, які пройшли приймально-здавальні випробування. 

9.6 Якщо під час проведення періодичних випробувань буде 

виявлена невідповідність огорожі будь-якій технічній вимозі згідно з 6.4.1, 

6.4.2, 6.4.8, 6.4.10 –– 6.4.28 та підрозділам 6.5 –– 6.7, приймання виробів 

повинно бути припинено до усунення причин виникнення недоліків. 

10 МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ 

10.1 Контроль елементів огорожі (якості оброблення, складання, 

фарбування, комплекту постачання, маркування, пакування) здійснюється 

візуально. 

10.2 Контроль товщини заготовок елементів огорожі і їх деталей 

(балки, стояка, консолей) а також розмірів отворів повинен бути 

здійснений штангенциркулем згідно ДСТУ EN ISO 13385-1 (діапазон 

вимірювання від 0 мм до 200 мм, похибка вимірювання ± 0,05 мм). 

10.3 Контроль якості зварних швів і їх розмірів повинен бути 
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проведений згідно з чинними НД. 

10.4 Контроль якості антикорозійного покриття повинен бути 

проведений згідно з ДСТУ EN 10646, ДСТУ ISO 12944-4,                       

ДСТУ ISO 12944-5. 

10.5 Контроль відхилення від прямолінійності секції балки в просторі 

(згідно з 6.4.8) повинен бути проведений лінійкою перевірочною (довжина         

1000 мм, тип ШМ згідно з чинних НД). Лінійку встановлюють на ребро до 

лицьової поверхні балки і штангенциркулем вимірюють простір між ними 

згідно з 10.2. 

11 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ 

11.1 Транспортування елементів огорожі повинно здійснюватись у 

пакетах автомобільним, залізничним або водним видами транспорту з 

дотриманням правил транспортування вантажів, що діють на конкретному 

виді транспорту. 

11.2 Під час транспортування та зберігання пакети повинні бути 

закріплені та укладені на дерев’яні підкладки й прокладки згідно з 11.6. 

11.3 Навантаження і розвантаження пакетів повинно здійснюватися 

способом, який виключає пошкодження елементів огорожі та їхнього 

захисного покриття. 

11.4 Супроводжуюча документація повинна бути передана 

безпосередньо або надіслана Замовнику поштовим відправленням. До 

такої документації належить: Інструкція по монтуванню огорожі, 

сертифікат або акт (протокол) про результати натурних випробувань. 

11.5 Елементи огорожі, які упаковані і ув’язані, повинні зберігатись за 

марками і ділянками. 

11.6 Пакети повинні опиратись на дерев’яні підкладки і прокладки. 

Підкладки під нижній ряд пакетів повинні мати товщину не менше ніж        

20 мм, ширину не менше ніж 100 мм і укладені на горизонтальній основі 

через (1000 – 1200) мм. Прокладки між пакетами повинні мати товщину не 
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менше ніж 15 мм і ширину не менше ніж 100 мм. 

11.7 Умови зберігання пакетів і ящиків з огорожею повинні 

відповідати нормативним документам. Допускається зберігати пакети 

балок, стояків, консолей просто неба. 

11.8 Дозволено використовувати й інші види пакування, передбачені 

підприємством-виробником, які забезпечують збереження елементів 

огорожі від механічних пошкоджень під час транспортування та 

зберігання. 

12 ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ, РОЗТАШУВАННЯ, ВИМОГИ ДО 

ЕКСПЛУАТУВАННЯ 

12.1 Загальні положення 

12.1.1 Конкретну групу, марку огорожі, що відповідає вимогам 

призначеності згідно з цим стандартом, застосовують у відповідній 

стримувальній системі автомобільної дороги, вулиці, штучної споруди. 

12.1.2 Необхідність застосування та розташування стримувальної 

системи на існуючій автомобільній дорозі, вулиці, штучній споруді, типу та 

марки огорожі визначають згідно з ДСТУ 8751 та за цим стандартом і 

відображають в проєкті (схемі) ОДР згідно з ДСТУ 8752, розробленими і 

затвердженими у встановленому порядку.  

12.1.3 У проєкті (схемі) ОДР згідно з ДСТУ 8752 повинно бути 

зазначено адресну прив'язку (км + м та/або GPS координати (довгота, 

широта)) конкретної ділянки розташування стримувальної системи та 

марку огорожі, що застосовується. Марка огорожі повинна бути підібрана 

індивідуально для кожної ділянки згідно з 6.3. 

Примітка. У разі відсутності технічної можливості встановлення на ділянці дороги огорожі з 
нормативним рівнем стримувальної здатності або динамічним прогином (D) та робочою шириною (W) 

(за наявності небезпечної перешкоди на ній), потрібно обмежити максимальну швидкість руху ТЗ 

знаками згідно з ДСТУ 4100. 

12.1.4 Огорожі групи МО, МД застосовують тільки з приєднанням до 

них безпосередньо або через перехідну ділянку огорожі групи ДО, ДД або 
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їх початкової та кінцевої ділянок. 

12.1.5 Довжина робочої ділянки огорожі ДО повинна бути більша 

довжини ділянки дороги, вулиці, на якій передбачено її встановлення 

згідно з ДСТУ 8751, з розрахунку додатково по 4 м огорожі на кожний 1 м 

висоти насипу на початку і в кінці небезпечної зони. 

12.1.6 Перехідну конструкцію огорожі потрібно застосовувати для 

з’єднання між собою стримувальних систем різних конструкцій чи різних 

груп огорожі. Рівень стримувальної здатності перехідних конструкцій 

потрібно приймати згідно з 11.8 ДСТУ 8751. 

Перехідна ділянка з’єднання робочої ділянки огорожі (ДО) до робочої 

ділянки огорожі (МО) та у інших випадках з’єднання огорож різних груп 

повинна мати довжину, при якій кут відведення секцій балок у бік проїзної 

частини не повинен перевищувати: 

–- 2° (відгін 1:30) –– для автомобільної дороги І категорії згідно з          

ДБН В.2.3-4 [7] (окрім огорожі, встановленої на розділювальній смузі).  

–– 3° (відгін 1:20) –– для автомобільної дороги (ІІ–V) категорії згідно з 

ДБН В.2.3-4 [7] та доріг і вулиць населених пунктів згідно з ДБН В.2.3-5 [8].  

Перехідну ділянку з’єднання огорожі (ДД) до двох (ДО) огорож, 

установлених на розділювальній смузі в місці розташування масивної 

перешкоди, потрібно влаштовувати з відгоном не більше ніж 1:20 згідно з 

11.1.4 ДСТУ 8751(рисунок Е.1 додатка Е). 

12.1.7 Довжину робочої ділянки огорожі групи ДО, призначеної для 

встановлення перед окремою перешкодою, потрібно розраховувати 

шляхом додавання до довжини перешкоди (L) довжину робочої ділянки 

огорожі перед та після перешкоди за ходом руху (L1, L2) (рисунок Д.1 

додатка Д), за умови забезпечення їх мінімальної довжини, що зазначена 

в таблиці 12.1.  
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Таблиця 12.1 – Довжина робочої ділянки огорожі перед та після 
перешкоди за ходом руху (L1, L2) залежно від 
ширини перешкоди (С) 

Тип дороги, характеристика 

Довжина робочої ділянки огорожі, м 

перед  перешкодою 
шириною L1, м 

після перешкоди 
шириною L2, м 

менше ніж 2 від 2 до 4 менше ніж 2 від 2 до 4 

Автомагістраль 12 16 2 2 

Дорога з розділювальною смугою 8 12 5 6 

Дорога без розділювальної смуги 6 9 4 5 

Вулиці та дороги населених пунктів 4 6 3 4 
Примітка 1. У разі, якщо ширина перешкоди (С) більше ніж 4 м, до зазначеної в таблиці  довжини робочої 

ділянки огорожі перед перешкодою (L1) потрібно добавляти 1 м на кожне повне або неповне збільшення ширини 
на 0,5 м.  

Примітка 2. Під час встановлення огорожі на дорозі з одностороннім рухом, довжину робочої ділянки огорожі 

після перешкоди (L2) потрібно приймати - 2 м. 

 
12.1.8 У разі застосування огорожі на узбіччі дорожньої розв’язки в 

різних рівнях необхідно визначитись щодо кривизни секцій балок згідно з 

6.4.10.  

Сполучення початкових ділянок огорожі на розв’язці потрібно 

виконувати без відведення їх у бік та зниження. Кінцевий елемент 

(допускається зварювання двох елементів) повинен бути спільний і 

закріплений до крайніх стояків кожної з огорож. 

12.1.9 Перед початком виробництва і при зміні конструкції огорожі  

підприємство-виробник повинно перевірити відповідність марки огорожі 

вимогам щодо призначеності та надійності згідно з (6.1 – 6.5) в умовах дії 

визначеного типу розрахункового наїзду згідно з таблицями 6.1 та 6.2. 

12.2 Огорожа МО, МД 

12.2.1 Огорожа МО може бути застосовано на мосту, 

шляхопроводі, естакаді, в тунелі. Огорожа МД –– там же, за умов 

наявності огорожі ДД на центральній розділювальній смузі або на проїзній 

частині автомобільної дороги, вулиці –– підходу до штучної споруди з 

урахуванням 11.1.12 ДСТУ 8751. 

Балка огорожі МО, що призначена для встановлення на тротуарі 

штучної споруди, повинна виходити не менше ніж на 0,15 м у бік проїзної 

частини. 
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12.2.2 Крок стояків огорожі ДО та ДД не повинен бути більшим від 

кроку стояків огорожі МО, МД, які з ними з’єднуються безпосередньо або 

через перехідну ділянку. 

12.2.3 Крайні стояки огорожі МО, МД повинні бути розміщені на 

штучній споруді або на її перехідній плиті на відстані (0,5 – 0,8) м від 

початку (кінця) споруди. 

12.3 Монтування та встановлення огорожі 

12.3.1 Монтування огорожі повинно виконуватись безпосередньо в 

місці розташування стримувальної системи, визначеному проєктом 

(схемою) ОДР, відповідно до документів виробника (Інструкції, паспорта 

тощо) по монтуванню огорожі та 12.3.3. 

12.3.2 При влаштуванні та монтуванні огорожі на ділянці 

автомобільної дороги, штучній споруді повинні бути виконані вимоги 7.3 

цього стандарту. 

12.3.3 Комплекс робіт по встановленню огорожі ДО 

рекомендується виконувати у такій послідовності: 

–– проведення розбивочних та підготовчих робіт; 

–– монтування кінцевого елемента, світлоповертальних елементів, 

секцій балок, кінцевої ділянки та двох-трьох секцій балок робочої ділянки 

огорожі, монтування та тимчасове закріплення їх на стоянках; 

–– монтування, встановлення і тимчасове закріплення на стояках 

наступних двох-трьох секцій балки та світлоповертальних елементів; 

–– перевірка вертикальності стояків, висоти та відстаней розміщення 

балки огорожі на всій протяжності ділянки. Ліквідація виявлених недоліків; 

–- остаточне закріплення стояків, з’єднань секцій балок, консолей 

(консолей розпірок) та світлоповертальних елементів; 

–– закріплення ланцюга з’єднаних між собою балок до 

компенсаційної балки на відстані, вказаній в документах виробника 

(Інструкції, паспорта тощо) по встановленню огорожі залежно від 
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температури повітря; 

–– монтування та встановлення початкової ділянки огорожі 

(виконується аналогічно з вищенаведеним); 

–– фарбування та нанесення вертикальної розмітки (за потреби). 

12.3.4 Під час проведення розбивочних робіт повинні бути визначені 

і закріплені місця розміщення стояків робочої ділянки огорожі, які за 

кількістю та відстанню між ними повинні перекривати небезпечну зону, 

визначену проєктною документацією або проєктом (схемою) ОДР. За 

потреби визначають місця встановлення компенсаційних балок. 

12.3.5 Перед встановленням огорожі ДО і ДД на автомобільній 

дорозі, вулиці повинні бути виконані роботи щодо доведення узбіччя, 

розділювальної смуги до нормативних параметрів (рівності, поперечного 

похилу) та очищення їх від сторонніх предметів. 

12.3.6 Розриви у огорожі бар’єрного типу потрібно виконувати згідно 

з чинними НД. 

12.4 Правила приймання 

12.4.1 Під час приймання до експлуатування огорожі перевіряють: 

–– відповідність його елементів та ділянок вимогам стандарту та 

проєктної документації; 

–– міцність закріплення стояків, балок, консолей; 

–– висоту встановлення; 

–– розміщення огорожі відносно проїзної частини. 

Відстань від балки огорожі ДО і ДД до проїзної частини 

автомобільної дороги (крайової лінії розмітки, а за її відсутності –– до 

крайки проїзної частини) повинна бути однаковою на всій протяжності 

робочої ділянки з граничним відхиленням ± 0,1 м. 

12.4.2 Після приймання ділянки огорожі на першій за початковою 

ділянкою робочій секції балки повинні бути нанесені чорним кольором, 

стійким до стирання та атмосферних опадів, літерами згідно з ДСТУ 4100 
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висотою (20 –– 30) мм написи: 

–– назва підприємства, яке здійснювало монтування та/або його 

товарний знак; 

–– дата встановлення; 

–– температура повітря (середня за період встановлення). 

12.4.3 Спосіб монтування стояків огорожі ДО, ДД визначають з 

урахуванням характеристик ґрунту ділянки дороги, де передбачається 

встановити огорожу, а також необхідності його укріплення, в першу чергу 

стояків  початкової і кінцевої ділянок, бетонуванням або іншим способом. 

12.4.4 У разі довжини прямої робочої ділянки огорожі більше ніж    

120 м перевіряють наявність компенсаційних балок. 

12.4.5 Пошкоджені елементи дорожньої огорожі в процесі 

експлуатування підлягають відновленню або заміні згідно з ДСТУ 3587. 

13 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 

13.1 Підприємство-виробник повинно гарантувати відповідність 

елементів конкретної конструкції огорожі вимогам цього стандарту у разі 

дотримання умов транспортування, зберігання, монтування та 

експлуатування. 

13.2 Гарантійний строк експлуатування огорожі повинен бути не 

менше ніж 10 років від дати його встановлення. 

14 ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ 

14.1 Конкретні марки конструкції огорожі оцінюють згідно з [3] 

відповідно до 1.5, вимог цього стандарту та вимоги ДБН В.1.2-9 [6] та 

ДСТУ-Н Б A.1.1-81 з урахуванням довговічності протикорозійного захисту. 

14.2 Підтвердження відповідності огорожі здійснюється шляхом 

сертифікації, призначеним в установленому порядку органом з оцінки 

відповідності (далі –– орган оцінки) за системою "1" згідно з                            

ДСТУ-Н Б A.1.1-89. 
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Згідно з додатком А ДСТУ Б А.1.2-2 до складу системи оцінки 

відповідності "1" входять наступні процедури: 

а) здійснення виробником контролю* за виробництвом на 

підприємстві; 

б) випробування органом оцінки виробу певного типу; 

в) подальше випробування виробником зразків виробу, відібраних на 

підприємстві відповідно до програми випробувань; 

г) перевірка органом оцінки системи якості** виробництва; 

д) проведення органом оцінки постійного нагляду, аналізу та оцінки 

системи якості** виробництва. 

14.3 Процедури відповідно до 14.2 а), б) щодо контролю 

виробництва на підприємстві і початкового випробування виробник і орган 

оцінки відповідно виконують на підставі загальних вимог згідно з         

ДСТУ-Н Б A.1.1-83 і ДСТУ-Н Б A.1.1-90, з урахуванням вимог цього 

стандарту (щодо стримувальної здатності згідно з 6.3.1; робочої ширини 

(W) –– 6.3.9; інерційного перевантаження –– 6.1.4; конструктивних вимог –

– 6.4.1, 6.4.2, 6.4.8, 6.4.10 –– 6.4.28; контролю геометричних параметрів 

згідно з 10.2, 10.5; контролю якості зварних швів згідно з 10.3; контролю 

якості антикорозійного покриття згідно з 10.4) або ТУ на конкретний виріб. 

Початкові процедури згідно з 14.2 а), б) (контроль виробництва на 

підприємстві та початкові випробування) стосуються переважно стадій 

розроблення виробу, його проєктування та постановки на виробництво, а 

інші згідно з переліку 14.2 –– стадії сталого виробництва. 

 

_________________  
* Відсутність на підприємстві системи контролю за виробництвом унеможливлює позитивний 

висновок щодо видачі сертифіката відповідності.  
** Наявність на підприємстві системи якості виробництва огорожі не є обов’язковою вимогою для 

їх сертифікації. Відповідність системи контролю за виробництвом вимогам ДСТУ ISO 9001 є достатньою 

підставою для позитивної оцінки цієї системи. 
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14.4 Для кожного окремого підприємства, марки огорожі орган оцінки 

відповідності на підставі аналізу наявної у виробника (постачальника) 

документації, стану виробництва та системи його контролю, інших 

чинників відповідно до пункту 14 [3] –– у разі застосування цього 

стандарту, як регламентних ТУ, конкретизує перелік показників безпеки, 

які мають перевірятися випробуваннями згідно з 14.2 б), в).  

Примітка. Основна вимога показників безпеки "Безпека експлуатації" щодо огорожі полягає в 
запобіганні під час дорожнього руху неприпустимим ризикам нещасних випадків (через з'їзд, падіння, 
зіткнення тощо). Основна функція огорожі –– створити надійний бар'єр, який перешкоджатиме 
аварійному виїзду з дороги ТЗ, що рухається з дозволеною швидкістю (стримувальна здатність) і 
обмежити поранення людей всередині самого ТЗ та пішоходів, мотоциклістів і велосипедистів, запобігти 
зіткненню з масивними перешкодами та пошкодження об’єктів, розташованих вздовж дороги, вулиці 
(пасивна безпека).  

14.5 У разі, невідповідності огорожі за показником індексу 

інерційного перевантаження пасажирів (ASI), огорожа не повинна бути 

застосована на ділянках доріг, де дозволена швидкість більша ніж                  

60 км/год, про що повинно бути зазначено у сертифікаті, так само як інші 

передбачені та виявлені обмеження. 

14.6 Орган оцінки відповідності може під свою відповідальність 

визнавати результати попередніх випробувань, зокрема натурних, у т.ч. 

виконаних іншим органом оцінки відповідності. 

Виробник і орган оцінки відповідності мають впроваджувати 

розрахункові та експериментально-аналітичні методи підтвердження 

відповідності, зокрема згідно з ДСТУ-Н Б А.1.2-6. 
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ДОДАТОК А  

(довідковий) 

ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД ПРОФІЛЮ БАЛОК ОГОРОЖІ 

Таблиця А.1 –– Типи профілю балок огорожі 

Назва Цифрове 
позначення  

згідно з 5.2.1 

Вигляд профілю балок 
огорожі 

Овальний однохвильовий 1 

 

Овальний двохвильовий 2 

 

Неовальний однохвильовий 3 

 

Неовальний двохвильовий 4 

 

Коробчастий замкнений 5  

Коробчастий замкнений 

подвійний 
6 

 

Коробчастий замкнений 

потрійний 
7 

 

Коробчастий незамкнений 8 
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ДОДАТОК Б 

(обов’язковий) 

ДІЛЯНКИ СТРИМУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

 

 

ДО-К – кінцева ділянка огорожі дорожньої однобічної; 
ДО-Н – початкова ділянка огорожі дорожньої однобічної; 
ДО (S) – робоча ділянка огорожі дорожньої однобічної з кроком стояків (S),м. 

а) 

 

МО (S1) – робоча ділянка огорожі мостової однобічної з кроком стояків (S1),м. 

б) 

 

ДД-Н – початкова ділянка огорожі дорожньої двобічної; 

ДД–(S) – робоча ділянка огорожі дорожньої двобічної з кроком стояків (S),м. 

в) 

 

МД–(S1) – робоча ділянка огорожі мостової двобічної з кроком стояків (S1),м. 

г) 

               Рисунок Б.1 –– Позначення ділянок стримувальної системи 
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ДОДАТОК В  

(обов'язковий) 

ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДНОСТІ УМОВ РУХУ 

Таблиця В.1 –– Складність умов руху в залежності від 
характеристики ділянки дороги 

Складність 
умов руху  

Характеристика дорожніх умов та наявності масивних чи небезпечних 
перешкод 

Легкі  

Прямолінійні ділянки без транспортних розв'язок в одному рівні або 
ділянки з кривими в плані радіусом 1000 м і більше, горизонтальні або з 
поздовжнім похилом не більше ніж 30 ‰ з укріпленими узбіччями без 
масивних перешкод; розділювальна смуга шириною* не менше ніж 5 м на 
яких відсутні масивні перешкоди та обмежена швидкість руху на ділянці –
60 км/год. 

Утруднені 

Ділянки доріг з кривими у плані радіусом менше ніж передбачено 
таблицею 5.5 ДБН В.2.3-4 [7] або кривими радіусом менше ніж 600 м, 
розташованими у кінці спуску з поздовжнім похилом 40 ‰ та крутішим; 
ділянки на спусках і підйомах з поздовжнім похилом від 30 ‰ до 60 ‰, 
зона влаштування ЛВП; ділянки на підходах до штучних споруд, ділянки з 
водопропускними трубами (якщо висота насипу на вході труби перевищує 
1,5 м); ділянки з низовими підпірними стінками; ділянки, де поруч з 
дорогою проходять надземні комунікації на відстані від крайки проїзної 
частини, меншій ніж нормативна для даної комунікації;  поворотні з'їзди з 
дорожніх розв'язок у різних рівнях; розділювальна смуга вулиць і доріг 
населених пунктів згідно з ДБН В.2.3-5 [8] та розділювальна смуга 
автомобільних доріг загального користування згідно з ДБН В.2.3-4 [7] з 
дозволеною швидкістю понад 60 км/год (у тому числі сезонною); ділянки 
доріг з насипом висотою 2,0 м і більше, або менше ніж 2,0 м, якщо 
крутизна укосів насипу крутіша ніж 1:3; якщо висота насипу 1,5 м і більше 
на ділянках з поздовжнім похилом понад 40 ‰  або увігнутими кривими у 
поздовжньому профілі, що сполучають зустрічні похили з алгебраїчною 
різницею 50 ‰ і більше, на ділянках кривих у плані радіусом менше ніж 
600 м; зони транспортних розв'язок в одному рівні; ділянки доріг в зоні 
розташування масивних перешкод та шумозахисних споруд.  

Небезпечні 

Ділянки з видимістю у напрямку руху менше ніж передбачено 
нормативними документами; ділянки на штучних спорудах; ділянки доріг, 
якщо на відстані ближче ніж 35 м від краю проїзної частини розташовано 
яри та гірські ущелини, залізничні колії, водні об'єкти глибиною понад 15 м, 
складські приміщення, призначені для зберігання небезпечних речовин 
(вантажів), вибухонебезпечні хімічні підприємства чи склади; на узбіччях 
доріг перед АЗС, ГЗС, ЕЗС та інших об'єктів сервісу, які розташовані на 
відстані ближче ніж 20 м від проїзної частини.  

*) –– У ширину розділювальної смуги включається ширина укріпленої смуги.  

Примітка. Інші характеристики дорожніх умов та небезпечних об'єктів, назви яких відсутні в таблиці, 
потрібно розглядати в залежності від їх приналежності до конкретного рівня.   
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ДОДАТОК Г  

(довідковий) 

ПОКАЗНИКИ ДЕФОРМАЦІЇ ОГОРОЖІ У РАЗІ НАЇЗДУ ТЗ  

 
 

а) Розташування однобічної огорожі бар'єрного 
типу на узбіччі з урахуванням її робочої 

ширини (W) за наявності масивної перешкоди 
 

б) Максимально допустимий динамічний прогин (Dm) 
огорожі, встановленої на узбіччі за відсутності 

масивної перешкоди 

 

 
 

 

 

в) Розташування двобічної огорожі бар'єрного 
типу по осі розділювальної смуги 

з урахуванням його робочої ширини (W) 

г) Розташування однобічної огорожі бар’єрного типу на 
розділювальній смузі за наявності перешкоди            
з урахуванням її робочої ширини та зазору     
безпеки (а) 

 

Умовні познаки: 
Dm –– динамічний прогин; 
Wm –– робоча ширина стримувальної системи (робоча ширина); 
В –– ширина розділювальної смуги; 
а –– зазор безпеки згідно з ДСТУ 8751; 
b –– відстань від крайки проїзної частини до огорожі згідно з ДСТУ 8751 ; 
s –– ширина укріпленої смуги; 
1 –– крайка проїзної частини; 
2 –– зовнішня крайка укріпленої смуги узбіччя (розділювальної смуги). 
 
Примітка. Показники динамічного прогину (D) і робочої ширини (W) дають можливість вибрати потрібну 

марку конструкції огорожі, в залежності від складності умов руху (додаток Б), відсутності чи наявності та відстані до 
масивних перешкод чи небезпечної зони, щоб огорожа виконувала свою функцію.  
 

Рисунок Г.1 –– Розташування огорожі з урахуванням показників 

деформації огорожі у разі наїзду ТЗ 
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ДОДАТОК Д  

(обов'язковий) 

СХЕМА РОЗРАХУНКУ ДОВЖИНИ РОБОЧОЇ ДІЛЯНКИ  
ОГОРОЖІ (ДО), ПРИЗНАЧЕНОЇ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ  

ПЕРЕД ОКРЕМОЮ ПЕРЕШКОДОЮ  

 
        Умовні познаки: 

ДО-К –– кінцева ділянка огорожі дорожньої однобічної; 
ДО-Н –– початкова ділянка огорожі дорожньої однобічної; 
K1, K2, ... K6 ––  крок стояків початкової ділянки огорожі. 
W –– робоча ширина стримувальної системи (робоча ширина); 
с –– ширина перешкоди, м;  
L –– довжина окремої перешкоди;  
L1 , L2 –– довжина робочої ділянки огорожі перед та після перешкоди за напрямком  руху; 

 
Примітка 1. Робоча ділянка огорожі ДО у межах зони розташування перешкоди (небезпечної зони) та, не 

менше ніж за 15 м до її початку на дорогах з роздільними проїзними частинами та за 10 м ––  на дорогах із спільною 
проїзною частиною, повинна бути встановлена паралельно крайки проїзної частини.  

Примітка 2. Повна довжина робочої ділянки огорожі повинна продовжуватися до та після небезпечної 

зони, не менше ніж на 30 м для доріг з роздільними проїзними частинами* та не менше ніж на 20 м для доріг із 
спільною проїзною частиною. 

* - на ділянці  через 15 м після небезпечної зони (при роздільних проїзних частинах) дозволено зниження 
рівня  стримувальної здатності огорожі на один рівень, наприклад, при рівні стримувальної здатності Н4а він може 
бути зменшений до Н2. 

Рисунок Д.1 – Мінімальна довжина стримувальної системи перед 
окремою перешкодою 
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ДОДАТОК Е 

(обов'язковий) 

СХЕМА ОГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕШКОДИ  
НА РОЗДІЛЮВАЛЬНІЙ СМУЗІ 

 
 

 

Умовні познаки: 

L–– довжина робочої ділянки огорожі в місці розташування окремої перешкоди. 
 
Примітка. При роздільних проїзних частинах на ділянці через 15 м після небезпечної зони за напрямком 

руху ТЗ дозволено зниження рівня стримувальної здатності огорожі на один рівень, наприклад, при рівні 
стримувальної здатності Н4а він може бути зменшений до Н2. 

 

Рисунок Е.1 ––  Схема переходу від огорожі (ДД) до двох огорож (ДО) в місці 
розташування перешкоди на розділювальній смузі 
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