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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

 

Безпека дорожнього руху 
ОГОРОЖА ДОРОЖНЯ ПАРАПЕТНОГО ТИПУ 

Загальні технічні умови 
 

Road safety 
PARAPET TYPE ROAD FENCE 

General Technical Сonditions 
 

Чинний від 20__– __– __ 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

1.1 Цей стандарт поширюється на дорожні огорожі першої групи 

парапетного типу згідно з ДСТУ 8751, які призначені для запобігання з’їзду 

транспортного засобу у небезпечну зону.  

1.2 Вимоги цього стандарту необхідно враховувати під час 

проектування, нового будівництва, реконструкції, ремонту та утримання 

автомобільних доріг, вулиць, штучних споруд. 

1.3 Місця встановлення огорож парапетного типу визначені у 

ДСТУ 8751. 

1.4 Стандарт придатний для сертифікації збірної бетонної і металевої 

огорожі парапетного типу. 

1.5 Цей стандарт є складовою частиною системного комплексу 

нормативних документів, які встановлюють вимоги до будівельних 

матеріалів, виробів та конструкцій, визначені в Технічному регламенті 

будівельних виробів, будівель і споруд (далі – Технічний регламент) [3]. 

1.6 Відповідність дорожньої огорожі парапетного типу вимогам 

забезпечення механічного опору та стійкості, а також забезпечення безпеки 

життя і здоров’я людей та забезпечення безпеки експлуатації, встановленим 

у 11.1) і 11.3) Технічного регламенту [3], підтверджується натурними 

випробуваннями конструкції згідно з ДСТУ Б В.2.3-13. 

……………………. 
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1.7 Вимоги щодо безпечності продукції викладено в розділі 7. 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

У цьому стандарті наведені посилання на такі національні нормативні 

документи: 

ДСТУ 2587:2021 Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні 

технічні умови 

ДСТУ 3273–95 Безпечність промислових підприємств. Загальні 

положення та вимоги 

ДСТУ 3587:202Х Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, 

вулиці та залізничні переїзди. 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 4179-2003 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови  

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 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 
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ДСТУ 8982:2020 Метрологія. Лінійки вимірювальні металеві. Методика 

повірки 

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

понять 

ДСТУ Б А.1.2-1:2007 Оцінювання відповідності у будівництві згідно з 

Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Основні 

положення 

ДСТУ Б В.2.3-13:2006 Огородження дорожні першої групи. Порядок 

проведення натурних випробувань 

ДСТУ Б В.2.7-23-95 Розчини будівельні. Загальні технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-43-96 Бетони важкі. Технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-49-96 (ГОСТ 10060.2-95) Бетони. Прискорені методи 

визначення морозостiйкостi при багаторазовому заморожуванні та 

вiдтаваннi 

ДСТУ Б В.2.7-214:2009 Бетони. Методи визначення міцності за 

контрольними зразками 

ДСТУ Б В.2.7-224:2009 Бетони. Правила контролю міцності  

ДСТУ Б В.2.7-241:2010 Будівельні матеріали. Камінь бутовий. Технічні 

умови 

ДСТУ EN 1317-1:2018 (EN 1317-1:2010, IDT) Дорожні стримувальні 

системи. Частина 1. Терміни та загальні методи випробування  

ДСТУ EN 1317-2:2018 (EN 1317-2:2010, IDT) Дорожні стримувальні 

системи. Частина 2. Класи експлуатаційних характеристик, критерії 

прийнятності ударних випробувань і методи випробування огороджень 

бар’єрного та парапетного типів  

ДСТУ EN ІSO 3580:2019 (EN ІSO 3580:2017, IDT; ІSO 3580:2017, IDT) 

Зварювальні матеріали. Електроди з покриттям для ручного дугового 

зварювання жароміцних сталей. Класифікація  

ДСТУ EN ISO 17635:2018 (EN ISO 17635:2016, IDT; ISO 17635:2016, 

IDT) Неруйнівний контроль зварних з`єднань. Загальні правила для 
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металевих матеріалів  

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, смуга відведення, 

штучна споруда; 

–– [2]: автобус, автомагістраль, автопоїзд, вулиця (дорога), вантажний 

автомобіль, пасажир, розділювальна смуга, смуга руху, темна пора доби, 

транспортний засіб, тротуар, узбіччя, дозволена швидкість руху, 

шляхопровід; 

–– ДСТУ 8751: висота огорожі, динамічний прогин, зона (ділянка) 

небезпечна, пристрій амортизаційний (дорожній), робоча ширина 

стримувальної системи (робоча ширина), система стримувальна 

транспортна (система стримувальна); 

–– ДСТУ Б А.1.1-100:  земляне полотно, крива у плані, насип, 

організація дорожнього руху. 

Нижче наведено терміни, додатково вжиті в цьому стандарті, та 

визначення позначених ними понять: 

3.1 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 

3.2 ділянка огорожі початкова, кінцева (ділянка початкова, 

кінцева) 

Додаткова частина огорожі, розташована перед та після робочої 

ділянки огорожі (за напрямком руху автомобіля) та призначена для 

відвернення з’їзду автомобіля в небезпечну зону та/або яку використовують 
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як анкерну конструкцію для робочої ділянки огорожі  

3.3 ділянка огорожі робоча (ділянка робоча) 

Основна частина огорожі, функцією якої є сприйняття, розподіл та 

передача на інші елементи огорожі ударного навантаження під час наїзду 

транспортного засобу  

3.4 комбінована огорожа 

Огорожа дорожня, у якої нижня частина (підоснова) виконана за 

вимогами огорож парапетного типу згідно з цим стандартом, верхня частина 

–– балками огорожі бар’єрного типу згідно з чинними НД 

3.5 огорожа парапетного типу  

Огорожа дорожня призначена для запобігання з’їзду транспортного 

засобу в небезпечну зону, виконана у вигляді залізобетонної стінки та яка 

має спеціальний профіль лицьової поверхні 

3.6 стримувальна здатність 

Можливість огорожі стримати транспортний засіб в межах земляного 

полотна, штучної споруди, запобігаючи їх перекиданню чи переїзду через 

огорожу або зіткнення з масивною перешкодою. 

4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ 

У цьому стандарті вжито такі познаки та скорочення: 

АЗС –– автозаправна станція; 

ГЗС –– газозаправна станція; 

ЕЗС –– електрозарядна станція;  

ЛВП –– лівий віднесений поворот; 

НД –– нормативний документ; 

ОДР –– організація дорожнього руху; 

ООВ –– орган з оцінки відповідності; 

СДБ –– стаціонарна дорожня бічна огорожа; 

СДЦ –– стаціонарна дорожня центральна огорожа; 

СМБ –– стаціонарна мостова бічна огорожа; 
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СМЦ –– стаціонарна мостова центральна огорожа; 

СМЦК –– стаціонарна мостова центральна комбінована; 

ТБ –– тимчасова бічна огорожа; 

ТЗ –– транспортний засіб; 

ТЦ –– тимчасова центральна огорожа; 

ТЦК –– тимчасова центральна комбінована; 

ASI –– індекс інерційного перевантаження; 

D –– динамічний прогин; 

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

5 КЛАСИФІКАЦІЯ  

5.1 Огорожі дорожні парапетного типу належать до робочої ділянки 

стримувальної системи, поперечне переміщення елементів якої у разі 

наїзду транспортного засобу не перевищує 0,6 м –– для парапетної огорожі; 

0,6 м; 0,8 м; 1,0 м; 1,3 м –– для комбінованих огорож. 

5.2 Залежно від призначення огорожі парапетного типу поділяють на 

групи: 

а) стаціонарні дорожні: 

–– бічні, призначенні для встановлення на узбіччі автомобільної 

дороги; 

–– центральні (двобічні), призначені для встановлення на проїзній 

частині чи розділювальній смузі; 

б) стаціонарні мостові: 

–– бічні, призначені для встановлення на штучній споруді в межах 

смуги безпеки, тротуару, службового проходу;  

–– центральні (двобічні), призначені для встановлення на проїзній 

частині штучної споруди; 

в) тимчасові бічні, призначені для встановлення в межах проїзної 

частини, узбіччя, тротуару, розділювальної смуги під час виконання робіт. 

5.3 Огорожі класифікують на марки. Марка конструкції огорожі 
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складається з літерного позначення групи, матеріалу та технології 

виготовлення, цифрового позначення робочої ширини (для комбінованих 

огорож), висоти огорожі і її стримувальної здатності та позначення цього 

стандарту (рисунок 1). 

 

Примітка. За необхідності, в позначенні марки огорожі допускається вводити 
адресу її встановлення (назву дороги, кілометр плюс метри) та назву штучної споруди. 

Рисунок 1 ― Позначення марки огорожі 

5.3.1 Група огорож позначається: 

СДБ ― стаціонарна дорожня бічна; 

СДЦ –– стаціонарна дорожня центральна; 

СМБ –– стаціонарна мостова бічна; 

СМЦ –– стаціонарна мостова центральна; 

ТБ –– тимчасова бічна; 

ТЦ –– тимчасова центральна. 

5.3.2 Матеріал і технологію виготовлення позначають: 

«З» –– залізобетон, «К» –– камінна кладка, «Л» –– огорожа монолітна, 

«М» –– метал, «Н» –– огорожа збірна. 

5.3.3 Висота огорожі (в метрах) та стримувальна здатність (в 

кілоджоулях) позначають через дріб, без зазначення розмірності. 

5.4 Залежно від використання у верхній частині огорожі парапетного 

типу конструкції огорожі іншого типу, групу огорожі парапетного типу 

розподіляють на: 

–– парапетну (без позначення); 

–– комбіновану (позначається малою літерою «к» в круглих дужках). 

5.5 Приклади умовного позначення огорожі: 
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–– стаціонарна дорожня бічна, із збірного залізобетону висотою 0,8 м і 

стримувальною здатністю 300 кДж: 

СДБ-ЗН-0,8/300.ДСТУ…; 

–– стаціонарна дорожня бічна, виконана камінною кладкою висотою 

0,4 м з стримувальною здатністю 37 кДж: 

СДБ-КМ-0,4/37.ДСТУ…; 

–– стаціонарна мостова центральна із монолітного залізобетонну 

висотою 0,9 м і стримувальною здатністю 560 кДж: 

СМЦ-ЗЛ-0,9/560.ДСТУ…; 

–– тимчасова бічна із збірних залізобетонних блоків висотою 0,8 м і 

стримувальною здатністю 24 кДж: 

ТБ-ЗН-0,8/24.ДСТУ…; 

–– тимчасова центральна комбінована металева збірна, з робочою 

шириною 1,0 м, висотою 0,8 м і стримувальною здатністю 37 кДж: 

ТЦК-МН-1,0-0,8/37.ДСТУ…; 

–– стаціонарна мостова центральна комбінована металева збірна, з 

робочою шириною 0,8 м, висотою 0,9 м і стримувальною здатністю 280 кДж: 

СМЦК-МН-0,8-0,9/280.ДСТУ…. 

6 ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 

6.1 Основні показники та характеристики  

6.1.1 Огорожі парапетного типу призначені для запобігання, в умовах 

передбачених відповідно до 11.1 ДСТУ 8751 та цим стандартом, 

ненавмисного виїзду за межі проїзної частини чи земляного полотна ТЗ, які, 

рухаючись з дозволеною швидкістю, змінили напрямок руху.  

6.1.2 Під час контакту з огорожею транспортний засіб не повинен: 

–– перевертатися через огорожу; 

–– переміщатися в бік небезпечної зони понад 0,6 м, якщо це не 

обумовлено окремо цим стандартом;  

–– отримувати проникнення матеріалу огорожі до салону 
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транспортного засобу. 

6.1.3 Конструкція огорожі та фактура її вертикальної (робочої) поверхні 

повинна бути однорідною та максимально гладкою. Під час контакту з ТЗ 

вона повинна забезпечувати мінімальний коефіцієнт поздовжнього ковзання 

та індекс інерційного перевантаження АSІ ≤ 1,4.  

6.1.4 Взаємодія транспортного засобу з огорожею повинна 

завершитись його зупинкою або виїздом у бік смуги руху під кутом до огорожі 

та із швидкістю, яка менше ніж під час первинного контакту. 

6.1.5 Під час контакту з транспортним засобом огорожа не повинна 

нахилятись, відриватись, руйнуватись. Крім того, огорожа СМБ не повинна 

переміщатись у бік, огорожа СДБ, СДЦ, ТЦ та СМЦ –– переміщатись 

(зсовуватись) у бік на відстань понад 0,1 м, огорожа ТБ –– понад 0,6 м, 

комбіновані огорожі –– понад 1,3 м. 

6.1.6 Під час наїзду на мостову огорожу не допускається пошкоджень 

елементів несної конструкції штучної споруди, а також руйнувань анкера 

закладних деталей, плити проїзної частини, конструкції дорожнього одягу. 

6.1.7 Геометричні параметри залізобетонної або металевої збірної, 

або монолітної парапетної, крім огорожі зниженої висоти, а також нижньої 

частини (підоснова) комбінованої огорожі, повинні відповідати таблиці 1 та 

рисунку 2. Приклади конструкцій огорож наведені в додатку А.  

Допускається підвищувати висоту огорожі СДЦ, ТЦ та СМЦ, або 

облаштовувати їх екранами протизасліплювальними згідно з ДСТУ 8537 для 

переривання променю світла фар зустрічного автомобіля у темну пору доби.  

 

Умовні познаки: 
h –– висота огорожі; 

h₁ –– висота похилої частини; 
h0 –– висота основи. 

Рисунок 2 –– Геометричні параметри огорожі 
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Таблиця 1 –– Основні геометричні параметри огорожі 

Дозволена 
швидкість 

руху, 
км/год 

Висота огорожі (h), м 
Висота похилої частини (h₁), м 

тимчасової 
бічної (ТБ) 

Стаціонарної 
дорожньої, 
тимчасової 

центральної та 
стаціонарної 
центральної 

мостової (СДБ, СДЦ, 
ТЦ, СМЦ) 

Стаціонарної 
мостової бічної (СМБ) 

за наявності 
тротуару, 

службового 
проходу 

за відсутності 
тротуару, 

службового 
проходу 

50 
0,75 
0,18 

0,80 
0,25 

0,90 
0,25 

1,10 
0,30 

90 
0,80 
0,25 

0,84 
0,25 

1,10 
0,30 

1,30 
0,30 

понад 90 
0,84 
0,25 

0,90 
0,25 

1,30 
0,30 

1,50 
0,35 

6.1.8 Висота основи стаціонарної огорожі (h0) повинна забезпечувати 

можливість повторного укріплення узбіччя, улаштування поверхневої 

обробки або дорожнього покриття без зрушення огорожі. Мінімальна висота 

основи стаціонарної огорожі –– 80 мм, тимчасової –– 50 мм, максимальна, 

відповідно –– 120 мм, 70 мм. 

6.1.9 Для розрахунку конструкції огорожі та натурних випробувань у 

стандарті встановлено десять видів навантаження, наведених у таблиці 2. 

Параметри розрахункових наїздів на огорожу наведені в таблиці 3. 

Таблиця 2 –– Рівень стримувальної здатності та типи розрахункових 
наїздів на огорожу 

Рівень стримувальної здатності 
Стримувальна 
здатність, кДж,  
не менше ніж 

Тип розрахункового наїзду 
(відповідно до таблиці 3) для 

проєктування конструкції 
огорожі 

З малим кутом удару 

T1 6 TB21 

T2 21 TB22 

T3 37 TB41+TB21 

Нормальний 
N1 43 TB31 

N2 82 TB32+TB11 

Високий 

H1 128 TB42+TB11 

H2 280 TB51+TB11 

H3 460 TB61+TB11 

Найвищий 
H4a 560 TB71+TB11 

H4b 720 TB81+TB11 

Примітка. Під час розрахунку конструкції потрібно приймати, що контакт транспортного засобу з 
огорожею відбувається на висоті 0,58 м, для огорожі заниженої висоти – 0,38 м. 



прДСТУ ХХХХ:202Х 

11 

Таблиця 3 – Параметри розрахункових наїздів  

Тип наїзду 
Швидкість, 

км/год 

Кут наїзду, 

градус 
Маса ТЗ, кг Тип ТЗ 

TB11 100 20 900 легковий автомобіль 

TB21 80 8 1300 легковий автомобіль 

TB22 80 15 1300 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 Сідельний автопоїзд 

6.1.10 Навантаження Т1, Т2 ,ТЗ, потрібно приймати під час 

проєктування конструкції тимчасових огорож, відповідно: Т1 –– за 

дозволеної швидкості руху на ділянці дороги, вулиці та на дорожній споруді 

не більше ніж 50 км/год, Т2 –– не більше ніж 90 км/год, Т3 –– понад 90 км/год. 

Для проєктування конструкції стаціонарних огорож на дорогах та 

вулицях, де дозволена швидкість руху не більше ніж 50 км/год, необхідно 

приймати навантаження N1 –– для ділянок доріг з легкими, N2 –– для 

ділянок доріг з утрудненими чи небезпечними умовами руху відповідно до  

таблиці Б.1 додатка Б. 

На автомобільних дорогах, де дозволена швидкість руху не більше ніж 

90 км/год та на дорожніх спорудах –– не більше ніж 50 км/год, потрібно 

приймати навантаження Н1, Н2, Н3, на ділянках з легкими, утрудненими, 

небезпечними умовами руху відповідно до таблиці Б.1 додатка Б. 

На дорожніх спорудах, де дозволена швидкість руху не більше ніж 

90 км/год, а також на автомагістралях і дорогах для автомобілів потрібно 

приймати навантаження Н4а, на дорожніх спорудах, де швидкість руху 

понад 90 км/год –– Н4b.  

6.1.11 Під час проєктування стаціонарної бічної огорожі з внутрішнього 

боку кривої в плані радіусом не більше ніж 60 м та на перехрестях і 
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транспортних розв’язках доріг в різних рівнях, може бути прийнята 

конструкція огорожі зниженої висоти з розмірами, наведеними на рисунку 3, 

за умов забезпечення стримувальної здатності не менше ніж 37 кДж за 

навантаження Т3 відповідно до таблиці 2. Зазначену огорожу допускається 

виконувати камінною кладкою з каменю бутового марки не менше ніж 

М1000, морозостійкістю не менше ніж Мрз50 згідно з ДСТУ Б В.2.7-241 на 

цементному розчині міцністю на стиск не менше ніж М150 з морозостійкістю 

не менше ніж F50 згідно з ДСТУ Б В.2.7-23. Під час проєктування лотка з 

внутрішнього боку кривої в плані, він повинен бути виконаний спільно з 

огорожею зниженої висоти. 

 

Рисунок 3 –– Геометричні параметри конструкції огорожі зниженої 

висоти 

6.2 Вимоги до сировини, матеріалів 

6.2.1 Огорожа повинна бути виконана з використанням бетону за 

міцністю на розтяг під час вигину не нижче Вtb4,0 з морозостійкістю не менше 

ніж F200 згідно з ДСТУ Б В.2.7-43 або прокату листового згідно з ДСТУ 8540. 

Товщина захисного шару бетону не повинна бути менше ніж 50 мм. 

Нижня поверхня огорожі, яка призначена для встановлення на проїзній 

частині або узбіччі, повинна бути рифленою. Допускається виготовляти 

тимчасову огорожу з внутрішніми пустотами. 

6.2.2 На робочій поверхні залізобетонної огорожі не допускається 

наявності відкритих металевих деталей, а також відколів, тріщин та 
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деформацій; металевої огорожі –– виступаючих зварних швів, деталей 

кріплення тощо. 

6.3 Комплектність 

6.3.1 Підприємство-виробник збірної огорожі повинно постачати його 

комплектно. 

6.3.2 До комплекту постачання повинні входити залізобетонні блоки, 

світлоповертальні елементи, деталі кріплення та елементи відповідних 

ділянок огорожі бар’єрного типу або амортизаційні пристрої в кількості, 

необхідній для створення стримувальної системи. 

6.3.3 У верхній частині конструкції огорожі повинні передбачатись 

закладні деталі для кріплення світлоповертальних елементів згідно з 

ДСТУ 2587 на однакових відстанях один від одного: від 6 м до 12 м –– на 

дорожніх спорудах і на небезпечних ділянках; від 20 м до 30 м –– на інших 

ділянках доріг. 

6.3.4 Торцеві частини стаціонарної огорожі із монолітного 

залізобетону, початкові та кінцеві блоки збірної бічної огорожі повинні мати 

закладні деталі для кріплення перехідної ділянки або початкової і кінцевої 

ділянок односторонньої огорожі бар‘єрного типу, центральної –– 

двосторонньої огорожі бар‘єрного типу або амортизаційного пристрою, на 

вертикальну поверхню якого повинна бути нанесена розмітка 2.3.1––2.3.3 

згідно з ДСТУ 2587. 

6.3.5 У стаціонарних збірних дорожніх огорож на кривих в плані або у 

профілі довжина блоків повинна бути такою, щоб кут зламу у місці їх 

з’єднання не перевищував 3°. Торцеві частини таких блоків повинні мати 

відповідний скіс, що забезпечує щільне їх з’єднання. 

6.3.6 3’єднання блоків стаціонарної збірної бічної огорожі, зварювання 

арматури та закладних деталей потрібно виконувати з тильного боку, блоків 

центральної огорожі –– у верхній їх частині. Зварювання –– електродами 

згідно з ДСТУ EN ІSO 3580. 
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З’єднання блоків тимчасової огорожі потрібно виконувати за 

допомогою болтів на верхній поверхні огорожі та в місці переходу нахиленої 

поверхні у вертикальну (робочу). 

6.3.7 У місцях з’єднання збірних блоків огорожі їх робочі поверхні 

повинні бути сполучені щільно, впритул. Допустиме відхилення робочих 

площин сусідніх блоків в поперечному профілі для стаціонарної центральної 

огорожі складає плюс, мінус 3 мм, бічної –– мінус 5 мм, тимчасової –– мінус 

8 мм від поверхні попереднього блока в напрямку за рухом транспорту. 

6.3.8 В основі огорожі повинні бути передбачені прорізи для 

відведення води. Допускається водовідведення виконувати у місцях 

з’єднання збірних конструкцій огорожі. 

6.3.9 Під час спільного застосування стаціонарної дорожньої та 

пішохідної огорожі, огорожа парапетного типу повинна мати відповідні 

закладні деталі та інші елементи кріплення. 

6.3.10 Огорожі повинні відповідати вимогам цього стандарту та 

конструкторській документації. 

7 ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ  

7.1 Процес улаштування огорож парапетного типу треба здійснювати 

з дотриманням вимог пожежної безпеки, електростатичної, іскробезпеки та 

виробничої безпеки згідно з НАПБ А.01.001 [5], ДСТУ 3273 та інших чинних 

нормативних документів. 

7.2 Вантажно-розвантажувальні та монтажні роботи виконують 

відповідно до вимог 8.3 ДБН А.3.2-2 [8] та НПАОП 0.00-1.75 [6]. 

7.3 Під час влаштування монолітної та монтажу збірної залізобетонної 

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 [7]. 

7.4 Робітники, залучені до роботи, попередньо повинні пройти 
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інструктаж з охорони праці згідно з НПАОП 63.21-1.01 [7] та бути одягнені у 

сигнальний спецодяг згідно з ДСТУ 4050. 

8 ВИМОГИ ЩОДО ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ 

8.1 Матеріали, складові частини, сировина, які застосовуються для 

виробництва огорож не повинні бути токсичними. 

8.2 Тара і залишки використовуваних матеріалів; відходи, що з’явилися 

під час проведення робіт з установлення, демонтажу огорож, підлягають 

утилізації згідно з ДСТУ 4462.3.01 та ДСТУ 4462.3.02. 

9 МАРКУВАННЯ 

  Кожен блок огорожі повинен мати нанесене маркування: 

–– найменування марки огорожі; 

–– дату виготовлення; 

–– штамп відділу (підрозділу) технічного контролю; 

–– відмітку про проведення натурних випробувань; 

–– назву підприємства-виробника. 

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

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

10 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ 

10.1 Транспортування блоків огорожі повинно здійснюватися з 

дотриманням правил транспортування вантажів. 

Для транспортування блоки огорожі повинні бути укладені в один ряд 

на підкладки товщиною не менше ніж 20 мм і шириною не менше ніж 100 мм, 

розміщені через (800––1000) мм одна від одної. 

10.2 Завантаження та розвантаження блоків огорожі, встановлення на 

підготовлене місце, повинно бути виконано способом, який виключає їх 

пошкодження. 

10.3 Монтаж комбінованої огорожі потрібно починати з робочої 

ділянки, перед якою згідно з ДСТУ 8751 повинен бути передбачений 
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амортизаційний пристрій. 

11 МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ 

11.1 Контроль геометричних параметрів огорожі відповідно до 6.1.7––

6.1.8, 6.1.11, 6.3.7 повинен здійснюватися:  

–– лінійкою вимірювальною металевою, діапазон вимірювання від 0 мм 

до 500 мм, ціна поділки 1 мм згідно з ДСТУ 8982; 

— рулеткою вимірювальною металевою, довжиною 10 м, клас точності 

2 згідно з ДСТУ 4179; 

— транспортиром геодезичним згідно з чинними НД. 

11.2 Виконання вимог згідно з 6.3.3––6.3.6 та 6.3.8––6.3.9 

перевіряється візуально, вимог 6.3.6 –– згідно з чинними НД. 

11.3 Контроль якості зварних швів і їх розмірів повинен бути 

проведений згідно з ДСТУ EN ISO 17635. 

11.4 Міцність бетону на розтяг під час вигину згідно з 6.2.1 потрібно 

визначати згідно з ДСТУ Б В.2.7-224 та ДСТУ Б В.2.7-214 –– за 

контрольними зразками конструкції огорожі. 

11.5 Морозостійкість бетону, цементного розчину згідно з 6.2.1, 6.1.11 

потрібно визначати згідно з ДСТУ Б В.2.7-49. 

11.6 Перед початком виробництва огорож і під час зміни 

конструктивних рішень підприємство-виробник повинен перевірити 

відповідність конструкції марки з найбільшою стримувальною здатністю 

вимогам призначення та надійності згідно з 6.1.1––6.1.6 цього стандарту в 

умовах дії визначеного типу розрахункового наїзду згідно з 6.1.9 цього 

стандарту в натурних умовах на спеціальному полігоні. 

Натурні випробування конструкції огорож проводять відповідно до 

ДСТУ Б В.2.3-13 чи ДСТУ EN 1317-1 та ДСТУ EN 1317-2. 

11.7 Якщо під час проведення контролю або випробування буде 

виявлена будь-яка невідповідність конструкції огорожі технічним вимогам 

цього стандарту, приймання огорожі припиняється. 
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11.8 Контроль експлуатаційного стану огорожі повинен здійснюватися 

щомісячно. 

Під час виявлення невідповідності огорожі вимогам цього стандарту 

строки ліквідації недоліків не повинні перевищувати визначених у  

ДСТУ 3587. 

11.9 Візуальний контроль вертикальної розмітки (світлоповертальних 

елементів) огорожі вимогам ДСТУ 2587 потрібно проводити двічі на рік в 

темну пору доби. 

12 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ 

12.1 Приймання закінченої конструкції огорожі повинне здійснюватися 

за правилами, визначеними згідно з розділом 21 ДБН В.2.3-4 [9]. 

12.2 Перевірка відповідності огорожі вимогам цього стандарту повинна 

проводитись безпосередньо на місці його встановлення в конкретній 

стримувальній системі. 

12.3 Виконання вимог 6.1.11, 6.2.1 повинно бути підтверджено 

супроводжувальною документацією та перевірено відповідними службами 

підприємства-виробника під час використання окремих компонентів 

(сумішей, арматурних сіток) в процесі виготовлення огорожі. 

13 ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ, ЕКСПЛУАТУВАННЯ 

13.1 Стаціонарні огорожі групи СДЦ, СМБ та СМЦ можуть 

застосовуватись спільно з іншими огорожами першої групи бар’єрного згідно 

з ДСТУ ХХХХ та тросового згідно з ДСТУ Б В.2.3-25 типів. 

13.2 Огорожі парапетного типу використовують в стримувальній 

системі, якщо розрахункова робоча ширина (W) огорожі бар’єрного типу 

згідно з ДСТУ ХХХХ або тросового типу згідно з ДСТУ Б В.2.3-25 не 

спроможна забезпечити вимоги призначення та надійності в певних умовах 

руху на штучній споруді або ділянці дороги. 

Комбіновані металеві огорожі парапетного типу застосовують у 
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випадках, коли, дотримуючись відповідної стримувальної здатності, 

необхідно передбачити зменшення навантаження огорожі у місці 

встановлення за рахунок зменшення її маси. 

13.3 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.  

13.4 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 з урахуванням розділу 6. 

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. 

13.5 Огорожа повинна перекривати небезпечну зону та ділянки підходу 

до неї: перед початком зони з розрахунку чотирьох метрів та в кінці –– трьох 

метрів на один метр висоти насипу. 

Не допускають застосування огороджень парапетного типу у вигляді 

блоків, що стоять окремо. 

13.6 Огорожі СДБ можуть бути застосовані: 

–– на узбіччях доріг у гірській місцевості, а також на дорогах де насип 

з крутизною укосу понад 1:1,6, має висоту 4 м і більше; 

–– перед перешкодою (опорами шляхопроводу, освітлення, 

дорожнього знака), розташованою ближче 1 м від краю проїзної частини; 

–– в нижній частині підпірної стінки, розташованої з зовнішнього боку 

кривої в плані. 

13.7 Стаціонарна бічна огорожа –– складова частина (робоча ділянка) 

стримувальної системи, яка потребує приєднання початкової та кінцевої 

(або перехідної) ділянок огорожі бар’єрного типу, що мають відповідну 
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стримувальну здатність. Довжина початкової ділянки повинна бути за 

дозволеної швидкості руху до 50 км/год –– не менше ніж 6 м, до 90км/год –– 

не менше ніж 12 м та понад 90 км/год –– не менше ніж 15 м. Довжина кінцевої 

ділянки –– відповідно не менше ніж 4 м, 8 м та 12 м. 

13.8 Стаціонарна центральна огорожа парапетного типу повинна мати 

на кінцях амортизаційні пристрої згідно з ДСТУ 8751 або бути з’єднана з 

двосторонньою металевою огорожею бар’єрного типу відповідної 

стримувальної здатності. 

13.8.1 Комбіновані металеві огорожі повинні мати початкову і кінцеву 

ділянки. Якщо довжина робочої ділянки таких огорож перевищує 180 м, в 

конструкції потрібно передбачити компенсаційні балки та компенсаційні 

отвори для з’єднання нижніх частин сусідніх ділянок довжиною від 90 м до 

150 м. 

13.8.2 Комбіновані центральні огорожі зниженої висоти потрібно 

застосовувати під час проведення дорожніх або аварійних робіт на ділянках 

доріг без розділювальної смуги для: 

–– розділення зустрічних транспортних потоків; 

–– відхилення напрямку руху зі смуги, на якій виконують роботи; 

–– перенесення руху із однієї смуги руху на іншу. 

13.9 Стаціонарна бічна дорожня огорожа зниженої висоти відповідно 

до 6.1.11 повинна бути встановлена не ближче ніж 0,75 м від краю узбіччя. 

Допускається її встановлення безпосередньо біля краю проїзної частини 

або укріпленої смуги узбіччя. 

13.10 Стримувальну систему зі з’єднаними між собою блоками ТБ 

необхідно застосовувати для поздовжнього та поперечного огородження 

ділянки проведення робіт, якщо глибина траншеї, корита у межах проїзної 

частини, розділювальної смуги чи узбіччя більше ніж 0,3 м. 

13.10.1 Блоки поздовжньої огорожі потрібно встановлювати на відстані 

не менше ніж 1,0 м від місця виконання робіт. 

13.10.2 Блоки поперечної огорожі потрібно встановлювати на відстані 
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від 20 до 25 м до місця проведення робіт. Лінія нахилу огорожі до осі дороги 

повинна бути 1:3, якщо дозволена швидкість руху не більша ніж 50 км/год та 

1:5, якщо швидкість понад 50 км/год. За складних умов виконання робіт на 

дорозі допускається встановлення блоків під кутом 45° до осі дороги. Торець 

кінцевої ділянки огорожі повинен бути обладнаний амортизаційним 

пристроєм згідно з ДСТУ 8751. 

13.11 Під час застосування стаціонарної огорожі в межах проїзної 

частини дороги встановлювати її потрібно на щойно укладений матеріал 

основи дорожнього одягу з тим, щоб після влаштування покриття (в т. ч. 

поверхневої обробки) висота огорожі відповідала вимогам 6.1.7 та мала 

допустимі відхилення плюс, мінус 10 мм. На узбіччі огорожу необхідно 

встановлювати в корито глибиною (40––50) мм. 

14 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 

14.1 Підприємство-виробник повинно гарантувати відповідність 

огорожі вимогам цього стандарту. 

14.2 Гарантійний строк експлуатування стаціонарної огорожі повинен 

бути не менше ніж 10 років з дня її встановлення, тимчасової –– 5 років з 

дня виготовлення. 

15 ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ 

15.1 Оцінювання відповідності марки та конструкції, огорожі вимогам 

Технічного регламенту [3], [4]  здійснюється шляхом сертифікації в ООВ, 

акредитованому в установленому порядку, за наступними показниками 

безпеки: 

–– стримувальною здатністю згідно з 6.1.9; 

–– переміщенням у бік згідно з 6.1.5; 

–– індексом інерційного перевантаження під час контакту 

транспортного засобу з огорожею згідно з 6.1.3; 

–– вибігом транспортного засобу після контакту з огорожею згідно  
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з 3.4 ДСТУ Б В.2.3-13. 

15.2 Сертифікація здійснюється відповідно до положень Технічного 

регламенту [3], ДСТУ Б А.1.2-1 і цього стандарту. 

Процедуру оцінювання відповідності визначає ООВ на підставі пунктів 

14, 18––20 Технічного регламенту [3] з урахуванням вимог Технічного 

регламенту модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування 

національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних 

регламентах з підтвердження відповідності [4]. 

15.3 Оцінювання відповідності огорож проводять за основними 

вимогами призначеності і надійності відповідно до цього стандарту шляхом: 

–– натурних випробувань згідно з ДСТУ Б В.2.3-13 чи ДСТУ EN 1317-1 

та ДСТУ EN 1317-2; 

–– контролю за виробництвом на підприємстві; 

–– випробувань окремих деталей і збірних одиниць згідно з цим 

стандартом. 

15.4 Для виробника огорож, який знаходиться за межами України, а 

також для вітчизняного виробника, який випускає огорожі за іноземними 

нормативними документами, підтвердження відповідності даної конструкції, 

марки огорожі вимогам Технічного регламенту [3] здійснюють шляхом 

декларування виробником відповідності даної конструкції. 

15.5 Виробник огорожі повинен вживати заходи для того, щоб 

виробничий процес постійно забезпечував відповідність виробів вимогам 

Технічного регламенту [3], інформувати ООВ про будь-які зміни в 

сертифікованій конструкції огорожі або в технологічному процесі її 

виготовлення. 
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ДОДАТОК А 
(довідковий) 

ПРИКЛАДИ КОНСТРУКЦІЙ ОГОРОЖ 
 

 

 

а) Приклад конструкції бетонної 
збірної стаціонарної парапетної 
огорожі 

 

 

 

б) Приклад конструкції бетонної 
збірної тимчасової парапетної 

огорожі 

 

в) Приклад конструкції металевої 
комбінованої огорожі тимчасової 

 

 

г) Приклад конструкції металевої 
комбінованої огорожі тимчасової 

 

Рисунок А.1 –– Приклади конструкцій огорож 
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ДОДАТОК Б  

(обов’язковий) 

ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДНОСТІ УМОВ РУХУ 

Таблиця Б.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 дозволена 
швидкість руху на ділянці не більше ніж 60 км/год. 

Утруднені 

Ділянки доріг з кривими у плані радіусом менше ніж передбачено 
таблицею 5.5 ДБН В.2.3.-4 [9] або кривими радіусом менше ніж 600 
м, розташованими у кінці спуску з поздовжнім похилом не менше ніж 
40 ‰; 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 [10] та розділювальна смуга автомобільних доріг 
загального користування згідно з ДБН В.2.3.-4 [9] з дозволеною 
швидкістю руху 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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