
Стандарт Укравтодор

Безпека дорожнього руху

Порядок огородження та організація дорожнього руху в

місцях проведення дорожніх робіт з будівництва,

реконструкції, ремонту та утримання автомобільних

доріг

СОУ 45.2-00018112-006:2006

Безопасность дорожного движения

Порядок ограждения и организация дорожного движения в местах

производства дорожных работ при строительстве, реконструкции, ремонте

и содержании автомобильных дорог

СОУ 45.2-00018112-006:2006

1. Сфера застосування

1.1. Цей стандарт установлює порядок огородження та органiзацiю безпеки дорожнього

руху на дiлянках та мiсцях проведення робiт у межах смуги вiдведення автомобiльних

дорiг загального користування (далi — дорiг).

1.2. Основнi положення та типовi схеми органiзацiї дорожнього руху цього стандарту

застосовують пiд час будiвництва, реконструкцiї, ремонтi i утриманнi дорiг, штучних

споруд, проведеннi аварiйних та iнших робiт у межах смуги вiдведення дорiг.

2. Нормативнi посилання

У цьому стандартi є посилання на такi нормативнi документи:

ДСТУ 2587-94 Розмiтка дорожня. Технiчнi вимоги. Метод контролю. Правила

застосування

ДСТУ 2735-94 Огородження дорожнi i напрямнi пристрої. Правила використання. Вимоги

безпеки дорожнього руху

ДСТУ 2935-94 Безпека дорожнього руху. Термiни та визначення

ДСТУ 2984-95 Засоби транспортнi дорожнi. Типи. Термiни та визначення

ДСТУ 3587-97 Безпека дорожнього руху. Автомобiльнi дороги, вулицi, залiзничнi

переїзди. Вимоги до експлуатацiйного стану
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ДСТУ 3849-99 Дорожнiй транспорт. Кольорографiчнi схеми, розпiзнавальнi знаки, написи

та спецiальнi сигнали транспортних засобiв оперативних i спецiальних служб. Загальнi

вимоги

ДСТУ 4092-2002 Свiтлофори дорожнi. Загальнi технiчнi умови. Правила застосування та

вимоги безпеки

ДСТУ 4100-2002 Знаки дорожнi. Загальнi технiчнi умови. Правила застосування

ДСТУ 4159-2003 Безпека дорожнього руху. Органiзацiя дорожнього руху. Умовнi

позначення на схемах i планах

ДСТУ Б В.2.3-8-2003 Споруди транспорту. Дорожнi покриття. Методи вимiрювання

зчiпних якостей

ДСТУ Б В.2.3-10-2003 Споруди транспорту. Огородження дорожнє парапетного типу.

Загальнi технiчнi умови

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБТ. Пожежна

безпека. Загальнi вимоги)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности

(ССБТ. Процеси виробничi. Загальнi вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования

безопасности (ССБТ. Роботи навантажувально-розвантажувальнi. Загальнi вимоги

безпеки)

ГОСТ 2688-80 Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6 × 19 (1 + 6 + 6/6) + 1 о.с.

Сортамент (Канат подвiйного звивання типу ЛК-Р конструкцiї 6 × 19 (1 + 6 + 6/6) + 1 о.с.

Сортамент)

ГОСТ 3067-74 Канаты стальные. Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6 × 19 (1 + 6

+ 12) + 1 × 19 (1 + 6 + 12). Сортамент (Канати сталевi. Канат подвiйного звивання типу ТК

конструкцiї 6 × 19 (1 + 6 + 12) + 1 × 19 (1 + 6 + 12). Сортамент)

ГОСТ 3068-74 Канаты стальные. Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6 × 37 (1 + 6

+ 12 + 18) + 1 × 37 (1 + 6 + 12 + 18). Сортамент (Канати сталевi. Канат подвiйного

звивання типу ТК конструкцiї 6 × 37 (1+6+12+18) + 1 × 37 (1+6+12+18). Сортамент)

ГОСТ 3070-74 Канаты стальные. Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6 × 19 (1 + 6

+ 12) + 1 о.с. Сортамент (Канати сталевi. Канат подвiйного звивання типу ТК конструкцiї

6 × 19 (1 + 6 + 12) + 1 о.с. Сортамент)

ГОСТ 3071-74 Канаты стальные. Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6 × 37 (1 + 6

+ 12 + 18) + 1 о.с. Сортамент (Канати сталевi. Канат подвiйного звивання типу ТК

конструкцiї 6 × 37 (1 + 6 + 12 + 18) + 1 о.с. Сортамент)

ГСТУ 218-03450778.092-2002 Безпека дорожнього руху. Автомобiльнi дороги загального

користування. Проект (схема) органiзацiї дорожнього руху на автомобiльнiй дорозi
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ГСТУ 218-03449261-095-2002 Безпека дорожнього руху. Огородження дорожнi тимчасовi.

Загальнi технiчнi умови. Правила застосування

ДБН В.2.3-4-2000 Споруди транспорту. Автомобiльнi дороги

ДНАОП-5.1.14-1.1-96 Правила охорони працi при будiвництвi, ремонтi та утриманнi

автомобiльних дорiг та на iнших об’єктах дорожнього господарства

ПОР-218-141:2005 Порядок прийняття в експлуатацiю закiнчених будiвництвом

(реконструкцiєю, капiтальним ремонтом) автомобiльних дорiг

3. Термiни та визначення понять, познаки, скорочення

У цьому стандартi застосовано термiни та визначення понять, поданi у ДБН В.2.3-4 :

штучна споруда; ДСТУ 2935 : органiзацiя дорожнього руху (далi –ОДР); ДСТУ 2984 :

дорожнiй транспортний засiб (далi — ДТЗ); ДСТУ Б В.2.3-10 : зона небезпечна, пристрiй

амортизацiйний; ГСТУ 218-03449261-095 : огородження дорожнi тимчасовi, а також такi:

3.1. виконавець робiт (далi — виконроб)

Фiзична особа, до обов’язкiв якої за посадовою iнструкцiєю входить органiзацiя

виконання робiт у межах смуги вiдведення дороги.

3.2. дiлянка, мiсце проведення робiт

Площа, обмежена зонами дiї технологiчного транспорту, машин i механiзмiв,

розмiщенням технологiчного обладнання i складуванням матерiалiв для проведення

дорожнiх, аварiйних та iнших робiт в межах смуги вiдведення дороги.

3.3. дозволена швидкiсть руху

Максимальна швидкiсть ДТЗ, встановлена «Правилами дорожнього руху України» [1] та

технiчними засобами згiдно з схемою ОДР на визначенiй дiлянцi автомобiльної дороги.

3.4. пересувний знак-сигналiзатор небезпеки

Тимчасовий технiчний засiб органiзацiї безпеки дорожнього руху, призначений для

позначення мiсця безпосереднього виконання дорожнiх i аварiйних робiт, а також мiсця

проведення робiт у темну пору доби на дiючих дорогах, вулицях, залiзничних переїздах.

3.5. тимчасова стримувальна система для транспорту

Система обладнання дiлянки дороги (штучної споруди), призначена для вiдвернення з’їзду

транспортних засобiв на дiлянку, мiсце проведення робiт. Складається з з’єднаних мiж

собою блокiв ТБ згiдно з ДСТУ Б В.2.3-10 . Систему розраховують на дозволену

швидкiсть руху транспорту на дiлянцi її застосування.

4. Загальнi положення

4.1. У проектнiй та (або) технологiчнiй документацiї на реконструкцiю, ремонт дiлянки

дороги повинно бути передбачено застосування тимчасових типових (згiдно з вимогами

цього стандарту) або тимчасових iндивiдуальних схем ОДР на перiод виконання робiт у
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межах смуги вiдведення дороги. Індивiдуальнi схеми пiдлягають погодженню з мiсцевим

органом Державтоiнспекцiї.

4.2. Проведення робiт на дiючiй дiлянцi дороги фiзичнi та юридичнi особи здiйснюють

пiсля огородження та облаштування технiчними засобами ОДР дiлянки, мiсця проведення

робiт згiдно з тимчасовою схемою ОДР, наданiй у:

- проектнiй (технологiчнiй) документацiї на реконструкцiю або ремонт дiлянки дороги;

- ордерi [2] (або дозволi [3]), одержаному в установленому порядку вiд власника дороги

або уповноваженого ним органу.

Дiлянки дороги, на яких виконують аварiйнi роботи, роботи з поточного ремонту та

утримання дорiг, лiквiдацiї недолiкiв експлуатацiйного стану, визначених перевiркою

згiдно з ДСТУ 3587 , операцiйний контроль якостi робiт слiд облаштовувати за

тимчасовими типовими схемами ОДР (додаток А).

4.3. Якщо жодна з тимчасових типових схем (додаток А) не ураховує у повнiй мiрi умови

руху користувачiв дороги та (або) умови виконання робiт на визначенiй дiлянцi дороги,

розробляють тимчасову iндивiдуальну схему ОДР.

4.4. До обладнання дiлянки дороги тимчасовими технiчними засобами ОДР згiдно iз

наведеною у дозволi тимчасовою схемою та виконання належних заходiв (4.3)

забороняється вести будь-якi роботи i завозити матерiали, конструкцiї та дорожньо-

будiвельну технiку на мiсце проведення робiт.

4.5. Термiновi обмеження або заборону руху на дiлянцi дороги застосовують у випадках,

пов’язаних з стихiйними явищами, а також у разi виконання аварiйних робiт.

4.6. Прийняття в експлуатацiю закiнченої реконструкцiєю або капiтальним ремонтом

дiлянки дороги здiйснюють згiдно з ПОР-218-141 та виконання заходiв щодо ОДР,

зазначених у ордерi або дозволi (4.2).

4.7. Завершена реконструкцiєю або капiтальним ремонтом дiлянка дороги пiдлягає

невiдкладнiй передачi органiзацiї, що утримує цю дорогу, згiдно з установленим ордером

порядком, про що складається вiдповiдний акт. До пiдписання акта передачi дiлянки

дороги до експлуатацiйного утримання, вiдповiдальнiсть за забезпечення безпеки руху на

дiлянцi дороги несе виконроб пiдприємства, яке виконувало роботи.

5. Тимчасовi технiчнi засоби органiзацiї дорожнього руху

5.1. Пересувний знак-сигналiзатор небезпеки

Для позначення мiсця безпосереднього виконання дорожнiх або аварiйних робiт на

дiючих дорогах i вулицях слiд застосовувати пересувний знак-сигналiзатор небезпеки

(далi — знак небезпеки) згiдно з Технiчними умовами, розробленими, узгодженими та

затвердженими у встановленому порядку.

У разi задовiльних погодних умов, у свiтлу пору доби, при проведеннi робiт на дiлянцi

дороги протяжнiстю менш нiж 100 м, знак небезпеки дозволяється не застосовувати.

5.2. Дорожнi знаки
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5.2.1. Дорожнi знаки для облаштування мiсць проведення робiт повиннi вiдповiдати

Технiчним умовам на їх виготовлення та вимогами ДСТУ 4100 . Мiсця встановлення

знакiв зазначенi на тимчасовiй схемi ОДР для визначеної дiлянки будiвництва,

реконструкцiї або ремонту дороги.

5.2.2. Знаки слiд встановлювати на узбiччi i роздiлювальнiй смузi на переносних опорах на

висотi 1,9 м ... 2,1 м в населеному пунктi i 1,7 м ... 1,9 м — за його межами. На проїзнiй

частинi знаки встановлюють на опорах, бар’єрах згiдно з ГСТУ 218-03449261-095 на

висотi 0,6 м ... 1,5 м. Вiдстань вiд краю знака до краю проїзної частини або дiючої смуги

руху повинна бути не менша нiж 1,0 м.

5.3. Розмiтка дорожня

Тимчасову дорожню розмiтку згiдно з ДСТУ 2587 iз застосуванням самоклеючої

пластикової стрiчки, спецiальної фарби тощо на час виконаннi робiт передбачають у

iндивiдуальнiй тимчасовiй схемi ОДР.

5.4. Свiтлофори

5.4.1. В мiсцях в’їзду на односмугову дiлянку дороги, де не забезпечена видимiсть

протилежного з’їзду до неї, для почергового пропуску зустрiчного транспорту слiд

використовувати свiтлофори типу 1, виконання Т1.1 ... Т1.3, Т1.16, Т.1.17 згiдно з 7.1

ДСТУ 4092 . Послiдовнiсть вмикання сигналiв — згiдно з 7.29 ДСТУ 4092 . Режим роботи

свiтлофора встановлюють вiдповiдним розрахунком, який ураховує час проїзду дiлянки.

5.4.2. Свiтлофори встановлюють на стояках на висотi 2,0 м ... 3,0 м вiд поверхнi проїзної

частини i на вiдстанi 1,0 м ... 2,0 м вiд краю проїзної частини. Мiсця встановлення

свiтлофорiв зазначенi у тимчасовiй схемi ОДР.

На стояку свiтлофора слiд передбачити встановлення дорожнього знака 2.5 або 2.6 згiдно

з ДСТУ 4100 залежно вiд iнтенсивностi зустрiчного руху транспорту на дiлянцi виконання

робiт.

5.5. Тимчасова стримувальна система для транспорту (3.5)

5.5.1. Тимчасову стримувальну систему слiд застосовувати для поздовжнього та

поперечного огородження дiлянки проведення робiт згiдно з 9.8 ДСТУ Б В.2.3-10 .

Система повинна перекривати дiлянку виконання робiт та пiдхiд до неї i мати

амортизацiйнi пристрої.

5.5.2. У якостi тимчасових стримувальних систем застосовують огородження у виглядi

металевих, полiетиленових, залiзобетонних блокiв ТБ згiдно з ДСТУ Б В.2.3-10 або iншi

збiрно-розбiрнi конструкцiї огороджень парапетного типу. Допускається використання

збiрних бетонних блокiв розмiрами не менше 2000 мм х 300 мм х 500 мм згiдно з

перелiком бетонних i залiзобетонних виробiв [4], якi застосовують у дорожнiй галузi.

5.5.3. Бетоннi блоки встановлюють з промiжком (вiдстанню мiж блоками) не бiльше нiж

1,5 м. Блоки повиннi бути з’єднанi мiж собою єдиним сталевим канатом дiаметром вiд 10

мм згiдно з ГОСТ 2688 або ГОСТ 3067 ( ГОСТ 3068 , ГОСТ 3070 , ГОСТ 3071 ),

пропущеним через закладнi деталi блокiв по всiй довжинi небезпечної зони.

5.6. Огородження дорожнi тимчасовi (3)
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Щити огороджувальнi, бар’єри огороджувальнi та поперечнi, вiхи та конуси напрямнi,

стрiчки та шнури сигнальнi слiд застосовувати вiдповiдно до їх призначення згiдно з 7

ГСТУ 218-03449261-095 та тимчасовими схемами ОДР.

5.7. Тимчасовi мiстки для пiшоходiв

В мiсцях переходу пiшоходiв через проїзну частину, узбiччя, роздiлювальну смугу при

наявностi на них рову, траншеї тощо, слiд передбачити тимчасовий мiсток шириною не

менше 1,0 м з перилами висотою 1,0 м. Мiсце розташування мiстка повинно бути

зазначено на iндивiдуальнiй схемi ОДР.

6. Вимоги до об’їзду мiсць проведення робiт

6.1. Загальнi вимоги

6.1.1. Об’їзд влаштовують iз розрахунку забезпечення безпечного руху транспорту на весь

перiод виконання робiт по реконструкцiї або ремонту дiлянки дороги. Об’їзд по всiй

довжинi повинен мати тверде покриття.

6.1.2. Ширина проїзної частини об’їзду не повинна бути меншою: для односмугового руху

транспорту — 3,5 м, двосмугового — 6,0 м. Ширина узбiччя — 1,5 м ... 1,75 м.

6.1.3. Дозволяється органiзацiя двостороннього руху по односмуговому об’їзду з

використанням свiтлофорної сигналiзацiї згiдно з 5.4 та ДСТУ 4092 .

6.1.4. Мiнiмальнi радiуси кривих в планi на об’їздi визначають залежно вiд обмеження

швидкостi руху транспорту згiдно з таблицею 2.2 ДБН В.2.3-4 , але не менше 30 м.

Розширення проїзної частини — згiдно з 2.7 ДБН В.2.3-4 .

6.1.5. Поздовжнi похили на дiлянцi об’їзду встановлюють залежно вiд величини

дозволеної швидкостi руху транспорту на об’їздi згiдно з таблицею 2.2 ДБН В.2.3-4 , але

не бiльше 10%.

6.1.6. Поперечний ухил проїзної частини встановлюють залежно вiд дорожньо-

клiматичної зони згiдно з таблицею 2.5 ДБН В.2.3-4 . Профiль може бути двосхилим або

односхилим (у бiк вiд дороги).

6.1.7. Поперечний ухил узбiччя слiд призначати згiдно з 2.13 ДБН В.2.3-4 .

6.1.8. При застосуваннi у якостi об’їзду мережi iснуючих дорiг, вулиць необхiдно

передбачити встановлення на перехрестях знакiв прiоритету та знакiв iндивiдуального

проектування для позначення напрямку головної дороги.

6.2. Вимоги до в’їзду i виїзду з дороги на об’їзд

6.2.1. В’їзд i виїзд на об’їзд слiд розташовувати:

- не ближче 20 м вiд мiсця проведення робiт;

- у мiсцях, де забезпечена взаємна оглядовiсть та видимiсть учасникiв дорожнього руху

згiдно з ДСТУ 2935 , у тому числi технологiчного транспорту.
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6.2.2. Криву у планi в’їзду та виїзду на об’їзд слiд виконувати трьома спряженими

радiусами 3R-R-6R, де R — не менше 12 м.

6.2.3. Поздовжнi похили на дiлянках в’їзду та виїзду на об’їзд повиннi бути не бiльше 4%,

радiуси вертикальних кривих — не менше 600 м.

7. Облаштування мiсць проведення робiт

7.1. Пiдготовка до проведення робiт

Виконроб (майстер) попередньо повинен визначитись щодо:

- мiсця виконання робiт на змiну, технологiчних особливостей i термiну їх проведення,

необхiдностi будiвництва об’їзду;

- тимчасової типової схеми ОДР на дiлянцi проведення робiт залежно вiд виду робiт,

технологiї їх виконання згiдно з додатком А цього стандарту чи розробити тимчасову

iндивiдуальну схему i узгодити її в установленому порядку;

- необхiдностi застосування тимчасової стримувальної системи та вибору її конструкцiї на

дiлянцi виконання робiт;

- необхiдної кiлькостi тимчасових технiчних засобiв ОДР для облаштування дiлянки

виконання робiт, їх видiв, типiв, типорозмiру, у тому числi — застосування пересувного

знака небезпеки;

- штучного освiтлення дiлянки дороги при виконаннi робiт у темну пору доби, освiтлення

у мiсцi стоянки машин та механiзмiв.

7.2. Облаштування мiсця проведення робiт технiчними засобами ОДР

7.3.1. До початку проведення робiт, визначену дiлянку або мiсце виконання робiт слiд

облаштувати тимчасовими технiчними засобами згiдно з тимчасовою схемою ОДР.

Постiйнi дорожнi знаки, дiя яких розповсюджується на дiлянку проведення робiт i

суперечить прийнятiй схемi ОДР, повиннi бути знятi або зачохленi на перiод виконання

робiт.

Перед дiлянкою на перiод виконання робiт допускається встановлювати транспаранти, якi

iнформують про мiсце i характер робiт. Транспаранти слiд розмiщувати за межами узбiччя

дороги разом з першим тимчасовим знаком 1.37 згiдно з ДСТУ 4100 .

7.3.2. При прибуттi до мiсця проведення робiт транспортний засiб з технiчними засобами

ОДР установлюють на узбiччi або на роздiлювальнiй смузi у напрямку виконання робiт,

на вiдстанi 30 м ... 40 м вiд їх початку.

7.3.3. Розвантажувати тимчасовi технiчнi засоби ОДР слiд по мiрi їх встановлення вiд

початку визначеної дiлянки дороги у напрямку виконання робiт.

7.3.4. На дiлянцi дороги в першу чергу встановлюють найбiльш вiддаленi попереднi та

iнформацiйно-вказiвнi тимчасовi дорожнi знаки згiдно з ДСТУ 4100 на узбiччi, потiм — в

безпосереднiй близькостi на проїзнiй частинi та на узбiччi, далi — облаштовують знаками

об’їзди (при їх наявностI), поперечними та поздовжнiми тимчасовими огородженнями,
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пiшохiдними мiстками (при необхiдностI), свiтлофорами тощо. Останнiми встановлюють

дорожнi знаки на узбiччi смуги руху протилежного напрямку.

7.3.5. При наявностi знака небезпеки, його перемiщення на нове мiсце повинно

вiдбуватися у межах позначеної конусами або вiхами смуги руху, на якiй виконують

роботи. Розмiщення знака небезпеки вiд мiсця безпосереднього виконання робiт

(пiдроздiлу, який виконує роботи) повинно бути на вiдстанi 30 м ... 50 м.

7.4. Завершальнi роботи

7.4.1. По закiнченню робiт реконструкцiї або ремонту на дiлянцi дороги прибирають

залишки будiвельних матерiалiв i смiття, встановлюють постiйнi дорожнi знаки у

вiдповiдностi до проекту чи схеми ОДР для iснуючого стану дороги. В останню чергу

лiквiдують з’їзди i виїзди з дороги на об’їзд, знiмають тимчасовi технiчнi засоби ОДР у

зворотнiй послiдовностi їх встановлення.

7.4.2. Вiдновлення руху транспорту пiсля реконструкцiї або капiтального ремонту на

визначенiй дiлянцi дороги здiйснюється пiсля передачi її по акту пiдприємству, яке

утримує дорогу (4.7).

8. Тимчасовi схеми огранiзацiї дорожнього руху в мiсцях проведення робiт

8.1. Тимчасовi типовi схеми ОДР (далi — типовi схеми), що наведенi у додатку А,

застосовують вiдповiдно до виду i технологiї виконування робiт з урахуванням умов

дорожнього руху на визначенiй дiлянцi дороги.

8.2. Якщо умови виконання робiт чи умови руху не вiдповiдають жоднiй з приведених

типових схем, розробляється тимчасова iндивiдуальна схема облаштування дiлянки

проведення робiт засобами ОДР з частковим використанням рiшень типових схем та

урахуванням руху технологiчного транспорту (при його наявностI), вимог ДСТУ 2587 ,

ДСТУ 4092 , ДСТУ 4100 , ДСТУ Б В.2.3-10 , ГСТУ 218-03449261-095 .

8.3. Тимчасова iндивiдуальна схема ОДР повинна бути оформлена згiдно з вимогами

ГСТУ 218-03450778.092. Дозволяється виконувати схему у будь-якому масштабi в

поздовжньому напрямку дороги з додержанням поперечного масштабу параметрiв дороги

за ГСТУ 218-03450778.092 (1:1000 або 1:500) та зазначенням вiдстаней у метрах мiж

технiчними засобами ОДР. Умовнi позначення на схемi — згiдно з таблицею А.1.

8.4. Проведення робiт по влаштуванню дорожньої розмiтки згiдно з ДСТУ 2587 слiд

здiйснювати за типовими схемами:

- А.1...А.3 при нанесеннi позначок лiнiй горизонтальної поздовжньої дорожньої розмiтки;

- А.4...А.6 при нанесеннi горизонтальної поздовжньої дорожньої розмiтки розмiточною

або самохiдною машиною;

- А.7...А.14 при нанесеннi горизонтальної дорожньої розмiтки по трафаретах або лекалах;

- А.15 при нанесеннi вертикальної дорожньої розмiтки у межах узбiччя або

роздiлювальної смуги дороги.
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8.5. При фарбуваннi (нанесеннi вертикальної розмiтки згiдно з ДСТУ 2587 ) бордюрiв,

елементiв штучних споруд, посадочних площадок автобусних зупинок, укрiпленнi

узбiччя, ремонтi та влаштуваннi тротуарiв, рух транспорту органiзовують згiдно з

типовою схемою А.15.

8.6. При проведеннi робiт за межами проїзної частини (скошування трави, вирубка

чагарнику, ремонт та утримання водовiдвiдних споруд, нанесення вертикальної розмiтки,

очищення i ремонт дорожнiх знакiв, дорожнiх огороджень, напрямних пристроїв тощо) та

при складуваннi матерiалiв на узбiччi дороги застосовують типову схему А.16.

8.7. При виконаннi робiт по утриманню проїзної частини дороги, ямковому ремонтi

покриття, ремонтi швiв цементобетонних покриттiв, лiквiдацiї деформацiй дорожнього

одягу, влаштуванню поверхневої обробки, застосовують типову схему А.17 (за

необхiдностi з свiтлофорним регулюванням згiдно з 5.4). Проведення робiт одночасно з

протилежних напрямкiв дороги не дозволяється.

8.8. По типовим схемам А.17, А.23...А.25 органiзують дорожнiй рух при виконаннi

натурних випробувань та дослiджень покриття, взяття вирубок (проб), визначення

шорсткостi згiдно з ДСТУ Б В.2.3-8 , вимiрювання коефiцiєнта зчеплення переносними

пристроями, проведення геодезичних зйомок на проїзнiй частинi дороги.

8.9. При проведеннi тривалих робiт на однiй смузi руху або робiт по всiй ширинi проїзної

частини дороги, а також при капiтальному ремонтi штучних споруд, рух транспорту

органiзовується по об’їзду згiдно з типовими схемами А.18...А.21.

При використаннi мережi iснуючих дорiг для об’їзду мiсць проведення робiт на кожному

перехрестi цих дорiг встановлюють тимчасовi дорожнi знаки 1.4.1–1.4.3 та 5.57.1–5.57.2

згiдно з ДСТУ 4100 , а перед об’їздом на головнiй дорозi — 5.56 та 5.57.1 або 5.57.2.

8.10. При виконаннi робiт на проїзнiй частинi дiлянок дорiг з трьома смугами руху

застосовують типовi схеми А.22, А.23.

8.11. При виконаннi робiт з утримання та ремонту дiлянок дорiг з чотирма смугами руху

застосовують типовi схеми А.24...А.26.

8.12. У разi проведення робiт на розв’язках у рiзних рiвнях повиннi бути розробленi

тимчасовi iндивiдуальнi схеми ОДР з застосуванням рiшень, наведених на типовiй схемi

А.27.

8.13. В мiсцях початку виконання робiт при капiтальному ремонтi i реконструкцiї дорiг І

категорiї слiд застосовувати типову схему А.28, а на дiлянках переходу руху транспорту

через роздiлювальну смугу — типовi схеми А.29, А.30.

8.14. При виконаннi робiт з утримання i ремонту роздiлювальної смуги дороги І категорiї,

з обох напрямкiв руху встановлюють дорожнi знаки 1.37 згiдно з ДСТУ 4100 .

9. Вимоги безпеки та охорони навколишнього природного серидовища

9.1. Пiд час транспортування технiчних засобiв ОДР та їх складових частин слiд

дотримуватись дiючих «Правил дорожнього руху України» та вимог безпеки згiдно з

ГОСТ 12.3.002 .
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9.2. Розвантаження i завантаження переносних опор, тимчасових дорожнiх знакiв, конусiв,

бар’єрiв тощо слiд виконувати у вiдповiдностi до вимог ГОСТ 12.3.009 .

9.3. Забезпечення пожежної безпеки в мiсцях виконання робiт повинно вiдповiдати

вимогам ГОСТ 12.1.004 , охорони працi — ДНАОП-5.1.14-1.1 .

9.4. Робiтники, що працюють на дорозi, повиннi знаходитись у межах встановленого

тимчасового огородження i бути одягненi у спецодяг (оранжевi жилети i такого ж кольору

головний убiр).

9.5. Технологiчний транспорт, машини i механiзми, що застосовуються для виконання

робiт, повиннi бути у технiчно справному станi та обладнанi розпiзнавальними знаками,

пофарбованi згiдно з ДСТУ 3849 .

9.6. Машини i механiзми, якi виконують роботу, повиннi мати включенi проблисковi

маячки жовтого (оранжевого) кольору. В процесi роботи їх габарити не повиннi виходити

за межi огородженої зони проведення робiт. Проводити ремонт та технiчне

обслуговування дорожнiх машин та механiзмiв у зонi проведення робiт забороняється.

9.7. При виконаннi робiт у темну пору доби i при туманi поперечнi бар’єри та вiхи

напрямнi згiдно з ГСТУ 218-03449261-095 повиннi бути встановленi на вiдстанi 10,0

м...15,0 м один вiд одного та обладнанi ввiмкненими лiхтарями червоного кольору.

Прокладка електричного дроту повинна виключати наїзд та дотик транспорту,

технологiчних машин i механiзмiв, не заважати руху працюючих на дорозi та пiшоходiв.

Мiсця проведення робiт у темну пору доби слiд освiтлювати з двох бокiв лiхтарями

верхнього свiтла вiд 10 лк.

9.8. Пiсля, закiнчення змiни, дорожнi машини i обладнання повиннi бути поставленi на

майданчик за межами земляного полотна. Нетранспортабельнi машини, механiзми, що

залишаються на дорозi у темну пору доби, слiд розмiщати за межами проїзної частини

дiючої дороги i огородженi згiдно iз схемою А.16. Для попередження аварiйних ситуацiй

повинно бути передбачено не менше двох комплектiв автономного живлення для

сигнальних лiхтарiв на випадок вiдключення їх вiд основної системи живлення.

9.9. Вiдходи виробництва повиннi бути зiбраннi i вивезенi до мiсця їх органiзованого

складування або включенi у виробничiй цикл.

Тимчасовi типовi схеми ОДР при проведеннi робiт

Бiблiографiя

1. Правила дорожнього руху України (Затверджено постановою Кабiнету мiнiстрiв

України вiд 10 жовтня 2001 р. № 1306)

2. Порядок видачi дозволiв на розмiщення, будiвництво, реконструкцiю та

функцiонування об’єктiв сервiсу на землях дорожнього господарства та згод i погоджень

на об’єкти зовнiшньої реклами вздовж автомобiльних дорiг загального користування

(Затверджено Державною службою автомобiльних дорiг України; наказ № 414 вiд

29.09.2005 p.; зареєстровано Мiнiстерством юстицiї України вiд 26.10.2005 р. №

1266/11546).
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3. Положення про надання дозволу на виконання будiвельних робiт (Затверджено

Держбудом України, наказ № 273 вiд 05.12.2000 p.; зареєстровано Мiнiстерством юстицiї

України вiд 25.12.2000 р. № 945/5166).

4. Вiдомчий каталог бетонних i залiзобетонних мостових i дорожнiх виробiв (Мiнiстерство

транспорту України. Укравтодор. Укрдортехнологiя. 1999 p.).

5. Закон України «Про дорожнiй рух» (Президент України, 30.06.93 p.)
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