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Заявляється зовнішній вигляд стрічки сигнальної огороджувальної, 

призначеної для огородження території, на якій проводиться огляд місця 

події підрозділами Національної поліції України. Стрічка сигнальна 

огороджувальна одночасно виконує попереджувальну та запобіжну функції. 

Відомі різні види сигнальних огороджувальних стрічок, різних за своїм 

функціональним призначенням. Для проведення певних видів робіт 

застосовують прості сигнальні огороджувальні стрічки, які виготовляються 

різними підприємствами (https://tsarplast.com). Зазвичай такі стрічки виконані 

на полімерному матеріалі, що виготовлений відповідно до стандарту «Пленка 

полиэтиленовая. Технические условия ГОСТ 10354-82». Стрічка шириною 75 

мм упакована в рулони по 100 м. На одному боці стрічки нанесений 

малюнок: похилі смуги червоного та білого кольорів, що почергово 

змінюють одна одну. В інших варіаціях смуги можуть бути чорного та 

жовтого кольорів або білого та зеленого. Деякі різновиди стрічок містять 

попереджувальний певний напис, розташований на червоному або жовтому 

фоні. Недоліками вказаних стрічок є їх непомітність в темну пору доби, 

відсутність приписів щодо дій особи, відсутність вказівки на суб’єкта 

використання стрічки. Стрічка, що заявляється, усуває вказані недоліки. 

Зовнішній вигляд стрічки відрізняється сукупністю наступних ознак: - 

нанесений напис українською мовою “ПОЛІЦІЯ”, що чітко вказує на 

суб’єкта використання сигнальної стрічки; - нанесений напис англійською 

мовою “POLICE”, що робить стрічку змістовно зрозумілою для громадян 

інших країн, які перебувають на території України; - нанесений 

попереджувальний стандартний знак “STOP”, що розділяє написи 

“ПОЛІЦІЯ” і “POLICE”, який асоціюється із застереженням щодо характеру 

певної території; - величина шрифту написів та контрастність кольорів 

забезпечують сприйняття змісту стрічки на значній відстані. Перелічені 

відмінності значно покращили зручність в користуванні і надають 

конструктивному рішенню стрічки логічну завершеність, простоту і 

цілісність композиції. Зовнішній вигляд, що заявляється, зображено на 

наступних малюнках і кресленнях: - Мал.1 – зовнішній вигляд фрагменту 

стрічки; - Фіг. 1 – компоновочне креслення; Стрічка, що заявляється, 

конструктивно виконана у вигляді полотна з полімерного матеріалу 

товщиною 0,5 мм і шириною 50 мм. Маркування на стрічку нанесено шляхом 

термічного фарбування. Зовнішній вигляд стрічки визначає її наступні 

елементи, які почергово повторюються: - Напис “ПОЛІЦІЯ” 1. - Напис 

“POLICE” 2. - Напис “STOP” 3. Написи виконані контрастно: чорним на 

жовтому фоні. Стрічку використовують наступним чином. По визначеним 

умовним межам місця події, або у випадках забезпечення виконання завдань 



Національної поліції України, по периметру території, що підлягає 

огородженню, натягується сигнальна огороджувальна стрічка. Бік стрічки, на 

якому нанесені написи, знаходиться ззовні. Стрічка фіксується до нерухомих 

об’єктів, через кожні 3 – 5 метрів залежно від просторових характеристик 

місця, яке підлягає огородженню. Стрічка придатна для багаторазового 

використання як у приміщенні, так і на відкритій місцевості. 

Єдність елементів та позначень стрічки дозволило створити єдину 

виразну структуру, що має інформаційну та композиційну завершеність. 

Конструктивне рішення стрічки в достатній мірі має художньо- 

інформаційну виразність, складає новий образ, що запам’ятовується, 

інформує про конкретне призначення стрічки, а також правоохоронний 

орган, який здійснив заходи огородження. Зовнішній вигляд стрічки, що 

заявляється, може бути виконано в умовах промислового виробництва з 

використанням сучасного обладнання, матеріалів та технологій. Стрічка 

може виготовлятися в чорно-жовтому кольорах для підвищення 

контрастності в умовах недостатньої освітленості, також зображення може 

наноситися спеціальною флуоресційною фарбою, що відбиває світло в темну 

пору доби. 
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