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Учасниками дорожнього руху є особи, які використовують 
автомобільні дороги, вулиці, залізничні переїзди або інші місця, 
призначені для пересування людей та перевезення вантажів за 
допомогою транспортних засобів. 

Дії або бездіяльність учасників дорожнього руху та інших осіб не 
повинні створювати небезпеку чи перешкоду для руху, загрожувати 
життю або здоров'ю громадян, завдавати матеріальних збитків.  

   Особа, яка створила такі умови, зобов'язана негайно вжити заходів 
до забезпечення безпеки дорожнього руху на цій ділянці дороги та вжити 
всіх можливих заходів до усунення перешкод, а якщо це неможливо, 
попередити про них інших учасників дорожнього руху, повідомити 
підрозділ міліції, власника дороги або уповноважений ним орган. 

Водії, пішоходи та пасажири зобов'язані бути особливо уважними до 
таких категорій учасників дорожнього руху, як діти, люди похилого віку та 
особи з явними ознаками інвалідності. 

Особи, які порушують Правила дорожнього руху, несуть 
відповідальність згідно із законодавством.  
 

 

 



 3 

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ  

ДЛЯ ПІШОХОДІВ ТА ПАСАЖИРІВ 
 
 

1.1. Вимоги безпеки для 
пішоходів  

1.1.1. Пішохід - особа, 
яка бере участь у дорожньому 
русі поза транспортними 
засобами і не виконує на 
дорозі будь-яку роботу. До 
пішоходів прирівнюються 
також особи, які рухаються в 
інвалідних візках без двигуна, 
ведуть (в ручну) велосипед, 

мопед, мотоцикл, везуть санки, візок, дитячу чи інвалідну коляску. 
1.1.2. Пішоходи повинні рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках, 

тримаючись правого боку.  
   Якщо немає тротуарів, пішохідних доріжок або пересуватися по 

них неможливо, пішоходи можуть рухатися велосипедними доріжками, 
тримаючись правого боку і не утруднюючи рух на велосипедах і мопедах, 
або в один ряд узбіччям, тримаючись якомога правіше, а у разі його 
відсутності або неможливості рухатися по ньому - по краю проїзної 
частини назустріч руху транспортних засобів. При цьому треба бути 
обережним і не заважати іншим учасникам дорожнього руху. 

1.1.3. Пішоходи, які переносять громіздкі предмети, або особи, які 
пересуваються в інвалідних візках без двигуна, ведуть мотоцикл, 
велосипед чи мопед, везуть санки, візок тощо, якщо їх рух тротуарами, 
пішохідними чи велосипедними доріжками або узбіччями створює 
перешкоди для інших учасників руху, можуть рухатися по краю проїзної 
частини в один ряд.  

1.1.4. За межами населених пунктів пішоходи, які рухаються 
узбіччям чи краєм проїзної частини, повинні йти назустріч руху 
транспортних засобів. 

Особи, які рухаються узбіччям чи краєм проїзної частини в 
інвалідних колясках без двигуна, ведуть мотоцикл, мопед або велосипед, 
повинні пересуватися в напрямку руху транспортних засобів.  

 1.1.5. У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості 
пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям, повинні 
виділити себе, а  за  можливості  мати  на  зовнішньому  одязі  
світловідбиваючі елементи, для своєчасного їх виявлення іншими 
учасниками дорожнього руху.  
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1.1.6. Рух організованих груп людей по дорозі дозволяється тільки в 
напрямку руху транспортних засобів колоною не більш як по чотири 
особи в ряду за умови, що колона не займає більше половини ширини 
проїзної частини одного напрямку руху. Попереду і позаду колони на 
відстані 10-15 м з лівого боку повинні бути супровідники з червоними 
прапорцями, а у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості - із 
засвіченими ліхтарями: спереду - білого кольору, позаду - червоного.  

1.1.7. Організовані групи дітей дозволяється водити тільки по 
тротуарах і пішохідних доріжках, а коли їх немає - по узбіччю дороги у 
напрямку руху транспортних засобів колоною, але тільки у світлу пору 
доби і лише в супроводі дорослих.  

1.1.8. Пішоходи повинні переходити проїзну частину по пішохідних 
переходах, у тому числі підземних і надземних, а у разі їх відсутності - на 
перехрестях по лініях тротуарів або узбіч. 

1.1.9. Якщо в зоні видимості немає переходу або перехрестя, а 
дорога має не більше трьох смуг руху для обох його напрямків, 
дозволяється переходити її під прямим кутом до краю проїзної частини в 
місцях, де дорогу добре видно в обидва боки, і лише після того, як 
пішохід упевниться у відсутності небезпеки. 

1.1.10. У місцях, де рух регулюється, пішоходи повинні керуватися 
сигналами регулювальника або світлофора. 

У таких місцях пішоходи, які не встигли закінчити перехід проїзної 
частини дороги одного напрямку, повинні перебувати на острівці безпеки 
або лінії, що розділяє транспортні потоки протилежних напрямків, а у 
разі їх відсутності - на середині проїзної частини і можуть продовжити 
перехід лише тоді, коли це буде дозволено відповідним сигналом 
світлофора чи регулювальника та переконаються в безпеці подальшого 
руху. 

1.1.11. Перед виходом на проїзну частину з-за транспортних засобів, 
що стоять, та будь-яких об'єктів, що обмежують оглядовість, пішоходи 
повинні впевнитись у відсутності транспортних засобів, що 
наближаються. 

1.1.12. Чекати транспортний засіб пішоходи повинні на тротуарах, 
посадкових майданчиках, а якщо вони відсутні, - на узбіччі, не 
створюючи перешкод для дорожнього руху. 

1.1.13. На трамвайних зупинках, не обладнаних посадковими 
майданчиками, пішоходам дозволяється виходити на проїзну частину 
лише з боку дверей і тільки після зупинки трамвая. 

Після висадки з трамвая необхідно залишити проїзну частину не 
затримуючись. 

1.1.14. У разі наближення транспортного засобу з увімкненим 
проблисковим маячком червоного та (або) синього кольору і (або) 
спеціальним звуковим сигналом пішоходи повинні утриматися від 
переходу проїзної частини або негайно залишити її. 
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1.1.15. Пішоходам забороняється:  
   а) виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності 

небезпеки для себе та інших учасників руху;  
   б) раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на 

пішохідний перехід;  
   в) допускати самостійний, без нагляду дорослих, вихід дітей 

дошкільного віку на проїзну частину;  
   г) переходити проїзну частину поза пішохідним переходом, якщо є 

розділювальна смуга або дорога має чотири і більше смуг для руху в 
обох напрямках, а також у місцях, де встановлено огородження;  

   ґ) затримуватися і зупинятися на проїзній частині, якщо це не 
пов'язано із забезпеченням безпеки дорожнього руху;  

   д) рухатися по автомагістралі чи дорозі для автомобілів, за винятком 
пішохідних доріжок, місць стоянки і відпочинку. 

 
1.2. Вимоги безпеки для 

пасажирів 
1.2.1. Пасажир - особа, яка 

користується транспортним 
засобом і знаходиться в ньому, але 
не причетна до керування ним. 

1.2.2. Посадку (висадку) 
дозволяється здійснювати 
пасажирам після зупинки 
транспортного засобу лише з 
посадкового майданчика, а в разі 

відсутності такого майданчика - з тротуару чи узбіччя, а якщо це 
неможливо, то з крайньої смуги проїзної частини (але не з боку суміжної 
смуги для руху), за умови, що це буде безпечно та не створить перешкод 
іншим учасникам руху. 

1.2.3. Пасажири, користуючись транспортним засобом, повинні: 
а) сидіти або стояти (якщо це передбачено конструкцією 

транспортного засобу) в призначених для цього місцях, тримаючись за 
поручень або інше пристосування; 

б) під час пересування на транспортному засобі, обладнаному 
ременями безпеки, бути пристебнутими, а на мотоциклі - в застебнутому 
мотошоломі. 

1.2.4. Пасажирам забороняється: 
а) під час руху відвертати увагу водія від керування транспортним 

засобом та заважати йому в цьому; 
б) відчиняти двері транспортного засобу, не переконавшись, що він 

зупинився біля тротуару, посадкового майданчика, краю проїзної частини 
чи на узбіччі; 

в) перешкоджати зачиненню дверей та використовувати для їзди 
підніжки і виступи транспортних засобів; 
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г) під час руху стояти в кузові вантажного автомобіля, сидіти на 
бортах або в не обладнаному для сидіння місці. 

 

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ  

ДО ВОДІЇВ МОПЕДІВ І ВЕЛОСИПЕДІВ 
 
2.1. Водій - особа, яка керує 

транспортним засобом; 
Транспортний засіб - пристрій, 

призначений для перевезення людей і 
(або) вантажу, а також встановленого 
на ньому спеціального обладнання чи 
механізмів; 

Велосипед - транспортний засіб, 
крім інвалідних колясок, що 
приводиться в рух мускульною силою 
людини, яка знаходиться на ньому; 

Мопед - двоколісний транспортний засіб, що має двигун з робочим 
об'ємом до 50 куб. см;  

2.2. Рухатися по дорозі на мопедах дозволяється особам, які 
досягли  16-річного, на велосипедах - 14-річного віку. Під час руху  по  
дорозі  водій  мопеда  та  пасажир,  якого  він перевозить, зобов'язані 
бути в застебнутих мотошоломах. 

Для водіїв мопедів і велосипедів місцевими органами виконавчої 
влади може бути встановлена картка, в яку заноситься інформація про 
водія і яку водії мопедів чи велосипедів у такому разі повинні мати при 
собі.  

2.3. Мопеди і велосипеди повинні бути обладнані звуковим сигналом 
та світлоповертачами: спереду - білого кольору, по боках - оранжевого, 
ззаду - червоного. 

2.4. Для руху в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості 
на мопеді необхідно увімкнути освітлення, на велосипеді - ліхтар (фару).  

2.5. Водії мопедів і велосипедів, рухаючись групами, повинні їхати 
один за одним, щоб не заважати іншим учасникам дорожнього руху. 

Колона велосипедистів, що рухається по проїзній частині, повинна 
бути розділена на групи (до 10 велосипедистів у групі) з дистанцією руху 
між групами 80-100 м. 

2.6. Водії мопедів і велосипедів можуть перевозити лише такі 
вантажі, які не заважають керувати транспортним засобом і не 
створюють перешкод іншим учасникам дорожнього руху. 

2.7. Якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу поза перехрестям, 
водії мопедів і велосипедів зобов'язані дати дорогу іншим транспортним 
засобам, що рухаються по дорозі. 
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2.8. Водіям мопедів і велосипедів забороняється: 
а) керувати мопедом або велосипедом з несправним гальмом, 

звуковим сигналом, а в темну пору доби і в умовах недостатньої 
видимості - з не увімкненою фарою і заднім ліхтарем на мопеді чи без 
світлоповертачів на велосипеді; 

б) рухатися по автомагістралях і дорогах для автомобілів, а також по 
проїзній частині, коли поряд є велосипедна доріжка; 

в) рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках (крім дітей до 7 років 
на дитячих велосипедах під наглядом дорослих); 

г) під час руху триматися за інший транспортний засіб; 
ґ) їздити не тримаючись за руль та знімати ноги з педалей (підніжок); 
д) перевозити пасажирів на велосипеді, за винятком дітей до 7 років, 

на додатковому сидінні, обладнаному надійно закріпленими підніжками; 
е) буксирування мопедів і велосипедів; 
є) буксирування причепа, не передбаченого для експлуатації з цими 

транспортними засобами.  
 

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ НА ЗАЛІЗНИЦІ 
 

 
 

3.1. Вимоги до пішоходів 
3.1.1. Залізничні колії необхідно перетинати по спеціальних 

пішохідних доріжках, а  у  разі відсутності переходів, залізничні колії 
перетинаються під прямим кутом, попередньо переконавшись у 
відсутності потяга. 

3.1.2. Якщо залізничні колії зайняті рухомим ешелоном, не можна 
перетинати їх під час його руху, необхідно користуватись 
гальмувальними майданчиками вагонів. 

3.1.3. Переходити колії перед потягом який стоїть можна лише на 
відстані не меншій ніж  10 м. від голови потяга до його хвоста. Якщо на 
шляху вагони стоять в розриві, переходити між ними тільки в тому 
випадкові, коли відстань між вагонами не менша 15 м.  
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3.1.4. При перетині колії не можна наступати на головку рейок, 
ставити ноги під загострення стрілочних переводів і рейками. 

3.1.5. При наближенні потяга необхідно відійти на безпечну відстань 
(не менш як на 3м. від колії). 

3.1.6. Посадка та висадка пасажирів дозволяється лише при повній 
зупинці потяга. 

3.2.Вимоги до водіїв мопедів та велосипедів: 
3.2.1. Водії можуть перетинати залізничні колії лише на залізничних 

переїздах. 
3.2.2. Під'їжджаючи  до переїзду,  а також починаючи рух після 

зупинки перед ним,  водій  зобов'язаний  керуватися  вказівками  і 
сигналами чергового по переїзду,  положенням шлагбаума,  світловою та  
звуковою  сигналізацією,   дорожніми   знаками   і   дорожньою розміткою,  
а також переконатися в тому,  що не наближається поїзд (локомотив, 
дрезина). 

3.2.3. Для  пропуску  поїзда,  що  наближається,  і  в   інших 
випадках,  коли  рух  через залізничний переїзд заборонено,  водій 
повинен зупинитися перед дорожньою  розміткою,   дорожнім   знаком,   
шлагбаумом  чи  світлофором  так,  щоб   бачити сигнали,  а  якщо 
засоби організації дорожнього руху відсутні - не ближче 10 м. до 
найближчої рейки. 

3.2.4. Якщо  перед  переїздом  немає  дорожньої  розмітки  або 
дорожніх  знаків,  що  визначають   кількість   смуг   руху,   рух 
транспортних засобів через переїзд дозволяється лише в один ряд. 

3.2.5. Рух через переїзд забороняється, якщо: 
а) черговий  по  переїзду подає сигнал заборони руху - стоїть до  

водія  грудьми  або  спиною  з  піднятим  над  головою  жезлом 
(червоним  ліхтарем  чи  прапорцем)  або  з  витягнутими в сторони 
руками; 

б) шлагбаум опущений або почав опускатися; 
в) увімкнено заборонний сигнал світлофора чи звуковий  сигнал 

незалежно від наявності та положення шлагбаума; 
г) за   переїздом   утворився   затор,   який  змусить  водія 

зупинитися на переїзді;  
ґ) до  переїзду  в   межах   видимості   наближається   поїзд 

(локомотив, дрезина). 
3.2.6. Забороняється   самовільно   відкривати   шлагбаум  або 

об'їжджати його, а також об'їжджати транспортні засоби, які стоять перед 
переїздом, коли рух через нього заборонено. 

3.2.7. У   разі  вимушеної  зупинки  транспортного  засобу  на 
переїзді водій зобов'язаний негайно висадити людей і вжити заходів для  
звільнення  переїзду.   
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ДІЇ У ВИПАДКУ ДТП 

 
 

Ніхто з нас не застрахований від такої неприємності, як потрапляння 
в дорожньо-транспортну пригоду. І для того, щоб не робити таку 
неприємність ще більшою, потрібно чітко знати, які ж першочергові дії 
необхідно зробити. 

У разі причетності пішохода до дорожньо-транспортної пригоди він 
повинен подати можливу допомогу потерпілим, записати прізвища та 
адреси очевидців, повідомити орган чи підрозділ поліції про пригоду, 
необхідні дані про себе і перебувати на місці до прибуття працівників 
поліції 

У разі дорожньо-транспортної пригоди пасажир причетного до 
пригоди транспортного засобу повинен подати можливу допомогу 
потерпілим, повідомити про пригоду орган чи підрозділ поліції і 
перебувати на місці до прибуття працівників поліції.  

Обов’язки водія у разі причетності до дорожньо-транспортної 
пригоди: 

а) негайно зупинити транспортний засіб і залишатися на місці 
пригоди; 

б) увімкнути аварійну сигналізацію і встановити знак аварійної 
зупинки; 

в) не переміщати транспортний засіб і предмети, що мають 
причетність до пригоди; 

г) вжити можливих заходів для надання першої долікарської допомоги 
потерпілим, викликати карету швидкої медичної допомоги, а якщо це 
неможливо, звернутися за допомогою до присутніх і відправити 
потерпілих до лікувального закладу; 

ґ) у разі неможливості виконати дії, перелічені в підпункті “г” відвезти 
потерпілого до найближчого лікувального закладу своїм транспортним 
засобом, попередньо зафіксувавши розташування слідів пригоди, а 



 10 

також положення транспортного засобу після його зупинки; у 
лікувальному закладі повідомити своє прізвище та номерний знак 
транспортного засобу (з пред’явленням посвідчення водія або іншого 
документа, який посвідчує особу, реєстраційного документа на 
транспортний засіб) і повернутися на місце пригоди; 

д) повідомити про дорожньо-транспортну пригоду орган чи підрозділ 
поліції, записати прізвища та адреси очевидців, чекати прибуття 
працівників міліції; 

е) вжити всіх можливих заходів для збереження слідів пригоди, 
огородження їх та організувати об’їзд місця пригоди; 

є) до проведення медичного огляду не вживати без призначення 
медичного працівника алкоголю, наркотиків, а також лікарських 
препаратів, виготовлених на їх основі (крім тих, які входять до офіційно 
затвердженого складу аптечки). 
 
 
 
 

 


