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Отримати оперативну відповідь
на будь-яке запитання по цьому розділу можна
за посиланням (наведіть камеру на QR-код)

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.6. Використовувати дороги не за їх призначенням
дозволяється з урахуванням вимог статей 36-38 Закону
України «Про автомобільні дороги».
1.7. Водії зобов’язані бути особливо уважними до таких
категорій учасників дорожнього руху, як велосипедисти,
особи, які рухаються в кріслах колісних, та пішоходи. Усі
учасники дорожнього руху повинні бути особливо обе
режними до дітей, людей похилого віку та осіб з явними
ознаками інвалідності.
1.8. Обмеження в дорожньому русі, крім передбаче
них цими Правилами, можуть бути запроваджені в уста
новленому законодавством порядку.
1.9. Особи, які порушують ці Правила, несуть відпо
відальність згідно із законодавством.
1.10. Терміни, що наведені у цих Правилах, мають
таке значення:
автобус – автомобіль з кількістю місць для сидіння
більше дев’яти з місцем водія включно, який за своєю
конструкцією та обладнанням призначений для пере
везення пасажирів та їх багажу із забезпеченням необ
хідного комфорту та безпеки;

1.1. Ці Правила відповідно до Закону України «Про до
рожній рух» встановлюють єдиний порядок дорожнього
руху на всій території України. Інші нормативні акти,
що стосуються особливостей дорожнього руху (переве
зення спеціальних вантажів, експлуатація транспортних
засобів окремих видів, рух на закритій території тощо),
повинні ґрунтуватися на вимогах цих Правил.
1.2. В Україні установлено правосторонній рух транс
портних засобів.

Ліва смуга

Права смуга

1.3. Учасники дорожнього руху зобов’язані знати
й неухильно виконувати вимоги цих Правил, а також
бути взаємно ввічливими.
1.4. Кожний учасник дорожнього руху має право роз
раховувати на те, що й інші учасники виконують ці Пра
вила.
1.5. Дії або бездіяльність учасників дорожнього руху
та інших осіб не повинні створювати небезпеку чи пе
решкоду для руху, загрожувати життю або здоров’ю
громадян, завдавати матеріальних збитків.
Особа, яка створила такі умови, зобов’язана негайно
вжити заходів до забезпечення безпеки дорожньо
го 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 уповноважений підрозділ Національної по
ліції, власника дороги або уповноважений ним орган.

автомагістраль – автомобільна дорога, що:
спеціально побудована і призначена для руху
транспортних засобів, не призначена для в’їзду на
прилеглу територію або виїзду з неї;

При наданні допомоги ïîòåðï³ëèм, ñë³ä ïàì’ÿòàòè ïðî çáå
ðåæåííÿ äîêàç³â òà ðîçòàøóâàííÿ òðàíñïîðòíîãî çàñîáó.
Íåîáõ³äíî çáåðåãòè ¿õ äî ìîìåíòó ïðèáóòòÿ поліцейських.
Äîïîìîãó ïîòåðï³ëèì íàäàâàòè ëèøå â êðàéí³õ âèïàäêàõ –
êðàùå äî÷åêàòèñÿ øâèäêî¿ äîïîìîãè.

3

bit.ly/2YelH3u

Отримати безкоштовну онлайн-консультацію викладачів можна на сайті green-way.com.ua у розділі «Довідники»

Отримати безкоштовну онлайн-консультацію викладачів можна на сайті green-way.com.ua у розділі «Довідники»

залізничний переїзд – перехрещення дороги із за
лізничними коліями на одному рівні;

колона транспортних засобів – організована група
з трьох і більше транспортних засобів, що разом руха
ються в одному напрямку безпосередньо один за од
ним з постійно увімкненим ближнім світлом фар;

Переїзд зі шлагбаумом

край проїзної частини (для нерейкових транспортних
засобів) – видима умовна чи позначена дорожньою роз
міткою лінія на проїзній частині в місці її прилягання до
узбіччя, тротуару, газону, розділювальної смуги, смуги
для руху трамваїв, велосипедної або пішохідної доріжки;

Переїзд без шлагбаума

4.14

засліплення – фізіологічний стан водія внаслідок дії
світла на його зір, коли водій об’єктивно не має можли
вості виявити перешкоди чи розпізнати межі елементів
дороги на мінімальній відстані;

до засліплення

після засліплення

зупинка – припинення руху транспортного засобу на
час до 5 хвилин або більше, якщо це необхідно для по
садки (висадки) пасажирів чи завантаження (розван
таження) вантажу, виконання вимог цих Правил (на
дання переваги в русі, виконання вимог регулювальни
ка, сигналів світлофора тощо);

крайнє положення на проїзній частині – положен
ня транспортного засобу на відстані від краю проїзної
частини (середини проїзної частини або розділюваль
ної смуги), яка не дає можливості рухатися попутному
транспортному засобу (у тому числі двоколісному) ще
ближче до краю проїзної частини (середини проїзної
частини або розділювальної смуги);

колона пішоходів – організована група людей, які ру
хаються по проїзній частині в одному напрямку;
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г) під час руху на мотоциклі і мопеді бути в застеб
нутому мотошоломі і не перевозити пасажирів без за
стебнутих мотошоломів;

а) пред’явити для перевірки документи, зазначені
в пункті 2.1;
б) дати можливість перевірити номери агрегатів
і комплектність транспортного засобу;
в) дати можливість оглянути транспортний засіб від
повідно до законодавства за наявності на те законних
підстав, у тому числі провести з використанням спеці
альних пристроїв (приладів) зчитування інформації із
самоклейної мітки радіочастотної ідентифікації про
проходження обов’язкового технічного контролю транс
портним засобом, а також перевірку технічного стану
транспортних засобів, які відповідно до законодавства
підлягають обов’язковому технічному контролю.
2.41. У місці здійснення габаритно-вагового контролю
на вимогу працівника пункту габаритно-вагового кон
тролю або поліцейського водій вантажного автомобіля
(в тому числі механічного транспортного засобу) повинен
зупинитися з дотриманням вимог цих Правил, а також:
а) передати для перевірки документи, зазначені в під
пунктах «а», «б» і «г» пункту 2.1 цих Правил;
б) надати транспортний засіб та причіп (за наявнос
ті) для вагового та/або габаритного контролю відповід
но до встановленої процедури.
2.42. У разі виявлення під час здійснення габаритновагового контролю невідповідності фактичних вагових
та/або габаритних параметрів установленим нормам
і правилам рух такого транспортного засобу та/або
причепу забороняється до отримання в установленому
порядку дозволу на проїзд автомобільними дорогами
транспортних засобів, вагові або габаритні параметри
яких перевищують нормативні, про що складається від
повідний акт.
2.43. На ділянках доріг у межах прикордонної смуги та
контрольованого прикордонного району на вимогу упо
вноваженої особи Держприкордонслужби водій повинен
зупинитися з дотриманням вимог цих Правил, а також:
а) пред’явити для перевірки документи, зазначені
в підпункті «б» пункту 2.1;
б) дати можливість оглянути транспортний засіб
і перевірити номери його агрегатів.
2.5. Водій повинен на вимогу поліцейського пройти
в установленому порядку медичний огляд з метою вста
новлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого
сп’яніння або перебування під впливом лікарських пре
паратів, що знижують увагу та швидкість реакції.
2.6. За рішенням поліцейського за наявності відпо
відних підстав водій зобов’язаний пройти позачерговий
медичний огляд з метою визначення здатності безпечно
керувати транспортним засобом.
2.7. Водій, крім водіїв транспортних засобів диплома
тичних та інших представництв іноземних держав, між
народних організацій, оперативних і спеціальних транс
портних засобів, повинен надавати транспортний засіб:

ґ) не забруднювати проїзну частину та смугу відве
дення автомобільних доріг;

д) не створювати своїми діями загрози безпеці до
рожнього руху;

е) повідомляти дорожньо-експлуатаційним органі
заціям або уповноваженим підрозділам Національної
поліції про виявлені факти створення перешкод для
дорожнього руху;
є) не вчиняти дій, внаслідок яких може бути пошко
джено автомобільні дороги та їх складові, а також зав
дано шкоди користувачам;
2.4. На вимогу поліцейського водій повинен зупини
тися з дотриманням вимог цих Правил, а також:

Згідно з п.8.3 ПДР
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3.3. Якщо під час супроводження колони транс
портних засобів на транспортному засобі, що рухається
попереду колони, увімкнено проблискові маячки си
нього і червоного або лише червоного кольору, коло
ну повинен замикати транспортний засіб з увімкненим
зеленим або синім і зеленим проблисковими маячками,
після проїзду якого скасовуються обмеження на рух ін
ших транспортних засобів.

3.4. Забороняється здійснювати обгін і випереджен
ня транспортних засобів з увімкненими проблискови
ми маячками синього і червоного або лише червоно
го кольору та зеленого або синього і зеленого кольору
і супроводжуваних ними транспортних засобів (коло
ни), а також рухатися по суміжних смугах із швидкістю
колони або займати місце в колоні.
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5.65.2

б) на залізничних переїздах і ближче ніж за 100 м
перед ними;

5.65.2
р. Дніпро
р.Dnipro
Дніпро
riv.
Dnipro riv.

0

10
м
ґ) транспортного засобу, який здійснює обгін або
об’їзд;

в) ближче ніж за 50 м перед пішохідним переходом
у населеному пункті і 100 м – поза населеним пунктом;
5.38.1
5.38.1

5500мм
5.38.1
5.38.1

д) у тунелях;

мм
110000
г) у кінці підйому, на мостах, естакадах, шляхопрово
дах, крутих поворотах та інших ділянках доріг з обмеже
ною оглядовістю чи в умовах недостатньої видимості;

е) на дорогах, що мають дві і більше смуги для руху
в одному напрямку;
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ДСНС, Держприкордонслужби, Служби безпеки, Управ
ління державної охорони під час виконання ними невід
кладного службового завдання; (№152 від 24.02.2021)

років

до
років

з

21.6. Вантажний автомобіль, що використовується
для перевезення пасажирів, повинен бути обладнаний
сидіннями, закріпленими в кузові на відстані не менш
як 0,3 м від верхнього краю борту і 0,3-0,5 м від під
логи. Сидіння, що розташовані вздовж заднього або
бокового борту, повинні мати міцні спинки.
21.7. Кількість пасажирів, які перевозяться в кузо
ві вантажного автомобіля, не повинна перевищувати
кількості обладнаних для сидіння місць.
21.8. Військовослужбовці строкової служби, які мають
посвідчення водія транспортного засобу категорії «С»,
допускаються до перевезення пасажирів у кузові присто
сованого для цього вантажного автомобіля згідно з кіль
кістю обладнаних для сидіння місць після проходження
спеціальної підготовки і стажування протягом 6 місяців.
21.9. Перед поїздкою водій вантажного автомобіля
повинен проінструктувати пасажирів про їх обов’язки
та правила посадки, висадки, розміщення і поведінки
в кузові.
Починати рух можна, лише переконавшись, що ство
рено умови для безпечного перевезення пасажирів.
21.10. Проїзд у кузові вантажного автомобіля, не об
ладнаного для перевезення пасажирів, дозволяється
лише особам, які супроводжують вантаж або їдуть за
ним, за умови, що вони забезпечені місцями для си
діння, розташованими згідно з вимогами пункту 21.6
цих Правил і техніки безпеки. Кількість пасажирів у ку
зові та кабіні не повинна перевищувати 8 чоловік.
21.11. Забороняється перевозити:
а) пасажирів поза кабіною автомобіля (крім передба
чених цими Правилами випадків перевезення пасажирів
у кузові вантажного автомобіля з бортовою платформою
або в кузові-фургоні, призначених для перевезення па
сажирів), у кузові автомобіля-самоскида, трактора, ін
ших самохідних машин, на вантажному причепі, напів
причепі, в причепі-дачі, в кузові вантажного мотоцикла;
б) дітей, зріст яких менше 145 см, у транспортних
засобах без використання дитячих утримуючих сис
тем, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою
ременів безпеки, передбачених конструкцією цього
транспортного засобу; на задньому сидінні мотоцикла
та мопеда, крім:
– транспортних засобів, що здійснюють регулярні,
регулярні спеціальні та нерегулярні пасажирські ав
тобусні перевезення, за умови дотримання встановле
них цими Правилами обмежень швидкості руху;
– спеціалізованих санітарних автомобілів бригад екс
треної (швидкої) медичної допомоги, оперативних тран
спортних засобів Міноборони, МВС, Національної поліції,

років

або якщо
зріст > 145 см

в) дітей до 16-річного віку в кузові будь-якого ван
тажного автомобіля;
г) організовані групи дітей у темну пору доби.
21.12. Дитячі утримуючі системи повинні використо
вуватися у транспортних засобах, обладнаних ременя
ми безпеки чи системами з’єднання дитячої утримую
чої системи, передбаченими їх конструкцією, та відпо
відати вимогам чинних в Україні правил і нормативів.
(№152 від 24.02.2021)
21.13. Дитячі утримуючі системи встановлюють на
місцях для сидіння, крім першого ряду. У разі переве
зення дитини віком до трьох років у легковому авто
мобілі на місці для сидіння першого ряду допускається
встановлення дитячих утримуючих систем, які встанов
люються проти напрямку руху з обов’язковим відклю
ченням фронтальної подушки безпеки цього місця для
сидіння (у разі її наявності). (№152 від 24.02.2021)
21.14. Дитячі утримуючі системи встановлюють та
використовують відповідно до інструкцій виробни
ків цих систем та транспортних засобів. (№152 від
24.02.2021)
21.15. Характеристики дитячої утримуючої системи
повинні відповідати масі та зросту дитини, яка у ній пе
ревозиться. (№152 від 24.02.2021)
21.16. Діти повинні перебувати у дитячих утримую
чих системах у пристебнутому положенні. (№152 від
24.02.2021)
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29.1. Водій механічного транспортно
го засобу, що прибуває до України з іншої
країни, а також водій – громадянин Украї
ни, який виїжджає за кордон, повинні мати:
а) реєстраційні документи на транспорт
ний засіб і посвідчення водія, що відпові
дають вимогам Конвенції про дорожній рух
(Відень, 1968);
б) реєстраційний номерний знак на тран
спортному засобі, літери якого відповідають
латинському алфавіту, а також розпізнаваль
ний знак держави, в якій його зареєстровано.

30

UA

НОМЕРНІ, РОЗПІЗНАВАЛЬНІ
ЗНАКИ, НАПИСИ І ПОЗНАЧЕННЯ

30.1. Власники механічних транспортних засобів
і причепів до них повинні зареєструвати (перереєстру
вати) їх в уповноваженому органі МВС або провести
відомчу реєстрацію в разі, якщо законом установлена
обов’язковість проведення такої реєстрації, незалежно
від їхнього технічного стану протягом 10 діб з момен
ту придбання (отримання), митного оформлення або
переобладнання чи ремонту, якщо необхідно внести
зміни до реєстраційних документів.
30.2. На механічних транспортних засобах (за винят
ком трамваїв і тролейбусів) і причепах у передбачених
для цього місцях встановлюються номерні знаки від
повідного зразка, а в правій верхній частині вітрового
скла (на внутрішньому боці) транспортного засобу, що
підлягає обов’язковому технічному контролю, закріплю
ється самоклейна мітка радіочастотної ідентифікації
про проходження обов’язкового технічного контролю
транспортним засобом (крім причепів і напівпричепів).
На трамваях і тролейбусах наносяться реєстраційні
номери, що надаються відповідними уповноваженими
на те органами.
Забороняється змінювати розміри, форму, позначен
ня, колір і розміщення номерних знаків, крім випадку
закріплення заднього номерного знака на додатковому
обладнанні, що призначене для тимчасового переве
зення багажу або вантажу, наносити на них додаткові
позначення або закривати їх, вони повинні бути чисті
і достатньо освітлені.
30.3. На відповідних транспортних засобах установ
люються такі розпізнавальні знаки (додаток 4):
а) «Автопоїзд» – три ліхтарі оран
жевого кольору, розташовані гори
зонтально над передньою частиною
кабіни (кузова) з проміжками між ліх
тарями від 150 до 300 мм – на вантажних автомобілях
і колісних тракторах (класу 1.4 т і вище) з причепами,
а також на зчленованих автобусах і тролейбусах;
б) «Глухий водій» – круг жовтого кольору
діаметром 160 мм з нанесеними всередині
трьома чорними кружками діаметром 40 мм,
розташованими по кутах уявного рівносторон
нього трикутника, вершина якого спрямована

29.2. Транспортний засіб, що пере
буває в міжнародному русі на тери
торії України більше двох місяців,
повинен бути тимчасово зареєстро
ваний в уповноваженому органі МВС,
крім транспортних засобів, що нале
жать іноземним громадянам та осо
бам без громадянства, які перебува
ють в Україні на відпочинку чи ліку
ванні за відповідними путівками або
іншими документами на визначений
органами Держмитслужби термін.
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донизу. Знак розміщується спереду і
ззаду на транспортних засобах, яки
ми керують глухі або глухонімі водії;
1.33
в) «Діти» – квадрат жовтого ко
льору з каймою червоного кольору і чорним зображен
ням символу дорожнього знака 1.33 (сторона квадрата
– не менше 250 мм, кайма – 1/10 цієї сторони). Знак
розміщується спереду і ззаду на транспортних засобах,
що перевозять організовані групи дітей;
г) «Довгомірний транспортний за
сіб» – два прямокутники жовтого ко
льору розміром 500 х 200 мм з каймою червоного кольору
завширшки 40 мм із світлоповертального матеріалу. Знак
розміщується на транспортних засобах (крім маршрутних)
ззаду горизонтально (чи вертикально) і симетрично до
поздовжньої осі, довжина яких від 12 до 22 м.
Довгомірні транспортні засоби, до
вжина яких з вантажем або без нього
перевищує 22 м, а також автопоїзди з двома і більше при
чепами (незалежно від загальної довжини) повинні мати
розміщений ззаду розпізнавальний знак (у формі прямо
кутника жовтого кольору розміром 1200 х 300 мм з кай
мою червоного кольору завширшки 40 мм) із світло
повертального матеріалу. На знакові чорним кольором
наноситься зображення вантажного автомобіля з приче
пом і зазначається їхня загальна довжина в метрах;
ґ) «Водій з інвалідністю» –
квадрат жовтого кольору із сто
роною 150 мм і чорним зобра
7.17
женням символу таблички 7.17.
Знак розміщується спереду і ззаду на механіч
них транспортних засобах, якими керують водії з інвалід
ністю або водії, які перевозять пасажирів з інвалідністю;
д) «Табличка оранжевого кольору» – пря
мокутник оранжевого кольору із світлоповер
тальною поверхнею та каймою чорного кольору. Роз
міри знака, написи ідентифікаційних номерів небез
пеки і небезпечного вантажу, якщо такі вимагаються, та
його розміщення на транспортних засобах визначаються
Європейською Угодою про міжнародне дорожнє переве
зення небезпечних вантажів;
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ПЕРЕВЕЗЕННЯ ДІТЕЙ

ДОВГОМІРНИЙ
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ЛІКАР
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31

ТЕХНІЧНИЙ СТАН ТРАНСПОРТНИХ
ЗАСОБІВ ТА ЇХ ОБЛАДНАННЯ

31.1. Технічний стан транспортних засобів та їх об
ОБМЕЖЕННЯ ШВИДКОСТІ
РОЗПІЗНАВАЛЬНИЙ ЗНАК ТРАНСПОРТНОГО
ладнання повинні відповідати
ЗАСОБУвимогам стандартів,
що стосуються безпеки дорожнього руху та охорони
навколишнього середовища, а також правил технічної
експлуатації, інструкцій підприємств-виробників та
іншої нормативно-технічної документації.
31.2. Забороняється експлуатація тролейбусів
РОЗПІЗНАВАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ
і ТАКСІ
трамваїв за наявності будь-якої
несправності, за
ЗНАК УКРАЇНИ
значеної в правилах технічної експлуатації цих транс
портних засобів.
31.3. Забороняється експлуатація транспортних за
собів згідно із законодавством:
а) у разі їх виготовлення або переобладнання з по
ВЕЛИКОГАБАРИТНИЙ ВАНТАЖ
ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ
рушенням вимог стандартів, правил
нормативів, що
ОПЕРАТИВНИХіСЛУЖБ
стосуються безпеки дорожнього руху;
б) якщо вони не пройшли обов’язковий технічний
контроль (для транспортних засобів, що підлягають
такому контролю);
в) якщо номерні знаки не відповідають вимогам від
повідних стандартів;
г) у разі порушення порядку встановлення і вико
ристання спеціальних світлових і звукових сигналь
них пристроїв.
31.4. Забороняється експлуатація транспортних за
собів згідно із законодавством за наявності таких
технічних несправностей і невідповідності таким ви
могам:
31.4.1. Гальмові системи:
а) змінено конструкцію гальмових систем, застосова

УЧБОВИЙ ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ

КОЛОНА

ОБМЕЖЕННЯ ШВИДКОСТІ

РОЗПІЗНАВАЛЬНИЙ ЗНАК ТРАНСПОРТНОГО
ЗАСОБУ

ТАКСІ

РОЗПІЗНАВАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ
ЗНАК УКРАЇНИ

ВЕЛИКОГАБАРИТНИЙ ВАНТАЖ

ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ
ОПЕРАТИВНИХ СЛУЖБ
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но гальмову рідину, вузли або окремі деталі, що не пе
редбачені для даної моделі транспортного засобу або
не відповідають вимогам підприємства-виробника;
б) під час дорожніх випробувань робочої гальмової
системи перевищуються такі значення:
Тип транспортного засобу
Легкові автомобілі та їхні модифіка
ції для перевезення вантажів
Автобуси
Вантажні автомобілі з дозволеною
максимальною масою до 12 т включно
Вантажні автомобілі з дозволеною
максимальною масою понад 12 т
Автопоїзди, тягачами яких є легкові
автомобілі та їхні модифікації
для перевезення вантажу
Автопоїзди, тягачами яких є вантажні
автомобілі
Двоколісні мотоцикли і мопеди
Мотоцикли з причепом

Гальмовий
шлях, м,
не більше
ніж
14,7
18,3
18,3
19,5
16,6
19,5
7,5
8,2

Нормативне значення гальмового шляху для транс
портних засобів випуску до 1988 року допускається
перевищувати не більше ніж на 10 відсотків значення,
поданого в таблиці.
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ДОРОЖНІ ЗНАКИ

штучно створюваними буграми у місцях, де
необхідно примусово обмежити швидкість
руху транспортних засобів (небезпечні ви
їзди з прилеглих територій, місця з інтенсив
ним рухом дітей через дорогу тощо).
1.12 «Вибоїна». Ділянка дороги з вибої
нами чи просіданнями дорожнього покрит
тя на проїзній частині.
1.13 «Слизька дорога». Ділянка дороги
з підвищеною слизькістю проїзної частини.
1.14 «Викидання
кам’яних
матеріалів». Ділянка дороги, на
якій можливе викидання гра
вію, щебеню тощо з-під коліс
1.14
транспортних засобів.
1.15 «Небезпечне узбіччя».
Підвищене, занижене, зруйнова
не узбіччя або узбіччя, на якому
виконуються ремонтні роботи.
1.16
1.16 «Падіння каміння». Ді
лянка дороги, на якій можуть
бути падіння каміння, обвали, зсуви.
1.17 «Боковий вітер». Ділянка дороги, на
якій можливий сильний боковий вітер або
його раптові пориви.
1.18 «Низьколітаючі літаки».
Ділянка дороги, яка проходить
поблизу аеродрому або над
якою літаки чи вертольоти про
літають на невеликій висоті.
1.19
1.19 «Перехрещення з рухом
по колу».
1.20 «Перехрещення з трам
вайною колією». Місце пере
тинання дороги з трамвайною
1.21
колією на перехресті з обмеже
ною оглядовістю чи поза ним.
1.21 «Перехрещення рівно
значних доріг».
1.22 «Перехрещення з друго
1.23.1
рядною дорогою».
1.23.1–1.23.4
«Приляган
ня дру
горядної дороги». Знак
1.23.1 – прилягання з право
го боку, 1.23.2 – з лівого боку,
1.23.3 – з правого і лівого боку, 1.23.3
1.23.4 – з лівого і правого боку.
1.24 «Світлофорне регулюван
ня». Перехрестя, пішохідний пе
рехід або ділянка дороги, рух на
якій регулюється світлофором.
1.24
1.25 «Розвідний міст». На
ближення до розвідного моста.
1.26 «Двосторонній рух». По
чаток ділянки дороги (проїзної
частини) із зустрічним рухом
1.26
після одностороннього.
1.27 «Залізничний переїзд із шлагбаумом».

1. ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ЗНАКИ
1.1 «Небезпечний поворот
праворуч».
1.2 «Небезпечний поворот
ліворуч».
1.1
1.2
Знаки 1.1 і 1.2 попереджають
про заокруглення дороги радіусом менше 500 м поза
населеними пунктами і менше 150 м – у населених
пунктах або про заокруглення з
обмеженою оглядовістю.
1.3.1, 1.3.2 «Декілька пово
ротів». Ділянка дороги з двома
і більше розташованими один
1.3.1
1.3.2
за одним небезпечними пово
ротами: 1.3.1 – з першим поворотом праворуч, 1.3.2 –
з першим поворотом ліворуч.
1.4.1 – 1.4.7 «Напрямок повороту».
1.4.1
Знаки (1.4.1, 1.4.4, 1.4.6 — рух пра
воруч, 1.4.2, 1.4.5, 1.4.7 — рух ліво
руч) показують напрямок повороту
1.4.2
дороги, позначеної знаками 1.1 і 1.2,
напрямок об’їзду перешкоди на доро
зі, а знак 1.4.1, зокрема, — напрямок
1.4.3
об’їзду центра перехрестя з круговим
рухом; знак 1.4.3 (рух праворуч або
ліворуч) показує напрямок руху на 1.4.4 1.4.5
Т-подібних перехрестях, розгалужен
нях доріг або об’їзду ділянки дороги,
1.4.6 1.4.7
що ремонтується.
1.5.1–1.5.3 «Зву
ження
дороги».
Знак 1.5.1 – зву
ження дороги з
1.5.1
1.5.2
1.5.3
обох боків, 1.5.2 –
з правого, 1.5.3 – з лівого боку.
1.6 «Крутий підйом».
1.7 «Крутий спуск». Знаки 1.6
і 1.7 попереджають про набли
ження до підйому або спуску,
1.6
1.7
на якому діють вимоги розділу
28 цих Правил.
1.8 «Виїзд на набережну або
берег». Виїзд на берег водойми,
7.11
у тому числі на поромну пере
1.8
праву (застосовується з табличкою 7.11).
1.9 «Тунель». Попереджає про наближен
ня до тунелю, позначеного знаком 5.74; спо
руди, що не має штучного освітлення, оглядо
вість в’їзного порталу якої обмежена і на
1.9
під’їздах до якої звужена проїзна частина.
1.10 «Нерівна дорога».
Ділянка дороги, що має нерів
ності проїзної частини – хви
лястості, напливи, спучування.
1.10
1.11
1.11 «Пагорб». Ділянка доро
ги з буграми, напливами чи неплавним стикуванням кон
струкцій мостів. Знак також може застосовуватися перед
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3.40 «Митниця». Забороня
ється проїзд без зупинки біля CUSTOMS
митниці.
3.41 «Контроль». Забороня
3.41
3.40
ється проїзд без зупинки перед
контрольними пунктами (дорожня станція патрульної
поліції, карантинний пост, прикордонна зона, закрита
територія, пункт оплати проїзду на платних дорогах
тощо).
Застосовується лише за умови обов’язкового поетап
ного обмеження швидкості руху шляхом попереднього
встановлення необхідної кількості знаків 3.29 та (або)
3.31 згідно з вимогами пункту 12.10 цих Правил.
3.42 «Кінець усіх заборон і обмежень»
визначає одночасно кінець дії усіх заборон
і обмежень, що запроваджені одним або кіль
кома заборонними дорожніми знаками 3.20,
3.25, 3.27, 3.29, 3.31, 3.33-3.38, 3.44, 3.45.
3.42
3.43 «Небезпека». Забороняє рух усіх
без винятку користувачів доріг, вулиць, за
лізничних переїздів у зв’язку з дорожньотранспортною пригодою, аварією, проявом
стихійного лиха чи іншою небезпекою для
3.43
руху (зсув ґрунту, падіння каміння, сильний
снігопад, повінь тощо).
3.44 «Рух зазначених транспортних засо
бів заборонено». Забороняє рух зазначених
на них транспортних засобів та рівнозначні
кільком установленим разом заборонним
3.44
знакам. (№1091 від 29.09.2021)
3.45 «Рух зазначених транспортних засо
бів заборонено». Забороняє рух зазначених
на знаку транспортних засобів та рівний
за значенням кільком установленим разом
відповідним заборонним знакам. (№1091
3.45
від 29.09.2021)

Зона дії знаків 3.1–3.15, 3.19–3.21, 3.25, 3.27, 3.29,
3.33–3.37 – від місця встановлення до найближчого
перехрестя за ним, а в населених пунктах, де немає пе
рехресть, – до кінця населеного пункту. Дія знаків не
переривається в місцях виїзду з прилеглих до дороги
територій і в місцях перехрещення (прилягання) з по
льовими, лісовими та іншими дорогами без покриття,
перед якими не встановлено знаки пріоритету.
У разі заборони руху на ділянках доріг, позначених
знаками 3.17–3.19, об’їзд слід здійснювати за іншим
маршрутом.
Дія знаків 3.31 і 3.38 поширюється на всю відповідну
зону.
Дія знаків 3.9, 3.10, 3.34–3.37 поширюється лише на
той бік дороги, на якому вони встановлені.
Дія знака 3.16 поширюється на ту дорогу (ділянку до
роги), на початку якої встановлено цей знак.
Дія знаків 3.17, 3.18 поширюється на те місце, перед
яким встановлено цей знак.
Дія знака 3.29, що встановлений перед Одеса
Odesa
населеним пунктом, позначеним знаком
5.49
5.49, поширюється до цього знака.
У разі одночасного застосування знаків 3.36 і 3.37
час перестановки транспортних засобів з одного боку
дороги на інший – з 19 до 24 год.
Зона дії знаків може бути зменшена:
для знаків 3.20 і 3.33 – застосуванням та
7.2.1
блички 7.2.1;
для знаків 3.25, 3.27, 3.29, 3.31, 3.38 – установлен
ням у кінці зони їх дії відповідно знаків 3.26, 3.28, 3.30,
3.32, 3.39;
для знака 3.29 – зміною на знаку величини макси
мальної швидкості руху;
для знаків 3.34–3.37 – табличкою 7.2.2
на початку зони дії, а також установленням
у кінці їх зони дії дублюючих знаків 3.34–
7.2.2 7.2.3
3.37 з табличкою 7.2.3.
Знак 3.34 може застосовуватися разом
з розміткою 1.4, знак 3.35 — з розміткою
1.10.1, 1.10.2, при цьому зона їх дії визна
чається за протяжністю лінії розмітки.
1.4
У разі заборони руху транспортних засобів
і пішоходів знаками 3.5–3.11 на
одному знаку може бути нанесе
но не більше трьох їх символів,
розділених між собою.
1.10.2
1.10.1

Не поширюється дія знаків:
3.1, 3.2, 3.21–3.24, 3.34 – на транспортні засоби, що
рухаються за встановленими маршрутами;
3.1, 3.2, 3.35–3.38, а також знака 3.34 за
наявності під ним таблички 7.18 на водіїв
7.18
з інвалідністю, які керують мотоколяскою
або автомобілем, позначеними розпізнавальним зна
ком «Водій з інвалідністю», на водіїв, які перевозять
пасажирів з інвалідністю, за умови наявності докумен
тів, що підтверджують інвалідність пасажира (крім па
сажирів з явними ознаками інвалідності);
3.1–3.8, 3.11 – на транспортні засоби, що обслугову
ють громадян чи належать громадянам, які проживають
або працюють у цій зоні, а також на транспортні засоби,
що обслуговують підприємства, які розташовані у по
значеній зоні. У таких випадках транспортні засоби по
винні в’їжджати до позначеної зони і виїжджати з неї
на найближчому перехресті до місця призначення;
3.3 – на вантажні автомобілі, які мають скісну білу
смугу на зовнішній бічній поверхні або перевозять гру
пи людей;
3.35–3.38 – на таксі з увімкненим таксометром.
Дія знаків 3.22–3.24 поширюється на перехрещення
проїзних частин та інші місця, перед якими встановле
но один з цих знаків.

4. НАКАЗОВІ ЗНАКИ
4.1 «Рух прямо».
4.2 «Рух право
руч».
4.3 «Рух ліво
4.1
4.2
4.3
руч».
4.4 «Рух прямо
або праворуч».
4.5 «Рух прямо
або ліворуч».
4.4
4.5
4.6
4.6 «Рух право
руч або ліворуч». Рух лише у напрямках, показаних
стрілками на знаках 4.1–4.6.
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ДОРОЖНЯ РОЗМІТКА

1. ГОРИЗОНТАЛЬНА РОЗМІТКА
Лінії горизонтальної розмітки мають білий колір. Си
ній колір має лінія 1.33. Жовтий колір мають лінії 1.4,
1.10.1–1.10.3, 1.17.1–1.17.3, 1.23, 1.25, а також лінії
тимчасової розмітки. Червоно–білий колір мають лінії
1.14.2, 1.14.3, 1.15.
1.1

1.2 (широка суцільна лінія) — позначає край проїз
ної частини (крайова розмітка) автомобільних доріг та
вулиць, межі смуги для руху маршрутних транспортних
засобів або велосипедної смуги.
1.2
5.1

Розмітка 1.29–1.32 дублює зображення знаків.

1.2

Горизонтальна розмітка має таке значення:
1.1 (вузька суцільна лінія) — поділяє транспортні
потоки протилежних напрямків (осьова розмітка) на
дорогах з двома чи трьома (2 + 1) смугами руху в обох
напрямках, позначає межі смуг руху у попутному на
прямку (розділювальна розмітка), позначає межі проїз
ної частини, на які в’їзд заборонено (напрямні острівці
та острівці безпеки); розділяє пішохідний і велосипед
ний рух на суміжних пішохідних та велоси
педних доріжках, позначених знаком 4.18;
розділяє смуги на велосипедних доріжках з
двостороннім рухом у разі наближення до
велосипедного переїзду, позначеного роз
4.18
міткою 1.15;

У місцях, де на смугу маршрутних транспортних
засобів дозволено заїзд іншим транспортним засобам,
ця лінія може бути переривчастою;
1.2
1.2

1.1

5.11

1.3 — поділяє транспортні потоки протилежних на
прямків на дорогах, які мають чотири і більше смуг руху
або на ділянках доріг з трьома (2 + 1) смугами;

1.1

1.3

5.38.2 / 5.38.1

1.1
5.38.1 / 5.38.2

1.1

1.3
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Штрафи та інші санкції для водіїв та пішоходів

КУпАП
Порушення та санкції
ст. 1211 Експлуатація водіями транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають за
писам у реєстраційних документах, знищені або підроблені
Санкції: Штраф 255 грн
ст. 1212 Перевезення водіями транспортних засобів, що працюють у режимі маршрутних таксі, пасажирів понад максималь
ну кількість, передбачену технічною характеристикою транспортного засобу або визначену в реєстраційних доку
ч.1
ментах на цей транспортний засіб, а також перевезення водіями транспортних засобів, що здійснюють міжміські чи
міжнародні перевезення, пасажирів, кількість яких перевищує кількість місць для сидіння, передбачену технічною
характеристикою транспортного засобу або визначену в реєстраційних документах на цей транспортний засіб
Санкції: Штраф 170 грн
ст. 1212 Порушення водіями транспортних засобів, що працюють у режимі маршрутних
таксі, правил зупинки під час здійснення посадки (висадки) пасажирів
ч.2
5.45.2
Санкції:
Штраф 255 грн
5.45.1

ст. 1212
ч.3
ст. 122
ч. 1

Перевезення пасажирів на автобусному маршруті протяжністю понад 500 км одним водієм
Санкції: Штраф 170 грн
Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів
більш як на 20 км/год, порушення вимог дорожніх знаків та розмітки
проїзної частини доріг, правил перевезення вантажів, буксирування транс
портних засобів, зупинки, стоянки, проїзду пішохідних переходів, ненадання
переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах, а так
само порушення встановленої для транспортних засобів заборони рухатися
тротуарами чи пішохідними доріжками

Санкції:
Штраф 340 грн

5.42.1

5.45.1
5.45.2
5.38.2 /
5.38.1

5.45.2

5.38.1 / 5.38.2

5.45.1
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Дії водія при ДТП
Негайно зупиніть транспортний засіб та залишайтесь на місці ДТП.
При можливості намагайтесь повністю заспокоїтися, оскільки емоції – перший ворог здорового глузду.
Відправте постраждалих до
медзакладу на автомобілях,
які не причетні до ДТП.

Включіть аварійну світлову сигналізацію, поставте ТЗ на
«ручник», заглушіть двигун (у нервовому стані про все це можна
і забути), і лише після цього виходьте з машини. Встановіть знак
аварійної зупинки, попередивши таким чином інших учасників
дорожнього руху та позначивши місце зіткнення.

ТАК

ТАК
ТАК

1. Склавши схему події
та поставивши підписи
під нею, слід прибути
до найближчого посту
поліції або до органу чи
підрозділу поліції для
оформлення матеріалів.

3. Варіант, який може
бути вигідний обом
сторонам, — «роз‘їхатися
мирно», тобто, як кажуть,
домовитись на місці …2

Звільніть
проїзну
частину 3
1

2

3

НІ

НІ
ТАК

2. За наявності бланку
повідомлення про до
рожньо-транспортну
пригоду (Європротокол),
скористайтеся ним для
оформлення ДТП за
спрощеною процедурою.
Умови, яких має бути
дотримано, а також про
цедура складання даного
документу, наведена
на стор. 114

Чи є
загроза життю
постражда
лих?

Визначте, чи є
постраждалі

Пошкодження ТЗ незначні1, не
нанесено матеріальної шкоди
третім особам, та учасники
ДТП визначились, хто винен у
ситуації.
НІ

Повідомте про ДТП у поліцію за тел.
«102» (якщо ви цього ще не зробили).

Сфотографуйте місце аварії, хоча
б на мобільний телефон: додат
ковий доказ того, як все сталося,
ніколи не завадить.

Вжийте усіх можливих заходів
для збереження слідів на місці
події, огородіть місце ДТП та
організуйте його об’їзд.

Запишіть прізвища
та адреси свідків та
чекайте на прибуття
співробітників поліції.

Негайно телефонуйте за
номером «103» та викли
кайте «швидку», потім виз
начте, чи є ТЗ, які можуть
доставити постраждалого
до медзакладу.

НІ

Негайно телефонуйте за
номером «103» та викли
кайте «швидку».
Вжийте усіх можливих заходів
для надання першої медичної
допомоги постраждалим або
зверніться за допомогою до
інших осіб. Можливо, серед
учасників або свідків ДТП,
пасажирів або випадкових пере
хожих знайдеться медпрацівник.
Спробуйте це виявити.

Відвезіть постраждалого у найближчий медза
клад на своєму ТЗ, попередньо зафіксувавши
розташування слідів події, а також положення ТЗ
після його зупинки.
У лікарні повідомте свої ПІБ та номерний
знак ТЗ (з пред’явленням посвідчення водія
або іншого документу, що посвідчує особу, та
реєстраційного документу на ТЗ) та поверніться
на місце події, попередньо повідомивши у
поліцію за тел. «102» про факт скоєння ДТП.

Проконтролюйте оформлення ДТП
(на що звернути особливу увагу при
оформленні ДТП поліцейськими, чи
тайте у тексті до даної схеми).

Звільніть
проїзну
частину 3

Незначними вважаються пошкодження, на усунення яких буде витрачено не більше 50 тис. грн. (з 1 лютого 2016 року,
згідно з Розпорядженням Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України)
У такій ситуації є беззаперечні плюси для обох учасників ДТП: винуватцю не доведеться спілкуватися з поліцейськими
та з’являтися до суду на розгляд справи, що дозволить зекономити і час, і нерви; потерпілому ж не потрібно буде
звертатися до страхової компанії чи суду, збирати необхідні докази та чекати, коли ж йому виплатять компенсацію.
Однак у випадках розв’язання ситуації на місці «своїми силами» є певні нюанси: нерідкість випадки, коли один з
учасників пізніше заявляв в поліцію про те, що винуватець зник з місця ДТП, а про переговори та досягнуті домовленості,
звичайно ж, замовчував. Або, навпаки, винуватець відмовлявся від своїх зобов’язань щодо виплати компенсацій.
Отже, будьте пильні! За наявності найменших сумнівів, наполягайте на оформленні ДТП, як того вимагають норма
тивно-правові акти, — у цьому випадку ви завжди зможете розраховувати на юридичну допомогу.
Якщо пошкодження автомобіля серйозні, то вам знадобиться евакуатор, тому бажано мати при собі номера телефонів
служб евакуації. Інспектор поліції може надати дану інформацію.
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