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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Öі Правèла відповідно до Закону Óкра¿нè «Про дорожній рух» встановлюють єдè-

нèй порядок дорожнього руху на всій терèторі¿ Óкра¿нè. Інші норматèвні актè, що стосу-
ються особлèвостей дорожнього руху (перевезення спеціальнèх вантажів, експлуатація 
транспортнèх засобів окремèх вèдів, рух на закрèтій терèторі¿ тощо), повèнні ґрунтува-
тèся на вèмогах цèх Правèл.

1.2. Â Óкра¿ні установлено правосторонній рух транспортнèх засобів.
1.3. Óчаснèкè дорожнього руху зобов’язані знатè й неухèльно вèконуватè вèмогè цèх 

Правèл, а також бутè взаємно ввічлèвèмè.
1.4. Кожнèй учаснèк дорожнього руху має право розраховуватè на те, що й інші учас-

нèкè вèконують ці Правèла.
1.5. Ді¿ або бездіяльність учаснèків дорожнього руху та іншèх осіб не повèнні створю-

ватè небезпеку чè перешкоду для руху, загрожуватè жèттю або здоров’ю громадян, за-
вдаватè матеріальнèх збèтків.

Особа, яка створèла такі умовè, зобов’язана негайно вжèтè заходів до забезпечення 
безпекè дорожнього руху на цій ділянці дорогè та вжèтè всіх можлèвèх заходів до усу-
нення перешкод, а якщо це неможлèво, попередèтè про нèх іншèх учаснèків дорожньо-
го руху, повідомèтè уповноваженèй підрозділ Національно¿ поліці¿, власнèка дорогè або 
уповноваженèй нèм орган.

1.6. Âèкорèстовуватè дорогè не за ¿х прèзначенням дозволяється з урахуванням вè-
мог статей 36–38 Закону Óкра¿нè «Про автомобільні дорогè».

1.7. Водії зобов’язані бути особливо уважними до таких категорій учасників дорож-
нього руху, як велосипедисти, особи, які рухаються в кріслах колісних, та пішоходи. Усі 
учасники дорожнього руху повинні бути особливо обережними до дітей, людей похило-
го віку та осіб з явними ознаками інвалідності.

1.8. Обмеження в дорожньому русі, крім передбаченèх цèмè Правèламè, можуть бутè 
запроваджені в установленому законодавством порядку.

1.9. Особè, які порушують ці Правèла, несуть відповідальність згідно із законодавством. 
1.10. Термінè, що наведені у цèх Правèлах, мають таке значення:
автобус – автомобіль з кількістю місць для сèдіння більше дев’ятè з місцем водія 

включно, якèй за своєю конструкцією та обладнанням прèзначенèй для перевезення па-
сажèрів та ¿х багажу із забезпеченням необхідного комфорту та безпекè;

автомагістраль – автомобільна дорога, що:
спеціально побудована і прèзначена для руху транспортнèх засобів, не прèзначена 

для в’¿зду на прèлеглу терèторію або вè¿зду з не¿;
має для кожного напрямку руху окремі про¿зні частèнè, відокремлені одна від іншо¿ 

розділювальною смугою;
не перетèнає на одному рівні інші дорогè, залізнèчні і трамвайні колі¿, пішохідні і вело-

сèпедні доріжкè, шляхè проходу тварèн, має огородження на узбіччях і розділювальній 
смузі та обгороджена сіткою;

позначена дорожнім знаком 5.1;
автомобільна дорога, вулиця (дорога) – частèна терèторі¿, зокрема в населено-

му пункті, з усіма розташованèмè на ній спорудамè (мостамè, шляхопроводамè, естака-
дамè, надземнèмè і підземнèмè пішохіднèмè переходамè) та засобамè організаці¿ до-
рожнього руху, прèзначена для руху транспортнèх засобів і пішоходів та обмежена по 
шèрèні зовнішнім краєм тротуарів чè краєм смугè відводу. Öей термін включає також 
спеціально побудовані тèмчасові дорогè, крім довільно накатанèх доріг (колій);

автомобільні дороги державного значення – автомобільні дорогè загального ко-
рèстування, до якèх належать міжнародні, національні та регіональні автомобільні доро-
гè, які позначені відповіднèмè дорожнімè знакамè;

автопоїзд (транспортний состав) – механічнèй транспортнèй засіб, що з’єднанèй з 
однèм або кількома прèчепамè за допомогою зчіпного прèстрою;

безпечна дистанція – відстань до транспортного засобу, що рухається попереду по 
тій самій смузі, яка у разі його раптового гальмування або зупèнкè дасть можлèвість во-
дієві транспортного засобу, що рухається позаду, запобігтè зіткненню без здійснення 
будь-якого маневру;

безпечний інтервал – відстань між боковèмè частèнамè транспортнèх засобів, що ру-
хаються, або між нèмè та іншèмè об’єктамè, за яко¿ гарантована безпека дорожнього руху;
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безпечна швидкість – швèдкість, за яко¿ водій має змогу безпечно керуватè тран-
спортнèм засобом та контролюватè його рух у конкретнèх дорожніх умовах;

буксирування – переміщення однèм транспортнèм засобом іншого транспортного 
засобу, яке не належèть до експлуатаці¿ автопо¿здів (транспортнèх составів) на жорстко-
му чè гнучкому зчепленні або способом часткового навантаження на платформу чè на 
спеціальне опорне прèстосування;

вантажний автомобіль – автомобіль, якèй за своєю конструкцією та обладнанням 
прèзначенèй для перевезення вантажів;

велосипед – транспортний засіб, крім крісел колісних, що приводиться в рух мус-
кульною силою людини, яка знаходиться на ньому;

велосипедист – особа, яка керує велосèпедом;
велосипедна доріжка – вèконана в межах дорогè чè поза нею доріжка з покрèттям, 

що прèзначена для руху на велосèпедах і позначена дорожнім знаком 4.12;
видимість у напрямку руху – максèмальна відстань, на якій з місця водія можна чіт-

ко розпізнатè межі елементів дорогè та розміщення учаснèків руху, що дає змогу водієві 
орієнтуватèся під час керування транспортнèм засобом, зокрема для вèбору безпечно¿ 
швèдкості та здійснення безпечного маневру;

вимушена зупинка – прèпèнення руху транспортного засобу через його технічну не-
справність чè небезпеку, яка спрèчèнена вантажем, якèй перевозèться, станом учаснè-
ка дорожнього руху, появою перешкодè для руху;

випередження – рух транспортного засобу із швèдкістю, що перевèщує швèдкість 
попутного транспортного засобу, що рухається поряд по суміжній смузі;

власник транспортного засобу – фізèчна або юрèдèчна особа, яка володіє майно-
вèмè правамè на транспортнèй засіб, що підтверджується відповіднèмè документамè;

водій – особа, яка керує транспортнèм засобом і має посвідчення водія (посвідчення 
тракторèста-машèніста, тèмчасовèй дозвіл на право керування транспортнèм засобом, 
тèмчасовèй талон на право керування транспортнèм засобом) відповідно¿ категорі¿. Âо-
дієм також є особа, яка навчає керуванню транспортнèм засобом, перебуваючè безпо-
середньо в транспортному засобі;

габаритно-ваговий контроль – перевірка габарèтнèх і ваговèх параметрів тран-
спортного засобу (в тому чèслі механічного транспортного засобу), прèчепу і вантажу 
на предмет відповідності встановленèм нормам щодо габарèтів (шèрèна, вèсота від по-
верхні дорогè, довжèна транспортного засобу) та щодо навантаження (фактèчна маса, 
осьове навантаження), яка проводèться відповідно до встановленого порядку на стаціо-
нарнèх або пересувнèх пунктах габарèтно-вагового контролю;

газон – ділянка однорідно¿ терèторі¿ із дерновèм покрèвом, якèй штучно створюється 
шляхом посіву і вèрощування дерноутворювальнèх трав (переважно багаторічнèх зла-
ків) або одернування;

гальмовий шлях – відстань, що проходèть транспортнèй засіб під час екстреного 
гальмування з початку здійснення вплèву на механізм керування гальмовою сèстемою 
(педаль, рукоятку) до місця його зупèнкè;

головна дорога – дорога з покрèттям відносно ґрунтово¿ або та, що позначається 
знакамè 1.22, 1.23.1–1.23.4 і 2.3. Наявність на другорядній дорозі покрèття безпосе-
редньо перед перехрестям не прèрівнює ¿¿ за значенням до перехрещувано¿;

дати дорогу – вèмога до учаснèка дорожнього руху не продовжуватè або не віднов-
люватè рух, не здійснюватè будь-якèх маневрів (за вèнятком вèмогè звільнèтè займану 
смугу руху), якщо це може прèмусèтè іншèх учаснèків дорожнього руху, які мають пере-
вагу, змінèтè напрямок руху або швèдкість;

денні ходові вогні – зовнішні світлові прèладè білого кольору, передбачені конструк-
цією транспортного засобу, установлені спереду транспортного засобу і прèзначені для 
покращення вèдèмості транспортного засобу під час його руху у світлèй час добè;

дозволена максимальна маса – маса спорядженого транспортного засобу з ванта-
жем, водієм і пасажèрамè, що встановлена технічною характерèстèкою транспортного 
засобу як максèмально допустèма. Дозволена максèмальна маса автопо¿зда – це сума 
дозволено¿ максèмально допустèмо¿ масè кожного транспортного засобу, що входèть 
до складу автопо¿зда;

дорожньо-транспортна пригода – подія, що сталася під час руху транспортного за-
собу, внаслідок яко¿ загèнулè або поранені людè чè завдані матеріальні збèткè;
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дорожні роботи – роботè, пов’язані з будівнèцтвом, реконструкцією, ремонтом чè 
утрèманням автомобільно¿ дорогè (вулèці), штучнèх споруд, споруд дорожнього водо-
відводу, інженерного облаштування, встановленням (ремонтом, заміною) технічнèх за-
собів організаці¿ дорожнього руху;

дорожні умови – сукупність факторів, що характерèзують (з урахуванням порè року, 
періоду добè, атмосфернèх явèщ, освітленості дорогè) вèдèмість у напрямку руху, стан 
поверхні про¿зно¿ частèнè (чèстота, рівність, шорсткість, зчеплення), а також ¿¿ шèрè-
ну, велèчèну похèлів на спусках і підйомах, віражів і заокруглень, наявність тротуарів або 
узбіч, засобів організаці¿ дорожнього руху та ¿х стан;

дорожня обстановка – сукупність факторів, що характерèзуються дорожнімè умова-
мè, наявністю перешкод на певній ділянці дорогè, інтенсèвністю і рівнем організаці¿ до-
рожнього руху (наявність та стан дорожньо¿ розміткè, дорожніх знаків, дорожнього об-
ладнання, світлофорів), які повèнен ураховуватè водій під час вèбору швèдкості, смугè 
руху та прèйомів керування транспортнèм засобом;

експлуатація транспортного состава – транспортування тягачем прèчепа згідно з 
інструкцією щодо його вèкорèстання (відповідність прèчепа тягачу, наявність страхово-
го з’єднання, єдèно¿ сèстемè сèгналізаці¿, освітлення тощо);

естакада – інженерна споруда для руху транспортнèх засобів та (або) пішоходів, під-
няття одніє¿ дорогè над іншою у місці ¿х перетèну, а також для створення дорогè на пев-
ній вèсоті, яка не має з’¿здів на іншу дорогу;

житлова зона – дворові терèторі¿, а також частèнè населенèх пунктів, позначені до-
рожнім знаком 5.31;

залишення місця дорожньо-транспортної пригоди – ді¿ учаснèка дорожньо-тран-
спортно¿ прèгодè, спрямовані на прèховання факту тако¿ прèгодè або обставèн ¿¿ скоєн-
ня, які спрèчèнèлè необхідність проведення поліцейськèмè заходів щодо встановлення 
(розшуку) цього учаснèка та (або) розшуку транспортного засобу;

залізничний переїзд – перехрещення дорогè із залізнèчнèмè коліямè на одному рівні; 
засліплення – фізіологічнèй стан водія внаслідок ді¿ світла на його зір, колè водій 

об’єктèвно не має можлèвості вèявèтè перешкодè чè розпізнатè межі елементів доро-
гè на мінімальній відстані;

зупинка – прèпèнення руху транспортного засобу на час до 5 хвèлèн або більше, 
якщо це необхідно для посадкè (вèсадкè) пасажèрів чè завантаження (розвантаження) 
вантажу, вèконання вèмог цèх Правèл (надання перевагè в русі, вèконання вèмог регу-
лювальнèка, сèгналів світлофора тощо);

колона пішоходів – організована група людей, які рухаються по про¿зній частèні в од-
ному напрямку;

колона транспортних засобів – організована група з трьох і більше транспортнèх 
засобів, що разом рухаються в одному напрямку безпосередньо одèн за однèм з постій-
но увімкненèм блèжнім світлом фар;

край проїзної частини (для нерейкових транспортних засобів) – вèдèма умов-
на чè позначена дорожньою розміткою лінія на про¿зній частèні в місці ¿¿ прèлягання до 
узбіччя, тротуару, газону, розділювально¿ смугè, смугè для руху трамва¿в, велосèпедно¿ 
або пішохідно¿ доріжкè;

крайнє положення на проїзній частині – положення транспортного засобу на відста-
ні від краю про¿зно¿ частèнè (середèнè про¿зно¿ частèнè або розділювально¿ смугè), яка не 
дає можлèвості рухатèся попутному транспортному засобу (у тому чèслі двоколісному) ще 
блèжче до краю про¿зно¿ частèнè (середèнè про¿зно¿ частèнè або розділювально¿ смугè);

крісло колісне – спеціально сконструйований колісний засіб, який призначений для 
руху на дорозі осіб з інвалідністю або осіб, які відносяться до інших маломобільних груп 
населення. Крісло колісне має щонайменше двоє коліс та обладнується двигуном чи 
приводиться в рух мускульною силою людини;

легковий автомобіль – автомобіль з кількістю місць для сèдіння не більше дев’ятè, 
з місцем водія включно, якèй за своєю конструкцією та обладнанням прèзначенèй для 
перевезення пасажèрів та ¿х багажу із забезпеченням необхідного комфорту та без пекè;

маневрування (маневр) – початок руху, перестроювання транспортного засобу в 
русі з одніє¿ смугè на іншу, поворот праворуч чè ліворуч, розворот, з’¿зд з про¿зно¿ час-
тèнè, рух заднім ходом;

маршрутні транспортні засоби (транспортні засоби загального користуван-
ня) – автобусè, мікроавтобусè, тролейбусè, трамва¿ і таксі, що рухаються за встановле-
нèмè маршрутамè та мають вèзначені місця на дорозі для посадкè (вèсадкè) пасажèрів; 
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механічний транспортний засіб – транспортнèй засіб, що прèводèться в рух з до-
помогою двèгуна. Öей термін пошèрюється на тракторè, самохідні машèнè і механізмè, 
а також тролейбусè та транспортні засобè з електродвèгуном потужністю понад 3 кÂт; 

мікроавтобус – одноповерховèй автобус з кількістю місць для сèдіння не більше сім-
надцятè з місцем водія включно;

міст – споруда, прèзначена для руху через річку, яр та інші перешкодè, межамè яко¿ є 
початок і кінець пролітнèх споруд;

мопед – двоколіснèй транспортнèй засіб, якèй має двèгун з робочèм об’ємом до 
50 куб. см або електродвèгун потужністю до 4 кÂт;

мотоцикл – двоколіснèй механічнèй транспортнèй засіб з боковèм прèчепом або без 
нього, що має двèгун з робочèм об’ємом 50 куб. см і більше. До мотоцèклів прèрівню-
ються моторолерè, мотоколяскè, трèколісні та інші механічні транспортні засобè, дозво-
лена максèмальна маса якèх не перевèщує 400 кг;

населений пункт – забудована терèторія, в’¿здè на яку і вè¿здè з яко¿ позначаються 
дорожнімè знакамè 5.45, 5.46, 5.47, 5.48;

небезпека для руху – зміна дорожньо¿ обстановкè (у тому чèслі поява рухомого об’єкта, 
якèй наблèжається до смугè руху транспортного засобу чè перетèнає ¿¿) або технічного ста-
ну транспортного засобу, яка загрожує безпеці дорожнього руху і змушує водія негайно 
зменшèтè швèдкість або зупèнèтèся. Окремèм вèпадком небезпекè для руху є рух у меж-
ах смугè транспортного засобу іншого транспортного засобу назустріч загальному потоку;

недостатня видимість – вèдèмість дорогè в напрямку руху менше 300 м у сутінках, 
в умовах туману, дощу, снігопаду тощо;

обгін – вèпередження одного або кількох транспортнèх засобів, пов’язане з вè¿здом 
на смугу зустрічного руху; 

обмежена оглядовість – вèдèмість дорогè в напрямку руху, яка обмежена геоме-
трèчнèмè параметрамè дорогè, прèдорожнімè інженернèмè спорудамè, насадженнямè 
та іншèмè об’єктамè, а також транспортнèмè засобамè;

оглядовість – об’єктèвна можлèвість бачèтè дорожню обстановку з місця водія;
особа, яка рухається в кріслі колісному – особа з інвалідністю або особа, яка відно-

ситься до інших маломобільних груп населення і самостійно рухається на дорозі в кріс-
лі колісному;

острівець безпеки – технічнèй засіб регулювання дорожнього руху на наземнèх пі-
шохіднèх переходах, конструктèвно вèділенèй над про¿зною частèною дорогè та прè-
значенèй як захèснèй елемент для зупèнкè пішоходів під час переходу про¿зно¿ частèнè 
дорогè. До острівця безпекè належèть частèна розділювально¿ смугè, через яку проля-
гає пішохіднèй перехід;

пасажир – особа, яка корèстується транспортнèм засобом і перебуває в ньому, але 
не прèчетна до керування нèм;

перевага – право на першочерговèй рух стосовно іншèх учаснèків дорожнього руху; 
перевезення організованих груп дітей – одночасне перевезення десятè і більше 

дітей з керівнèком, відповідальнèм за ¿х супроводження під час по¿здкè (на групу з трè-
дцятè і більше дітей прèзначається додатково медèчнèй працівнèк);

перешкода для руху – нерухомèй об’єкт у межах смугè руху транспортного засобу 
або об’єкт, що рухається попутно в межах ціє¿ смугè (за вèнятком транспортного засобу, 
що рухається назустріч загальному потоку транспортнèх засобів) і змушує водія манев-
руватè або зменшуватè швèдкість аж до зупèнкè транспортного засобу;

перехрестя – місце перехрещення, прèлягання або розгалуження доріг на одному рів-
ні, межею якого є уявні ліні¿ між початком заокруглень кра¿в про¿зно¿ частèнè кожно¿ з до-
ріг. Не вважається перехрестям місце прèлягання до дорогè вè¿зду з прèлегло¿ терèторі¿; 

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 ру-
хаються в кріслах колісних без двигуна, ведуть велосипед, мопед, мотоцикл, везуть 
санки, візок, дитячу коляску чи крісло колісне;

пішохідний перехід – ділянка про¿зно¿ частèнè або інженерна споруда, прèзначена 
для руху пішоходів через дорогу. Пішохідні переходè позначаються дорожнімè знакамè 
5.35.1–5.37.2, дорожньою розміткою 1.14.1–1.14.3, пішохіднèмè світлофорамè. За 
відсутності дорожньо¿ розміткè межі пішохідного переходу вèзначаються відстанню між 
дорожнімè знакамè або пішохіднèмè світлофорамè, а на перехресті за відсутності пішо-
хіднèх світлофорів, дорожніх знаків та розміткè – шèрèною тротуарів чè узбіч.
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Регульованèм вважається пішохіднèй перехід, рух по якому регулюється світлофором чè 
регулювальнèком, нерегульованèм – пішохіднèй перехід, на якому немає регулю вальнèка, 
світлофорè відсутні або вèмкнені чè працюють у режèмі мèготіння жовтого сèгналу;

пішохідна доріжка – доріжка з покрèттям, прèзначена для руху пішоходів, вèконана 
в межах дорогè чè поза нею і позначена знаком 4.13;

прилегла територія – терèторія, що прèлягає до краю про¿зно¿ частèнè та не прèзна-
чена для наскрізного про¿зду, а лèше для в’¿зду до дворів, на стоянкè, автозаправні стан-
ці¿, будівельні майданчèкè тощо або вè¿зду з нèх;

причіп – транспортнèй засіб, прèзначенèй для руху тількè в з’єднанні з іншèм тран-
спортнèм засобом. До цього вèду транспортнèх засобів належать також напівпрèчепè і 
прèчепè-розпускè;

проїзна частина – елемент дорогè, прèзначенèй для руху нерейковèх транспортнèх 
засобів. Дорога може матè декілька про¿знèх частèн, межамè якèх є розділювальні смугè; 

регулювальник – поліцейськèй, що вèконує регулювання дорожнього руху у фор-
меному одязі підвèщено¿ вèдèмості з елементамè із світлоповертального матеріалу за 
допомогою жезлу, свèстка. До регулювальнèка прèрівнюються працівнèкè військово¿ 
інспекці¿ безпекè дорожнього руху, дорожньо-експлуатаційно¿ службè, черговèй на за-
лізнèчному пере¿зді, поромній переправі, які мають відповідне посвідчення та нарукав-
ну пов’язку, жезл, дèск з червонèм сèгналом чè світлоповертачем, червонèй ліхтар або 
прапорець та вèконують регулювання у форменому одязі;

рейковий транспортний засіб – трамвай та платформè із спеціальнèм обладнан-
ням, що рухаються трамвайнèмè коліямè. Óсі інші транспортні засобè, що беруть участь 
у дорожньому русі, вважаються нерейковèмè;

розділювальна смуга – вèділенèй конструктèвно або за допомогою суцільнèх ліній до-
рожньо¿ розміткè 1.1 або 1.2 елемент автомобільно¿ дорогè, якèй розділяє суміжні про¿з-
ні частèнè. Розділювальна смуга не прèзначена для руху або стоянкè транспортнèх засо-
бів. За наявності на розділювальній смузі тротуару по ньому дозволяється рух пішоходів;

смуга руху – поздовжня смуга на про¿зній частèні завшèршкè щонайменше 2,75 м, 
що позначена або не позначена дорожньою розміткою і прèзначена для руху нерейко-
вèх транспортнèх засобів;

стоянка – прèпèнення руху транспортного засобу на час, більшèй ніж 5 хвèлèн, з прè-
чèн, не пов’язанèх з необхідністю вèконання вèмог цèх Правèл, посадкою (вèсадкою) 
пасажèрів, завантаженням (розвантаженням) вантажу;

темна пора доби – частèна добè від заходу до сходу сонця;
транспортний засіб – прèстрій, прèзначенèй для перевезення людей і (або) вантажу, 

а також встановленого на ньому спеціального обладнання чè механізмів;
трамвайна колія – елемент дорогè, прèзначенèй для руху рейковèх транспортнèх 

засобів, якèй обмежується по шèрèні спеціально вèділенèм вèмощенням трамвайно¿ лі-
ні¿ або дорожньою розміткою. По трамвайній колі¿ допускається рух нерейковèх тран-
спортнèх засобів відповідно до розділу 11 цèх Правèл;

тротуар – елемент дорогè, прèзначенèй для руху пішоходів, якèй прèлягає до про¿з-
но¿ частèнè або відокремленèй від не¿ газоном;

удосконалене покриття – цементобетонне, асфальтобетонне, залізобетонне або 
армобетонне збірне покрèття, бруківкè, вèмощені брущаткою і моза¿кою, збірне по-
крèття з дрібнорозмірнèх бетоннèх плèт, із щебеню і гравію, обробленèх органічнèмè і 
в’язкèмè матеріаламè;

узбіччя – вèділенèй конструктèвно або суцільною лінією дорожньо¿ розміткè елемент 
автомобільно¿ дорогè, якèй прèлягає безпосередньо до зовнішнього краю про¿зно¿ час-
тèнè, розташованèй з нею на одному рівні та не прèзначенèй для руху транспортнèх за-
собів, крім вèпадків, передбаченèх цèмè Правèламè. Óзбіччя може вèкорèстовуватèся 
для зупèнкè і стоянкè транспортнèх засобів, руху пішоходів, мопедів, велосèпедів (за 
відсутності тротуарів, пішохіднèх, велосèпеднèх доріжок або у разі неможлèвості пере-
суватèся по нèх), гужовèх возів (саней);

учасник дорожнього руху – особа, яка бере безпосередню участь у процесі руху на 
дорозі як пішохід, водій, пасажир, погонич тварин, велосипедист, а також особа, яка 
рухається в кріслі колісному;

шляхопровід – інженерна споруда мостового тèпу над іншою дорогою (залізнèцею) в 
місці ¿х перетèну, що забезпечує рух по ній на різнèх рівнях та дає можлèвість з’¿зду на іншу 
дорогу.
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2. ОБОВ’ЯЗКИ І ПРАВА ВОДІЇВ 
МЕХАНІЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

2.1. Âодій механічного транспортного засобу повèнен матè прè собі: 
а) посвідчення водія на право керування транспортнèм засобом відповідно¿ категорі¿;
б) реєстраційнèй документ на транспортнèй засіб (для транспортнèх засобів Зброй-

нèх Сèл, Національно¿ гварді¿, Держпрèкордонслужбè, Держспецтрансслужбè, 
Держспецзв’язку, Оператèвно-рятувально¿ службè цèвільного захèсту – технічнèй талон);

в) у разі встановлення на транспортнèх засобах проблèсковèх маячків та (або) спеці-
альнèх звуковèх сèгнальнèх прèстро¿в — дозвіл, вèданèй уповноваженèм органом ÌÂС, 
а у разі встановлення проблèскового маячка оранжевого кольору на велèкогабарèтнèх та 
велèковаговèх транспортнèх засобах — дозвіл, вèданèй уповноваженèм підрозділом На-
ціонально¿ поліці¿;

г) на маршрутнèх транспортнèх засобах – схему маршруту та розклад руху; на велè-
коваговèх і велèкогабарèтнèх транспортнèх засобах та транспортнèх засобах, що здій-
снюють дорожнє перевезення небезпечнèх вантажів, – документацію відповідно до вè-
мог спеціальнèх правèл;

ґ) поліс (сертèфікат) обов’язкового страхування цèвільно-правово¿ відповідальності 
власнèків наземнèх транспортнèх засобів. Âоді¿, які відповідно до законодавства звіль-
няються від обов’язкового страхування цèвільно-правово¿ відповідальності власнèків 
наземнèх транспортнèх засобів на терèторі¿ Óкра¿нè, повèнні матè прè собі відповідні 
підтвердні документè (посвідчення);

д) у разі встановлення на транспортному засобі розпізнавального знака «Водій з інва-
лідністю» – документ, що підтверджує інвалідність водія або пасажира (крім водіїв з явними 
ознаками інвалідності або водіїв, які перевозять пасажирів з явними ознаками інвалідності).

2.2. Âласнèк транспортного засобу, а також особа, яка вèкорèстовує такèй тран-
спортнèй засіб на законнèх підставах, можуть передаватè керування транспортнèм за-
собом іншій особі, що має прè собі посвідчення водія на право керування транспортнèм 
засобом відповідно¿ категорі¿.

Âласнèк транспортного засобу може передаватè такèй засіб у корèстування іншій 
особі, що має посвідчення водія на право керування транспортнèм засобом відповідно¿ 
категорі¿, передавшè ¿й реєстраційнèй документ на цей транспортнèй засіб.

2.3. Для забезпечення безпекè дорожнього руху водій зобов’язанèй:
а) перед вè¿здом перевірèтè і забезпечèтè технічно справнèй стан і комплектність 

транспортного засобу, правèльність розміщення та кріплення вантажу;
б) бутè уважнèм, стежèтè за дорожньою обстановкою, відповідно реагуватè на ¿¿ змі-

ну, стежèтè за правèльністю розміщення та кріплення вантажу, технічнèм станом тран-
спортного засобу і не відволікатèся від керування цèм засобом у дорозі;

в) на автомобілях, обладнаних засобами пасивної безпеки (підголовники, реме-
ні безпеки), користуватися ними і не перевозити пасажирів, не пристебнутих ременя-
ми безпеки. Дозволяється не пристібатися особі, яка навчає водінню, якщо за кермом 
учень, а в населених пунктах, крім того, водіям і пасажирам з інвалідністю, фізіоло-
гічні особливості яких заважають користуватися ременями безпеки, водіям і паса-
жирам оперативних та спеціальних транспортних засобів і таксі;

г) під час руху на мотоцèклі і мопеді бутè в застебнутому мотошоломі і не перевозèтè 
пасажèрів без застебнутèх мотошоломів;

ґ) не забруднюватè про¿зну частèну та смугу відведення автомобільнèх доріг;
д) не створюватè сво¿мè діямè загрозè безпеці дорожнього руху;
е) повідомлятè дорожньо-експлуатаційнèм організаціям або уповноваженèм підрозді-

лам Національно¿ поліці¿ про вèявлені фактè створення перешкод для дорожнього руху;
є) не вчèнятè дій, внаслідок якèх може бутè пошкоджено автомобільні дорогè та ¿х 

складові, а також завдано шкодè корèстувачам.
2.4. На вèмогу поліцейського водій повèнен зупèнèтèся з дотрèманням вèмог цèх 

Правèл, а також:
а) пред’явèтè для перевіркè документè, зазначені в пункті 2.1; 
б) датè можлèвість перевірèтè номерè агрегатів і комплектність транспортного за собу;
в) датè можлèвість оглянутè транспортнèй засіб відповідно до законодавства за на-

явності на те законнèх підстав, у тому чèслі провестè з вèкорèстанням спеціальнèх прè-
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стро¿в (прèладів) перевірку технічного стану транспортнèх засобів, які відповідно до за-
конодавства підлягають обов’язковому технічному контролю.

2.41. Ó місці здійснення габарèтно-вагового контролю на вèмогу працівнèка пункту 
габарèтно-вагового контролю або поліцейського водій вантажного автомобіля (в тому 
чèслі механічного транспортного засобу) повèнен зупèнèтèся з дотрèманням вèмог цèх 
Правèл, а також:

а) передатè для перевіркè документè, зазначені в підпунктах «а», «б» і «г» пункту 2.1 
цèх Правèл;

б) надатè транспортнèй засіб та прèчіп (за наявності) для вагового та/або габарèтно-
го контролю відповідно до встановлено¿ процедурè.

2.42. Ó разі вèявлення під час здійснення габарèтно-вагового контролю невідповід-
ності фактèчнèх ваговèх та/або габарèтнèх параметрів установленèм нормам і правè-
лам рух такого транспортного засобу та/або прèчепу забороняється до отрèмання в 
установленому порядку дозволу на про¿зд автомобільнèмè дорогамè транспортнèх за-
собів, вагові або габарèтні параметрè якèх перевèщують норматèвні, про що складаєть-
ся відповіднèй акт.

2.43. На ділянках доріг у межах прèкордонно¿ смугè та контрольованого прèкордон-
ного району на вèмогу уповноважено¿ особè Держпрèкордонслужбè водій повèнен  
зупèнèтèся з дотрèманням вèмог цèх Правèл, а також:

а) пред’явèтè для перевіркè документè, зазначені в підпункті «б» пункту 2.1;
б) датè можлèвість оглянутè транспортнèй засіб і перевірèтè номерè його агрегатів.
2.5. Âодій повèнен на вèмогу поліцейського пройтè в установленому порядку медèчнèй 

огляд з метою встановлення стану алкогольного, наркотèчного чè іншого сп’яніння або пе-
ребування під вплèвом лікарськèх препаратів, що знèжують увагу та швèдкість реакці¿.

2.6. За рішенням поліцейського за наявності відповіднèх підстав водій зобов’язанèй 
пройтè позачерговèй медèчнèй огляд з метою вèзначення здатності безпечно керува-
тè транспортнèм засобом.

2.7. Âодій, крім воді¿в транспортнèх засобів дèпломатèчнèх та іншèх представнèцтв 
іноземнèх держав, міжнароднèх організацій, оператèвнèх і спеціальнèх транспортнèх 
засобів, повèнен надаватè транспортнèй засіб:

а) поліцейськèм та працівнèкам охоронè здоров’я для доставкè до найблèжчого за-
кладу охоронè здоров’я осіб, які потребують екстрено¿ (швèдко¿) медèчно¿ допомогè;

б) поліцейськèм для вèконання непередбаченèх і невідкладнèх службовèх обо в’яз-
ків, пов’язанèх із переслідуванням правопорушнèків, доставкою до органів Національ-
но¿ поліці¿, та для транспортування пошкодженèх транспортнèх засобів.

Примітки: 1. Для транспортування пошкодженèх транспортнèх засобів залучаються лèше вантажні ав-
томобілі.

2. Особа, яка скорèсталася транспортнèм засобом, повèнна вèдатè довідку із зазначенням пройдено¿ 
відстані, трèвалості по¿здкè, свого прізвèща, посадè, номера посвідчення, повного найменування свого 
підрозділу чè організаці¿.

2.8. Водій з інвалідністю, що керує мотоколяскою або автомобілем, позначеними 
розпізнавальним знаком «Водій з інвалідністю», або водій, що перевозить пасажира з 
інвалідністю, може відступати від вимог дорожніх знаків 3.1, 3.2 і 3.35–3.38, а також зна-
ка 3.34 за наявності під ним таблички 7.18 (дèв. додаток 1).

2.9. Âодієві забороняється:
а) керуватè транспортнèм засобом у стані алкогольного, наркотèчного чè іншого 

сп’яніння або перебування під вплèвом лікарськèх препаратів, що знèжують увагу та 
швèдкість реакці¿;

б) керуватè транспортнèм засобом у хвороблèвому стані, у стані стомлення, а та кож 
перебуваючè під вплèвом лікарськèх препаратів, що знèжують швèдкість реакці¿ і увагу;

в) керуватè транспортнèм засобом, не зареєстрованèм в уповноваженому органі ÌÂС 
або такèм, що не пройшов відомчу реєстрацію в разі, якщо законом встановлена обо-
в’язковість ¿¿ проведення, а також без номерного знака або з номернèм знаком, що:

не належèть цьому засобу;
не відповідає вèмогам стандартів;
закріпленèй не в установленому для цього місці;
закрèтèй іншèмè предметамè чè забрудненèй, що не дає змогè чітко вèзначèтè сèм-

волè номерного знака з відстані 20 м;
неосвітленèй (у темну пору добè або в умовах недостатньо¿ вèдèмості) чè перевернутèй;
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г) передаватè керування транспортнèм засобом особам, які перебувають у стані ал-
когольного, наркотèчного чè іншого сп’яніння або під вплèвом лікарськèх препаратів, 
що знèжують увагу та швèдкість реакці¿, у хвороблèвому стані;

ґ) передаватè керування транспортнèм засобом особам, які не мають прè собі посвід-
чення на право керування нèм, якщо це не стосується навчання водінню відповідно до 
вèмог розділу 24 цèх Правèл;

д) під час руху транспортного засобу корèстуватèся засобамè зв’язку, трèмаючè ¿х у 
руці (за вèнятком воді¿в оператèвнèх транспортнèх засобів під час вèконання нèмè не-
відкладного службового завдання);

е) користуватися розпізнавальним знаком «Водій з інвалідністю» за відсутності у во-
дія чи пасажира документів, що підтверджують інвалідність (крім водіїв з явними озна-
ками інвалідності або водіїв, які перевозять пасажирів з явними ознаками інвалідності).

2.10. Ó разі прèчетності до дорожньо-транспортно¿ прèгодè водій зобов’язанèй:
а) негайно зупèнèтè транспортнèй засіб і залèшатèся на місці прèгодè;
б) увімкнутè аварійну сèгналізацію і встановèтè знак аварійно¿ зупèнкè відповідно до 

вèмог пункту 9.10 цèх Правèл;
в) не переміщатè транспортнèй засіб і предметè, що мають прèчетність до прèгодè;
г) вжèтè можлèвèх заходів для надання домедèчно¿ допомогè потерпілèм, вèклèкатè 

брèгаду екстрено¿ (швèдко¿) медèчно¿ допомогè, а в разі відсутності можлèвості вжèтè 
зазначенèх заходів звернутèся по допомогу до прèсутніх і відправèтè потерпілèх до за-
кладу охоронè здоров’я;

ґ) у разі неможлèвості вèконатè ді¿, перелічені в підпункті «г» пункту 2.10 цèх Правèл, 
відвезтè потерпілого до найблèжчого лікувального закладу сво¿м транспортнèм засо-
бом, попередньо зафіксувавшè розташування слідів прèгодè, а також положення тран-
спортного засобу після його зупèнкè; у лікувальному закладі повідомèтè своє прізвèще 
та номернèй знак транспортного засобу (з пред’явленням посвідчення водія або іншо-
го документа, якèй посвідчує особу, реєстраційного документа на транспортнèй засіб) 
і повернутèся на місце прèгодè;

д) повідомèтè про дорожньо-транспортну прèгоду орган чè уповноваженèй підрозділ На-
ціонально¿ поліці¿, запèсатè прізвèща та адресè очевèдців, чекатè прèбуття поліцейськèх;

е) вжèтè всіх можлèвèх заходів для збереження слідів прèгодè, огородження ¿х та ор-
ганізуватè об’¿зд місця прèгодè;

є) до проведення медèчного огляду не вжèватè без прèзначення медèчного працівнè-
ка алкоголю, наркотèків, а також лікарськèх препаратів, вèготовленèх на ¿х основі (крім 
тèх, які входять до офіційно затвердженого складу аптечкè).

2.11. Якщо внаслідок дорожньо-транспортно¿ прèгодè немає потерпілèх та не за-
вдано матеріально¿ шкодè третім особам, а транспортні засобè можуть безпечно ру-
хатèся, воді¿ (за наявності взаємно¿ згодè в оцінці обставèн скоєного) можуть прèбутè 
до найблèжчого поста або до органу Національно¿ поліці¿ для оформлення відповіднèх 
матеріалів, попередньо склавшè схему прèгодè та поставèвшè підпèсè під нею.

Третімè особамè вважаються інші учаснèкè дорожнього руху, які через обставèнè вè-
явèлèсь прèчетнèмè до дорожньо-транспортно¿ прèгодè.

Ó разі настання дорожньо-транспортно¿ прèгодè за участю транспортнèх засобів, зазна-
ченèх у чèнному договорі обов’язкового страхування цèвільно-правово¿ відповідальності, за 
умовè експлуатаці¿ такèх транспортнèх засобів особамè, відповідальність якèх застрахова-
на, відсутності травмованèх (загèблèх) людей, а також за умовè досягнення згодè воді¿в та-
кèх транспортнèх засобів щодо обставèн скоєння дорожньо-транспортно¿ прèгодè, за від-
сутності у нèх ознак алкогольного, наркотèчного чè іншого сп’яніння або перебування під 
вплèвом лікарськèх препаратів, що знèжують увагу та швèдкість реакці¿, та у разі складен-
ня такèмè водіямè спільного повідомлення про дорожньо-транспортну прèгоду відповідно 
до встановленого Ìоторнèм (транспортнèм) страховèм бюро зразка. Ó такому вèпадку воді¿ 
згаданèх транспортнèх засобів після складення нèмè зазначеного в цьому пункті повідомлен-
ня звільняються від обов’язків, передбаченèх підпунктамè «д» – «є» пункту 2.10 цèх Правèл.

2.12. Âласнèк транспортного засобу має право:
а) довірятè в установленому порядку розпорядження транспортнèм засобом іншій особі;
б) на відшкодування вèтрат у разі надання транспортного засобу поліцейськèм та 

працівнèкам органу охоронè здоров’я згідно з пунктом 2.7 цèх Правèл;
в) на відшкодування збèтків, завданèх унаслідок невідповідності стану автомобільнèх 

доріг, вулèць, залізнèчнèх пере¿здів вèмогам безпекè дорожнього руху;
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г) на безпечні та зручні умовè для руху;
ґ) запèтуватè оператèвну інформацію про дорожні умовè та напрямкè руху.
2.13. Право на керування транспортнèмè засобамè особам може бутè надано:
мототранспортнèмè засобамè і мотоколяскамè (категорі¿ А1, А) – з 16-річного віку;
автомобілямè, коліснèмè тракторамè, самохіднèмè машèнамè, сільськогосподарською 

технікою, іншèмè механізмамè, які експлуатуються на вулèчно-дорожній мережі, всіх тèпів 
(категорі¿ Â1, Â, С1, С), за вèнятком автобусів, трамва¿в і тролейбусів, – з 18-річного віку;

автомобілямè з прèчепамè або напівпрèчепамè (категорі¿ ÂЕ, С1Е, СЕ), а також тèмè, 
що прèзначені для перевезення велèкогабарèтнèх, велèковаговèх і небезпечнèх ванта-
жів, – з 19-річного віку;

автобусамè, трамваямè і тролейбусамè (категорі¿ D1, D, D1Е, DЕ, Т) – з 21-річного віку. 
Транспортні засобè належать до такèх категорій:
А1 – мопедè, моторолерè та інші двоколісні транспортні засобè, які мають двèгун з 

робочèм об’ємом до 50 куб. см або електродвèгун потужністю до 4 кÂт;
А – мотоцèклè та інші двоколісні транспортні засобè, які мають двèгун з робочèм 

об’ємом 50 куб. см і більше або електродвèгун потужністю 4 кÂт і більше; 
Â1 – квадро- і трèцèклè, мотоцèклè з боковèм прèчепом, мотоколяскè та інші трèко-

лісні (чотèрèколісні) мототранспортні засобè, дозволена максèмальна маса якèх не пе-
ревèщує 400 кілограмів;

Â – автомобілі, дозволена максèмальна маса якèх не перевèщує 3500 кілограмів (7700 
фунтів), а кількість сèдячèх місць, крім сèдіння водія, – восьмè, состав транспортнèх за-
собів з тягачем категорі¿ Â та прèчепом, повна маса якого не перевèщує 750 кілограмів; 

С1 – прèзначені для перевезення вантажів автомобілі, дозволена максèмальна маса якèх 
становèть від 3500 до 7500 кілограмів (від 7700 до 16 500 фунтів), состав транспортнèх за-
собів з тягачем категорі¿ С1 та прèчепом, повна маса якого не перевèщує 750 кілограмів;

С – прèзначені для перевезення вантажів автомобілі, дозволена максèмальна маса 
якèх перевèщує 7500 кілограмів (16 500 фунтів), состав транспортнèх засобів з тягачем 
категорі¿ С та прèчепом, повна маса якого не перевèщує 750 кілограмів;

D1 – прèзначені для перевезення пасажèрів автобусè, у якèх кількість місць для сèдін-
ня, крім сèдіння водія, не перевèщує 16, состав транспортнèх засобів з тягачем катего-
рі¿ D1 та прèчепом, повна маса якого не перевèщує 750 кілограмів;

D – прèзначені для перевезення пасажèрів автобусè, у якèх кількість місць для сèдін-
ня, крім сèдіння водія, більше 16, состав транспортнèх засобів з тягачем категорі¿ D та 
прèчепом, повна маса якого не перевèщує 750 кілограмів;

ÂЕ, С1Е, СЕ, D1E, DE – составè транспортнèх засобів з тягачем категорі¿ Â, С1, С, D1 
або D та прèчепом, повна маса якого перевèщує 750 кілограмів;

Т – трамва¿ та тролейбусè.
2.14. Âодій має право:
а) керуватè транспортнèм засобом і перевозèтè пасажèрів або вантажі дорогамè, ву-

лèцямè чè іншèмè місцямè, де ¿х рух не заборонено, в установленому порядку відповід-
но до вèмог цèх Правèл;

б) вèключено;
в) знатè прèчèну зупèнкè, перевіркè та огляду транспортного засобу посадовою особою 

державного органу, яка здійснює нагляд за дорожнім рухом, а також ¿¿ прізвèще і посаду;
г) вèмагатè від особè, яка здійснює нагляд за дорожнім рухом та зупèнèла транспорт-

нèй засіб, пред’явлення посвідчення ¿¿ особè;
ґ) отрèмуватè необхідну допомогу від посадовèх осіб та організацій, що беруть участь 

у забезпеченні безпекè дорожнього руху;
д) оскаржèтè ді¿ поліцейського в разі порушення нèм законодавства;
е) відступатè від вèмог законодавства в умовах ді¿ непереборно¿ сèлè або колè іншè-

мè засобамè неможлèво запобігтè власній загèбелі чè каліцтву громадян.

3. РУХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 
ІЗ СПЕЦІАЛЬНИМИ СИГНАЛАМИ

3.1. Âоді¿ оператèвнèх транспортнèх засобів, вèконуючè невідкладне службове за-
вдання, можуть відступатè від вèмог розділів 8 (крім сèгналів регулювальнèка), 10–18, 
26, 27 та пункту 28.1 цèх Правèл за умовè увімкнення проблèскового маячка сèнього 
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або червоного кольору і спеціального звукового сèгналу та забезпечення безпекè до-
рожнього руху. За відсутності необхідності додаткового прèвертання увагè учаснèків до-
рожнього руху спеціальнèй звуковèй сèгнал може бутè вèмкненèй.

3.2. Ó разі наблèження транспортного засобу з увімкненèм сèнім проблèсковèм ма-
ячком та (або) спеціальнèм звуковèм сèгналом воді¿ іншèх транспортнèх засобів, які мо-
жуть створюватè йому перешкоду для руху, зобов’язані датè йому дорогу і забезпечè-
тè безперешкоднèй про¿зд зазначеного транспортного засобу (і супроводжуванèх нèм 
транспортнèх засобів).

На транспортнèх засобах, які рухаються в супроводжуваній колоні, повèнне бутè ввім-
кнено блèжнє світло фар.

Якщо на такому транспортному засобі увімкнено проблèскові маячкè сèнього і черво-
ного або лèше червоного кольору, воді¿ іншèх транспортнèх засобів зобов’язані зупèнè-
тèся біля правого краю про¿зно¿ частèнè (на правому узбіччі). На дорозі з розділюваль-
ною смугою цю вèмогу зобов’язані вèконатè воді¿ транспортнèх засобів, що рухаються 
в попутному напрямку.

3.3. Якщо під час супроводження колонè транспортнèх засобів на транспортному за-
собі, що рухається попереду колонè, увімкнено проблèскові маячкè сèнього і черво-
ного або лèше червоного кольору, колону повèнен замèкатè транспортнèй засіб з уві-
мкненèм зеленèм або сèнім і зеленèм проблèсковèмè маячкамè, після про¿зду якого 
скасовуються обмеження на рух іншèх транспортнèх засобів.

3.4. Забороняється здійснюватè обгін і вèпередження транспортнèх засобів з увімкне-
нèмè проблèсковèмè маячкамè сèнього і червоного або лèше червоного кольору та зеле-
ного або сèнього і зеленого кольору і супроводжуванèх нèмè транспортнèх засобів (коло-
нè), а також рухатèся по суміжнèх смугах із швèдкістю колонè або займатè місце в колоні.

3.5. Наблèжаючèсь до нерухомого транспортного засобу з увімкненèм проблèско-
вèм маячком сèнього кольору та спеціальнèм звуковèм сèгналом (або без увімкнено-
го спеціального звукового сèгналу), що сто¿ть на узбіччі (біля про¿зно¿ частèнè) або на 
про¿зній частèні, водій повèнен знèзèтè швèдкість до 40 км/год та в разі подання регу-
лювальнèком відповідного сèгналу зупèнèтèся. Продовжуватè рух можна лèше з дозво-
лу регулювальнèка.

3.6. Óвімкнення проблèскового маячка оранжевого кольору на транспортнèх засобах 
з розпізнавальнèм знаком «Дітè», на механічнèх транспортнèх засобах дорожньо-екс-
плуатаційно¿ службè під час вèконання роботè на дорозі, на велèкогабарèтнèх та велè-
коваговèх транспортнèх засобах не дає ¿м перевагè в русі, а служèть для прèвернення 
увагè та попередження про небезпеку. Прè цьому водіям транспортнèх засобів дорож-
ньо-експлуатаційно¿ службè під час вèконання роботè на дорозі дозволяється відступа-
тè від вèмог дорожніх знаків (крім знаків пріорèтету та знаків 3.21–3.23 (дèв. додаток 
1), дорожньо¿ розміткè, а також пунктів 11.2, 11.5–11.10, 11.12, 11.13, підпунктів «б», 
«в», «ґ» пункту 26.2 цèх Правèл) за умовè забезпечення безпекè дорожнього руху. Âоді¿ 
іншèх транспортнèх засобів не повèнні перешкоджатè ¿хній роботі.

4. ОБОВ’ЯЗКИ І ПРАВА ПІШОХОДІВ

4.1. Пішоходè повèнні рухатèся по тротуарах і пішохіднèх доріжках, трèмаючèсь пра-
вого боку.

Якщо немає тротуарів, пішохіднèх доріжок або пересуватèся по нèх неможлèво, пішо-
ходè можуть рухатèся велосèпеднèмè доріжкамè, трèмаючèсь правого боку і не утруд-
нюючè рух на велосèпедах, або в одèн ряд узбіччям, трèмаючèсь якомога правіше, а у 
разі його відсутності або неможлèвості рухатèся по ньому – по краю про¿зно¿ частèнè 
назустріч руху транспортнèх засобів. Прè цьому треба бутè обережнèм і не заважатè ін-
шèм учаснèкам дорожнього руху.

4.2. Пішоходи, які переносять громіздкі предмети, або особи, які пересуваються в кріс-
лах колісних 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.

4.3. За межами населених пунктів пішоходи, які рухаються узбіччям чи краєм проїзної 
частини, повинні йти назустріч руху транспортних засобів.
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Особи, які рухаються узбіччям чи краєм проїзної частини в кріслах колісних без дви-
гуна, ведуть мотоцикл, мопед або велосипед, повинні пересуватися в напрямку руху 
транспортних засобів.

4.4. Ó темну пору добè та в умовах недостатньо¿ вèдèмості пішоходè, які рухаються 
про¿зною частèною чè узбіччям, повèнні вèділèтè себе, а за можлèвості матè на зовніш-
ньому одязі світлоповертальні елементè для своєчасного ¿х вèявлення іншèмè учаснè-
камè дорожнього руху.

4.5. Рух організованèх груп людей по дорозі дозволяється тількè в напрямку руху 
транспортнèх засобів колоною не більш як по чотèрè особè в ряду за умовè, що колона 
не займає більше половèнè шèрèнè про¿зно¿ частèнè одного напрямку руху. Попереду і 
позаду колонè на відстані 10–15 м з лівого боку повèнні бутè супровіднèкè з червонèмè 
прапорцямè, а у темну пору добè та в умовах недостатньо¿ вèдèмості – із засвіченèмè 
ліхтарямè: спереду – білого кольору, позаду – червоного.

4.6. Організовані групè дітей дозволяється водèтè тількè по тротуарах і пішохіднèх 
доріжках, а колè ¿х немає – по узбіччю дорогè у напрямку руху транспортнèх засобів ко-
лоною, але тількè у світлу пору добè і лèше в супроводі дорослèх.

4.7. Пішоходè повèнні переходèтè про¿зну частèну по пішохіднèх переходах, у тому чèс-
лі підземнèх і надземнèх, а у разі ¿х відсутності – на перехрестях по лініях тротуарів або узбіч.

4.8. Якщо в зоні вèдèмості немає переходу або перехрестя, а дорога має не більше 
трьох смуг руху для обох його напрямків, дозволяється переходèтè ¿¿ під прямèм кутом 
до краю про¿зно¿ частèнè в місцях, де дорогу добре вèдно в обèдва бокè, і лèше після 
того, як пішохід упевнèться у відсутності небезпекè.

4.9. Ó місцях, де рух регулюється, пішоходè повèнні керуватèся сèгналамè регулю-
вальнèка або світлофора.

Ó такèх місцях пішоходè, які не встèглè закінчèтè перехід про¿зно¿ частèнè дорогè од-
ного напрямку, повèнні перебуватè на острівці безпекè або ліні¿, що розділяє транспорт-
ні потокè протèлежнèх напрямків, а у разі ¿х відсутності – на середèні про¿зно¿ частèнè 
і можуть продовжèтè перехід лèше тоді, колè це буде дозволено відповіднèм сèгналом 
світлофора чè регулювальнèка та переконаються в безпеці подальшого руху.

4.10. Перед вèходом на про¿зну частèну з-за транспортнèх засобів, що стоять, та 
будь-якèх об’єктів, що обмежують оглядовість, пішоходè повèнні впевнèтèсь у відсут-
ності транспортнèх засобів, що наблèжаються.

4.11. Чекатè транспортнèй засіб пішоходè повèнні на тротуарах, посадковèх майдан-
чèках, а якщо вонè відсутні, – на узбіччі, не створюючè перешкод для дорожнього руху.

4.12. На трамвайнèх зупèнках, не обладнанèх посадковèмè майданчèкамè, пішохо-
дам дозволяється вèходèтè на про¿зну частèну лèше з боку дверей і тількè після зупèн-
кè трамвая.

Після вèсадкè з трамвая необхідно залèшèтè про¿зну частèну не затрèмуючèсь.
4.13. Ó разі наблèження транспортного засобу з увімкненèм проблèсковèм маячком 

червоного та (або) сèнього кольору і (або) спеціальнèм звуковèм сèгналом пішоходè по-
вèнні утрèматèся від переходу про¿зно¿ частèнè або негайно залèшèтè ¿¿.

4.14. Пішоходам забороняється:
а) вèходèтè на про¿зну частèну, не впевнèвшèсь у відсутності небезпекè для себе та 

іншèх учаснèків руху;
б) раптово вèходèтè, вèбігатè на про¿зну частèну, в тому чèслі на пішохіднèй перехід; 
в) допускатè самостійнèй, без нагляду дорослèх, вèхід дітей дошкільного віку на про-

¿зну частèну;
г) переходèтè про¿зну частèну поза пішохіднèм переходом, якщо є розділювальна 

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

ґ) затрèмуватèся і зупèнятèся на про¿зній частèні, якщо це не пов’язано із забезпе-
ченням безпекè дорожнього руху;

д) рухатèся по автомагістралі чè дорозі для автомобілів, за вèнятком пішохіднèх дорі-
жок, місць стоянкè і відпочèнку.

4.15. Ó разі прèчетності пішохода до дорожньо-транспортно¿ прèгодè він повèнен по-
датè можлèву допомогу потерпілèм, запèсатè прізвèща та адресè очевèдців, повідомè-
тè орган чè уповноваженèй підрозділ Національно¿ поліці¿ про прèгоду, необхідні дані 
про себе і перебуватè на місці до прèбуття поліцейськèх.
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4.16. Пішохід має право:
а) на перевагу під час переходу про¿зно¿ частèнè позначенèмè нерегульованèмè пі-

шохіднèмè переходамè, а також регульованèмè переходамè за наявності на те відповід-
ного сèгналу регулювальнèка чè світлофора;

б) вèмагатè від органів вèконавчо¿ владè, власнèків автомобільнèх доріг, вулèць і за-
лізнèчнèх пере¿здів створення умов для забезпечення безпекè дорожнього руху.

5. ОБОВ’ЯЗКИ І ПРАВА ПАСАЖИРІВ
5.1. Посадку (вèсадку) дозволяється здійснюватè пасажèрам після зупèнкè тран-

спортного засобу лèше з посадкового майданчèка, а в разі відсутності такого майдан-
чèка – з тротуару чè узбіччя, а якщо це неможлèво, то з крайньо¿ смугè про¿зно¿ частè-
нè (але не з боку суміжно¿ смугè для руху), за умовè, що це буде безпечно та не створèть 
перешкод іншèм учаснèкам руху.

5.2. Пасажèрè, корèстуючèсь транспортнèм засобом, повèнні:
а) сèдітè або стоятè (якщо це передбачено конструкцією транспортного засобу) в 

прèзначенèх для цього місцях, трèмаючèсь за поручень або інше прèстосування;
б) під час пересування на транспортному засобі, обладнаному ременями безпеки, 

бути пристебнутими (крім пасажирів з інвалідністю, фізіологічні особливості яких 
заважають користуватися ременями безпеки), а на мотоциклі і мопеді – в застебну-
тому мотошоломі;

в) не забруднюватè про¿зну частèну та смугу відведення автомобільнèх доріг;
г) не створюватè сво¿мè діямè загрозè безпеці дорожнього руху;
ґ) у разі зупинки чи стоянки транспортних засобів на їх вимогу в місцях, де дозволено 

зупинку, стоянку чи паркування лише водіям, які перевозять пасажирів з інвалідністю, на 
вимогу поліцейського пред’явити документи, що підтверджують інвалідність (крім паса-
жирів з явними ознаками інвалідності).

5.3. Пасажèрам забороняється:
а) під час руху відвертатè увагу водія від керування транспортнèм засобом та заважа-

тè йому в цьому;
б) відчèнятè двері транспортного засобу, не переконавшèсь, що він зупèнèвся біля 

тротуару, посадкового майданчèка, краю про¿зно¿ частèнè чè на узбіччі;
в) перешкоджатè зачèненню дверей та вèкорèстовуватè для ¿здè підніжкè і вèступè 

транспортнèх засобів;
г) під час руху стоятè в кузові вантажного автомобіля, сèдітè на бортах або в не облад-

наному для сèдіння місці.
5.4. Ó разі дорожньо-транспортно¿ прèгодè пасажèр прèчетного до прèгодè тран-

спортного засобу повèнен податè можлèву допомогу потерпілèм, повідомèтè про прè-
году орган чè уповноваженèй підрозділ Національно¿ поліці¿ і перебуватè на місці до прè-
буття поліцейськèх.

5.5. Пасажèр під час корèстування транспортнèм засобом має право на:
а) безпечне перевезення себе і багажу;
б) відшкодування завданèх збèтків;
в) отрèмання своєчасно¿ і точно¿ інформаці¿ про умовè і порядок руху.

6. ВИМОГИ ДО ВЕЛОСИПЕДИСТІВ
6.1. Рухатèся по дорозі на велосèпедах дозволяється особам, які досяглè 14-річного віку. 
6.2. Âелосèпедèст має право керуватè велосèпедом, якèй обладнанèй звуковèм сèг-

налом та світлоповертачамè: спереду – білого кольору, по боках – оранжевого, позаду – 
червоного. Для руху в темну пору добè і в умовах недостатньо¿ вèдèмості на велосèпеді 
повèнен бутè встановленèй та увімкненèй ліхтар (фара).

6.3. Âелосèпедèстè, рухаючèсь групамè, повèнні ¿хатè одèн за однèм, щоб не зава-
жатè іншèм учаснèкам дорожнього руху.

Колона велосèпедèстів, що рухається по про¿зній частèні, повèнна бутè розділена на 
групè (до 10 велосèпедèстів у групі) з дèстанцією руху між групамè 80–100 м.

6.4. Âелосèпедèст може перевозèтè лèше такі вантажі, які не заважають керуватè ве-
лосèпедом і не створюють перешкод іншèм учаснèкам дорожнього руху.
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6.5. Якщо велосèпедна доріжка перетèнає дорогу поза перехрестям, велосèпедèстè 
зобов’язані датè дорогу іншèм транспортнèм засобам, що рухаються по дорозі.

6.6. Âелосèпедèсту забороняється:
а) керуватè велосèпедом з несправнèм гальмом, звуковèм сèгналом, а в темну пору 

добè і в умовах недостатньо¿ вèдèмості – з вèмкненèм ліхтарем (фарою) чè без світло-
повертачів;

б) рухатèся по автомагістралях і дорогах для автомобілів, а також по про¿зній частèні, 
колè поряд облаштовано велосèпедну доріжку;

в) рухатèся по тротуарах і пішохіднèх доріжках (крім дітей до 7 років на дèтячèх вело-
сèпедах під наглядом дорослèх);

г) під час руху трèматèся за іншèй транспортнèй засіб;
ґ) ¿здèтè, не трèмаючèсь за руль, та зніматè ногè з педалей (підніжок);
д) перевозèтè пасажèрів на велосèпеді (за вèнятком дітей до 7 років, які перевозяться 

на додатковому сèдінні, обладнаному надійно закріпленèмè підніжкамè);
е) буксèруватè велосèпедè;
є) буксèруватè прèчеп, не передбаченèй для експлуатаці¿ з велосèпедом.
6.7. Âелосèпедèстè повèнні вèконуватè вèмогè цèх Правèл, що стосуються воді¿в або 

пішоходів і не суперечать вèмогам цього розділу.

7. ВИМОГИ ДО ОСІБ, ЯКІ КЕРУЮТЬ 
ГУЖОВИМ ТРАНСПОРТОМ, І ПОГОНИЧІВ ТВАРИН 

7.1. Керуватè гужовèм транспортом та переганятè тварèн по дорозі дозволяється 
особам, не молодшèм 14-річного віку.

7.2. Гужовèй віз (санè) повèнен бутè обладнанèй світлоповертачамè: спереду білого 
кольору, ззаду – червоного.

7.3. Для руху в темну пору добè та в умовах недостатньо¿ вèдèмості на гужовому 
транспорті необхідно увімкнутè ліхтарі: спереду – білого кольору, ззаду – червоного ко-
льору, що встановлюються з лівого боку воза (саней).

7.4. Ó разі вè¿зду на дорогу з прèлегло¿ терèторі¿ або з другорядно¿ дорогè в місцях 
з обмеженою оглядовістю водій воза (саней) повèнен вестè тварèну за вуздечку, повід.

7.5. Перевозèтè людей гужовèм транспортом дозволяється за наявності умов, які б 
вèключалè можлèвість перебування пасажèрів за боковèмè та заднім габарèтамè тран-
спортного засобу.

7.6. Переганятè стадо тварèн по дорозі дозволяється лèше у світлу пору добè, прè 
цьому залучається така кількість погонèчів, щоб можна було направлятè тварèн якомо-
га блèжче до правого краю дорогè і не створюватè небезпеку та перешкод іншèм учас-
нèкам дорожнього руху.

7.7. Особам, що керують гужовèм транспортом, і погонèчам тварèн забороняється: 
а) рухатèся по автомобільнèх дорогах державного значення (за можлèвості рухатèся 

автомобільнèмè дорогамè місцевого значення);
б) вèкорèстовуватè возè, не обладнані світлоповертачамè, без ліхтарів у темну пору 

добè та в умовах недостатньо¿ вèдèмості;
в) залèшатè на смузі відведення дорогè тварèн без нагляду та вèпасатè ¿х;
г) вестè тварèн по дорогах з удосконаленèм покрèттям, якщо поруч є інші дорогè;
ґ) переганятè тварèн по дорогах у темну пору добè та в умовах недостатньо¿ вèдèмості;
д) переганятè тварèн через залізнèчні колі¿ і дорогè з удосконаленèм покрèттям поза 

спеціально відведенèмè місцямè.
7.8. Особè, які керують гужовèм транспортом, і погонèчі тварèн зобов’язані вèкону-

ватè вèмогè іншèх пунктів цèх Правèл, що стосуються воді¿в і пішоходів і не суперечать 
вèмогам цього розділу.

8. РЕГУЛЮВАННЯ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
8.1. Регулювання дорожнього руху здійснюється за допомогою дорожніх знаків, до-

рожньо¿ розміткè, дорожнього обладнання, світлофорів, а також регулювальнè камè.
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8.2. Дорожні знакè мають перевагу перед дорожньою розміткою і можуть бутè постій-
нèмè, тèмчасовèмè та із змінною інформацією.

Тèмчасові дорожні знакè розміщуються на переноснèх прèстроях, дорожньому об-
ладнанні або закріплюються на щèті з фоном жовтого кольору і мають перевагу перед 
постійнèмè дорожнімè знакамè.

8.21. Дорожні знакè застосовуються відповідно до цèх Правèл і повèнні відповідатè 
вèмогам національного стандарту.

Дорожні знакè повèнні розміщуватèся такèм чèном, щоб ¿х було добре вèдно учаснè-
кам дорожнього руху як у світлу, так і в темну пору добè. Прè цьому дорожні знакè не по-
вèнні бутè закрèті повністю або частково від учаснèків дорожнього руху будь-якèмè пе-
решкодамè.

Дорожні знакè повèнні бутè вèдèмèмè на відстані не менш як 100 м за напрямком руху 
та розміщенèмè не вèще 6 м над рівнем про¿зно¿ частèнè.

Дорожні знакè встановлюються обабіч дорогè на тому ¿¿ боці, що відповідає напрямку 
руху. Для поліпшення спрèйняття дорожніх знаків вонè можуть бутè розміщені над про-
¿зною частèною. Якщо дорога має більше ніж одну смугу для руху в одному напрямку, 
установленèй обабіч дорогè відповідного напрямку дорожній знак дублюється на розді-
лювальній смузі, над про¿зною частèною або на протèлеж ному боці дорогè (у разі, колè 
для руху в зустрічному напрямку є не більше ніж дві смугè).

Дорожні знакè розміщуються такèм чèном, щоб інформацію, яку вонè передають, мо-
глè спрèйматè саме ті учаснèкè руху, для якèх вона прèзначена.

8.3. Сèгналè регулювальнèка мають перевагу перед сèгналамè світлофорів та вèмо-
гамè дорожніх знаків і є обов’язковèмè для вèконання.

Сèгналè світлофорів, крім жовтого мèготлèвого, мають перевагу перед дорожнімè 
знакамè пріорèтету.

Âоді¿ та пішоходè повèнні вèконуватè додаткові вèмогè регулювальнèка, навіть якщо 
вонè суперечать сèгналам світлофорів, вèмогам дорожніх знаків і розміткè.

8.4. Дорожні знакè (додаток 1) поділяються на групè: 
а) попереджувальні знаки. Інформують воді¿в про наблèження до небезпечно¿ ді-

лянкè дорогè і характер небезпекè. Під час руху по цій ділянці необхідно вжèтè заходів 
для безпечного про¿зду;

б) знаки пріоритету. Âстановлюють черговість про¿зду перехресть, перехрещень 
про¿знèх частèн або вузькèх ділянок дорогè;

в) заборонні знаки. Запроваджують або скасовують певні обмеження в русі;
г) наказові знаки. Показують обов’язкові напрямкè руху або дозволяють деякèм ка-

тегоріям учаснèків рух по про¿зній частèні чè окремèх ¿¿ ділянках, а також запроваджують 
або скасовують деякі обмеження;

ґ) інформаційно-вказівні знаки. Запроваджують або скасовують певнèй режèм 
руху, а також інформують учаснèків дорожнього руху про розташування населенèх пунк-
тів, різнèх об’єктів, терèторій, де діють спеціальні правèла;

д) знаки сервісу. Інформують учаснèків дорожнього руху про розташування об’єктів 
обслуговування;

е) таблички до дорожніх знаків. Óточнюють або обмежують дію знаків, разом з якè-
мè вонè встановлені.

8.5. Дорожня розмітка (додаток 2) поділяється на горèзонтальну та вертèкальну і вè-
корèстовується окремо або разом з дорожнімè знакамè, вèмогè якèх вона підкреслює 
або уточнює.

8.51. Дорожня розмітка застосовується відповідно до цèх Правèл і повèнна відповіда-
тè вèмогам національного стандарту.

Дорожня розмітка повèнна бутè вèдèмою учаснèкам дорожнього руху як у світлу, так 
і в темну пору добè на відстані, що забезпечує безпеку руху. На ділянках доріг, на якèх 
є труднощі для вèдèмості учаснèкамè дорожнього руху дорожньо¿ розміткè (сніг, бруд 
тощо) або дорожня розмітка не може бутè відновленою, установлюються відповідні за 
змістом дорожні знакè.

8.5.1. Горèзонтальна дорожня розмітка встановлює певнèй режèм і порядок руху. На-
носèться на про¿зній частèні або по верху бордюру у вèгляді ліній, стрілок, напèсів, сèм-



 17

волів тощо фарбою чè іншèмè матеріаламè відповідного кольору згідно з пунктом 1 роз-
ділу 34 цèх Правèл.

8.5.2. Âертèкальна розмітка у вèгляді смуг білого і чорного кольору на дорожніх спо-
рудах та елементах обладнання доріг прèзначена для зорового орієнтування.

8.6. Дорожнє обладнання застосовується як допоміжнèй засіб регулювання дорож-
нього руху.

До нього належать:
а) огородження і світлове сèгнальне обладнання в місцях будівнèцтва, реконструкці¿ 

та ремонту доріг;
б) попереджувальні світлові круглі тумбè, що встановлюються на розділювальнèх сму-

гах або острівцях безпекè;
в) напрямні стовпчèкè, що прèзначені для забезпечення вèдèмості зовнішнього краю 

узбіч і небезпечнèх перешкод в умовах недостатньо¿ вèдèмості. Позначаються вертè-
кальною розміткою і повèнні бутè обладнані світлоповертачамè: праворуч – червоного 
кольору, ліворуч – білого;

г) опуклі дзеркала для розшèрення оглядовості водіям транспортнèх засобів, які про-
¿жджають перехрестя чè інше небезпечне місце з недостатньою оглядовістю;

ґ) дорожні огородження на мостах, шляхопроводах, естакадах, насèпах та іншèх не-
безпечнèх ділянках доріг;

д) пішохідні огородження в небезпечнèх для переходу про¿зно¿ частèнè місцях;
е) вставкè розмічувальні дорожні для поліпшення зорового орієнтування воді¿в на 

про¿зній частèні;
є) прèстро¿ прèмусового знèження швèдкості транспортнèх засобів;
ж) шумові смугè для підвèщення увагè учаснèків дорожнього руху на небезпечнèх ді-

лянках доріг.
8.7. Світлофорè (додаток 3) прèзначені для регулювання руху транспортнèх засо-

бів і пішоходів, мають світлові сèгналè зеленого, жовтого, червоного і біло-місячного 
кольорів, які розташовані вертèкально чè горèзонтально. Сèгналè світлофора можуть 
бутè з нанесеною суцільною чè контурною стрілкою (стрілкамè), із сèлуетом пішохода, 
X-подібні.

На рівні червоного сèгналу світлофора із вертèкальнèм розташуванням сèгналів 
може встановлюватèся таблèчка білого кольору із нанесеною на ній стрілкою зелено-
го кольору.

8.7.1. Ó світлофорах з вертèкальнèм розташуванням сèгналів сèгнал червоного ко-
льору – зверху, зеленого – знèзу, а з горèзонтальнèм: червоного – ліворуч, зеленого – 
праворуч.

8.7.2. Світлофорè з вертèкальнèм розташуванням сèгналів можуть матè одну або дві 
додаткові секці¿ з сèгналамè у вèгляді зелено¿ стрілкè (стрілок), що розташовуються на 
рівні сèгналу зеленого кольору.

8.7.3. Сèгналè світлофора мають такі значення:
а) зеленèй дозволяє рух;
б) зеленèй у вèгляді стрілкè (стрілок) на чорному фоні дозволяє рух у зазначеному на-

прямку (напрямках). Таке саме значення має сèгнал у вèгляді зелено¿ стрілкè (стрілок) у 
додатковій секці¿ світлофора.

Сèгнал у вèгляді стрілкè, що дозволяє поворот ліворуч, дозволяє й розворот, якщо він 
не забороненèй дорожнімè знакамè.

Сèгнал у вèгляді зелено¿ стрілкè (стрілок) у додатковій (додатковèх) секці¿, увімкненèй 
разом із зеленèм сèгналом світлофора, інформує водія про те, що він має перевагу в за-
значеному стрілкою (стрілкамè) напрямку (напрямках) руху перед транспортнèмè засо-
бамè, що рухаються з іншèх напрямків;

в) зеленèй мèготлèвèй дозволяє рух, але інформує про те, що незабаром буде ввім-
кнено сèгнал, якèй забороняє рух.

Для інформування воді¿в про час (у секундах), що залèшèвся до кінця горіння сèгналу 
зеленого кольору, можуть застосовуватèся цèфрові табло;

г) чорна контурна стрілка (стрілкè), нанесена на основнèй зеленèй сèгнал, інформує 
воді¿в про наявність додатково¿ секці¿ світлофора і вказує інші дозволені напрямкè руху 
ніж сèгнал додатково¿ секці¿;

ґ) жовтèй забороняє рух і попереджає про наступну зміну сèгналів;
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д) жовтèй мèготлèвèй сèгнал або два жовтèх мèготлèвèх сèгналè дозволяють рух і ін-
формують про наявність небезпечного нерегульованого перехрестя або пішохідного пе-
реходу;

е) червонèй сèгнал, у тому чèслі мèготлèвèй, або два червонèх мèготлèвèх сèгналè 
забороняють рух.

Сèгнал у вèгляді зелено¿ стрілкè (стрілок) у додатковій (додатковèх) секці¿ разом з 
жовтèм або червонèм сèгналом світлофора інформує водія про те, що рух дозволяєть-
ся у вказаному напрямку за умовè безперешкодного пропуску транспортнèх засобів, які 
рухаються з іншèх напрямків.

Стрілка зеленого кольору на таблèчці, встановленій на рівні червоного сèгналу світ-
лофора з вертèкальнèм розташуванням сèгналів, дозволяє рух у зазначеному напрямку 
прè ввімкненому червоному сèгналі світлофора з крайньо¿ право¿ смугè руху (або край-
ньо¿ ліво¿ смугè руху на дорогах з одностороннім рухом) за умовè надання перевагè в 
русі іншèм його учаснèкам, які рухаються з іншèх напрямків на сèгнал світлофора, що 
дозволяє рух;

є) поєднання червоного і жовтого сèгналів забороняє рух і інформує про наступне 
вмèкання зеленого сèгналу;

ж) чорні контурні стрілкè на червоному і жовтому сèгналах не змінюють значення цèх 
сèгналів та інформують про дозволені напрямкè руху прè зеленому сèгналі;

з) вèмкненèй сèгнал додатково¿ секці¿ забороняє рух у напрямку, вказаному ¿¿ стріл-
кою (стрілкамè).

8.7.4. Для регулювання руху транспортнèх засобів на вулèцях, дорогах або по смугах 
про¿зно¿ частèнè, напрямок руху на якèх може змінюватèся на протèлежнèй, застосову-
ються реверсèвні світлофорè з червонèм X-подібнèм сèгналом і зеленèм сèгналом у вè-
гляді стрілкè, спрямовано¿ внèз. Öі сèгналè забороняють або дозволяють рух по смузі, 
над якою вонè розташовані.

Основні сèгналè реверсèвного світлофора можуть бутè доповнені жовтèм сèгналом у 
вèгляді стрілкè, нахèлено¿ по діагоналі внèз праворуч, увімкнення якого забороняє рух 
по смузі, позначеній з обох боків дорожньою розміткою 1.9 (дèв. додаток 2), і інформує 
про зміну сèгналу реверсèвного світлофора та необхідність перестроювання на смугу 
руху праворуч.

Прè вèмкненèх сèгналах реверсèвного світлофора, що розташованèй над смугою, 
позначеною з обох боків дорожньою розміткою 1.9, в’¿зд на цю смугу заборонено.

8.7.5. Для регулювання руху трамва¿в можуть застосовуватèся світлофорè з чотèрма 
сèгналамè біло-місячного кольору, розташованèмè у вèгляді літерè «Т».

Рух дозволяється лèше в разі ввімкнення одночасно нèжнього сèгналу і одного або 
кількох верхніх, з якèх лівèй дозволяє рух ліворуч, середній – прямо, правèй – праворуч. 
Якщо ввімкнено лèше трè верхні сèгналè – рух заборонено.

Ó разі вèмкнення чè несправності трамвайнèх світлофорів воді¿ трамва¿в повèнні ке-
руватèся вèмогамè світлофорів із світловèмè сèгналамè червоного, жовтого і зелено-
го кольорів.

8.7.6. Для регулювання руху на залізнèчнèх пере¿здах вèкорèстовуються світлофо-
рè з двома червонèмè сèгналамè або однèм біло-місячнèм і двома червонèмè, які ма-
ють такі значення:

а) мèготлèві червоні сèгналè забороняють рух транспортнèх засобів через пере¿зд; 
б) мèготлèвèй біло-місячнèй сèгнал показує, що сèгналізація справна, і не забороняє 

руху транспортнèх засобів.
На залізнèчнèх пере¿здах одночасно із забороннèм сèгналом світлофора може бутè 

ввімкнено звуковèй сèгнал, якèй додатково інформує учаснèків дорожнього руху про за-
борону руху через пере¿зд.

8.7.7. Якщо сèгнал світлофора має вèгляд сèлуету пішохода, його дія пошèрюєть-
ся лèше на пішоходів, прè цьому зеленèй сèгнал дозволяє рух, червонèй – забороняє.

Для сліпèх пішоходів може бутè ввімкнено звуковèй сèгнал, якèй дозволяє рух пішо-
ходів.

8.8. Сигнали регулювальника. Сèгналамè регулювальнèка є положення його кор-
пуса, а також жестè рукамè, в тому чèслі з жезлом або дèском з червонèм світлоповер-
тачем, які мають такі значення:

а) рукè вèтягнуті в сторонè, опущені або права рука зігнута перед грудьмè:
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з лівого і правого боків – дозволено рух трамвая прямо, нерейковèм транспортнèм 
засобам – прямо і праворуч; пішоходам дозволено переходèтè про¿зну частèну за спè-
ною та перед грудьмè регулювальнèка;

з боку грудей і спèнè – рух усіх транспортнèх засобів і пішоходів заборонено;
б) права рука вèтягнута вперед:
з лівого боку – дозволено рух трамвая ліворуч, нерейковèм транспортнèм засобам – 

у всіх напрямках; пішоходам дозволено переходèтè про¿зну частèну за спèною регулю-
вальнèка;

з боку грудей – усім транспортнèм засобам дозволено рух лèше праворуч;
з правого боку та спèнè – рух усіх транспортнèх засобів заборонено; пішоходам до-

зволено переходèтè про¿зну частèну за спèною регулювальнèка;
в) рука піднята вгору:
рух усіх транспортнèх засобів і пішоходів заборонено в усіх напрямках.
Жезл вèкорèстовується поліцейськèмè та працівнèкамè підрозділів військово¿ інспек-

ці¿ безпекè дорожнього руху тількè для регулювання дорожнього руху.
Для прèвертання увагè учаснèків дорожнього руху вèкорèстовується сèгнал, поданèй 

свèстком.
Регулювальнèк може подаватè інші сèгналè, зрозумілі водіям і пішоходам.
8.9. Âèмога про зупèнку транспортного засобу подається поліцейськèм за допомогою:
а) сèгнального дèска з червонèм сèгналом чè світлоповертачем або рукè, що вказує 

на відповіднèй транспортнèй засіб та подальше місце його зупèнкè;
б) увімкненого проблèскового маячка сèнього і червоного або лèше червоного кольо-

ру та (або) спеціального звукового сèгналу;
в) гучномовного прèстрою;
г) спеціального табло, на якому зазначається вèмога про зупèнку транспортного засобу.
Âодій повèнен зупèнèтè транспортнèй засіб у вказаному місці з дотрèманням пра-

вèл зупèнкè.
8.10. Ó разі подання світлофором (крім реверсèвного) або регулювальнèком сèгна-

лу, що забороняє рух, воді¿ повèнні зупèнèтèся перед дорожньою розміткою 1.12 (стоп-
лінія) (дèв. додаток 2), дорожнім знаком 5.62 «Ìісце зупèнкè» (дèв. додаток 1), якщо ¿х 
немає – не блèжче 10 м до найблèжчо¿ рейкè перед залізнèчнèм пере¿здом, перед світ-
лофором, пішохіднèм переходом, а якщо і вонè відсутні та в усіх іншèх вèпадках – пе-
ред перехрещуваною про¿зною частèною, не створюючè перешкод для руху пішоходів.

8.11. Âодіям, які в разі ввімкнення жовтого сèгналу або підняття регулювальнèком 
рукè вгору не можуть зупèнèтè транспортнèй засіб у місці, передбаченому пунктом 8.10 
цèх Правèл, не вдаючèсь до екстреного гальмування, дозволяється рухатèся далі за 
умовè забезпечення безпекè дорожнього руху.

8.12. Забороняється самовільно встановлюватè, зніматè, пошкоджуватè чè закрè-
ватè дорожні знакè, технічні засобè організаці¿ дорожнього руху (втручатèсь у ¿х робо-
ту), розташовуватè плакатè, афіші, рекламні носі¿ та встановлюватè прèстро¿, які можуть 
бутè прèйняті за знакè та інші прèстро¿ регулювання дорожнього руху або можуть погір-
шèтè ¿х вèдèмість чè ефектèвність, осліпèтè учаснèків дорожнього руху, відволіктè ¿хню 
увагу і поставèтè під загрозу безпеку дорожнього руху.

9. ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ СИГНАЛИ
9.1. Попереджувальнèмè сèгналамè є:
а) сèгналè, що подаються світловèмè покажчèкамè повороту або рукою;
б) звукові сèгналè;
в) перемèкання світла фар;
г) увімкнення блèжнього світла фар у світлу пору добè;
ґ) увімкнення аварійно¿ сèгналізаці¿, сèгналів гальмування, ліхтаря заднього ходу, роз-

пізнавального знака автопо¿зда;
д) увімкнення проблèскового маячка оранжевого кольору.
9.2. Âодій повèнен подаватè сèгналè світловèмè покажчèкамè повороту відповідно-

го напрямку:
а) перед початком руху і зупèнкою;
б) перед перестроюванням, поворотом або розворотом.
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9.3. Ó разі відсутності або несправності світловèх покажчèків повороту сèгналè почат-
ку руху від правого краю про¿зно¿ частèнè, зупèнкè зліва, повороту ліворуч, розвороту 
або перестроювання на смугу руху ліворуч подаються лівою рукою, вèтягнутою вбік, або 
правою рукою, вèтягнутою вбік і зігнутою у лікті під прямèм кутом угору.

Сèгналè початку руху від лівого краю про¿зно¿ частèнè, зупèнкè справа, повороту пра-
воруч, перестроювання на смугу руху праворуч подаються правою рукою, вèтягнутою 
вбік, або лівою рукою, вèтягнутою вбік і зігнутою у лікті під прямèм кутом угору.

Ó разі відсутності або несправності сèгналів гальмування такèй сèгнал подається лі-
вою або правою рукою, піднятою вгору.

9.4. Подаватè сèгнал покажчèкамè повороту або рукою належèть завчасно до початку 
маневру (з урахуванням швèдкості руху), але не менш як за 50–100 м у населенèх пунктах 
і за 150–200 м поза нèмè, і прèпèнятè негайно після його закінчення (подавання сèгналу 
рукою слід закінчèтè безпосередньо перед початком вèконання маневру). Сèгнал заборо-
няється подаватè, якщо він може бутè не зрозумілèм для іншèх учаснèків руху.

Подавання попереджувального сèгналу не дає водієві перевагè і не звільняє його від 
вжèття запобіжнèх заходів.

9.5. Подаватè звукові сèгналè у населенèх пунктах забороняється, крім вèпадків, 
колè без цього неможлèво запобігтè дорожньо-транспортній прèгоді. 

9.6. Для прèвертання увагè водія транспортного засобу, якèй обганяється, можна за-
стосовуватè перемèкання світла фар, а поза населенèмè пунктамè – і звуковèй сèгнал.

9.7. Забороняється корèстуватèся дальнім світлом фар як попереджувальнèм сèгна-
лом в умовах, колè це може прèзвестè до засліплення іншèх воді¿в, у тому чèслі через 
дзеркало заднього вèду.

9.8. Під час руху механічнèх транспортнèх засобів у світлу пору добè з метою позна-
чення транспортного засобу, що рухається, блèжнє світло фар повèнно бутè увімкнене: 

а) у колоні;
б) на маршрутнèх транспортнèх засобах, що рухаються по смузі, позначеній дорожнім 

знаком 5.8 (дèв. додаток 1), назустріч загальному потоку транспортнèх засобів; 
в) на автобусах (мікроавтобусах), що здійснюють перевезення організованèх груп 

дітей;
г) на велèковаговèх, велèкогабарèтнèх транспортнèх засобах та транспортнèх засо-

бах, що здійснюють дорожнє перевезення небезпечнèх вантажів;
ґ) на транспортному засобі, що буксèрує;
д) у тунелях.
З 1 жовтня по 1 травня на всіх механічнèх транспортнèх засобах поза населенèмè 

пунктамè повèнні бутè ввімкнені денні ходові вогні, а в разі ¿х відсутності в конструкці¿ 
транспортного засобу – блèжнє світло фар.

Â умовах недостатньо¿ вèдèмості на механічнèх транспортнèх засобах можна ввімкну-
тè дальнє світло фар або додатково протèтуманні фарè за умовè, що це не буде заслі-
плюватè іншèх воді¿в.

9.9. Аварійна світлова сèгналізація повèнна бутè ввімкнена:
а) у разі вèмушено¿ зупèнкè на дорозі;
б) у разі зупèнкè на вèмогу поліцейського або внаслідок засліплення водія світлом 

фар;
в) на механічному транспортному засобі, що рухається з технічнèмè несправностямè, 

якщо такèй рух не заборонено цèмè Правèламè;
г) на механічному транспортному засобі, що буксèрується;
ґ) на механічному транспортному засобі, позначеному розпізнавальнèм знаком 

«Дітè», що перевозèть організовану групу дітей, під час ¿х посадкè чè вèсадкè;
д) на всіх механічнèх транспортнèх засобах колонè під час ¿х зупèнкè на дорозі;
е) у разі скоєння дорожньо-транспортно¿ прèгодè.
9.10. Разом з увімкненням аварійно¿ світлово¿ сèгналізаці¿ слід установèтè знак ава-

рійно¿ зупèнкè або мèготлèвèй червонèй ліхтар на відстані, що забезпечує безпеку до-
рожнього руху, але не блèжче 20 м до транспортного засобу в населенèх пунктах і 40 м 
поза нèмè, у разі:

а) скоєння дорожньо-транспортно¿ прèгодè;
б) вèмушено¿ зупèнкè в місцях з обмеженою оглядовістю дорогè хоча б в одному на-

прямку менше 100 м.
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9.11. Якщо транспортнèй засіб не обладнано аварійною світловою сèгналізацією або 
вона несправна, треба встановèтè знак аварійно¿ зупèнкè або мèготлèвèй червонèй ліхтар:

а) ззаду на транспортному засобі, зазначеному в пункті 9.9 («в», «г», «ґ») цèх Правèл;
б) з боку гіршо¿ вèдèмості для іншèх учаснèків дорожнього руху у вèпадку, зазначено-

му в підпункті «б» пункту 9.10 цèх Правèл.
9.12. Ìèготлèве червоне світло, вèпромінюване ліхтарем, якèй застосовується від-

повідно до вèмог пунктів 9.10 і 9.11 цèх Правèл, повèнно бутè добре вèдно як удень за 
сонячно¿ погодè, так і в умовах недостатньо¿ вèдèмості.

10. ПОЧАТОК РУХУ ТА ЗМІНА ЙОГО НАПРЯМКУ 
10.1. Перед початком руху, перестроюванням та будь-якою зміною напрямку руху во-

дій повèнен переконатèся, що це буде безпечнèм і не створèть перешкод або небезпе-
кè іншèм учаснèкам руху.

10.2. Âè¿жджаючè на дорогу з жèтлово¿ зонè, дворів, місць стоянкè, автозаправнèх 
станцій та іншèх прèлеглèх терèторій, водій повèнен перед про¿зною частèною чè троту-
аром датè дорогу пішоходам і транспортнèм засобам, що рухаються по ній, а з’¿жджаючè 
з дорогè – велосèпедèстам і пішоходам, напрямок руху якèх він перетèнає.

10.3. Ó разі перестроювання водій повèнен датè дорогу транспортнèм засобам, що 
рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестро¿тèся.

За одночасного перестроювання транспортнèх засобів, що рухаються в одному на-
прямку, водій, якèй знаходèться ліворуч, повèнен датè дорогу транспортному засобу, 
що знаходèться праворуч.

10.4. Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому чèслі в напрямку головно¿ дорогè, 
або розворотом водій повèнен завчасно зайнятè відповідне крайнє положення на про¿зній 
частèні, прèзначеній для руху в цьому напрямку, крім вèпадків, колè здійснюється поворот 
у разі в’¿зду на перехрестя, де організовано круговèй рух, напрямок руху вèзначено дорож-
німè знакамè чè дорожньою розміткою або рух можлèвèй лèше в одному напрямку, уста-
новленому конфігурацією про¿зно¿ частèнè, дорожнімè знакамè чè розміткою.

Âодій, що вèконує поворот ліворуч або розворот поза перехрестям з відповідного край-
нього положення на про¿зній частèні даного напрямку, повèнен датè дорогу зустрічнèм тран-
спортнèм засобам, а прè вèконанні цèх маневрів не з крайнього лівого положення на про¿зній 
частèні – і попутнèм транспортнèм засобам. Âодій, що вèконує поворот ліворуч, повèнен датè 
дорогу попутнèм транспортнèм засобам, які рухаються попереду нього і вèконують розворот.

За наявності трамвайно¿ колі¿ посередèні про¿зно¿ частèнè водій нерейкового тран-
спортного засобу, що вèконує поворот ліворуч або розворот поза перехрестям, повè-
нен датè дорогу трамваю.

10.5. Поворот необхідно виконувати так, щоб під час виїзду з перехрещення проїзних 
частин транспортний засіб не опинився на смузі зустрічного руху, а у разі повороту пра-
воруч слід рухатися ближче до правого краю проїзної частини. Виїзд з перехрестя, де 
організовано круговий рух, може здійснюватися з будь-якої смуги, якщо напрямок руху 
не визначено дорожніми знаками чи розміткою і це не створить перешкод транспорт-
ним засобам, що рухаються в попутному напрямку праворуч.

10.6. Якщо транспортнèй засіб через сво¿ габарèтè або інші прèчèнè не може вèко-
натè поворот чè розворот з відповідного крайнього положення, дозволяється відступèтè 
від вèмог пункту 10.4 цèх Правèл, якщо це не суперечèть вèмогам забороннèх чè нака-
зовèх дорожніх знаків, дорожньо¿ розміткè та не створèть небезпекè чè перешкод іншèм 
учаснèкам руху. Ó разі потребè, для забезпечення безпекè дорожнього руху, слід звер-
нутèся за допомогою до іншèх осіб.

10.7. Розворот забороняється:
а) на залізнèчнèх пере¿здах;
б) на мостах, шляхопроводах, естакадах і під нèмè;
в) у тунелях;
г) за вèдèмості дорогè менше 100 м хоча б в одному напрямку;
ґ) на пішохіднèх переходах і блèжче 10 м від нèх з обох боків, крім вèпадку дозволено-

го розвороту на перехресті;
д) на автомагістралях, а також на дорогах для автомобілів, за вèнятком перехресть і 

місць, позначенèх дорожнімè знакамè 5.26 чè 5.27 (дèв. додаток 1).
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10.8. Якщо в місці з’¿зду з дорогè є смуга гальмування, водій, якèй має намір повер-
нутè на іншу дорогу, повèнен своєчасно перестро¿тèся на цю смугу і знèжуватè швèд-
кість тількè на ній.

Якщо в місці в’¿зду на дорогу є смуга розгону, водій має рухатèся по ній і влèватèся в 
транспортнèй потік, даючè дорогу транспортнèм засобам, що рухаються по цій дорозі. 

10.9. Під час руху транспортного засобу заднім ходом водій не повèнен створюватè 
небезпекè чè перешкод іншèм учаснèкам руху. Для забезпечення безпекè руху він у разі 
потребè повèнен звернутèся за допомогою до іншèх осіб.

10.10. Забороняється рух транспортнèх засобів заднім ходом на автомагістралях, 
дорогах для автомобілів, залізнèчнèх пере¿здах, пішохіднèх переходах, перехрестях, 
мостах, шляхопроводах, естакадах, у тунелях, на в’¿здах і вè¿здах з нèх, а також на ділян-
ках доріг з обмеженою оглядовістю чè недостатньою вèдèмістю.

Дозволяється рух заднім ходом на дорогах з одностороннім рухом за умовè дотрè-
мання вèмог пункту 10.9 цèх Правèл та неможлèвості під’¿хатè до об’єкта іншèм чèном.

10.11. Ó разі колè траєкторі¿ руху транспортнèх засобів перетèнаються, а черговість 
про¿зду не обумовлена цèмè Правèламè, датè дорогу повèнен водій, до якого тран-
спортнèй засіб наблèжається з правого боку.

11. РОЗТАШУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА ДОРОЗІ
11.1. Кількість смуг на про¿зній частèні для руху нерейковèх транспортнèх засобів вè-

значається дорожньою розміткою або дорожнімè знакамè 5.16, 5.17.1, 5.17.2 (дèв. 
додаток 1), а за ¿х відсутності – самèмè водіямè з урахуванням шèрèнè про¿зно¿ час-
тèнè відповідного напрямку руху, габарèтів транспортнèх засобів і безпечнèх інтерва-
лів між нèмè.

11.2. На дорогах, які мають дві і більше смуг для руху в одному напрямку, нерейко-
ві транспортні засобè повèнні рухатèся якнайблèжче до правого краю про¿зно¿ частèнè, 
крім вèпадків, колè вèконується вèпередження, об’¿зд або перестроювання перед пово-
ротом ліворуч чè розворотом.

11.3. На дорогах із двостороннім рухом, які мають по одній смузі для руху в кожному 
напрямку, за відсутності суцільно¿ ліні¿ дорожньо¿ розміткè чè відповіднèх дорожніх зна-
ків вè¿зд на смугу зустрічного руху можлèвèй лèше для обгону та об’¿зду перешкодè або 
зупèнкè чè стоянкè біля лівого краю про¿зно¿ частèнè в населенèх пунктах у дозволенèх 
вèпадках, прè цьому воді¿ зустрічного напрямку мають перевагу.

11.4. На дорогах з двостороннім рухом, які мають щонайменше дві смугè для руху в од-
ному напрямку, забороняється вè¿жджатè на прèзначенèй для зустрічного руху бік дорогè.

11.5. На дорогах, які мають дві і більше смугè для руху в одному напрямку, вè¿зд на 
крайню ліву смугу для руху в цьому ж напрямку дозволяється, якщо праві зайняті, а та-
кож для повороту ліворуч, розвороту або для зупèнкè чè стоянкè на лівому боці доро-
гè з одностороннім рухом у населенèх пунктах, колè це не суперечèть правèлам зупèн-
кè (стоянкè).

11.6. На дорогах, які мають трè і більше смугè для руху в одному напрямку, вантажнèм 
автомобілям з дозволеною максèмальною масою понад 3,5 т, тракторам, самохіднèм ма-
шèнам і механізмам дозволяється вè¿жджатè на крайню ліву смугу лèше для повороту лі-
воруч та розвороту, а у населенèх пунктах на дорогах з одностороннім рухом, крім цьо-
го, – для зупèнкè зліва, в дозволенèх вèпадках, з метою завантаження чè розвантаження.

11.7. Транспортні засобè, швèдкість руху якèх не повèнна перевèщуватè 40 км/год 
або які з технічнèх прèчèн не можуть розвèватè таку швèдкість, повèнні рухатèся якнай-
блèжче до правого краю про¿зно¿ частèнè, крім вèпадків, колè вèконується обгін, об’¿зд 
або перестроювання перед поворотом ліворуч чè розворотом.

11.8. По трамвайній колі¿ попутного напрямку, розташованій на одному рівні з про-
¿зною частèною для нерейковèх транспортнèх засобів, дозволяється рух за умовè, що 
це не заборонено дорожнімè знакамè чè дорожньою розміткою, а також під час вèпере-
дження, об’¿зду, колè шèрèна про¿зно¿ частèнè недостатня для вèконання об’¿зду, без 
вè¿зду на трамвайну колію.

На перехресті дозволяється вè¿жджатè на трамвайну колію попутного напрямку в тèх 
самèх вèпадках, але за умовè відсутності перед перехрестям дорожніх знаків 5.16–
5.19 (дèв. додаток 1).
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Поворот ліворуч або розворот повèнні вèконуватèся з трамвайно¿ колі¿ попутного на-
прямку, розташовано¿ на одному рівні з про¿зною частèною для нерейковèх транспорт-
нèх засобів, якщо іншèй порядок руху не передбачено дорожнімè знакамè 5.16, 5.18 
(дèв. додаток 1) або розміткою 1.18 (дèв. додаток 2).

Â усіх вèпадках не повèнно створюватèся перешкод для руху трамвая.
11.9. Забороняється вè¿жджатè на трамвайну колію зустрічного напрямку, відокрем-

лені від про¿зно¿ частèнè трамвайні колі¿ та розділювальну смугу.
11.10. На дорогах, про¿зна частèна якèх поділена на смугè руху лініямè дорожньо¿ 

розміткè, забороняється рухатèся, займаючè одночасно дві смугè. На¿жджатè на пере-
рèвчасті ліні¿ розміткè дозволяється лèше під час перестроювання.

11.11. Прè інтенсèвному русі змінюватè смугу дозволяється лèше для об’¿зду пере-
шкодè, повороту, розвороту або зупèнкè.

11.12. Âодій, якèй здійснює поворот на дорогу, що має смугу для реверсèвного руху, 
може перестроюватèся на не¿ тількè після про¿зду реверсèвного світлофора з сèгналом, 
що дозволяє рух, і якщо це не суперечèть пунктам 11.2, 11.5 та 11.6 цèх Правèл.

11.13. Забороняється рух транспортнèх засобів по тротуарах і пішохіднèх доріжках, 
крім вèпадків, колè вонè застосовуються для вèконання робіт або обслуговування тор-
говельнèх та іншèх підпрèємств, розташованèх безпосередньо біля цèх тротуарів або 
доріжок, за відсутності іншèх під’¿здів і за умовè вèконання вèмог пунктів 26.1–26.3 цèх 
Правèл.

11.14. Рух по про¿зній частèні на велосèпедах, мопедах, гужовèх возах (санях) і верш-
нèкам дозволяється лèше в одèн ряд по правій крайній смузі якомога правіше, за вèнят-
ком вèпадків, колè вèконується об’¿зд. Поворот ліворуч та розворот дозволяється на до-
рогах з однією смугою для руху в кожному напрямку і без трамвайно¿ колі¿ посередèні. 
Дозволяється рух по узбіччю, якщо це не створèть перешкод пішоходам.

12. ШВИДКІСТЬ РУХУ
12.1. Під час вèбору в установленèх межах безпечно¿ швèдкості руху водій повèнен 

ураховуватè дорожню обстановку, а також особлèвості вантажу, що перевозèться, і стан 
транспортного засобу, щоб матè змогу постійно контролюватè його рух та безпечно ке-
руватè нèм.

12.2. Ó темну пору добè та в умовах недостатньо¿ вèдèмості швèдкість руху повèнна 
бутè такою, щоб водій мав змогу зупèнèтè транспортнèй засіб у межах вèдèмості до-
рогè.

12.3. Ó разі вèнèкнення небезпекè для руху або перешкодè, яку водій об’єктèвно 
спроможнèй вèявèтè, він повèнен негайно вжèтè заходів для зменшення швèдкості аж 
до зупèнкè транспортного засобу або безпечного для іншèх учаснèків руху об’¿зду пе-
решкодè.

12.4. У населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється із швидкістю не 
більше 50 км/год.

12.5. Ó жèтловèх і пішохіднèх зонах швèдкість руху не повèнна перевèщуватè 20 км/год. 
12.6. Поза населенèмè пунктамè на всіх дорогах та на дорогах, що проходять через 

населені пунктè, позначені знаком 5.47 (дèв. додаток 1), дозволяється рух із швèдкістю: 
а) автобусам (мікроавтобусам), що здійснюють перевезення організованèх груп ді-

тей, легковèм автомобілям з прèчепом і мотоцèклам – не більше 80 км/год;
б) транспортнèм засобам, якèмè керують воді¿ із стажем до 2 років, – не більше  

70 км/год;
в) вантажнèм автомобілям, що перевозять людей у кузові, та мопедам, – не більше 

60 км/год;
г) автобусам (за вèнятком мікроавтобусів) – не більше 90 км/год;
ґ) іншèм транспортнèм засобам: на автомобільній дорозі, що позначена дорож-

нім знаком 5.1, – не більше 130 км/год, на автомобільній дорозі з окремèмè про¿знè-
мè частèнамè, що відокремлені одна від одно¿ розділювальною смугою, – не більше  
110 км/год, на іншèх автомобільнèх дорогах – не більше 90 км/год.

12.7. Під час буксèрування швèдкість не повèнна перевèщуватè 50 км/год.
12.8. На ділянках доріг, де створені дорожні умовè, що дають можлèвість рухатèся 

з більш вèсокою швèдкістю, за погодженèм з уповноваженèм підрозділом Національ-
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но¿ поліці¿ рішенням власнèків доріг або органів, якèм передано право на утрèмання та-
кèх доріг, дозволена швèдкість руху може бутè збільшена шляхом встановлення відпо-
віднèх дорожніх знаків.

12.9. Âодієві забороняється:
а) перевèщуватè максèмальну швèдкість, вèзначену технічною характерèстèкою да-

ного транспортного засобу;
б) перевèщуватè максèмальну швèдкість, зазначену в пунктах 12.4–12.7, на ділянці 

дорогè, де встановлено дорожні знакè 3.29, 3.31 (дèв. додаток 1), або на транспортно-
му засобі, на якому встановлено розпізнавальнèй знак відповідно до підпункту «è» пунк-
ту 30.3 цèх Правèл;

в) перешкоджатè іншèм транспортнèм засобам, рухаючèсь без потребè з дуже ма-
лою швèдкістю;

г) різко гальмуватè (крім вèпадків, колè без цього неможлèво запобігтè дорожньо-
транспортній прèгоді).

12.10. Додаткові обмеження дозволено¿ швèдкості руху можуть вводèтèся тèмчасо-
во і постійно.

Прè цьому разом із знакамè обмеження швèдкості руху 3.29 та/або 3.31 обов’язково 
додатково встановлюються відповідні дорожні знакè, які попереджають про характер 
небезпекè та/або наблèження до відповідного об’єкта.

Ó разі колè дорожні знакè обмеження швèдкості руху 3.29 та/або 3.31 встановлені з 
порушенням вèзначенèх цèмè Правèламè вèмог щодо ¿х введення чè з порушенням вè-
мог національнèх стандартів або залèшені після усунення обставèн, за якèх ¿х було вста-
новлено, водій не може бутè прèтягненèй до відповідальності згідно із законодавством 
за перевèщення встановленèх обмежень швèдкос ті руху.

12.101. Обмеження дозволено¿ швèдкості руху (дорожні знакè 3.29 та/або 3.31 на 
жовтому фоні) вводяться тèмчасово вèключно:

а) у місцях вèконання дорожніх робіт;
б) у місцях проведення масовèх або спеціальнèх заходів;
в) у вèпадках, пов’язанèх із стèхійнèмè (погоднèмè) явèщамè.
12.102. Обмеження дозволено¿ швèдкості руху вводяться постійно вèключно:
а) на небезпечнèх ділянках доріг та вулèць (небезпечні поворотè, ділянкè з обмеже-

ною вèдèмістю, місця звуження дорогè тощо);
б) у місцях розміщення наземнèх нерегульованèх пішохіднèх переходів;
в) у місцях розташування стаціонарнèх постів Національно¿ поліці¿;
г) на ділянках доріг (вулèць), прèлеглèх до терèторі¿ дошкільнèх та загальноосвітніх 

навчальнèх закладів, дèтячèх оздоровчèх таборів.

13. ДИСТАНЦІЯ, ІНТЕРВАЛ, ЗУСТРІЧНИЙ РОЗ’ЇЗД

13.1. Âодій залежно від швèдкості руху, дорожньо¿ обстановкè, особлèвостей ванта-
жу, що перевозèться, і стану транспортного засобу повèнен дотрèмуватè безпечно¿ дèс-
танці¿ та безпечного інтервалу.

13.2. На дорогах поза населенèмè пунктамè воді¿ транспортнèх засобів, швèдкість 
якèх не перевèщує 40 км/год, повèнні дотрèмуватè тако¿ дèстанці¿, щоб транспортні за-
собè, які вèконують обгін, малè змогу безперешкодно повернутèся на раніше займану 
смугу руху.

Öя вèмога не діє, якщо водій тèхохідного транспортного засобу подає попереджу-
вальні сèгналè про вèконання обгону чè об’¿зду.

13.3. Під час обгону, вèпередження, об’¿зду перешкодè чè зустрічного роз’¿зду необхід-
но дотрèмуватè безпечного інтервалу, щоб не створюватè небезпекè для дорожнього руху.

13.4. Якщо зустрічнèй роз’¿зд утрудненèй, водій, на смузі руху якого є перешкода чè 
габарèтè транспортного засобу, якèм він керує, заважають зустрічному руху, повèнен 
датè дорогу. На ділянках доріг, позначенèх знакамè 1.6 «Крутèй підйом» і 1.7 «Крутèй 
спуск» (дèв. додаток 1), за наявності перешкодè датè дорогу повèнен водій транспорт-
ного засобу, що рухається на спуск.
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14. ОБГІН
14.1. Виключений.
14.2. Перед початком обгону водій повèнен переконатèся в тому, що:
а) жоден з воді¿в транспортнèх засобів, які рухаються за нèм і якèм може бутè створе-

но перешкоду, не розпочав обгону;
б) водій транспортного засобу, якèй рухається попереду по тій самій смузі, не подав 

сèгналу про намір повороту (перестроювання) ліворуч;
в) смуга зустрічного руху, на яку він буде вè¿жджатè, вільна від транспортнèх засобів 

на достатній для обгону відстані;
г) після обгону зможе, не створюючè перешкодè транспортному засобу, якого він об-

ганяє, повернутèся на займану смугу.
14.3. Âодієві транспортного засобу, якого обганяють, забороняється перешкоджатè 

обгону шляхом підвèщення швèдкості руху або іншèмè діямè.
14.4. Якщо на дорозі за межамè населеного пункту дорожня обстановка не дозволяє 

зробèтè обгін тèхохідного або велèкогабарèтного транспортного засобу, його водій по-
вèнен рухатèся якомога правіше, а у разі потребè – зупèнèтèся на узбіччі і пропустèтè 
транспортні засобè, що рухаються за нèм.

14.5. Âодій транспортного засобу, якèй вèконує обгін, може залèшèтèся на смузі зу-
стрічного руху, якщо після повернення на раніше займану смугу йому доведеться знову 
розпочатè обгін, за умовè, що він не створèть небезпекè зустрічнèм транспортнèм засо-
бам, а також не перешкоджатèме транспортнèм засобам, які рухаються за нèм з більш 
вèсокою швèдкістю.

14.6. Обгін заборонено:
а) на перехресті;
б) на залізнèчнèх пере¿здах і блèжче ніж за 100 м перед нèмè;
в) блèжче ніж за 50 м перед пішохіднèм переходом у населеному пункті і 100 м – поза 

населенèм пунктом;
г) у кінці підйому, на мостах, естакадах, шляхопроводах, крутèх поворотах та іншèх ді-

лянках доріг з обмеженою оглядовістю чè в умовах недостатньо¿ вèдèмості;
ґ) транспортного засобу, якèй здійснює обгін або об’¿зд;
д) у тунелях;
е) на дорогах, що мають дві і більше смугè для руху в одному напрямку;
є) колонè транспортнèх засобів, позаду яко¿ рухається транспортнèй засіб з увімкне-

нèм проблèсковèм маячком (крім оранжевого).

15. ЗУПИНКА І СТОЯНКА
15.1. Зупèнка і стоянка транспортнèх засобів на дорозі повèнні здійснюватèсь у спе-

ціально відведенèх місцях чè на узбіччі.
15.2. За відсутності спеціально відведенèх місць чè узбіччя або колè зупèнка чè сто-

янка там неможлèві, вонè дозволяються біля правого краю про¿зно¿ частèнè (якомога 
правіше, щоб не перешкоджатè іншèм учаснèкам дорожнього руху).

15.3. Ó населенèх пунктах зупèнка і стоянка транспортнèх засобів дозволяються на 
лівому боці дорогè, що має по одній смузі для руху в кожному напрямку (без трамвайнèх 
колій посередèні) і не розділена розміткою 1.1 (дèв. додаток 2), а також на лівому боці 
дорогè з одностороннім рухом.

Якщо дорога має бульвар або розділювальну смугу, зупèнка і стоянка транспортнèх 
засобів біля нèх забороняються.

15.4. Транспортні засобè не дозволяється ставèтè на про¿зній частèні в два і більше 
рядè. Âелосèпедè, мопедè і мотоцèклè без бокового прèчепа дозволяється ставèтè на 
про¿зній частèні не більше ніж у два рядè.

15.5. Ставèтè транспортні засобè під кутом до краю про¿зно¿ частèнè дозволяється в 
місцях, де це не буде перешкоджатè руху іншèх транспортнèх засобів.

Біля тротуарів або іншèх місць із пішохіднèм рухом ставèтè транспортні засобè під ку-
том дозволяється лèше передньою частèною, а на підйомах – тількè задньою частèною. 

15.6. Стоянка всіх транспортнèх засобів у місцях, позначенèх дорожнімè знакамè 
5.38, 5.39, встановленèмè з таблèчкою 7.6.1, дозволяється на про¿зній частèні вздовж 
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тротуару, а встановленèмè з однією з таблèчок 7.6.2–7.6.5 (дèв. додаток 1) – легковèх 
автомобілів і мотоцèклів тількè так, як показано на таблèчці.

15.7. На спусках і підйомах, де спосіб поставлення не регламентується засобамè ре-
гулювання руху, транспортні засобè необхідно ставèтè під кутом до краю про¿зно¿ час-
тèнè так, щоб не створюватè перешкод іншèм учаснèкам дорожнього руху і вèключèтè 
можлèвість для самовільного руху цèх засобів.

На такèх ділянках допускається ставèтè транспортнèй засіб уздовж краю про¿зно¿ 
частèнè, повернувшè керовані колеса такèм чèном, щоб вèключалась можлèвість само-
вільного руху транспортного засобу.

15.8. На трамвайній колі¿ попутного напрямку, розташованій ліворуч на одному рівні 
з про¿зною частèною для руху нерейковèх транспортнèх засобів, дозволяється зупèн-
ка лèше для вèконання вèмог цèх Правèл, а на розташованèх біля правого краю про¿з-
но¿ частèнè – лèше для посадкè (вèсадкè) пасажèрів чè вèконання вèмог цèх Правèл.

Ó цèх вèпадках не повèнно створюватèсь перешкод для руху трамва¿в.
15.9. Зупèнка забороняється: 
а) на залізнèчнèх пере¿здах; 
б) на трамвайнèх коліях (крім вèпадків, обумовленèх пунктом 15.8 цèх Правèл);
в) на естакадах, мостах, шляхопроводах і під нèмè, а також у тунелях;
г) на пішохіднèх переходах і блèжче 10 м від нèх з обох боків, крім вèпадків надання 

перевагè в русі; 
ґ) на перехрестях та блèжче 10 м від краю перехрещувано¿ про¿зно¿ частèнè за відсут-

ності на нèх пішохідного переходу, за вèнятком зупèнкè для надання перевагè в русі та 
зупèнкè протè бокового про¿зду на Т-подібнèх перехрестях, де є суцільна лінія розміткè 
або розділювальна смуга;

д) у місцях, де відстань між суцільною лінією розміткè, розділювальною смугою чè про-
тèлежнèм краєм про¿зно¿ частèнè і транспортнèм засобом, що зупèнèвся, менше 3 м;

е) блèжче 30 м від посадковèх майданчèків для зупèнкè маршрутнèх транспортнèх 
засобів, а колè ¿х немає – блèжче 30 м від дорожнього знака тако¿ зупèнкè з обох боків;

є) блèжче 10 м від позначеного місця вèконання дорожніх робіт і в зоні ¿х вèконання, де 
це створèть перешкодè технологічнèм транспортнèм засобам, що працюють;

ж) у місцях, де буде неможлèвèм зустрічнèй роз’¿зд або об’¿зд транспортного засо-
бу, що зупèнèвся;

з) у місцях, де транспортнèй засіб закрèває від іншèх воді¿в сèгналè світлофора або 
дорожні знакè;

è) блèжче 10 м від вè¿здів з прèлеглèх терèторій і безпосередньо в місці вè¿зду.
15.10. Стоянка забороняється:
а) у місцях, де заборонена зупèнка;
б) на тротуарах (крім місць, позначенèх відповіднèмè дорожнімè знакамè, встановле-

нèмè з таблèчкамè);
в) на тротуарах, за вèнятком легковèх автомобілів та мотоцèклів, які можуть бутè по-

ставлені на краю тротуарів, де для руху пішоходів залèшається щонайменше 2 м;
г) блèжче 50 м від залізнèчнèх пере¿здів;
ґ) поза населенèмè пунктамè в зоні небезпечнèх поворотів і вèпуклèх переломів по-

здовжнього профілю дорогè з вèдèмістю або оглядовістю менше 100 м хоча б в одно-
му напрямку руху;

д) у місцях, де транспортнèй засіб, що сто¿ть, зробèть неможлèвèм рух іншèх тран-
спортнèх засобів або створèть перешкоду для руху пішоходів;

е) блèжче 5 м від контейнернèх майданчèків та/або контейнерів для збèрання побуто-
вèх відходів, місце розміщення або облаштування якèх відповідає вèмогам законодавства; 

є) на газонах.
15.11. Ó темну пору добè і в умовах недостатньо¿ вèдèмості стоянка поза населенè-

мè пунктамè дозволяється лèше на майданчèках для стоянкè або за межамè дорогè.
15.12. Âодій не повèнен залèшатè транспортнèй засіб, не вжèвшè всіх заходів, щоб 

не допустèтè його самовільного руху, пронèкнення до нього і (або) незаконного заволо-
діння нèм.

15.13. Забороняється відчèнятè двері транспортного засобу, залèшатè ¿х відчèненè-
мè і вèходèтè з транспортного засобу, якщо це загрожує безпеці і створює перешкодè 
іншèм учаснèкам дорожнього руху.
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15.14. Ó разі вèмушено¿ зупèнкè в місці, де зупèнку заборонено, водій повèнен вжè-
тè всіх заходів, щоб прèбратè транспортнèй засіб, а за неможлèвості це зробèтè – діятè 
згідно з вèмогамè пунктів 9.9–9.11 цèх Правèл.

15.15. На про¿зній частèні забороняється встановлення предметів, що перешкоджа-
ють про¿зду чè паркуванню транспортнèх засобів, за вèнятком вèпадків:

оформлення дорожньо-транспортно¿ прèгодè;
вèконання дорожніх робіт або робіт, пов’язанèх із зайняттям про¿зно¿ частèнè;
обмеження або заборонè руху транспортнèх засобів та пішоходів у вèпадках, перед-

баченèх законодавством.

16. ПРОЇЗД ПЕРЕХРЕСТЬ

16.1. Перехрестя, де черговість проїзду визначається сигналами світлофора чи регу-
лювальника, вважається регульованим. На такому перехресті знаки пріоритету не діють. 

У разі вимкнення світлофора або його роботи в режимі миготіння сигналу жовтого ко-
льору та відсутності регулювальника перехрестя вважається нерегульованим і водії по-
винні керуватись правилами проїзду нерегульованих перехресть та установленими на 
перехресті відповідними дорожніми знаками.

16.2. На регульованèх і нерегульованèх перехрестях водій, повертаючè праворуч або 
ліворуч, повèнен датè дорогу пішоходам, які переходять про¿зну частèну, на яку він по-
вертає, а також велосèпедèстам, які рухаються прямо в попутному напрямку.

16.3. Ó разі необхідності надання перевагè в русі транспортнèм засобам, які рухають-
ся по перехрещуваній дорозі, водій повèнен зупèнèтè транспортнèй засіб перед дорож-
ньою розміткою 1.12 (стоп-лінією) або 1.13 (дèв. додаток 2), світлофором так, щоб ба-
чèтè його сèгналè, а якщо вонè відсутні – перед краєм перехрещувано¿ про¿зно¿ частèнè, 
не створюючè перешкод для руху пішоходів.

16.4. Забороняється вè¿жджатè на будь-яке перехрестя, у тому чèслі прè сèгналі світ-
лофора, що дозволяє рух, якщо утворèвся затор, якèй змусèть водія зупèнèтèся на пе-
рехресті, що створèть перешкоду для руху іншèх транспортнèх засобів і пішоходів.

Регульовані перехрестя
16.5. Ó разі подання сèгналу регулювальнèком або ввімкнення сèгналу світлофора, 

що дозволяє рух, водій зобов’язанèй датè дорогу транспортнèм засобам, що завершу-
ють рух через перехрестя, а також пішоходам, які закінчують перехід.

16.6. Повертаючè ліворуч або розвертаючèсь прè зеленому сèгналі основного світ-
лофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов’язанèй датè дорогу трамваю 
попутного напрямку, а також транспортнèм засобам, що рухаються в зустрічному на-
прямку прямо або повертають праворуч.

Öèм правèлом повèнні керуватèся між собою і воді¿ трамва¿в.
16.7. Якщо сèгнал регулювальнèка або зеленèй сèгнал світлофора дозволяють одно-

часно рух трамвая і нерейковèх транспортнèх засобів, трамваю надається перевага не-
залежно від напрямку його руху.

16.8. Âодій, якèй вè¿хав на перехрещення про¿знèх частèн згідно із сèгналом світло-
фора, що дозволяє рух, повèнен вè¿хатè у наміченому напрямку незалежно від сèгналів 
світлофора на вè¿зді. Проте, якщо на перехрестях перед світлофорамè на шляху руху во-
дія є дорожня розмітка 1.12 (стоп-лінія) (дèв. додаток 2) або дорожній знак 5.62 (дèв. 
додаток 1), він повèнен керуватèся сèгналамè кожного світлофора.

16.9. Під час руху в напрямку стрілкè, ввімкнуто¿ в додатковій секці¿ одночасно з жов-
тèм або червонèм сèгналом світлофора, водій має датè дорогу транспортнèм засобам, 
що рухаються з іншèх напрямків.

Під час руху в напрямку стрілкè зеленого кольору на таблèці, встановленій на рівні 
червоного сèгналу світлофора із вертèкальнèм розташуванням сèгналів, водій повèнен 
зайнятè крайню праву (ліву) смугу руху та датè дорогу транспортнèм засобам і пішохо-
дам, що рухаються з іншèх напрямків.

16.10. На перехресті, де рух регулюється світлофором з додатковою секцією, водій, 
якèй перебуває на смузі, з яко¿ робèться поворот, повèнен продовжуватè рух у напрям-
ку, що вказує стрілка, ввімкнута в додатковій секці¿, якщо його зупèнка на забороннèй 
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сèгнал світлофора створèть перешкодè транспортнèм засобам, що рухаються за нèм 
по тій самій смузі. 

Нерегульовані перехрестя 
16.11. На перехресті нерівнозначнèх доріг водій транспортного засобу, що рухаєть-

ся по другорядній дорозі, повèнен датè дорогу транспортнèм засобам, які наблèжають-
ся до даного перехрещення про¿знèх частèн по головній дорозі, незалежно від напрям-
ку ¿х подальшого руху. 

16.12. На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу 
зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім 
перехресть, де організовано круговий рух. 

Цим правилом повинні керуватися між собою і водії трамваїв. 
На будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його 

подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що на-
ближаються до нього по рівнозначній дорозі, крім перехресть, де організовано кру-
говий рух. 

Перевага в русі на нерегульованих перехрестях, де організовано круговий рух 
і які позначені дорожнім знаком 4.10, надається транспортним засобам, які вже 
рухаються по колу.

16.13. Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного за-
собу зобов’язанèй датè дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортнèм за-
собам, що рухаються по рівнозначній дорозі в зустрічному напрямку прямо чè праворуч. 

Öèм правèлом повèнні керуватèся між собою і воді¿ трамва¿в. 
16.14. Якщо головна дорога на перехресті змінює напрямок, воді¿ транспортнèх за-

собів, які рухаються по ній, повèнні керуватèся між собою правèламè про¿зду пере-
хресть рівнозначнèх доріг. 

Öèм правèлом повèнні керуватèся між собою і воді¿, які рухаються по другоряднèх дорогах. 
16.15. Якщо неможлèво вèзначèтè наявність покрèття на дорозі (темна пора добè, 

грязь, сніг тощо), а знакè пріорèтету відсутні, водій повèнен вважатè, що перебуває на 
другорядній дорозі.

17. ПЕРЕВАГИ МАРШРУТНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

17.1. На дорозі із смугою для маршрутнèх транспортнèх засобів, позначеній дорож-
нім знаком 5.8 або 5.11 (дèв. додаток 1), забороняються рух і зупèнка іншèх транспорт-
нèх засобів на цій смузі.

17.2. Âодій, якèй повертає праворуч на дорозі із смугою для маршрутнèх транспорт-
нèх засобів, що відокремлена перерèвчастою лінією дорожньо¿ розміткè, може вèкону-
ватè поворот з ціє¿ смугè. Ó такèх місцях дозволяється також за¿жджатè на не¿ під час вè-
¿зду на дорогу і для посадкè чè вèсадкè пасажèрів біля правого краю про¿зно¿ частèнè.

17.3. Поза перехрестямè, де трамвайні колі¿ перетèнають смугу руху нерейковèх тран-
спортнèх засобів, перевага надається трамваю (крім вèпадків вè¿зду трамвая з депо).

17.4. Ó населенèх пунктах, наблèжаючèсь до автобуса, мікроавтобуса або тролейбу-
са, що розпочèнає рух від позначено¿ зупèнкè, розташовано¿ в за¿зному «кармані», воді¿ 
іншèх транспортнèх засобів зобов’язані зменшèтè швèдкість, а в разі потребè зупèнèтè-
ся, щоб датè можлèвість маршрутному транспортному засобу розпочатè рух.

17.5. Âоді¿ автобусів, мікроавтобусів і тролейбусів, які подалè сèгнал про намір розпоча-
тè рух від зупèнкè, повèнні вжèтè заходів для запобігання дорожньо-транспортній прèгоді.

18. ПРОЇЗД ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ І ЗУПИНОК 
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

18.1. Âодій транспортного засобу, що наблèжається до нерегульованого пішохідно-
го переходу, на якому перебувають пішоходè, повèнен зменшèтè швèдкість, а в разі по-
требè зупèнèтèся, щоб датè дорогу пішоходам, для якèх може бутè створена перешко-
да чè небезпека.
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18.2. На регульованèх пішохіднèх переходах і перехрестях прè сèгналі світлофора чè 
регулювальнèка, що дозволяє рух транспортнèм засобам, водій повèнен датè дорогу пі-
шоходам, які закінчують перехід про¿зно¿ частèнè відповідного напрямку руху і для якèх 
може бутè створена перешкода чè небезпека.

18.3. Про¿жджаючè повз пішоходів, які не встèглè закінчèтè перехід про¿зно¿ частèнè 
і вèмушено перебувають на острівці безпекè або ліні¿, що розділяє транспортні потокè 
протèлежнèх напрямків, воді¿ повèнні дотрèмуватè безпечного інтервалу.

18.4. Якщо перед нерегульованèм пішохіднèм переходом зменшує швèдкість чè зу-
пèнèвся транспортнèй засіб, воді¿ іншèх транспортнèх засобів, що рухаються по сусідніх 
смугах, повèнні зменшèтè швèдкість, а в разі потребè зупèнèтèся і можуть продовжèтè 
(відновèтè) рух лèше переконавшèсь, що на пішохідному переході немає пішоходів, для 
якèх може бутè створена перешкода чè небезпека.

18.5. Ó будь-якому місці водій повèнен пропустèтè сліпèх пішоходів, які подають сèг-
нал тростèною білого кольору, спрямованою вперед.

18.6. Забороняється в’¿жджатè на пішохіднèй перехід, якщо за нèм утворèвся затор, 
якèй змусèть водія зупèнèтèся на цьому переході.

18.7. Âоді¿ повèнні зупèнèтèся перед пішохіднèм переходом на сèгнал, передбаче-
нèй підпунктом «в» пункту 8.8 цèх Правèл, якщо така вèмога надійшла від членів шкіль-
ного патруля, загону юнèх інспекторів руху, відповіднèм чèном екіпірованèх, або осіб, що 
супроводжують групè дітей, і датè дорогу дітям, які переходять про¿зну частèну дорогè.

18.8. Âодій транспортного засобу повèнен зупèнèтèся, щоб датè дорогу пішоходам, 
які йдуть з боку відчèненèх дверей до (або від) трамвая, що сто¿ть на зупèнці, якщо по-
садка чè вèсадка проводèться з про¿зно¿ частèнè чè посадкового майданчèка, розміще-
ного на ній.

Продовжуватè рух дозволяється лèше тоді, колè пішоходè залèшать про¿зну частèну 
і в трамва¿ зачèняться двері.

18.9. Наблèжаючèсь до транспортного засобу з розпізнавальнèм знаком «Дітè», що 
зупèнèвся з увімкненèмè проблèсковèмè маячкамè оранжевого кольору та (або) ава-
рійною світловою сèгналізацією, воді¿ транспортнèх засобів, що рухаються по суміжній 
смузі, повèнні зменшèтè швèдкість, а в разі потребè зупèнèтèся, щоб унèкнутè на¿зду 
на дітей.

19. КОРИСТУВАННЯ ЗОВНІШНІМИ СВІТЛОВИМИ ПРИЛАДАМИ 

19.1. Ó темну пору добè та в умовах недостатньо¿ вèдèмості незалежно від ступеня 
освітлення дорогè, а також у тунелях на транспортному засобі, що рухається, повèнні 
бутè ввімкнені такі світлові прèстро¿:

а) на всіх механічнèх транспортнèх засобах – фарè блèжнього (дальнього) світла;
б) на мопедах (велосèпедах) і гужовèх возах (санях) – фарè або ліхтарі;
в) на прèчепах та транспортнèх засобах, що буксèруються, – габарèтні ліхтарі.
Примітка. Â умовах недостатньо¿ вèдèмості на механічнèх транспортнèх засобах дозволяється замість 

фар блèжнього (дальнього) світла ввімкнутè протèтуманні фарè.

19.2. Дальнє світло слід перемèкатè на блèжнє не менш як за 250 м до зустрічного 
транспортного засобу, а також тоді, колè воно може засліпèтè іншèх воді¿в, зокрема тèх, 
що рухаються в попутному напрямку.

Світло необхідно перемèкатè і на більшій відстані, якщо водій зустрічного транспорт-
ного засобу періодèчнèм перемèканням світла фар покаже потребу в цьому.

19.3. Ó разі погіршення вèдèмості в напрямку руху, вèклèканого світлом фар зустрічнèх 
транспортнèх засобів, водій повèнен зменшèтè швèдкість до тако¿, яка б не перевèщува-
ла безпечно¿ за умовамè фактèчно¿ вèдèмості дорогè в напрямку руху, а в разі засліплен-
ня – зупèнèтèся, не змінюючè смугè руху, і увімкнутè аварійну світлову сèгналізацію. Âід-
новлення руху дозволяється лèше після того, як пройдуть негатèвні наслідкè засліплення.

19.4. Під час зупèнкè на дорозі в темну пору добè і в умовах недостатньо¿ вèдèмості 
на транспортному засобі мають бутè ввімкнені габарèтні або стоянкові ліхтарі, а прè вè-
мушеній зупèнці додатково – аварійна світлова сèгналізація.

Â умовах недостатньо¿ вèдèмості дозволяється додатково увімкнутè блèжнє світло 
або протèтуманні фарè та задні протèтуманні ліхтарі.
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Якщо габарèтні ліхтарі несправні, транспортнèй засіб слід прèбратè за межі дорогè, 
а якщо це неможлèво, його необхідно позначèтè відповідно до вèмог пунктів 9.10 і 9.11 
цèх Правèл. 

19.5. Протèтуманні фарè можна вèкорèстовуватè в умовах недостатньо¿ вèдèмості як 
окремо, так і з блèжнім або дальнім світлом фар, а в темну пору добè на неосвітленèх ді-
лянках доріг – лèше разом з блèжнім або дальнім світлом фар. 

19.6. Фарою-прожектором і фарою-шукачем можуть корèстуватèся лèше воді¿ опе-
ратèвнèх транспортнèх засобів під час вèконання службовèх завдань, вжèвшè заходів 
для того, щоб не засліплюватè іншèх учаснèків дорожнього руху. 

19.7. Забороняється підключатè задні протèтуманні ліхтарі до сèгналів гальмування. 
19.8. Знак автопо¿зда, встановленèй згідно з вèмогамè підпункту «а» пункту 30.3 цèх 

Правèл, повèнен бутè постійно увімкненèй під час руху, а в темну пору добè або в умо-
вах недостатньо¿ вèдèмості – і під час вèмушено¿ зупèнкè, зупèнкè чè стоянкè на дорозі. 

19.9. Задній протèтуманнèй ліхтар дозволяється вèкорèстовуватè вèключно в умо-
вах недостатньо¿ вèдèмості як у світлу, так і в темну пору добè.

20. РУХ ЧЕРЕЗ ЗАЛІЗНИЧНІ ПЕРЕЇЗДИ

20.1. Âоді¿ транспортнèх засобів можуть перетèнатè залізнèчні колі¿ лèше на заліз-
нèчнèх пере¿здах.

20.2. Під’¿жджаючè до пере¿зду, а також почèнаючè рух після зупèнкè перед нèм, 
водій зобов’язанèй керуватèся вказівкамè і сèгналамè чергового по пере¿зду, поло-
женням шлагбаума, світловою та звуковою сèгналізацією, дорожнімè знакамè і дорож-
ньою розміткою, а також переконатèся в тому, що не наблèжається по¿зд (локомотèв, 
дрезèна).

20.3. Для пропуску по¿зда, що наблèжається, і в іншèх вèпадках, колè рух через за-
лізнèчнèй пере¿зд заборонено, водій повèнен зупèнèтèся перед дорожньою розміткою 
1.12 (стоп-лінією) (дèв. додаток 2), дорожнім знаком 2.2 (дèв. додаток 1), шлагбаумом 
чè світлофором так, щоб бачèтè сèгналè, а якщо засобè організаці¿ дорожнього руху від-
сутні – не блèжче 10 м до найблèжчо¿ рейкè.

20.4. Якщо перед пере¿здом немає дорожньо¿ розміткè або дорожніх знаків, що вè-
значають кількість смуг руху, рух транспортнèх засобів через пере¿зд дозволяється 
лèше в одèн ряд.

20.5. Рух через пере¿зд забороняється, якщо:
а) черговèй по пере¿зду подає сèгнал заборонè руху – сто¿ть до водія грудьмè або 

спèною з піднятèм над головою жезлом (червонèм ліхтарем чè прапорцем) або з вèтяг-
нутèмè в сторонè рукамè;

б) шлагбаум опущенèй або почав опускатèся;
в) увімкнено забороннèй сèгнал світлофора чè звуковèй сèгнал незалежно від наяв-

ності та положення шлагбаума;
г) за пере¿здом утворèвся затор, якèй змусèть водія зупèнèтèся на пере¿зді;
ґ) до пере¿зду в межах вèдèмості наблèжається по¿зд (локомотèв, дрезèна).
20.6. Рух через пере¿зд сільськогосподарськèх, дорожніх, будівельнèх та іншèх ма-

шèн і механізмів дозволяється тількè в транспортному стані.
20.7. Забороняється самовільно відкрèватè шлагбаум або об’¿жджатè його, а також 

об’¿ж джатè транспортні засобè, які стоять перед пере¿здом, колè рух через нього забо-
ронено.

20.8. Ó разі вèмушено¿ зупèнкè транспортного засобу на пере¿зді водій зобов’язанèй 
негайно вèсадèтè людей і вжèтè заходів для звільнення пере¿зду, а якщо це не вдаєть-
ся зробèтè, він повèнен:

а) колè є можлèвість, послатè двох чоловік уздовж колій в обèдва бокè від пере¿зду не 
менш як на 1000 м (якщо одного, то в бік ймовірно¿ появè по¿зда, а на одноколійнèх пе-
ре¿здах – у бік гіршо¿ вèдèмості залізнèчно¿ колі¿), пояснèвшè ¿м правèла подавання сèг-
налу зупèнкè машèністу по¿зда (локомотèва, дрезèнè), що наблèжається;

б) залèшатèся біля транспортного засобу і, подаючè сèгналè загально¿ трèвогè, вжè-
ватè всіх заходів для звільнення пере¿зду;

в) у разі появè по¿зда бігтè йому назустріч, подаючè сèгнал зупèнкè.
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20.9. Сèгналом зупèнкè по¿зда (локомотèва, дрезèнè) є круговèй рух рукè (у світлу 
пору – із шматком яскраво¿ тканèнè або будь-якèм добре помітнèм предметом, у тем-
ну пору добè і в умовах недостатньо¿ вèдèмості – з факелом або ліхтарем). Сèгналом за-
гально¿ трèвогè є сері¿ звуковèх сèгналів транспортного засобу, що складаються з одно-
го довгого і трьох короткèх сèгналів.

20.10. Стадо тварèн дозволяється переганятè через пере¿зд тількè за достатньо¿ 
кількості погонèчів, але не менше трьох. Переводèтè поодèнокèх тварèн (не більше двох 
на одного погонèча) необхідно лèше за вуздечку, повід.

21. ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ
21.1. Дозволяється перевозèтè пасажèрів у транспортному засобі обладнаному міс-

цямè для сèдіння в кількості, що передбачена технічною характерèстèкою так, щоб вонè 
не заважалè водієві керуватè транспортнèм засобом і не обмежувалè оглядовість, від-
повідно до правèл перевезення.

21.2. Âодіям маршрутнèх транспортнèх засобів забороняється під час перевезення 
пасажèрів розмовлятè з нèмè, ¿стè, пèтè, палèтè, а також перевозèтè пасажèрів і вантаж 
у кабіні, якщо вона відокремлена від салону.

21.3. Перевезення автобусом (мікроавтобусом) організовано¿ групè дітей здійсню-
ється за умовè обов’язкового проведення інструктажу з дітьмè та супровіднèкамè щодо 
правèл безпечно¿ поведінкè під час руху та дій у разі вèнèкнення аварійно небезпечнèх 
сèтуацій чè скоєння дорожньо-транспортно¿ прèгодè. Прè цьому спереду і ззаду авто-
буса (мікроавтобуса) обов’язково встановлюється згідно з вèмогамè підпункту «в» пунк-
ту 30.3 цèх Правèл розпізнавальнèй знак «Дітè».

Âодій автобуса (мікроавтобуса), якèй здійснює перевезення організованèх груп ді-
тей, повèнен матè стаж водія не менше 5 років і посвідчення водія категорі¿ «D».

На транспортному засобі з розпізнавальнèм знаком «Дітè» під час посадкè (вèсад кè) 
до (з) нього пасажèрів повèнні бутè увімкнені проблèскові маячкè оранжевого кольору 
та (або) аварійна світлова сèгналізація.

21.4. Âодію забороняється почèнатè рух до повного зачèнення дверей та відчèнятè ¿х 
до зупèнкè транспортного засобу.

21.5. Перевезення пасажèрів (до 8 чоловік, крім водія) у прèстосованому для цього 
вантажному автомобілі дозволяється водіям, які мають стаж керування транспортнèм 
засобом більше трьох років і посвідчення водія категорі¿ «С», а у разі перевезення понад 
зазначену кількість (включаючè пасажèрів у кабіні) – категорій «С» і «D».

21.6. Âантажнèй автомобіль, що вèкорèстовується для перевезення пасажèрів, по-
вèнен бутè обладнанèй сèдіннямè, закріпленèмè в кузові на відстані не менш як 0,3 м від 
верхнього краю борту і 0,3–0,5 м від підлогè. Сèдіння, що розташовані вздовж заднього 
або бокового борту, повèнні матè міцні спèнкè.

21.7. Кількість пасажèрів, які перевозяться в кузові вантажного автомобіля, не повè-
нна перевèщуватè кількості обладнанèх для сèдіння місць.

21.8. Âійськовослужбовці строково¿ службè, які мають посвідчення водія транспорт-
ного засобу категорі¿ «С», допускаються до перевезення пасажèрів у кузові прèстосова-
ного для цього вантажного автомобіля згідно з кількістю обладнанèх для сèдіння місць 
після проходження спеціально¿ підготовкè і стажування протягом 6 місяців.

21.9. Перед по¿здкою водій вантажного автомобіля повèнен проінструктуватè пасажè-
рів про ¿х обов’язкè та правèла посадкè, вèсадкè, розміщення і поведінкè в кузові.

Почèнатè рух можна, лèше переконавшèсь, що створено умовè для безпечного пере-
везення пасажèрів.

21.10. Про¿зд у кузові вантажного автомобіля, не обладнаного для перевезення па-
сажèрів, дозволяється лèше особам, які супроводжують вантаж або ¿дуть за нèм, за умо-
вè, що вонè забезпечені місцямè для сèдіння, розташованèмè згідно з вèмогамè пункту 
21.5 цèх Правèл і технікè безпекè. Кількість пасажèрів у кузові та кабіні не повèнна пе-
ревèщуватè 8 чоловік.

21.11. Забороняється перевозèтè:
а) пасажèрів поза кабіною автомобіля (крім передбаченèх цèмè Правèламè вèпадків 

перевезення пасажèрів у кузові вантажного автомобіля з бортовою платформою або в 
кузові-фургоні, прèзначенèх для перевезення пасажèрів), у кузові автомобіля-самоскè-
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да, трактора, іншèх самохіднèх машèн, на вантажному прèчепі, напівпрèчепі, в прèчепі-
дачі, в кузові вантажного мотоцèкла;

б) дітей, зріст якèх менше 145 см або тèх, що не досяглè 12-річного віку, – у транспорт-
нèх засобах, обладнанèх ременямè безпекè, без вèкорèстання спеціальнèх засобів, що 
дають змогу прèстебнутè дèтèну за допомогою ременів безпекè, передбаченèх конструк-
цією цього транспортного засобу; на передньому сèдінні легкового автомобіля – без вè-
корèстання зазначенèх спеціальнèх засобів; на задньому сèдінні мотоцèкла та мопеда;

в) дітей до 16-річного віку в кузові будь-якого вантажного автомобіля;
г) організовані групè дітей у темну пору добè.

22. ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖУ

22.1. Ìаса вантажу, що перевозèться, і розподіл навантаження на осі не повèнні пе-
ревèщуватè велèчèн, вèзначенèх технічною характерèстèкою даного транспортного за-
собу.

22.2. Âодій перед початком руху зобов’язанèй перевірèтè надійність розташування і 
кріплення вантажу, а під час руху – контролюватè це, щоб запобігтè його падінню, воло-
чінню, травмуванню супроводжуючèх осіб чè створенню перешкод для руху.

22.3. Перевезення вантажу дозволяється за умовè, що він:
а) не наражає на небезпеку учаснèків дорожнього руху;
б) не порушує стійкості транспортного засобу і не утруднює керування нèм;
в) не обмежує водієві оглядовості; 
г) не закрèває зовнішніх світловèх прèладів, світлоповертачів, номернèх і розпізна-

вальнèх знаків, а також не перешкоджає спрèйманню сèгналів, що подаються рукою;
ґ) не створює шуму, не піднімає пèлу та не забруднює про¿зну частèну і навколèшнє 

середовèще.
22.4. Âантаж, що вèступає за габарèтè транспортного засобу спереду або ззаду 

більш як на 1 м, а за шèрèною перевèщує 0,4 м від зовнішнього краю переднього або за-
днього габарèтного ліхтаря, повèнен бутè позначенèй відповідно до вèмог підпункту «з» 
пункту 30.3 цèх Правèл.

22.5. За спеціальнèмè правèламè здійснюється дорожнє перевезення небезпечнèх 
вантажів, рух транспортнèх засобів та ¿х составів у разі, колè хоч одèн з ¿х габарèтів пе-
ревèщує за шèрèною 2,6 м, за вèсотою від поверхні дорогè – 4 м (для контейнерово-
зів на встановленèх Óкравтодором і Національною поліцією маршрутах – 4,35 м), за до-
вжèною – 22 м (для маршрутнèх транспортнèх засобів – 25 м), фактèчну масу понад 40 т 
(для контейнеровозів – понад 44 т, на встановленèх Óкравтодором і Національною полі-
цією для нèх маршрутах – до 46 т), навантаження на одèночну вісь – 11 т (для автобусів, 
тролейбусів – 11,5 т), здвоєні осі – 16 т, строєні – 22 т (для контейнеровозів навантажен-
ня на одèночну вісь – 11 т, здвоєні осі – 18 т, строєні – 24 т) або якщо вантаж вèступає за 
задній габарèт транспортного засобу більш як на 2 м. 

Осі слід вважатè здвоєнèмè або строєнèмè, якщо відстань між нèмè (суміжнèмè) не 
перевèщує 2,5 м.

Рух транспортнèх засобів та ¿х составів з навантаженням на одèночну вісь понад 11 т, 
здвоєні осі – понад 16 т, строєні осі – понад 22 т або фактèчною масою понад 40 т (для 
контейнеровозів – навантаження на одèночну вісь – понад 11 т, здвоєні осі – понад 18 т, 
строєні осі – понад 24 т або фактèчною масою понад 44 т, а на встановленèх Óкравтодо-
ром і Національною поліцією для нèх маршрутах – понад 46 т) у разі перевезення поділь-
нèх вантажів автомобільнèмè дорогамè забороняється.

Забороняється рух транспортнèх засобів з навантаженням на вісь понад 7 т або фак-
тèчною масою понад 24 т автомобільнèмè дорогамè загального корèстування місцево-
го значення.

22.6. Транспортні засобè, що здійснюють дорожнє перевезення небезпечнèх ван-
тажів, повèнні рухатèся з увімкненèм блèжнім світлом фар, заднімè габарèтнèмè ліхта-
рямè та встановленèмè розпізнавальнèмè знакамè, передбаченèмè пунктом 30.3 цèх 
Правèл, а велèковагові та велèкогабарèтні транспортні засобè – також з увімкненèм 
проблèсковèм маячком (проблèсковèмè маячкамè) оранжевого кольору.
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23. БУКСИРУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ 
ТРАНСПОРТНИХ СОСТАВІВ

23.1. Буксèрування повèнно вèконуватèся механічнèм транспортнèм засобом без 
прèчепа і з технічно справнèмè зчіпнèмè прèстроямè як у буксèрованого транспортного 
засобу, так і у транспортного засобу, що буксèрує. 

Запускання двèгуна із застосуванням жорсткого або гнучкого зчеплення повèнно вè-
конуватèся згідно з вèмогамè цього розділу. 

Дозволяється буксèрування одного механічного транспортного засобу лèше з однèм 
прèчепом.

23.2. Буксèрування транспортнèх засобів здійснюється:
а) із застосуванням жорсткого або гнучкого зчеплення;
б) із частковèм навантаженням буксèрованого транспортного засобу на платформу 

або на спеціальне опорне прèстосування.
23.3. Жорстке зчеплення повèнно забезпечуватè відстань між транспортнèмè засо-

бамè не більш як 4 м, гнучке – в межах 4–6 м. Гнучке зчеплення через кожнèй метр по-
значається сèгнальнèмè щèткамè або прапорцямè згідно з вèмогамè пункту 30.5 цèх 
Правèл (за вèнятком вèкорèстання гнучкого зчеплення з покрèттям із світлоповерталь-
ного матеріалу).

23.4. Ó разі буксèрування механічного транспортного засобу на гнучкому зчепленні в 
буксèрованому транспортному засобі повèнні діятè і бутè справнèмè робоча гальмова 
сèстема і рульове керування, а на жорсткому зчепленні – рульове керування.

23.5. Буксèрування механічного транспортного засобу на жорсткому або гнучкому 
зчепленні повèнно здійснюватèся лèше за умовè, що за кермом буксèрованого тран-
спортного засобу перебуває водій (крім вèпадків, колè конструкція жорсткого зчеплен-
ня забезпечує буксèрованому транспортному засобу повторення траєкторі¿ руху тран-
спортного засобу, що буксèрує, незалежно від велèчèнè поворотів).

23.6. Буксèрування немеханічного транспортного засобу повèнно здійснюватèся 
лèше на жорсткому зчепленні за умовè, що його конструкція забезпечує буксèруваному 
транспортному засобу повторення траєкторі¿ руху транспортного засобу, що буксèрує, 
незалежно від велèчèнè поворотів.

23.7. Ìеханічнèй транспортнèй засіб з рульовèм керуванням, що не діє, повèнен бук-
сèруватèся відповідно до вèмог підпункту «б» пункту 23.2 цèх Правèл.

23.8. Перед початком буксèрування воді¿ механічнèх транспортнèх засобів повèнні 
узгодèтè порядок подачі сèгналів, зокрема для зупèнкè транспортнèх засобів.

23.9. Під час буксèрування на жорсткому або гнучкому зчепленні забороняється пе-
ревозèтè пасажèрів у буксèрованому транспортному засобі (крім легкового автомобіля) 
та кузові вантажного автомобіля, що буксèрує, а в разі буксèрування способом частко-
вого навантаження цього засобу на платформу або спеціальне опорне прèстосування – 
в усіх транспортнèх засобах (крім кабінè транспортного засобу, що буксèрує).

23.10. Буксèрування забороняється:
а) якщо фактèчна маса буксèрованого транспортного засобу з несправною гальмо-

вою сèстемою (або за ¿¿ відсутності) перевèщує половèну фактèчно¿ масè транспортно-
го засобу, що буксèрує;

б) на гнучкому зчепленні під час ожеледèці;
в) якщо загальна довжèна зчепленèх транспортнèх засобів перевèщує 22 м (марш-

рутнèх транспортнèх засобів – 30 м);
г) мотоцèкламè без бокового прèчепа, а також такèх мотоцèклів, мопедів чè велосè-

педів;
ґ) більше одного транспортного засобу (за вèнятком вèпадків, колè порядок буксèру-

вання двох і більше транспортнèх засобів погоджено з уповноваженèм підрозділом На-
ціонально¿ поліці¿) або транспортнèм засобом з прèчепом;

д) автобусамè.
23.11. Експлуатація составів транспортнèх засобів у складі автомобіля, трактора або 

іншого тягача і прèчепа дозволяється лèше за умовè відповідності прèчепа тягачу та вè-
конання вèмог щодо ¿х експлуатаці¿, а состава транспортнèх засобів у складі автобуса і 
прèчепа – також за наявності прèчіпного прèстрою, установленого заводом-вèробнèком.
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 24. НАВЧАЛЬНА ЇЗДА
24.1. Навчатè водінню транспортного засобу дозволяється лèше осіб, які не мають 

для цього медèчнèх протèпоказань.
24.2. Особам, котрі навчаються водінню автомобіля, повèнно бутè не менше 16 ро-

ків, а мотоцèкла чè мопеда – 14 років. Такі особè зобов’язані матè прè собі документ, що 
засвідчує ¿хній вік.

24.3. Особа, яка навчається водінню транспортного засобу, зобов’язана знатè і вèко-
нуватè вèмогè цèх Правèл. 

24.4. Початкове навчання водінню транспортного засобу повèнно проводèтèся на за-
крèтèх майданчèках, автодромах або у місцях, де відсутні інші учаснèкè дорожнього руху. 

24.5. Навчальна ¿зда на дорогах дозволяється тількè в прèсутності спеціаліста з під-
готовкè воді¿в і за достатніх початковèх навèчок водіння у того, хто навчається.

24.6. Виключено.
24.7. Виключено.
24.8. Транспортні засобè (за вèнятком мотоцèклів, мопедів та квадроцèклів), на якèх 

проводèться навчання, повèнні матè розпізнавальні знакè «Óчбовèй транспортнèй за-
сіб» відповідно до вèмог підпункту «к» пункту 30.3 цèх Правèл. Автомобілі, які сèстема-
тèчно вèкорèстовуються для навчання, також повèнні бутè обладнані додатковèмè пе-
далямè зчеплення (у разі колè конструкція транспортного засобу передбачає педаль 
зчеплення), акселератора (у разі колè конструкція транспортного засобу допускає мож-
лèвість обладнання такою педаллю) і гальмування, дзеркалом або дзеркаламè заднього 
вèду для спеціаліста з підготовкè воді¿в.

24.9. Забороняється навчання водінню транспортнèх засобів у жèтловій зоні, на до-
рогах для автомобілів та на автомагістралях. 

25. РУХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ У КОЛОНАХ

25.1. На кожному транспортному засобі, що рухається в складі колонè, встановлю-
ється розпізнавальнèй знак «Колона», передбаченèй підпунктом «є» пункту 30.3 цèх 
Правèл, і вмèкається блèжнє світло фар.

Розпізнавальнèй знак може не встановлюватèся, якщо колону супроводжують опера-
тèвні транспортні засобè з увімкненèмè червонèм, сèнім і червонèм, зеленèм або сèнім 
і зеленèм проблèсковèмè маячкамè та (або) спеціальнèмè звуковèмè сèгналамè.

25.2. Транспортні засобè повèнні рухатèся в колоні лèше в одèн ряд якнайблèжче до 
правого краю про¿зно¿ частèнè, за вèнятком вèпадків, колè вонè супроводжуються опе-
ратèвнèмè транспортнèмè засобамè.

25.3. Швèдкість руху колонè та дèстанція між транспортнèмè засобамè встановлю-
ються старшèм колонè або за режèмом руху головно¿ машèнè відповідно до вèмог цèх 
Правèл.

25.4. Колона, що рухається без супроводження оператèвнèмè транспортнèмè засо-
бамè, повèнна бутè розділена на групè (не більше п’ятè транспортнèх засобів у кож-
ній), дèстанція між якèмè повèнна забезпечуватè можлèвість обгону групè іншèмè тран-
спортнèмè засобамè.

25.5. Ó разі зупèнкè колонè на дорозі на всіх транспортнèх засобах вмèкається ава-
рійна сèгналізація.

25.6. Іншèм транспортнèм засобам забороняється займатè місце для постійного 
руху в колоні.

26. РУХ У ЖИТЛОВІЙ ТА ПІШОХІДНІЙ ЗОНІ

26.1. Пішоходам дозволяється рухатèся у жèтловій та пішохідній зоні як по тротуарах, 
так і по про¿зній частèні. Пішоходè мають перевагу перед транспортнèмè засобамè, але 
не повèнні створюватè безпідставнèх перешкод для ¿хнього руху.

26.2. Ó жèтловій зоні забороняється:
а) транзèтнèй рух транспортнèх засобів; 
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б) стоянка транспортнèх засобів поза спеціально відведенèмè місцямè і таке ¿х роз-
ташування, яке утруднює рух пішоходів і про¿зд оператèвнèх чè спеціальнèх транспорт-
нèх засобів;

в) стоянка з працюючèм двèгуном;
г) навчальна ¿зда;
ґ) рух вантажнèх автомобілів, тракторів, самохіднèх машèн і механізмів (крім тèх, що 

обслуговують об’єктè і громадян, вèконують технологічні роботè або належать громадя-
нам, що прожèвають у цій зоні).

26.3. У пішохідну зону в’їзд дозволяється лише транспортним засобам, що обслуго-
вують громадян і підприємства, які розташовані у зазначеній зоні, а також транспортним 
засобам, що належать громадянам, які проживають або працюють у цій зоні, чи автомо-
білям (мотоколяскам), позначеним розпізнавальним знаком «Водій з інвалідністю», 
якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять пасажирів з інвалід-
ністю. Якщо до об’єктів, розташованих на цій території, є інші під’їзди, водії повинні ко-
ристуватися лише ними.

26.4. Під час вè¿зду з жèтлово¿ та пішохідно¿ зонè воді¿ повèнні датè дорогу іншèм 
учаснèкам дорожнього руху.

27. РУХ ПО АВТОМАГІСТРАЛЯХ І ДОРОГАХ ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ 

27.1. Під час вè¿зду на автомагістраль або дорогу для автомобілів воді¿ повèнні датè 
дорогу транспортнèм засобам, що рухаються по нèх.

27.2. На автомагістралях і дорогах для автомобілів забороняється:
а) рух тракторів, самохіднèх машèн і механізмів;
б) рух вантажнèх транспортнèх засобів із дозволеною максèмальною масою понад 

3,5 т поза першою і другою смугамè руху (за вèнятком повороту ліворуч чè розвороту на 
дорогах для автомобілів);

в) зупèнка поза спеціальнèмè місцямè для стоянкè, позначенèмè дорожнімè знакамè 
5.38 або 6.15 (дèв. додаток 1);

г) розворот і в’¿зд у технологічні розрèвè розділювально¿ смугè;
ґ) рух заднім ходом;
д) навчальна ¿зда.
27.3. На автомагістралях, крім спеціально обладнанèх для цього місць, забороняєть-

ся рух механічнèх транспортнèх засобів, швèдкість якèх за технічною характерèстèкою 
або ¿хнім станом менше 40 км/год, а також перегін та вèпасання тварèн у смузі відве-
дення дорогè.

27.4. На автомагістралях і дорогах для автомобілів пішоходè можуть переходèтè про-
¿зну частèну лèше по підземнèх або надземнèх пішохіднèх переходах.

Дозволяється переходèтè про¿зну частèну дорогè для автомобілів у спеціально по-
значенèх місцях.

27.5. Ó разі вèмушено¿ зупèнкè на про¿зній частèні автомагістралі або дорогè для авто-
мобілів водій повèнен позначèтè транспортнèй засіб відповідно до вèмог пунктів 9.9–9.11 
цèх Правèл і вжèтè заходів для того, щоб прèбратè його за межі про¿зно¿ частèнè праворуч.

28. РУХ ПО ГІРСЬКИХ ДОРОГАХ І НА КРУТИХ СПУСКАХ*

28.1. На гірськèх дорогах і крутèх спусках, де зустрічнèй роз’¿зд утруднено, водій 
транспортного засобу, що рухається на спуск, повèнен датè дорогу транспортнèм за-
собам, що рухаються вгору.

28.2. На гірськèх дорогах і крутèх спусках водій вантажного автомобіля, дозволена 
максèмальна маса якого перевèщує 3,5 т, трактора та автобуса повèнен:

а) корèстуватèся спеціальнèмè гірськèмè гальмамè, якщо вонè встановлені на тран-
спортному засобі заводом-вèробнèком;

б) під час зупèнкè або стоянкè на підйомах і спусках корèстуватèся протèвідкотнè-
мè упорамè. 

* Âèмогè цього розділу стосуються ділянок доріг, що позначені знакамè 1.6 і 1.7.
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28.3. На гірськèх дорогах заборонено:
а) рухатèся з непрацюючèм двèгуном та вèмкненèмè зчепленням або передачею;
б) буксèрування на гнучкому зчепленні;
в) будь-яке буксèрування під час ожеледèці.

29. МІЖНАРОДНИЙ РУХ
29.1. Âодій механічного транспортного засобу, що прèбуває до Óкра¿нè з іншо¿ кра¿-

нè, а також водій – громадянèн Óкра¿нè, якèй вè¿жджає за кордон, повèнні матè:
а) реєстраційні документè на транспортнèй засіб і посвідчення водія, що відповідають 

вèмогам Конвенці¿ про дорожній рух (Âідень, 1968);
б) реєстраційнèй номернèй знак на транспортному засобі, літерè якого відповідають 

латèнському алфавіту, а також розпізнавальнèй знак державè, в якій його зареєстро вано.
29.2. Транспортнèй засіб, що перебуває в міжнародному русі на терèторі¿ Óкра¿нè 

більше двох місяців, повèнен бутè тèмчасово зареєстрованèй в уповноваженому орга-
ні ÌÂС, крім транспортнèх засобів, що належать іноземнèм громадянам та особам без 
громадянства, які перебувають в Óкра¿ні на відпочèнку чè лікуванні за відповіднèмè пу-
тівкамè або іншèмè документамè на вèзначенèй органамè Держмèтслужбè термін.

30. НОМЕРНІ, РОЗПІЗНАВАЛЬНІ ЗНАКИ, 
НАПИСИ І ПОЗНАЧЕННЯ

30.1. Âласнèкè механічнèх транспортнèх засобів і прèчепів до нèх повèнні зареєстру-
ватè (перереєструватè) ¿х в уповноваженому органі ÌÂС або провестè відомчу реєстра-
цію в разі, якщо законом установлена обов’язковість проведення тако¿ реєстраці¿, неза-
лежно від ¿хнього технічного стану протягом 10 діб з моменту прèдбання (отрèмання), 
мèтного оформлення або переобладнання чè ремонту, якщо необхідно внестè змінè до 
реєстраційнèх документів.

30.2. На механічнèх транспортнèх засобах (за вèнятком трамва¿в і тролейбусів) і прèче-
пах у передбаченèх для цього місцях встановлюються номерні знакè відповідного зразка.

На трамваях і тролейбусах наносяться реєстраційні номерè, що надаються відповід-
нèмè уповноваженèмè на те органамè.

Забороняється змінюватè розмірè, форму, позначення, колір і розміщення номернèх 
знаків, наносèтè на нèх додаткові позначення або закрèватè ¿х, вонè повèнні бутè чèстè-
мè і достатньо освітленèмè.

30.3. На відповіднèх транспортнèх засобах установлюються такі розпізнавальні зна-
кè (додаток 4):

а) «Автопоїзд» – трè ліхтарі оранжевого кольору, розташовані горèзонтально над пе-
редньою частèною кабінè (кузова) з проміжкамè між ліхтарямè від 150 до 300 мм – на 
вантажнèх автомобілях і коліснèх тракторах (класу 1.4 т і вèще) з прèчепамè, а також на 
зчленованèх автобусах і тролейбусах;

б) «Глухий водій» – круг жовтого кольору діаметром 160 мм з нанесенèмè всередèні 
трьома чорнèмè кружкамè діаметром 40 мм, розташованèмè по кутах уявного рівносто-
роннього трèкутнèка, вершèна якого спрямована донèзу. Знак розміщується спереду і 
ззаду на транспортнèх засобах, якèмè керують глухі або глухонімі воді¿;

в) «Діти» – квадрат жовтого кольору з каймою червоного кольору і чорнèм зображен-
ням сèмволу дорожнього знака 1.33 (дèв. додаток 1) (сторона квадрата – не менше 
250 мм, кайма – 1/10 ціє¿ сторонè). Знак розміщується спереду і ззаду на транспортнèх 
засобах, що перевозять організовані групè дітей;

г) «Довгомірний транспортний засіб» – два прямокутнèкè жовтого кольору розміром 
500х200 мм з каймою червоного кольору завшèршкè 40 мм із світлоповертального мате-
ріалу. Знак розміщується на транспортнèх засобах (крім маршрутнèх) ззаду горèзонталь-
но (чè вертèкально) і сèметрèчно до поздовжньо¿ осі, довжèна якèх від 12 до 22 м.

Довгомірні транспортні засобè, довжèна якèх з вантажем або без нього перевèщує 
22 м, а також автопо¿здè з двома і більше прèчепамè (незалежно від загально¿ довжè-
нè) повèнні матè розміщенèй ззаду розпізнавальнèй знак (у формі прямокутнèка жов-
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того кольору розміром 1200 х 300 мм з каймою червоного кольору завшèршкè 40 мм) 
із світлоповертального матеріалу. На знакові чорнèм кольором наносèться зображен-
ня вантажного автомобіля з прèчепом і зазначається ¿хня загальна довжèна в метрах;

ґ) «Водій з інвалідністю» – квадрат жовтого кольору із стороною 150 мм і чорним зо-
браженням символу таблички 7.17 (дèв. додаток 1). Знак розміщується спереду і зза-
ду на механічних транспортних засобах, якими керують водії з інвалідністю або водії, які 
перевозять пасажирів з інвалідністю; 

д) «Інформаційна таблиця небезпечного вантажу» – прямокутнèк оранжевого ко-
льору із світлоповертальною поверхнею та каймою чорного кольору. Розмірè знака, на-
пèсè ідентèфікаційнèх номерів вèду небезпекè і небезпечно¿ речовèнè та його розмі-
щення на транспортнèх засобах вèзначаються Європейською Óгодою про міжнародне 
дорожнє перевезення небезпечнèх вантажів;

е) «Знак небезпеки» – інформаційна таблèця у формі ромба, на якій зображено знак не-
безпекè. Зображення, розмірè та розміщення таблèць на транспортнèх засобах вèзнача-
ються Європейською Óгодою про міжнародне дорожнє перевезення небезпечнèх вантажів;

є) «Колона» – квадрат жовтого кольору з каймою червоного кольору, в якèй впèса-
но літеру «К» чорного кольору (сторона квадрата – не менше 250 мм, шèрèна каймè – 
1/10 ціє¿ сторонè). Знак розміщується спереду і ззаду на транспортнèх засобах, що ру-
хаються в колоні;

ж) «Лікар» – квадрат сèнього кольору (сторона – 140 мм) із впèсанèм зеленèм кру-
гом (діаметр – 125 мм), на якèй нанесено білèй хрест (довжèна штрèха – 90 мм, шèрè-
на – 25 мм). Знак розміщується спереду і ззаду на автомобілях, що належать водіям-лі-
карям (за ¿хньою згодою).

Якщо на транспортному засобі розміщено розпізнавальнèй знак «Лікар», у ньому по-
вèнна бутè спеціальна медèчна аптечка та інструментарій за переліком, вèзначенèм 
ÌОЗ, для подання кваліфіковано¿ допомогè під час дорожньо-транспортно¿ прèгодè; 

з) «Негабаритний вантаж» – сèгнальні щèткè або прапорці розміром 400 х 400 мм з 
нанесенèмè по діагоналі червонèмè і білèмè смугамè, що чергуються (шèрèна – 50 мм), 
а в темну пору добè та в умовах недостатньо¿ вèдèмості – світлоповертачамè або ліхта-
рямè: спереду білого кольору, ззаду – червоного, збоку – оранжевого. Знак розміщуєть-
ся на крайніх зовнішніх частèнах вантажу, що вèступає за габарèтè транспортного засо-
бу на відстань, більшу ніж це передбачено пунктом 22.4 цèх Правèл;

è) «Обмеження максимальної швидкості» – зображення дорожнього знака 3.29 
(дèв. додаток 1) із зазначенням дозволено¿ швèдкості (діаметр знака – не менше 160 мм, 
шèрèна каймè – 1/10 діаметра). Знак розміщується (наносèться) ззаду ліворуч на меха-
нічнèх транспортнèх засобах, якèмè керують воді¿ із стажем до 2 років велèковаговèх та 
велèкогабарèтнèх транспортнèх засобах, транспортнèх засобах, що здійснюють дорож-
нє перевезення небезпечнèх вантажів, у разі перевезення вантажнèм автомобілем па-
сажèрів, а також у вèпадках, колè максèмальна швèдкість транспортного засобу згідно 
з його технічною характерèстèкою або окремèмè умовамè руху, вèзначенèмè уповнова-
женèм підрозділом ÌÂС, нèжча встановлено¿ в пунктах 12.6 і 12.7 цèх Правèл;

і) «Розпізнавальний автомобільний знак України» – еліпс білого кольору з чорною 
каймою і нанесенèмè усередèні латèнськèмè літерамè UA. Довжèна осей еліпса повèн-
на бутè 175 і 115 мм. Розміщується ззаду на транспортнèх засобах, які перебувають у 
міжнародному русі;

¿) «Розпізнавальний знак транспортного засобу» – спеціальна стрічка із світло-
повертально¿ плівкè з нанесенèмè під кутом 45 градусів червонèмè і білèмè смугамè, 
що чергуються. Знак розміщується на транспортнèх засобах ззаду горèзонтально і сè-
метрèчно до поздовжньо¿ осі якомога блèжче до зовнішнього габарèту транспортного 
засобу, а на транспортнèх засобах, що мають кузов-фургон, – і вертèкально. На тран-
спортнèх засобах, що вèкорèстовуються для дорожніх робіт, а також на засобах, що ма-
ють особлèву форму, і на ¿х обладнанні знак розміщується також спереду і по боках.

Розпізнавальнèй знак розміщується обов’язково на транспортнèх засобах, що вèко-
рèстовуються для дорожніх робіт, а також на засобах, що мають особлèву форму. На ін-
шèх транспортнèх засобах розпізнавальнèй знак розміщується за бажанням ¿х власнèків; 

й) «Таксі» – квадратè контрастного кольору (сторона – щонайменше 20 мм), які роз-
міщені у шаховому порядку у два рядè. Знак встановлюється на даху транспортнèх за-
собів або наносèться на боковій ¿х поверхні. Прè цьому повèнно бутè нанесено щонай-
менше п’ять квадратів;
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к) «Учбовий транспортний засіб» – рівносторонній трèкутнèк білого кольору з вер-
шèною догорè і каймою червоного кольору, в якèй впèсано літеру «Ó» чорного кольо-
ру (сторона – не менше 200 мм, шèрèна каймè – 1/10 ціє¿ сторонè). Знак розміщується 
спереду і ззаду на транспортнèх засобах, що вèкорèстовуються для навчання водінню 
(допускається встановлення двостороннього знака на даху легкового автомобіля);

л) «Шипи» – рівносторонній трèкутнèк білого кольору з вершèною догорè і каймою 
червоного кольору, в якèй впèсано літеру «Ш» чорного кольору (сторона трèкутнèка – не 
менше 200 мм, шèрèна каймè – 1/10 сторонè). Знак розміщується ззаду на транспорт-
нèх засобах, на якèх встановлено шèнè з шèпамè.

30.4. Розпізнавальні знакè розміщуються на вèсоті 400–1600 мм від поверхні доро-
гè так, щоб вонè не обмежувалè оглядовість і ¿х було добре вèдно іншèм учаснèкам до-
рожнього руху.

30.5. Для позначення гнучкого зчеплення під час буксèрування вèкорèстовуються 
прапорці або щèткè розміром 200 х 200 мм з нанесенèмè на нèх по діагоналі червонèмè 
і білèмè смугамè, що чергуються, із світлоповертального матеріалу завшèршкè 50 мм 
(за вèнятком вèкорèстання гнучкого зчеплення з покрèттям із світлоповертального ма-
теріалу).

30.6. Знак аварійно¿ зупèнкè відповідно до ГОСТ 24333-97 являє собою рівносторон-
ній трèкутнèк, вèготовленèй із світлоповертальнèх планок червоного кольору з внутріш-
ньою флуоресцентною вставкою червоного кольору.

30.7. Забороняється наносèтè на зовнішні поверхні транспортнèх засобів зображен-
ня чè напèсè, що не передбачені підпрèємством-вèробнèком або збігаються з кольо-
рографічнèмè схемамè, розпізнавальнèмè знакамè чè напèсамè транспортнèх засобів 
оператèвнèх і спеціальнèх служб, передбаченèмè ДСТÓ 3849-99.

31. ТЕХНІЧНИЙ СТАН ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 
ТА ЇХ ОБЛАДНАННЯ

31.1. Технічнèй стан транспортнèх засобів та ¿х обладнання повèнні відповідатè вè-
могам стандартів, що стосуються безпекè дорожнього руху та охоронè навколèшнього 
середовèща, а також правèл технічно¿ експлуатаці¿, інструкцій підпрèємств-вèробнèків 
та іншо¿ норматèвно-технічно¿ документаці¿.

31.2. Забороняється експлуатація тролейбусів і трамва¿в за наявності будь-яко¿ не-
справності, зазначено¿ в правèлах технічно¿ експлуатаці¿ цèх транспортнèх засобів. 

31.3. Забороняється експлуатація транспортнèх засобів згідно із законодавством:
а) у разі ¿х вèготовлення або переобладнання з порушенням вèмог стандартів, правèл 

і норматèвів, що стосуються безпекè дорожнього руху;
б) якщо вонè не пройшлè обов’язковèй технічнèй контроль (для транспортнèх засо-

бів, що підлягають такому контролю);
в) якщо номерні знакè не відповідають вèмогам відповіднèх стандартів;
г) у разі порушення порядку встановлення і вèкорèстання спеціальнèх світловèх і зву-

ковèх сèгнальнèх прèстро¿в.
31.4. Забороняється експлуатація транспортнèх засобів згідно із законодавством за 

наявності такèх технічнèх несправностей і невідповідності такèм вèмогам:
31.4.1. Гальмові сèстемè:
а) змінено конструкцію гальмовèх сèстем, застосовано гальмову рідèну, вузлè або 

окремі деталі, що не передбачені для дано¿ моделі транспортного засобу або не відпові-
дають вèмогам підпрèємства-вèробнèка;

б) під час дорожніх вèпробувань робочо¿ гальмово¿ сèстемè перевèщуються такі зна-
чення:

Тèп транспортного засобу
Гальмовèй шлях, 
м, не більше ніж

Легкові автомобілі та ¿хні модèфікаці¿ для перевезення вантажів 14,7
Автобусè 18,3
Âантажні автомобілі з дозволеною максèмальною масою до 12 т включно 18,3 
Âантажні автомобілі з дозволеною максèмальною масою понад 12 т 19,5 
Автопо¿здè, тягачамè якèх є вантажні автомобілі 19,5
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Автопо¿здè, тягачамè якèх є легкові автомобілі та ¿хні модèфікаці¿ для 
перевезення вантажу 16,6
Двоколісні мотоцèклè і мопедè 7,5
Ìотоцèклè з прèчепом 8,2

Норматèвне значення гальмового шляху для транспортнèх засобів вèпуску до 
1988 року допускається перевèщуватè не більше ніж на 10 відсотків значення, подано-
го в таблèці.

Примітки: 1. Âèпробування робочо¿ гальмово¿ сèстемè проводèться на горèзонтальній ділянці дорогè з 
рівнèм, сухèм, чèстèм цементо- або асфальтобетоннèм покрèттям прè швèдкості транспортного засобу на 
початок гальмування: 40 км/год – для автомобілів, автобусів і автопо¿здів; 30 км/год – для мотоцèклів, мо-
педів за методом одноразового вплèву на органè керування гальмовою сèстемою. Результатè вèпробуван-
ня вважаються незадовільнèмè, якщо під час гальмування транспортнèй засіб розвертається на кут більше 
8 градусів або займає смугу руху більше ніж 3,5 м.

2. Гальмовèй шлях вèмірюється з моменту натèскання на гальмову педаль (рукоятку) до повно¿ зупèн-
кè транспортного засобу;

в) порушено герметèчність гідравлічного гальмового прèводу;
г) порушено герметèчність пневматèчного або пневмогідравлічного гальмового прè-

воду, що спрèчèняє зменшення тèску повітря прè непрацюючому двèгуні більш як на 
0,05 ÌПа (0,5 кГс/кв. см) за 15 хв у разі прèведення в дію органів керування гальмовою 
сèстемою;

ґ) не працює манометр пневматèчного або пневмогідравлічного гальмового прèводу; 
д) стоянкова гальмова сèстема прè відключеному від трансмісі¿ двèгуні не забезпе-

чує нерухомèй стан:
транспортнèх засобів з повнèм навантаженням – на уклоні не менше ніж 16 %;
легковèх автомобілів, ¿хніх модèфікацій для перевезення вантажів, а також автобусів у 

спорядженому стані – на уклоні не менше ніж 23 %;
вантажнèх автомобілів і автопо¿здів у спорядженому стані – на уклоні не менше ніж 31 %; 
е) не замèкається важіль (рукоятка) стоянково¿ гальмово¿ сèстемè в робочому положенні. 
31.4.2. Рульове керування:
а) сумарнèй люфт у рульовому керуванні перевèщує такі гранèчні значення:

Тèп транспортного засобу
Гранèчне значення сумарно-
го люфту, град, не більше ніж

Легкові автомобілі та вантажні автомобілі з дозволеною мак-
сèмальною масою до 3,5 т 10
Автобусè з дозволеною максèмальною масою до 5 т 10
Автобусè з дозволеною максèмальною масою понад 5 т 20
Âантажні автомобілі з дозволеною максèмальною масою по-
над 3,5 т

20

Автомобілі і автобусè, зняті з вèробнèцтва 25

б) є не передбачені конструкцією відчутні взаємні переміщення деталей і вузлів рульо-
вого керування або переміщення ¿х відносно кузова (шасі, кабінè, рамè) транспортного 
засобу; нарізні з’єднання не затягнуті або надійно не зафіксовані;

в) зіпсованèй або відсутній передбаченèй конструкцією підсèлювач рульового керу-
вання або рульовèй демпфер (на мотоцèклах);

г) у рульовому керуванні встановлено деталі із слідамè залèшково¿ деформаці¿ та ін-
шèмè дефектамè, а також застосовано деталі і робочі рідèнè, що не передбачені для 
дано¿ моделі транспортного засобу або не відповідають вèмогам підпрèємства-вèроб-
нèка.

31.4.3. Зовнішні світлові прèладè:
а) кількість, тèп, колір, розміщення і режèм роботè зовнішніх світловèх прèладів не 

відповідають вèмогам конструкці¿ транспортного засобу;
б) порушено регулювання фар;
в) не горèть лампа ліво¿ фарè в режèмі блèжнього світла;
г) на світловèх прèладах немає розсіювачів або вèкорèстовуються розсіювачі і лампè, 

що не відповідають тèпу даного світлового прèладу;
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ґ) на розсіювачах світловèх прèладів нанесено тонування або покрèття, що зменшує ¿х 
прозорість чè світлопропускання.

Примітки: 1. Ìотоцèклè (мопедè) можуть бутè додатково обладнані однією протèтуманною фарою, 
інші механічні транспортні засобè – двома. Протèтуманні фарè повèнні розміщуватèся на вèсоті не менше 
250 мм від поверхні дорогè (але не вèще фар блèжнього світла) сèметрèчно до поздовжньо¿ осі транспорт-
ного засобу і не далі 400 мм від зовнішнього габарèту за шèрèною.

2. Дозволяється встановлюватè на транспортнèх засобах одèн або два задні протèтуманні ліхтарі 
червоно го кольору на вèсоті 400–1200 мм і не блèжче 100 мм до ліхтарів сèгналу гальмування.

3. Óвімкнення протèтуманнèх фар, задніх протèтуманнèх ліхтарів повèнно здійснюватèся одночасно з 
увімкненням габарèтнèх вогнів і освітленням номерного знака (блèжнім або дальнім світлом фар).

4. На легковому автомобілі і автобусі дозволяється встановлюватè одèн або два додаткові немèготлèві 
сèгналè гальмування червоного кольору на вèсоті 1150–1400 мм від поверхні дорогè.

31.4.4. Склоочèснèкè і склообмèвачі вітрового скла:
а) не працюють склоочèснèкè;
б) не працюють передбачені конструкцією транспортного засобу склообмèвачі.
31.4.5. Колеса і шèнè:
а) шèнè легковèх автомобілів та вантажнèх автомобілів з дозволеною максèмальною 

масою до 3,5 т мають залèшкову вèсоту малюнка протектора менше 1,6 мм, вантажнèх 
автомобілів з дозволеною максèмальною масою понад 3,5 т – 1,0 мм, автобусів – 2,0 мм, 
мотоцèклів і мопедів – 0,8 мм.

Для прèчепів установлюються нормè залèшково¿ вèсотè малюнка протектора шèн, 
аналогічні нормам для шèн автомобілів-тягачів;

б) шèнè мають місцеві пошкодження (порізè, розрèвè тощо), що оголюють корд, а та-
кож розшарування каркаса, відшарування протектора і боковèнè;

в) шèнè за розміром або допустèмèм навантаженням не відповідають моделі тран-
спортного засобу;

г) на одну вісь транспортного засобу встановлено діагональні шèнè разом з радіаль-
нèмè, ошèповані і неошèповані, морозостійкі і неморозостійкі, шèнè різнèх розмірів чè 
конструкцій, а також шèнè різнèх моделей з різнèмè малюнкамè протектора для лег-
ковèх автомобілів, різнèмè тèпамè малюнків протектора – для вантажнèх автомобілів; 

ґ) на передню вісь транспортного засобу встановлено радіальні шèнè, а на іншу 
(інші) – діагональні;

д) на передній осі автобуса, якèй вèконує міжміські перевезення, встановлено шèнè 
з відновленèм протектором, а на іншèх осях – шèнè, відновлені за другèм класом ре-
монту;

е) на передній осі легковèх автомобілів і автобусів (крім автобусів, які вèконують між-
міські перевезення) встановлено шèнè, відновлені за другèм класом ремонту;

є) відсутній болт (гайка) кріплення або є тріщèнè дèска і ободів коліс;
Примітка. Ó разі постійно¿ експлуатаці¿ транспортного засобу на дорогах, на якèх про¿зна частèна 

слèзька, рекомендується вèкорèстовуватè шèнè, що відповідають стану про¿зно¿ частèнè.

31.4.6. Двèгун:
а) вміст шкідлèвèх речовèн у відпрацьованèх газах або ¿х дèмність перевèщують уста-

новлені стандартамè нормè;
б) негерметèчна палèвна сèстема;
в) несправна сèстема вèпускання відпрацьованèх газів.
31.4.7. Інші елементè конструкці¿:
а) немає передбаченèх конструкцією транспортного засобу стекол, дзеркал задньо-

го вèду;
б) не працює звуковèй сèгнал;
в) встановлено на скло додаткові предметè або нанесено покрèття, які обмежують 

оглядовість з місця водія, і погіршують його прозорість.
Примітка. На верхній частèні вітрового скла автомобілів і автобусів можуть бутè прèкріплені прозорі ко-

льорові плівкè. Дозволяється застосовуватè тоновані стекла (крім дзеркальнèх), світлопропускання якèх 
відповідає вèмогам ГОСТ 5727-88. Дозволяється застосовуватè занавіскè на боковèх вікнах автобусів;

г) не працюють передбачені конструкцією замкè дверей кузова або кабінè, запорè 
бортів вантажно¿ платформè, запорè горловèн цèстерн і палèвнèх баків, механізм ре-
гулювання положення сèдіння водія, аварійні вèходè, прèстро¿ для прèведення ¿х у дію, 
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прèвід керування дверèма, спідометр, тахограф, прèстрій для обігрівання і обдування 
скла;

ґ) зруйновано коріннèй лèст або центральнèй болт ресорè;
д) зіпсовано тягово-зчіпнèй або опорно-зчіпнèй прèстрій тягача і прèчіпно¿ ланкè у 

складі автопо¿зда, а також передбачені ¿хньою конструкцією страхувальні тросè (ланцю-
гè). Є люфтè в з’єднаннях рамè мотоцèкла з рамою бокового прèчепа;

е) відсутній передбаченèй конструкцією бампер або задній захèснèй прèстрій, грязе-
захèсні фартухè і брèзковèкè;

є) відсутні:
медèчна аптечка з нанесенèмè на не¿ відомостямè про тèп транспортного засобу, для 

якого вона прèзначена, – на мотоцèклі з боковèм прèчепом, легковому, вантажному ав-
томобілі, колісному тракторі, автобусі, мікроавтобусів, тролейбусі, автомобілі, що пере-
возèть небезпечнèй вантаж;

знак аварійно¿ зупèнкè (мèготлèвèй червонèй ліхтар), якèй відповідає вèмогам стан-
дарту, – на мотоцèклі з боковèм прèчепом, легковому, вантажному автомобілі, колісно-
му тракторі, автобусі;

на вантажнèх автомобілях з дозволеною максèмальною масою понад 3,5 т і в авто-
бусах з дозволеною максèмальною масою понад 5 т – протèвідкотні упорè (щонаймен-
ше два);

проблèскові маячкè оранжевого кольору на велèковаговèх та велèкогабарèтнèх тран-
спортнèх засобах;

працездатнèй вогнегаснèк на легковому, вантажному автомобілі, автобусі.
Примітки: 1. Тèп, марка, місця встановлення додатково¿ кількості вогнегаснèків, якèмè обладнуються 

транспортні засобè, що перевозять радіоактèвні та окремі небезпечні вантажі, вèзначаються умовамè без-
печного перевезення конкретного небезпечного вантажу. 

2. Аптечка, перелік медèкаментів яко¿ відповідає ДСТÓ 3961-2000 для відповідного тèпу транспортного 
засобу, і вогнегаснèк повèнні бутè в закріпленому стані у місцях, вèзначенèх підпрèємством-вèробнèком. 
Ó разі колè конструкцією транспортного засобу зазначені місця не передбачено, медèчна аптечка і вогне-
гаснèк повèнні розташовуватèсь у легкодоступнèх місцях. 

Тèп і кількість вогнегаснèків повèнні відповідатè встановленèм нормам. Âогне гаснèкè, якèмè забезпе-
чуються транспортні засобè, повèнні бутè сертèфікованèмè в Óкра¿ні відповідно до вèмог законодавства.

ж) відсутні ремені безпекè та підголовнèкè в транспортнèх засобах, де ¿х установка 
передбачена конструкцією;

з) ремені безпекè не в робочому стані або мають вèдèмі надрèвè на лямках;
è) на мотоцèклі немає передбаченèх конструкцією дуг безпекè;
і) на мотоцèклах і мопедах немає передбаченèх конструкцією підніжок, на сідлі – по-

перечнèх рукояток для пасажèра;
¿) відсутні або несправні фарè і задні габарèтні ліхтарі транспортного засобу, що пере-

возèть велèкогабарèтнèй, велèковаговèй чè небезпечнèй вантаж, а також проблèско-
ві маячкè, світлоповертальні елементè, розпізнавальні знакè, передбачені пунктом 30.3 
цèх Правèл.

31.5. Ó разі вèнèкнення в дорозі несправностей, зазначенèх у пункті 31.4 цèх Правèл, 
водій повèнен вжèтè заходів для ¿х усунення, а якщо це зробèтè неможлèво – рухатèся 
якомога коротшèм шляхом до місця стоянкè або ремонту, дотрèмуючèсь запобіжнèх за-
ходів з вèконанням вèмог пунктів 9.9 і 9.11 цèх Правèл.

Ó разі вèнèкнення в дорозі несправностей, зазначенèх у пункті 31.4.7 («¿»; «д» – у 
складі автопо¿зда) подальшèй рух заборонено до ¿х усунення. Âодій несправного тран-
спортного засобу повèнен вжèтè заходів для того, щоб прèбратè його за межі про¿зно¿ 
частèнè дорогè.

31.6. Забороняється подальшèй рух транспортнèх засобів, у якèх:
а) робоча гальмова сèстема чè рульове керування не дають змогè водієві зупèнèтè 

транспортнèй засіб або здійснèтè маневр під час руху з мінімальною швèдкістю;
б) у темну пору добè або в умовах недостатньо¿ вèдèмості не горять лампè фар чè за-

дніх габарèтнèх ліхтарів;
в) під час дощу або снігопаду не працює склоочèснèк з боку розміщення керма;
г) зіпсованèй тягово-зчіпнèй прèстрій автопо¿зда.
31.7. Забороняється експлуатація транспортного засобу шляхом доставкè його на 

спеціальнèй майданчèк чè стоянку Національно¿ поліці¿ у вèпадках, передбаченèх зако-
нодавством.
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32. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ДОРОЖНЬОГО РУХУ, 
ЩО ПОТРЕБУЮТЬ УЗГОДЖЕННЯ

32.1. З уповноваженèмè підрозділамè Національно¿ поліці¿ узгоджуються:
а) розміщення в смугах відведення автомобільнèх доріг або червонèх лініях міськèх 

вулèць і доріг та ¿х штучнèх спорудах кіосків, павільйонів, рекламоносі¿в, пересувнèх 
торговельнèх пунктів, а також на прèлеглèх терèторіях, будèнках, спорудах — адміні-
стратèвнèх прèміщень підпрèємств, установ та організацій;

б) умовè та порядок руху колон у складі більш як п’ятè механічнèх транспортнèх  
засобів;

в) порядок буксèрування двох і більше транспортнèх засобів;
З органамè Національно¿ поліці¿ узгоджуються також інші пèтання забезпечення без-

пекè дорожнього руху, передбачені законодавчèмè актамè.
32.2. З терèторіальнèмè органамè з надання сервіснèх послуг ÌÂС узгоджуються:
а) технічні вèмогè, конструкція та встановлення на транспортнèх засобах спеціаль-

нèх звуковèх і світловèх сèгнальнèх прèстро¿в (крім встановлення проблèскового маяч-
ка оранжевого кольору на велèкогабарèтнèх та велèковаговèх транспортнèх засобах), 
світловèх покажчèків та розпізнавальнèх знаків автомобілів аварійно¿ службè, а також 
нанесення білèх смуг під нахèлом на зовнішніх боковèх поверхнях транспортнèх засобів;

б) переобладнання транспортнèх засобів.
З терèторіальнèмè органамè з надання сервіснèх послуг ÌÂС узгоджуються також 

інші пèтання, передбачені законодавчèмè актамè.
32.3. Забороняється, у тому чèслі в умовах спеціалізованèх підпрèємств, які здійсню-

ють ремонт і технічне обслуговування транспортнèх засобів, внесення змін в ідентèфі-
каційні номерè і номерні таблèчкè кузова чè шасі (рамè), двèгуна транспортного засобу, 
а також ¿х знèщення (перенесення, закріплення, відновлення тощо) без попереднього 
узгодження з терèторіальнèмè органамè з надання сервіснèх послуг ÌÂС.

33. ДОРОЖНІ ЗНАКИ

1. Попереджувальні знаки 

1.1 «Небезпечний поворот праворуч».
1.2 «Небезпечний поворот ліворуч».
Знакè 1.1 і 1.2 попереджають про заокруглення дорогè радіусом менше 500 м поза 

населенèмè пунктамè і менше 150 м – у населенèх пунктах або про заокруглення з об-
меженою оглядовістю.

1.3.1, 1.3.2 «Декілька поворотів». Ділянка дорогè з двома і більше розташованè-
мè одèн за однèм небезпечнèмè поворотамè: 1.3.1 – з першèм поворотом праворуч, 
1.3.2 – з першèм поворотом ліворуч.

1.4.1–1.4.3 «Напрямок повороту». Знакè (1.4.1 – рух праворуч, 1.4.2 – рух ліворуч) 
показують напрямок повороту дорогè, позначено¿ знакамè 1.1 і 1.2, напрямок об’¿зду пе-
решкодè на дорозі, а знак 1.4.1, крім того, – напрямок об’¿зду центра перехрестя з кру-
говèм рухом; знак 1.4.3 (рух праворуч або ліворуч) показує напрямок руху на Т-подібнèх 
перехрестях, розгалуженнях доріг або об’¿зду ділянкè дорогè, що ремонтується. 

1.5.1–1.5.3 «Звуження дороги». Знак 1.5.1 – звуження дорогè з обох боків, 1.5.2 – з 
правого, 1.5.3 – з лівого боку.

1.6 «Крутий підйом».
1.7 «Крутий спуск». Знакè 1.6 і 1.7 попереджають про наблèження до підйому або 

спуску, на якому діють вèмогè розділу 28 цèх Правèл.
1.8 «Виїзд на набережну або берег». Âè¿зд на берег водоймè, у тому чèслі на пором-

ну переправу (застосовується з таблèчкою 7.11).
1.9 «Тунель». Наблèження до спорудè, що не має штучного освітлення, оглядовість 

в’¿зного порталу яко¿ обмежена або на під’¿зді до не¿ звужена про¿зна частèна.
1.10 «Нерівна дорога». Ділянка дорогè, що має нерівності про¿зно¿ частèнè – хвèляс-

тості, наплèвè, спучування.
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1.11 «Пагорб». Ділянка дорогè з буграмè, наплèвамè чè неплавнèм стèкуванням кон-
струкцій мостів. Знак також може застосовуватèся перед штучно створюванèмè буграмè 
у місцях, де необхідно прèмусово обмежèтè швèдкість руху транспортнèх засобів (небез-
печні вè¿здè з прèлеглèх терèторій, місця з інтенсèвнèм рухом дітей через дорогу тощо).

1.12 «Вибоїна». Ділянка дорогè з вèбо¿намè чè просіданнямè дорожнього покрèття 
на про¿зній частèні.

1.13 «Слизька дорога». Ділянка дорогè з підвèщеною слèзькістю про¿зно¿ частèнè. 
1.14 «Викидання кам’яних матеріалів». Ділянка дорогè, на якій можлèве вèкèдання 

гравію, щебеню тощо з-під коліс транспортнèх засобів.
1.15 «Небезпечне узбіччя». Підвèщене, занèжене, зруйноване узбіччя або узбіччя, 

на якому вèконуються ремонтні роботè.
1.16 «Падіння каміння». Ділянка дорогè, на якій можуть бутè падіння каміння, обва-

лè, зсувè.
1.17 «Боковий вітер». Ділянка дорогè, на якій можлèві сèльнèй боковèй вітер або 

його раптові порèвè.
1.18 «Низьколітаючі літаки». Ділянка дорогè, яка проходèть поблèзу аеродрому або 

над якою літакè чè вертольотè пролітають на невелèкій вèсоті.
1.19 «Перехрещення з рухом по колу».
1.20 «Перехрещення з трамвайною колією». Ìісце перетèнання дорогè з трамвай-

ною колією на перехресті з обмеженою оглядовістю чè поза нèм.
1.21 «Перехрещення рівнозначних доріг».
1.22 «Перехрещення з другорядною дорогою».
1.23.1–1.23.4 «Прилягання другорядної дороги». Знак 1.23.1 – прèлягання з пра-

вого боку, 1.23.2 – з лівого боку, 1.23.3 – з правого і лівого боку, 1.23.4 – з лівого і пра-
вого боку.

1.24 «Світлофорне регулювання». Перехрестя, пішохіднèй перехід або ділянка до-
рогè, рух на якій регулюється світлофором.

1.25 «Розвідний міст». Наблèження до розвідного моста.
1.26 «Двосторонній рух». Початок ділянкè дорогè (про¿зно¿ частèнè) із зустрічнèм 

рухом після одностороннього.
1.27 «Залізничний переїзд із шлагбаумом».
1.28 «Залізничний переїзд без шлагбаума».
1.29 «Одноколійна залізниця». Позначення не обладнаного шлагбаумом пере¿зду 

через залізнèцю з однією колією.
1.30 «Багатоколійна залізниця». Позначення не обладнаного шлагбаумом пере¿зду 

через залізнèцю з двома і більше коліямè.
1.31.1–1.31.6 «Наближення до залізничного переїзду». Додаткове попередження 

про наблèження до залізнèчного пере¿зду поза населенèмè пунктамè.
1.32 «Пішохідний перехід». Наблèження до нерегульованого пішохідного переходу, 

позначеного відповіднèмè дорожнімè знакамè або дорожньою розміткою.
1.33 «Діти». Ділянка дорогè, на якій можлèва поява дітей з терèторі¿ дèтячого закла-

ду (дошкільнèй заклад, школа, оздоровчèй табір тощо), що прèлягає безпосередньо до 
дорогè.

1.34 «Виїзд велосипедистів». Ділянка дорогè, на якій можлèва поява велосèпедèс-
тів, або місце перехрещення з велосèпедною доріжкою поза перехрестям.

1.35 «Перегін худоби». Ділянка дорогè, на якій можлèва поява худобè.
1.36 «Дикі тварини». Ділянка дорогè, на якій можлèва поява дèкèх тварèн.
1.37 «Дорожні роботи». Ділянка дорогè, на якій вèконуються дорожні роботè.
1.38 «Затори в дорожньому русі». Ділянка дорогè, де звуження про¿зно¿ частèнè спрè-

чèняє заторè в дорожньому русі внаслідок вèконання дорожніх робіт чè з іншèх прèчèн.
1.39 «Інша небезпека (аварійно небезпечна ділянка)». Небезпечна ділянка дорогè у 

місцях, де шèрèна про¿зно¿ частèнè, радіусè заокруглень тощо не відповідають вèмогам бу-
дівельнèх норм, а також місце або ділянка концентраці¿ дорожньо-транспортнèх прèгод.

Ó разі встановлення знака 1.39 у місцях або на ділянках концентраці¿ дорожньо-тран-
спортнèх прèгод залежно від вèду небезпекè разом із знаком обов’язково встановлю-
ються таблèчкè 7.21.1–7.21.4.

1.40 «Кінець дороги з удосконаленим покриттям». Перехід дорогè з удосконале-
нèм покрèттям у гравійну чè ґрунтову дорогу.
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Попереджувальні знакè, за вèнятком знаків 1.4.1–1.4.3, 1.29–1.31.6, установлюються 
поза населенèмè пунктамè на відстані 150–300 м, у населенèх пунктах – на відстані 50–
100 м до початку небезпечно¿ ділянкè. Ó разі потребè знакè встановлюються і на іншій 
відстані, яка зазначається на таблèчці 7.1.1.

Знакè 1.6 і 1.7 встановлюються безпосередньо перед початком підйомів або спусків, 
розташованèх одèн за однèм.

На знаках 1.23.1–1.23.4 зображення прèлягань відповідає реальній конфігураці¿ пе-
рехрестя.

Знакè 1.23.3 і 1.23.4 встановлюються, колè відстань між прèляганнямè другоряднèх 
доріг менше ніж 50 м у населенèх пунктах і 100 м – поза нèмè.

Знакè 1.29 і 1.30 встановлюються безпосередньо перед залізнèчнèм пере¿здом.
Знак 1.31.1 установлюється з першèм (головнèм) по ходу руху знаком 1.27 або 1.28, 

знак 1.31.4 – з дублюючèм, якèй встановлюється на лівому боці про¿зно¿ частèнè, знакè 
1.31.3 і 1.31.6 – з другèм знаком 1.27 або 1.28, знакè 1.31.2 і 1.31.5 самостійно (на рівно-
мірній відстані між першèм і другèм знакамè 1.27 або 1.28).

Знак 1.37 може бутè встановлено на відстані 10–15 м до місця вèконання короткотер-
міновèх дорожніх робіт на про¿зній частèні в населеному пункті.

Поза населенèмè пунктамè знакè 1.8, 1.13–1.16, 1.25, 1.27, 1.28, 1.33 і 1.37, а в насе-
ленèх пунктах знакè 1.33 і 1.37 повторюються. Наступнèй знак встановлюється на від-
стані щонайменше 50 м до початку небезпечно¿ ділянкè.

Знакè 1.10, 1.12, 1.14, 1.15, 1.37 і 1.38 – тèмчасові і встановлюються на період, необ-
хіднèй для вèконання відповіднèх робіт на дорозі.

2. Знаки пріоритету

2.1 «Дати дорогу». Âодій повèнен датè дорогу транспортнèм засобам, що 
під’¿жджають до нерегульованого перехрестя по головній дорозі, а за наявності таблèч-
кè 7.8 – транспортнèм засобам, що рухаються по головній дорозі.

2.2 «Проїзд без зупинки заборонено». Забороняється про¿зд без зупèнкè перед 
розміткою 1.12 (стоп-лінія), а якщо вона відсутня – перед знаком. Необхідно датè доро-
гу транспортнèм засобам, що рухаються дорогою, яка перетèнається, а за наявності та-
блèчкè 7.8 – транспортнèм засобам, що рухаються головною дорогою, а також право-
руч рівнозначною дорогою.

2.3 «Головна дорога». Надається право першочергового про¿зду нерегульованèх пе-
рехресть.

2.4 «Кінець головної дороги». Скасовується право першочергового про¿зду нерегу-
льованèх перехресть.

2.5 «Перевага зустрічного руху». Забороняється в’¿зд на вузьку ділянку дорогè, 
якщо це може утруднèтè зустрічнèй рух. Âодій повèнен датè дорогу зустрічнèм тран-
спортнèм засобам, що розташовані на вузькій ділянці.

2.6 «Перевага перед зустрічним рухом». Âузька ділянка дорогè, під час руху якою 
водій має перевагу стосовно зустрічнèх транспортнèх засобів.

Знакè 2.1–2.3, 2.5 і 2.6 встановлюються безпосередньо перед перехрестям або вузь-
кою ділянкою дорогè, крім того, знак 2.3 на початку, а знак 2.4 – в кінці головно¿ дорогè. 
Знак 2.3 з таблèчкою 7.8 обов’язково повторюється перед перехрестям, на якому голо-
вна дорога змінює свій напрямок.

Поза населенèмè пунктамè на дорогах з твердèм покрèттям знак 2.1 повторюється з 
додатковою таблèчкою 7.1.1.

Якщо безпосередньо перед перехрестям встановлено знак 2.2, то йому повèнен пе-
редуватè знак 2.1 з додатковою таблèчкою 7.1.2.

Якщо знак 2.2 встановленèй перед залізнèчнèм пере¿здом, що не охороняється та не 
обладнанèй світлофорною сèгналізацією, водій повèнен зупèнèтèся перед стоп-лінією, 
а за ¿¿ відсутності – перед цèм знаком.

3. Заборонні знаки

3.1 «Рух заборонено». Забороняється рух усіх транспортнèх засобів у вèпадках колè:
початок пішохідно¿ зонè позначено знаком 5.33;
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дорога та (або) вулèця перебуває в аварійному стані і непрèдатна для руху транспорт-
нèх засобів; у такому вèпадку обов’язково додатково встановлюється знак 3.43.

3.2 «Рух механічних транспортних засобів заборонено».
3.3 «Рух вантажних автомобілів заборонено». Забороняється рух вантажнèх авто-

мобілів і составів транспортнèх засобів з дозволеною максèмальною масою понад 3,5 т 
(якщо на знакові не зазначена маса) або з такою, що перевèщує зазначену на знакові, 
а також тракторів, самохіднèх машèн і механізмів.

3.4 «Рух з причепом заборонено». Забороняється рух вантажнèх автомобілів і трак-
торів з прèчепамè будь-якого тèпу, а також буксèрування механічнèх транспортнèх за-
собів.

3.5 «Рух тракторів заборонено». Забороняється рух тракторів, самохіднèх машèн і 
механізмів.

3.6 «Рух мотоциклів заборонено».
3.7 «Рух на мопедах заборонено». Забороняється рух на мопедах і велосèпедах з 

підвіснèм двèгуном.
3.8 «Рух на велосипедах заборонено».
3.9 «Рух пішоходів заборонено».
3.10 «Рух з ручними візками заборонено».
3.11 «Рух гужових возів (саней) заборонено». Забороняється рух гужовèх возів (са-

ней), тварèн під сідлом або в’юком, а також прогін худобè.
3.12 «Рух транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, заборо-

нено».
3.13 «Рух транспортних засобів, що перевозять вибухівку, заборонено».
3.14 «Рух транспортних засобів, що перевозять речовини, які забруднюють 

воду, заборонено».
3.15 «Рух транспортних засобів, маса яких перевищує ... т, заборонено». Забо-

роняється рух транспортнèх засобів, у тому чèслі ¿х составів, загальна фактèчна маса 
якèх перевèщує зазначену на знакові.

3.16 «Рух транспортних засобів, навантаження на вісь яких перевищує ... т, за-
боронено». Забороняється рух транспортнèх засобів, у якèх фактèчне навантаження на 
будь-яку вісь більше зазначено¿ на знакові.

3.17 «Рух транспортних засобів, ширина яких перевищує ... м, заборонено». За-
бороняється рух транспортнèх засобів, габарèтна шèрèна якèх (з вантажем чè без ньо-
го) більша зазначено¿ на знакові.

3.18 «Рух транспортних засобів, висота яких перевищує ... м, заборонено». За-
бороняється рух транспортнèх засобів, габарèтна вèсота якèх (з вантажем чè без нього) 
більша зазначено¿ на знакові.

3.19 «Рух транспортних засобів, довжина яких перевищує ... м, заборонено». 
Забороняється рух транспортнèх засобів, габарèтна довжèна якèх (з вантажем чè без 
нього) більша зазначено¿ на знакові.

3.20 «Рух транспортних засобів без дотримання дистанції ... м заборонено».  
Забороняється рух транспортнèх засобів з дèстанцією між нèмè менше зазначено¿ на 
знакові.

3.21 «В’їзд заборонено». Забороняється в’¿зд усіх транспортнèх засобів з метою:
запобігання зустрічному руху транспортнèх засобів на ділянках доріг з односторон-

нім рухом;
запобігання вè¿зду транспортнèх засобів назустріч загальному потоку на дорогах, по-

значенèх знаком 5.8;
організаці¿ відокремленого в’¿зду і вè¿зду на майданчèках, що вèкорèстовуються для 

стоянкè транспортнèх засобів, майданчèках відпочèнку, автозаправнèх станцій тощо;
запобігання в’¿зду на окрему смугу руху, прè цьому знак 3.21 повèнен застосовува-

тèсь разом з таблèчкою 7.9;
запобігання в’¿зду на дорогè, що безпосередньо простягаються у межах прèкордон-

но¿ смугè до державного кордону і не забезпечують пересування до встановленèх пунк-
тів пропуску через державнèй кордон (крім сільськогосподарсько¿ технікè, іншèх тран-
спортнèх засобів і механізмів, задіянèх у провадженні відповідно до законодавства і 
за наявності відповіднèх на те законнèх підстав сільськогосподарсько¿ діяльності або  
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іншèх робіт, ліквідаці¿ надзвèчайнèх сèтуацій та ¿х наслідків, а також транспортнèх засо-
бів Збройнèх Сèл, Національно¿ гварді¿, СБÓ,  Держпрèкордонслужбè, ДÌС, ДФС, Опе-
ратèвно-рятувально¿ службè цèвільного захèсту, Національно¿ поліці¿ і органів прокура-
турè під час вèконання оператèвнèх та службовèх завдань).

3.22 «Поворот праворуч заборонено».
3.23 «Поворот ліворуч заборонено». Забороняється поворот ліворуч транспортнèх 

засобів. Прè цьому розворот дозволяється.
3.24 «Розворот заборонено». Забороняється розворот транспортнèх засобів. Прè 

цьому поворот ліворуч дозволяється.
3.25 «Обгін заборонено». Забороняється обгін усіх транспортнèх засобів (крім по-

одèнокèх*, що рухаються із швèдкістю менше 30 км/год).
3.26 «Кінець заборони обгону».
3.27 «Обгін вантажним автомобілям заборонено». Забороняється вантажнèм ав-

томобілям з дозволеною максèмальною масою понад 3,5 т обганятè усі транспортні за-
собè (крім поодèнокèх, що рухаються із швèдкістю менше 30 км/год). Тракторам забо-
роняється обгін усіх транспортнèх засобів, крім поодèнокèх велосèпедів, гужовèх возів 
(саней). 

3.28 «Кінець заборони обгону вантажним автомобілям».
3.29 «Обмеження максимальної швидкості». Забороняється рух із швèдкістю, що 

перевèщує зазначену на знакові.
3.30 «Кінець обмеження максимальної швидкості».
3.31 «Зона обмеження максимальної швидкості». Забороняється в зоні (населе-

нèй пункт, мікрорайон, зона відпочèнку тощо) рух із швèдкістю, яка перевèщує зазна-
чену на знакові.

3.32 «Кінець зони обмеження максимальної швидкості».
3.33 «Подачу звукового сигналу заборонено». Забороняється корèстування зву-

ковèмè сèгналамè, крім вèпадків, колè без цього неможлèво запобігтè дорожньо-тран-
спортній прèгоді.

3.34 «Зупинку заборонено». Забороняються зупèнка і стоянка транспортнèх засо-
бів, крім таксі, що здійснює посадку або вèсадку пасажèрів (розвантаження чè заванта-
ження вантажу).

3.35 «Стоянку заборонено». Забороняється стоянка усіх транспортнèх засобів. 
3.36 «Стоянку заборонено в непарні числа місяця».
3.37 «Стоянку заборонено в парні числа місяця».
3.38 «Зона обмеженої стоянки». Âèзначає терèторію в населеному пункті, на якій 

трèвалість стоянкè обмежена незалежно від того, чè справляється за це плата. Ó нèжній 
частèні знака можуть бутè зазначені умовè обмеження стоянкè. Ó відповіднèх вèпадках 
на знакові або додатковèх таблèчках 7.4.1–7.4.7, 7.19 зазначаються дні і час добè, про-
тягом якèх діє обмеження, а також його умовè.

Забороняється стоянка в позначеній зоні трèвалістю більше тіє¿, яка зазначена на та-
блèчках 7.4.1–7.4.7, 7.19.

3.39 «Кінець зони обмеженої стоянки».
3.40 «Митниця». Забороняється про¿зд без зупèнкè біля мèтнèці.
3.41 «Контроль». Забороняється про¿зд без зупèнкè перед контрольнèмè пункта-

мè (пост Національно¿ поліці¿, карантèннèй пост, прèкордонна зона, закрèта терèторія, 
пункт оплатè про¿зду на платнèх дорогах тощо).

Застосовується лише за умови обов’язкового поетапного 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». Âèзначає одночасно кінець ді¿ усіх заборон і об-
межень, що запроваджені забороннèмè дорожнімè знакамè 3.20, 3.25, 3.27, 3.29, 3.33–3.37.

3.43 «Небезпека». Забороняє рух усіх без вèнятку корèстувачів доріг, вулèць, заліз-
нèчнèх пере¿здів у зв’язку з дорожньо-транспортною прèгодою, аварією, проявом стè-
хійного лèха чè іншою небезпекою для руху (зсув ґрунту, падіння каміння, сèльнèй сні-
гопад, повінь тощо).

* Поодèнокèмè вважаються одèночні транспортні засобè, автопо¿здè, а також буксèруючèй транс-
портнèй засіб у зчепленні з буксèрованèм.
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Не пошèрюється дія знаків:
3.1, 3.2, 3.21–3.24, 3.34 – на транспортні засобè, що рухаються за встановленèмè 

маршрутамè;
3.1, 3.2, 3.35–3.38, а також знака 3.34 за наявності під ним таблички 7.18 (дèв. дода-

ток 1) на водіїв з інвалідністю, які керують мотоколяскою або автомобілем, позначени-
ми розпізнавальним знаком «Водій з інвалідністю», на водіїв, які перевозять пасажирів 
з інвалідністю, за умови наявності документів, що підтверджують інвалідність пасажира 
(крім пасажирів з явними ознаками інвалідності);

3.1–3.8, 3.11 – на транспортні засобè, що обслуговують громадян чè належать гро-
мадянам, які прожèвають або працюють у цій зоні, а також на транспортні засобè, що 
обслуговують підпрèємства, які розташовані у позначеній зоні. Ó такèх вèпадках тран-
спортні засобè повèнні в’¿жджатè до позначено¿ зонè і вè¿жджатè з не¿ на найблèжчому 
перехресті до місця прèзначення;

3.3 – на вантажні автомобілі, які мають скісну білу смугу на зовнішній бічній поверхні 
або перевозять групè людей;

3.35–3.38 – на таксі з увімкненèм таксометром.
Дія знаків 3.22–3.24 пошèрюється на перехрещення про¿знèх частèн та інші місця, пе-

ред якèмè встановлено одèн з цèх знаків. 
Зона ді¿ знаків 3.1–3.15, 3.19–3.21, 3.25, 3.27, 3.29, 3.33–3.37 – від місця встановлен-

ня до найблèжчого перехрестя за нèм, а в населенèх пунктах, де немає перехресть, – до 
кінця населеного пункту. Дія знаків не перерèвається в місцях вè¿зду з прèлеглèх до до-
рогè терèторій і в місцях перехрещення (прèлягання) з польовèмè, лісовèмè та іншèмè 
дорогамè без покрèття, перед якèмè не встановлено знакè пріорèтету.

Ó разі заборонè руху на ділянках доріг, позначенèх знакамè 3.17–3.19, об’¿зд слід здій-
снюватè за іншèм маршрутом.

Дія знаків 3.31 і 3.38 пошèрюється на всю відповідну зону.
Дія знаків 3.9, 3.10, 3.34–3.37 пошèрюється лèше на той бік дорогè, на якому вонè 

встановлені.
Дія знака 3.16 пошèрюється на ту дорогу (ділянку дорогè), на початку яко¿ встановле-

но цей знак.
Дія знаків 3.17, 3.18 пошèрюється на те місце, перед якèм встановлено цей знак.
Дія знака 3.29, що встановленèй перед населенèм пунктом, позначенèм знаком 5.45, 

пошèрюється до цього знака.
Ó разі одночасного застосування знаків 3.36 і 3.37 час перестановкè транспортнèх за-

собів з одного боку дорогè на іншèй – з 19 до 24 год.
Зона ді¿ знаків може бутè зменшена:
для знаків 3.20 і 3.33 – застосуванням таблèчкè 7.2.1;
для знаків 3.25, 3.27, 3.29, 3.31, 3.38 – установленням у кінці зонè ¿х ді¿ відповідно зна-

ків 3.26, 3.28, 3.30, 3.32, 3.39;
для знака 3.29 – зміною на знакові велèчèнè максèмально¿ швèдкості руху;
для знаків 3.34 –3.37 – таблèчкою 7.2.2 на початку зонè ді¿, а також установленням у 

кінці ¿х зонè ді¿ дублюючèх знаків 3.34–3.37 з таблèчкою 7.2.3.
Знак 3.34 може застосовуватèся разом з розміткою 1.4, знак 3.35 – з розміткою 1.10, 

прè цьому зона ¿х ді¿ вèзначається за довжèною ліні¿ розміткè.
Ó разі заборонè руху транспортнèх засобів і пішоходів знакамè 3.5–3.11 на одному 

знакові може бутè нанесено не більше трьох ¿х сèмволів, розділенèх між собою.

4. Наказові знаки
4.1 «Рух прямо».
4.2 «Рух праворуч».
4.3 «Рух ліворуч».
4.4 «Рух прямо або праворуч».
4.5 «Рух прямо або ліворуч».
4.6 «Рух праворуч або ліворуч». Рух лèше у напрямках, показанèх стрілкамè на зна-

ках 4.1–4.6.
4.7 «Об’їзд перешкоди з правого боку».
4.8 «Об’їзд перешкоди з лівого боку». Об’¿зд лèше з боку, показаного стрілкою на 

знаках 4.7 і 4.8.
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4.9 «Об’їзд перешкоди з правого або лівого боку».
4.10 «Круговий рух». Âèмагає об’¿зду клумбè (центрального острівця) в напрямку, 

показаному стрілкамè на перехресті з круговèм рухом.
4.11 «Рух легкових автомобілів». Дозволяється рух лèше легковèх автомобілів, ав-

тобусів, мотоцèклів, маршрутнèх транспортнèх засобів і вантажнèх автомобілів, дозво-
лена максèмальна маса якèх не перевèщує 3,5 т.

4.12 «Доріжка для велосипедистів». Рух лèше на велосèпедах. Якщо немає тротуа-
ру або пішохідно¿ доріжкè, дозволяється також рух пішоходів.

4.13 «Доріжка для пішоходів». Рух лèше пішоходів.
4.14 «Доріжка для пішоходів і велосипедистів». Рух пішоходів і велосèпедèстів.
4.15 «Доріжка для вершників». Рух лèше вершнèків.
4.16 «Обмеження мінімальної швидкості». Рух із не меншою швèдкістю, ніж зазна-

чено на знакові, але і не більшою, ніж це передбачено пунктамè 12.4–12.7 цèх Правèл.
4.17 «Кінець обмеження мінімальної швидкості».
4.18.1–4.18.3 «Напрямок руху транспортних засобів з небезпечними вантажа-

ми». Показує дозволенèй напрямок руху транспортнèх засобів з розпізнавальнèм зна-
ком «Знак небезпекè».

Знакè 4.3, 4.5 і 4.6 дозволяють також розворот транспортнèх засобів. Дія знаків 4.1–
4.6 не пошèрюється на транспортні засобè, що рухаються за встановленèмè маршрута-
мè. Дія знаків 4.1–4.6 пошèрюється на перехрещення про¿знèх частèн, перед якèм вонè 
встановлені. Дія знака 4.1, установленого на початку дорогè або за перехрестям, пошè-
рюється на ділянку дорогè до найблèжчого перехрестя. Знак не забороняє поворот пра-
воруч у дворè та на інші прèлеглі до дорогè терèторі¿.

Дія знака 4.11 не пошèрюється на транспортні засобè, що обслуговують громадян чè 
належать громадянам, які прожèвають або працюють у позначеній зоні, а також на тран-
спортні засобè, що обслуговують підпрèємства, які розташовані у цій зоні. Ó такèх вè-
падках транспортні засобè повèнні в’¿жджатè до позначено¿ зонè і вè¿жджатè з не¿ на 
найблèжчому перехресті до місця прèзначення.

5. Інформаційно-вказівні знаки
5.1 «Автомагістраль». Дорога, на якій діють особлèві умовè дорожнього руху, перед-

бачені розділом 27 цèх Правèл.
5.2 «Кінець автомагістралі».
5.3 «Дорога для автомобілів». Дорога, на якій діють особлèві умовè дорожнього 

руху, передбачені розділом 27 цèх Правèл (за вèнятком пункту 27.3 цèх Правèл).
5.4 «Кінець дороги для автомобілів».
5.5 «Дорога з одностороннім рухом». Дорога або відокремлена про¿зна частèна, по 

якій рух транспортнèх засобів за всією шèрèною здійснюється лèше в одному напрямку. 
5.6 «Кінець дороги з одностороннім рухом».
5.7.1 і 5.7.2 «Виїзд на дорогу з одностороннім рухом». Показують напрямок руху 

на перехрещуваній дорозі, якщо на ній організовано односторонній рух. Рух транспорт-
нèх засобів по цій дорозі або про¿зній частèні дозволяється лèше у напрямку, показано-
му стрілкою.

5.8 «Дорога із смугою для руху маршрутних транспортних засобів». Дорога, на 
якій рух транспортнèх засобів здійснюється за встановленèм маршрутом по спеціально 
відведеній смузі назустріч загальному потоку транспортнèх засобів.

5.9 «Кінець дороги із смугою для руху маршрутних транспортних засобів».
5.10.1 і 5.10.2 «Виїзд на дорогу із смугою для руху маршрутних транспортних за-

собів».
5.11 «Смуга для руху маршрутних транспортних засобів». Смуга прèзначена 

лèше для транспортнèх засобів, що рухаються за встановленèмè маршрутамè попутно 
із загальнèм потоком транспортнèх засобів.

Дія знака пошèрюється на смугу руху, над якою він встановленèй. Дія знака, що вста-
новленèй праворуч від дорогè, пошèрюється на праву смугу руху.

5.12 «Кінець смуги для руху маршрутних транспортних засобів».
5.13 «Дорога з реверсивним рухом». Початок ділянкè дорогè, на якій по одній або 

кількох смугах напрямок руху може змінюватèся на протèлежнèй.
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5.14 «Кінець дороги з реверсивним рухом».
5.15 «Виїзд на дорогу з реверсивним рухом».
5.16 «Напрямки руху по смугах». Показує кількість смуг на перехресті і дозволені на-

прямкè руху по кожній з нèх.
5.17.1 і 5.17.2 «Напрямок руху по смугах».
5.18 «Напрямок руху по смузі». Показує дозволенèй напрямок руху по смузі.
Знак 5.18 із стрілкою, що зображує поворот ліворуч іншèм чèном, ніж це передбаче-

но цèмè Правèламè, означає, що на даному перехресті поворот ліворуч або розворот 
здійснюється з вè¿здом за межі перехрестя направо і об’¿здом клумбè (розділювального 
острівця) у напрямку, показаному стрілкою.

5.19 «Використання смуги руху». Інформує воді¿в про вèкорèстання смугè для руху 
тількè певнèх вèдів транспортнèх засобів у зазначенèх напрямках.

Якщо на знакові зображено знак, якèй забороняє або дозволяє рух будь-якèм тран-
спортнèм засобам, рух цèх транспортнèх засобів по ній відповідно забороняється або 
дозволяється.

5.20.1–5.20.3 «Початок додаткової смуги руху». Початок додатково¿ смугè руху на 
підйомі або смугè гальмування.

Якщо на знакові, встановленому перед додатковою смугою, зображено знак 4.16, во-
дій транспортного засобу, якèй не може продовжуватè рух по основній смузі із зазначе-
ною або більшою швèдкістю, повèнен перестро¿тèся на додаткову смугу руху. 

Знак 5.20.3 позначає початок додатково¿ смугè зліва або початок смугè гальмування 
перед перехрестям для повороту ліворуч або розвороту.

5.21.1 і 5.21.2 «Кінець додаткової смуги руху». Знак 5.21.1 показує на кінець додат-
ково¿ смугè або смугè розгону, 5.21.2 – на кінець смугè, прèзначено¿ для руху в даному 
напрямку.

5.22 «Прилягання смуги для розгону транспортних засобів». Ìісце, де смуга для 
розгону прèлягає до основно¿ смугè руху на одному рівні з правого боку.

5.23 «Прилягання додаткової смуги руху з правого боку». Інформує про те, що до-
даткова смуга руху прèлягає до основно¿ смугè руху на дорозі з правого боку.

5.24.1 і 5.24.2 «Зміна напрямку руху на дорозі з розділювальною смугою». По-
казує напрямок об’¿зду закрèто¿ для руху ділянкè про¿зно¿ частèнè на дорозі з розділю-
вальною смугою або напрямок руху для повернення на про¿зну частèну праворуч.

5.25 «Смуга руху для аварійної зупинки». Інформує водія про розташування сму-
гè, спеціально підготовлено¿ для аварійно¿ зупèнкè транспортнèх засобів у разі відмо-
вè гальмово¿ сèстемè.

5.26 «Місце для розвороту». Позначає місце для розвороту транспортнèх засобів. 
Поворот ліворуч забороняється.

5.27 «Зона для розвороту». Позначає зону за довжèною для розвороту транспорт-
нèх засобів. Поворот ліворуч забороняється.

5.28.1–5.28.3 «Напрямок руху для вантажних автомобілів». Показує рекомендова-
нèй напрямок руху для вантажнèх автомобілів і самохіднèх машèн.

5.29.1–5.29.3 «Тупик». Дорога, що не має наскрізного про¿зду.
5.30 «Рекомендована швидкість». Зона ді¿ знака пошèрюється до найблèжчого пе-

рехрестя.
5.31 «Житлова зона». Інформує про в’¿зд на терèторію, де діють особлèві умовè до-

рожнього руху, передбачені цèмè Правèламè.
5.32 «Кінець житлової зони».
5.33 «Пішохідна зона». Інформує про особлèвості і умовè дорожнього руху, перед-

бачені цèмè Правèламè.
5.34 «Кінець пішохідної зони».
5.35.1–5.35.2 «Пішохідний перехід». Знак 5.35.1 встановлюється праворуч від доро-

гè на блèжній межі переходу, а знак 5.35.2 – ліворуч від дорогè на дальній межі переходу. 
5.36.1 і 5.36.2 «Підземний пішохідний перехід».
5.37.1 і 5.37.2 «Надземний пішохідний перехід».
5.38 «Місце для стоянки». Застосовується для позначення місць та майданчèків для 

стоянкè транспортнèх засобів. Знак з літерою «Р» та сèмволом даху застосовується для 
крèтèх стоянок. Знак з літерою «Р» та сèмволом автобуса застосовується для крèтèх 
стоянок з можлèвістю пересадкè на маршрутні транспортні засобè.
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5.39 «Зона стоянки». Âèзначає зону, де дозволена стоянка, за умов, що зазначають-
ся на знакові або додатковèх таблèчках під нèм. 

5.40 «Кінець зони стоянки».
5.41.1 «Пункт зупинки автобуса». Знак позначає початок посадкового майданчèка 

автобуса. За межамè населенèх пунктів знак може бутè встановленèй на павільйоні з 
боку прèбуття маршрутнèх транспортнèх засобів.

Ó нèжній частèні знака може бутè нанесено зображення таблèчкè 7.2.1 із зазначенням 
протяжності посадкового майданчèка.

5.41.2 «Кінець  пункту зупинки автобуса». Знак може встановлюватèся в кінці по-
садкового майданчèка  пункту зупèнкè автобуса.

5.42.1 «Пункт зупинки трамвая». Знак позначає початок посадкового майданчèка 
трамвая.

Ó нèжній частèні знака може бутè нанесено зображення таблèчкè 7.2.1 із зазначенням 
протяжності посадкового майданчèка.

5.42.2 «Кінець  пункту зупинки трамвая». Знак може встановлюватèся в кінці посад-
кового майданчèка пункту зупèнкè трамвая.

5.43.1 «Пункт зупинки тролейбуса». Знак позначає початок посадкового майданчè-
ка тролейбуса. За межамè населенèх пунктів знак може бутè встановленèй на павільйо-
ні з боку прèбуття маршрутнèх транспортнèх засобів.

Ó нèжній частèні знака може бутè нанесено зображення таблèчкè 7.2.1 із зазначенням 
протяжності  посадкового майданчèка.

5.43.2 «Кінець  пункту зупинки тролейбуса». Знак може встановлюватèся в кінці по-
садкового майданчèка пункту зупèнкè тролейбуса.

5.44 «Місце зупинки таксі».
5.45 «Початок населеного пункту». Найменування і початок забудовè населеного пунк-

ту, в якому діють вèмогè цèх Правèл, що вèзначають порядок руху в населенèх пунктах.
5.46 «Кінець населеного пункту». Ìісце, з якого на даній дорозі втрачають чèнність 

вèмогè цèх Правèл, що вèзначають порядок руху в населенèх пунктах.
Знакè 5.45 і 5.46 установлюються на фактèчній межі забудовè, яка прèлягає до до-

рогè.
5.47 «Початок населеного пункту». Найменування і початок забудовè населеного 

пункту, в якому на даній дорозі не діють вèмогè цèх Правèл, що вèзначають порядок руху 
в населенèх пунктах.

5.48 «Кінець населеного пункту». Кінець населеного пункту, позначеного знаком 5.47. 
5.49 «Покажчик загальних обмежень швидкості». Інформує про загальні обмежен-

ня швèдкості на терèторі¿ Óкра¿нè.
5.50 «Можливість використання дороги». Інформує про можлèвість руху по гірській 

дорозі, зокрема у разі пере¿зду через перевал, назва якого зазначається у верхній час-
тèні знака. Таблèчкè 1, 2 і 3 – змінні. Таблèчка 1 червоного кольору з напèсом «Закрèто» 
забороняє рух, зеленого з напèсом «Âідкрèто» – дозволяє. Таблèчкè 2 і 3 білого кольору 
з напèсамè і позначеннямè на нèх – чорного. Ó разі колè про¿зд відкрèто, на таблèчках 
2 і 3 вказівкè відсутні, про¿зд закрèто – на таблèчці 3 зазначається населенèй пункт, до 
якого дорога відкрèта, а на таблèчці 2 робèться напèс «Âідкрèто до...».

5.51 «Попередній покажчик напрямків». Напрямок руху до зазначенèх на знакові 
населенèх пунктів та іншèх об’єктів. На знаках може бутè нанесено зображення знаків 
3.2–3.8, 3.11–3.20, 3.29, 3.31, 5.1, 5.3, 5.28.1–5.30, 5.61.1, 6.1–6.24, сèмволè аеропорту, 
спортèвні та інші піктограмè тощо. Ó нèжній частèні знака 5.51 зазначається відстань від 
місця встановлення знака до перехрестя або початку смугè гальмування.

Знак 5.51 вèкорèстовується також для того, щоб показатè на об’¿зд ділянок доріг, на 
якèх установлено одèн із забороннèх знаків 3.15–3.19.

5.52 «Попередній покажчик напрямку».
5.53 «Покажчик напрямку». Інформує про напрямок руху до зазначенèх на ньому 

пунктів та вèзначнèх місць.
5.54 «Покажчик напрямків». Інформує про напрямкè руху до зазначенèх на ньому 

пунктів.
На знаках 5.53 і 5.54 може бутè зазначено відстані до позначенèх на нèх об’єктів (км), 

нанесено зображення знаків 3.2–3.8, 3.11–3.20, 3.29, 3.31, 5.1, 5.3, 5.28.1–5.30, 6.1–
6.24, сèмволè аеропорту, спортèвні та інші піктограмè.



 51

5.55 «Схема руху». Ìаршрут руху на перехресті в разі заборонè окремèх маневрів 
або дозволені напрямкè руху на складному перехресті.

5.56 «Схема об’їзду». Ìаршрут об’¿зду ділянкè дорогè, яка тèмчасово закрèта для руху.
5.57.1–5.57.3 «Напрямок об’їзду». Напрямок об’¿зду ділянкè дорогè, яка тèмчасо-

во закрèта для руху.
5.58.1 і 5.58.2 «Назва об’єкта». Назва об’єкта іншого, ніж населенèй пункт (вулèця, 

річка, озеро, перевал, вèзначне місце та ін.).
5.59 «Покажчик відстаней». Âідстань до населенèх пунктів (км), розташованèх на 

маршруті.
5.60 «Кілометровий знак». Âідстань від початку дорогè (км).
5.61.1–5.61.3 «Номер маршруту». Знакè 5.61.1 – номер, наданèй дорозі (маршруту); 

5.61.2, 5.61.3 – номер і напрямок дорогè (маршруту).
5.62 «Місце зупинки». Ìісце зупèнкè транспортнèх засобів під час ді¿ заборонного 

сèгналу світлофора (регулювальнèка) чè перед залізнèчнèмè пере¿здамè, рух через які 
регулюється світлофорамè.

5.63.1 «Початок щільної забудови». Застосовується виключно в межах населених 
пунктів, початок яких позначено знаком 5.47, – після такого знака та на межі почат-
ку щільної забудови безпосередньо поблизу проїзної частини (за умови наявності та-
кої забудови). Означає обмеження максимальної дозволеної швидкості до 50 км/год.

5.63.2 «Кінець щільної забудови». Застосовується виключно в межах населених 
пунктів, початок яких позначено знаком 5.47, – після такого знака та на межі закінчення 
щільної забудови безпосередньо поблизу проїзної частини (за умови подальшої відсут-
ності такої забудови). Означає скасування обмеження максимальної дозволеної швид-
кості в межах 50 км/год та перехід до стандартного швидкісного режиму дороги, на 
якому його встановлено.

5.64 «Зміна схеми руху». Позначає, що за цèм знаком тèмчасово або постійно змі-
нено схему руху та (або) встановлено нові дорожні знакè. Застосовується протягом не 
менш як трьох місяців у вèпадку змінè руху на постійній основі. Застосовується протя-
гом необхідного проміжку часу у вèпадку змінè руху на тèмчасовій основі та встановлю-
ється не менш як за 100 м до першого тèмчасового знака.

5.65 «Аеропорт».
5.66 «Залізничний вокзал чи пункт зупинки поїздів».
5.67 «Автовокзал чи автостанція».
5.68 «Культова споруда».
5.69 «Промислова зона».
5.70 «Фото-, відеофіксування порушень Правил дорожнього руху». Інформує про 

можлèвість здійснення контролю за порушеннямè Правèл дорожнього руху за допомо-
гою спеціальнèх технічнèх та (або) технічнèх засобів.

5.71 «Початок прикордонної смуги». Â’¿зд на терèторію, де діють особлèві умовè до-
рожнього руху, передбачені пунктом 2.43 цèх Правèл.

5.72 «Кінець прикордонної смуги».
5.73 «Початок контрольованого прикордонного району». Â’¿зд на терèторію, де діють 

особлèві умовè дорожнього руху, передбачені пунктом 2.43 цèх Правèл.
5.74 «Кінець контрольованого прикордонного району».
Знакè 5.17.1 і 5.17.2 з відповідною кількістю стрілок вèкорèстовуються на дорогах, що ма-

ють трè смугè і більше, колè в кожному напрямку налічується неоднакова кількість смуг руху. 
За допомогою знаків 5.17.1 і 5.17.2 із зміннèм зображенням організовується ревер-

сèвнèй рух.
Знакè 5.16 і 5.18, що дозволяють поворот ліворуч з крайньо¿ ліво¿ смугè, дозволяють 

також розворот з ціє¿ смугè.
Дія знаків 5.16 і 5.18, встановленèх перед перехрестям, пошèрюється на все пере-

хрестя, якщо наступні знакè 5.16 і 5.18, установлені на ньому, не дають іншèх вказівок.
Дія знаків 5.31, 5.33 і 5.39 пошèрюється на всю позначену нèмè терèторію.
Окремі дворові терèторі¿ знакамè 5.31 і 5.32 не позначаються, але на такèх терèторіях 

діють вèмогè розділу 26 цèх Правèл.
Знакè 5.51–5.54, що встановлені поза населенèм пунктом, мають зеленèй або сè-

ній фон, якщо вонè встановлені відповідно на автомагістралі чè іншій дорозі. Âставка на  
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сèньому або зеленому фоні означає, що рух до зазначеного населеного пункту або 
об’єкта здійснюється відповідно по дорозі іншій, ніж автомагістраль, чè по автомагістра-
лі. Знакè 5.51–5.54, які встановлені в населеному пункті, повèнні матè білèй фон. Âстав-
кè на сèньому або зеленому фоні означають, що рух до зазначеного населеного пункту 
або об’єкта здійснюється відповідно по дорозі іншій, ніж автомагістраль, чè по автомагі-
стралі. Знак 5.53 на корèчневому фоні інформує про напрямок руху до вèзначнèх місць.

На вставках знаків 5.53, 5.54 можуть зазначатèся номерè доріг (маршрутів), що ма-
ють такі значення:

Е – Європейська мережа доріг (буквè та цèфрè білого кольору на зеленому фоні);
Ì – міжнародні, Н – національні (буквè та цèфрè білого кольору на червоному фоні);
Р – регіональні, Т – терèторіальні (буквè чорного кольору на жовтому фоні);
О – обласні, С – районні (буквè білого кольору на сèньому фоні).
Знакè 5.71 і 5.72 установлюються на фактèчній межі терèторі¿ селèщно¿, сільсько¿ радè, 

прèлегло¿ до державного кордону або до берегів прèкордоннèх річок, озер та іншèх водойм.
Знакè 5.73 і 5.74 установлюються на фактèчній межі терèторі¿ району, міста, прèле-

гло¿, як правèло, до державного кордону або до узбережжя моря, що охороняється ор-
ганамè Держпрèкордонслужбè.

6. Знаки сервісу
6.1 «Пункт першої медичної допомоги».
6.2 «Лікарня».
6.3 «Телефон для виклику аварійної служби».
6.4 «Вогнегасник».
6.5 «Пункт технічного обслуговування».
6.6 «Пункт миття автомобілів».
6.7.1–6.7.3 «Автозаправні станції». Знаком 6.7.2 позначаються тількè газові заправ-

ні станці¿, знаком 6.7.3 – спільні автозаправні станці¿.
6.8 «Телефон».
6.9 «Пункт довідкової служби».
6.10 «Пост ДАІ».
6.11 «Туалет».
6.12 «Питна вода».
6.13 «Ресторан або їдальня».
6.14 «Кафе».
6.15 «Місце відпочинку».
6.16 «Готель або мотель».
6.17 «Туристична база».
6.18 «Кемпінг».
6.19 «Місце стоянки причепів у кемпінгу».
6.20 «Ділянка для табору автотуристів і місце стоянки причепів у кемпінгу».
6.21 «Будинки для відпочинку».
6.22 «Початок пішохідного маршруту».
6.23 «Пляж або басейн».
6.24 «Визначні місця».

7. Таблички до дорожніх знаків

7.1.1–7.1.4 «Відстань до об’єкта». Позначають: 7.1.1 – відстань від знака до початку 
небезпечно¿ ділянкè, місця запровадження відповідного обмеження або певного об’єкта 
(місця), розташованого попереду за ходом руху; 7.1.2 – відстань від знака 2.1 до пере-
хрестя в тому разі, колè безпосередньо перед перехрестям установлено знак 2.2; 7.1.3 і 
7.1.4 – відстань до об’єкта, що розташованèй біля дорогè.

7.2.1–7.2.6 «Зона дії». Позначають: 7.2.1 – довжèну небезпечно¿ ділянкè, позначе-
но¿ попереджувальнèмè знакамè, або зону ді¿ забороннèх та інформаційно-вказівнèх 
знаків; 7.2.2 – зону ді¿ забороннèх знаків 3.34–3.37, а також довжèну одного або декіль-
кох розташованèх одèн за однèм зупèнковèх майданчèків; 7.2.3 – кінець зонè ді¿ знаків 
3.34–3.37; 7.2.4 – те, що транспортнèй засіб розташованèй в зоні ді¿ знаків 3.34–3.37; 
7.2.5, 7.2.6 – напрямок і зону ді¿ знаків 3.34 – 3.37 у разі заборонè зупèнкè або стоянкè 



 53

вздовж одніє¿ сторонè майдану, фасаду забудовè та ін. Ó разі застосування разом із за-
бороннèмè знакамè таблèчкè зменшують зону ді¿ знаків.

7.3.1–7.3.3 «Напрямок дії». Показують напрямкè ді¿ знаків, розташованèх перед пе-
рехрестям, або напрямкè руху до позначенèх об’єктів, що розташовані безпосередньо 
біля дорогè.

7.4.1–7.4.7 «Час дії». Таблèчка 7.4.1 – суботні, недільні та святкові дні, 7.4.2 – робочі 
дні, 7.4.3 – дні тèжня, 7.4.4–7.4.7 – дні тèжня і час добè, протягом якèх діє знак. 

7.5.1–7.5.8 «Вид транспортного засобу». Показують вèд транспортного засобу, на 
якèй пошèрюється дія знака. Таблèчка 7.5.1 пошèрює дію знака на вантажні автомобілі 
(у тому чèслі з прèчепом) з дозволеною максèмальною масою понад 3,5 т, 7.5.3 – на лег-
кові автомобілі, а також вантажні автомобілі з дозволеною максèмальною масою до 3,5 т.

7.6.1–7.6.5 «Спосіб поставлення транспортного засобу на стоянку». Позначають: 
7.6.1 – всі транспортні засобè повèнні бутè поставлені на стоянку на про¿зній частèні 
вздовж тротуару, 7.6.2–7.6.5 – спосіб поставлення легковèх автомобілів і мотоцèклів на 
стоянці біля тротуару та з його вèкорèстанням. Ó населенèх пунктах, де стоянка дозво-
лена на лівому боці вулèці, можуть бутè застосовані таблèчкè 7.6.1–7.6.5 із дзеркальнèм 
зображенням сèмволів.

7.7 «Стоянка з непрацюючим двигуном». Означає, що на стоянці, позначеній зна-
камè 5.38 або 5.39, дозволяється залèшатè транспортні засобè лèше з непрацюючèм 
двèгуном.

7.8 «Напрямок головної дороги». Напрямок головно¿ дорогè на перехресті. Засто-
совується із знакамè 2.1–2.3.

7.9 «Смуга руху». Âèзначає смугу руху, на яку пошèрюється дія знака або світлофора. 
7.10 «Кількість поворотів». Застосовується із знакамè 1.3.1 і 1.3.2, якщо поворо-

тів трè і більше. Кількість поворотів може безпосередньо позначатèсь і на знаках 1.3.1 
і 1.3.2. 

7.11 «Поромна переправа». Показує на наблèження до поромно¿ переправè і засто-
совується із знаком 1.8.

7.12 «Ожеледиця». Означає, що дія знака пошèрюється на зèмовèй період часу, колè 
про¿зна частèна може бутè слèзькою.

7.13 «Вологе покриття». Означає, що дія знака пошèрюється на період, колè покрèт-
тя про¿зно¿ частèнè вологе чè мокре.

Таблèчкè 7.12 і 7.13 застосовуються із знакамè 1.13, 1.38, 1.39, 3.1–3.4, 3.6–3.14, 
3.25, 3.27, 3.29, 3.31.

7.14 «Платні послуги». Означає, що послугè надаються лèше за плату.
7.15 «Місце для огляду автомобілів». Означає, що на майданчèку, позначеному 

знакамè 5.38 або 6.15, є естакада або оглядова канава.
7.16 «Сліпі пішоходи». Означає, що пішохіднèм переходом корèстуються сліпі гро-

мадянè. Застосовується із знакамè 1.32, 5.35.1, 5.35.2 і світлофорамè.
7.17 «Особи з інвалідністю». Означає, що дія знака 5.38 поширюється лише на мо-

токоляски і автомобілі, на яких установлено розпізнавальний знак «Водій з інвалідніс-
тю» відповідно до вимог цих Правил.

7.18 «Крім осіб з інвалідністю». Означає, що дія знака не поширюється на мотоко-
ляски і автомобілі, на яких установлено розпізнавальний знак «Водій з інвалідністю» 
відповідно до вимог цих Правил. Застосовується із знаками 3.1, 3.34–3.38.

7.19 «Обмеження тривалості стоянки». Âèзначає максèмальну трèвалість перебу-
вання транспортного засобу на стоянці, позначеній знакамè 5.38 і 5.39. 

7.20 «Діє від ...». Позначає дату (день, місяць, рік), з яко¿ набèрають чèнності вèмогè 
дорожнього знака. Таблèчка встановлюється за 14 днів до початку ді¿ знака і знімається 
через місяць після того, як почав діятè знак.

7.21.1 – 7.21.4 «Вид небезпеки». Таблèчка встановлюється із знаком 1.39 та інфор-
мує про можлèвèй вèд дорожньо-транспортно¿ прèгодè.

7.22 «Лижники». Ділянка дорогè проходèть поблèзу гірськолèжнèх трас або трас ін-
шèх зèмовèх вèдів спорту.

Таблèчкè розміщуються безпосередньо під знакамè, з якèмè вонè застосовуються. 
Таблèчкè 7.2.2–7.2.4, 7.8 у разі розташування знаків над про¿зною частèною, узбіччям 
або тротуаром, розміщуються збоку від знаків.
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34. ДОРОЖНЯ РОЗМІТКА

1. Горизонтальна розмітка

Ліні¿ горèзонтально¿ розміткè мають білèй колір. Сèній колір має лінія 1.1, якщо нею по-
значаються майданчèкè для паркування, відведені на про¿зній частèні. Жовтèй колір ма-
ють ліні¿ 1.4, 1.10.1, 1.10.2, 1.17, а також лінія 1.2, якщо нею позна чаються межі смугè для 
руху маршрутнèх транспортнèх засобів. Червоно-білèй колір мають ліні¿ 1.14.3–1.14.5, 
1.15. Оранжевèй колір мають ліні¿ тèмчасово¿ роз міткè.

Розмітка 1.25–1.28 дублює зображення знаків.
Горèзонтальна розмітка має таке значення:
1.1 (вузька суцільна лінія) – поділяє транспортні потокè протèлежнèх напрямків і по-

значає межі смуг руху на дорогах; позначає межі про¿зно¿ частèнè, на які в’¿зд заборо-
нено; позначає межі місць стоянкè транспортнèх засобів, майданчèків для паркування 
і край про¿зно¿ частèнè доріг, не віднесенèх за умовамè руху до автомагістралей;

1.2 (шèрока суцільна лінія) – позначає край про¿зно¿ частèнè на автомагістралях або 
межі смугè для руху маршрутнèх транспортнèх засобів. Ó місцях, де на смугу маршрут-
нèх транспортнèх засобів дозволено за¿зд іншèм транспортнèм засобам, ця лінія може 
бутè перерèвчастою;

1.3 – поділяє транспортні потокè протèлежнèх напрямків на дорогах, які мають чотè-
рè і більше смуг руху;

1.4 – позначає місця, де заборонено зупèнку та стоянку транспортнèх засобів. За-
стосовується самостійно або в поєднанні із знаком 3.34 і наносèться біля краю про¿зно¿ 
частèнè або по верху бордюру;

1.5 – поділяє транспортні потокè протèлежнèх напрямків на дорогах, які мають дві 
або трè смугè; позначає межі смуг руху, за наявності двох і більше смуг, прèзначенèх для 
руху в одному напрямку;

1.6 (лінія наблèження – перерèвчаста лінія, в якій довжèна штрèхів утрèчі перевèщує 
проміжкè між нèмè) – попереджає про наблèження до розміткè 1.1 або 1.11, яка поділяє 
транспортні потокè протèлежнèх або попутнèх напрямків;

1.7 (перерèвчаста лінія з короткèмè штрèхамè і рівнèмè ¿м проміжкамè) – позначає 
смугè руху в межах перехрестя;

1.8 (шèрока перерèвчаста лінія) – позначає межу між перехідно-швèдкісною смугою і 
основною смугою про¿зно¿ частèнè (на перехрестях, перехрещеннях доріг на різнèх рів-
нях, у зоні автобуснèх зупèнок тощо);

1.9 – позначає межі смуг руху, на якèх здійснюється реверсèвне регулювання; поді-
ляє транспортні потокè протèлежнèх напрямків (прè вèмкненèх реверсèвнèх світлофо-
рах) на дорогах, де здійснюється реверсèвне регулювання;

1.10.1 і 1.10.2 – позначають місця, де заборонено стоянку. Застосовується само-
стійно або разом із знаком 3.35 і наносèться біля краю про¿зно¿ частèнè або по верху 
бордюру;

1.11 – поділяє транспортні потокè протèлежнèх або попутнèх напрямків на ділянках 
доріг, де перестроювання дозволено лèше з одніє¿ смугè; позначає місця, прèзначені 
для розвороту, в’¿зду і вè¿зду з майданчèків для стоянкè тощо, де рух дозволено лèше 
в одèн бік;

1.12 (стоп-лінія) – позначає місце, де водій повèнен зупèнèтèся за наявності знака 
2.2 або прè сèгналі світлофора чè регулювальнèка, що забороняє рух;

1.13 – позначає місце, де водій повèнен у разі потребè зупèнèтèся і датè дорогу тран-
спортнèм засобам, що рухаються по перехрещуваній дорозі;

1.14.1, 1.14.3, 1.14.4 («зебра», у тому чèслі червоно-білого кольору) – позначають 
нерегульованèй пішохіднèй перехід; розміткою 1.14.3 позначається пішохіднèй пере-
хід з підвèщеною вірогідністю вèнèкнення дорожньо-транспортнèх прèгод; розміткою 
1.14.4 позначається місце переходу сліпèх пішоходів;

1.14.2, 1.14.5 – позначають пішохіднèй перехід, де рух регулюється світлофором; 
розміткою 1.14.5 позначається місце переходу сліпèх пішоходів;

1.15 – позначає місце, де велосèпедна доріжка перетèнає про¿зну частèну;
1.16.1–1.16.3 – позначає напрямні острівці в місцях поділу, розгалуження або злèт-

тя транспортнèх потоків;
1.16.4 – позначає острівці безпекè;
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1.17 – позначає зупèнкè маршрутнèх транспортнèх засобів і таксі;
1.18 – показує дозволені на перехресті напрямкè руху по смугах. Застосовується са-

мостійно або в поєднанні із знакамè 5.16, 5.18; розмітка із зображенням тупèка нано-
сèться для зазначення того, що поворот на найблèжчу про¿зну частèну заборонено; роз-
мітка, яка дозволяє поворот ліворуч з крайньо¿ ліво¿ смугè, дозволяє також розворот;

1.19 – попереджає про наблèження до звуження про¿зно¿ частèнè (ділянкè, де змен-
шується кількість смуг руху в даному напрямку) або до ліні¿ розміткè 1.1 чè 1.11, яка по-
діляє транспортні потокè протèлежнèх напрямків. Ó першому вèпадку може застосову-
ватèся в поєднанні із знакамè 1.5.1–1.5.3;

1.20 – попереджає про наблèження до розміткè 1.13;
1.21 (напèс «STOP») – попереджає про наблèження до розміткè 1.12, колè вона за-

стосовується в поєднанні із знаком 2.2;
1.22 – попереджає про наблèження до місця, де встановлено прèстрій прèмусового 

знèження швèдкості руху транспортнèх засобів;
1.23 – показує номер дорогè (маршруту);
1.24 – позначає смугу, прèзначену для руху лèше маршрутнèх транспортнèх засобів;
1.25 – дублює зображення знака 1.32;
1.26 – дублює зображення знака 1.39;
1.27 – дублює зображення знака 3.29;
1.28 – дублює зображення знака 5.38;
1.29 – позначає доріжку для велосèпедèстів;
1.30 – позначає місця стоянки транспортних засобів, які перевозять осіб з інвалід-

ністю чи на яких установлено розпізнавальний знак «Водій з інвалідністю».
Ліні¿ 1.1 і 1.3 перетèнатè забороняється. Якщо лінією 1.1 позначено місце стоянкè, 

майданчèк для паркування або край про¿зно¿ частèнè, суміжнèй з узбіччям, цю лінію пе-
ретèнатè дозволяється.

Як вèняток, за умовè забезпечення безпекè дорожнього руху, дозволяється перетè-
натè лінію 1.1 для об’¿зду нерухомо¿ перешкодè, розмірè яко¿ не дають змогè здійснèтè 
¿¿ безпечнèй об’¿зд, не перетèнаючè цю лінію, а також обгону поодèнокèх транспортнèх 
засобів, що рухаються із швèдкістю менше 30 км/год.

Лінію 1.2 дозволяється перетèнатè в разі вèмушено¿ зупèнкè, якщо цією лінією позна-
чено край про¿зно¿ частèнè, суміжнèй з узбіччям.

Ліні¿ 1.5–1.8 перетèнатè дозволяється з будь-якого боку.
На ділянці дорогè між реверсèвнèмè світлофорамè лінію 1.9 дозволяється перетèна-

тè, якщо вона розташована праворуч від водія.
 Прè ввімкненèх сèгналах зеленого кольору у реверсèвнèх світлофорах лінію 1.9 до-

зволяється перетèнатè з будь-якого боку, якщо вона поділяє смугè, по якèх рух дозволе-
но в одному напрямку. Ó разі вèмкнення реверсèвнèх світлофорів водій повèнен негайно 
перестро¿тèся праворуч за лінію розміткè 1.9.

Лінію 1.9, що розміщена ліворуч, прè вèмкненèх реверсèвнèх світлофорах перетè-
натè забороняється. Лінію 1.11 дозволяється перетèнатè тількè з боку ¿¿ перерèвчасто¿ 
частèнè, а з боку суцільно¿ – лèше по завершенні обгону чè об’¿зду перешкодè.

2. Вертикальна розмітка
Смугè вертèкально¿ розміткè мають чорно-білèй колір. Червоно-білèй колір мають 

смугè 2.3. Жовтèй колір має лінія 2.7.
Âертèкальна розмітка позначає:
2.1 – торцеві частèнè штучнèх споруд (парапетів, опор освітлення, шляхопроводів та 

ін.);
2.2 – нèжній край штучно¿ спорудè;
2.3 – вертèкальні поверхні щèтів, які встановлюють під знакамè 4.7–4.9, чè початко-

ві або кінцеві елементè дорожніх огороджень. Нèжній край смуг розміткè позначає бік, з 
якого необхідно об’¿жджатè перешкоду;

2.4 – напрямні стовпчèкè;
2.5 – бокові поверхні огороджень доріг на заокругленнях малого радіуса, крутèх спус-

ках, іншèх небезпечнèх ділянках;
2.6 – бордюрè напрямного острівця та острівця безпекè;
2.7 – бордюрè в місцях, де заборонено стоянку транспортнèх засобів.
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Порушення у сфері безпеки дорожнього руху  
і стягнення за їх скоєння, передбачені Кодексом України  

про адміністративні правопорушення

81. Åêñïëóàòàö³ÿ ãðîìàäÿíàìè àâòîìîòîòðàíñïîðòíèõ òà ³íøèõ ïåðåñóâíèõ çàñîá³â ³ óñòàíîâîê, ó ÿêèõ 
âì³ñò çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí ó â³äïðàöüîâàíèõ ãà çàõ, à òà êîæ ð³âåíü âïëèâó ô³çè÷íèõ ôàêòîð³â, 
çä³éñíþâàíîãî, óòâîðþâàíîãî íèìè ï³ä ÷àñ ðîáîòè, ïåðåâèùóþòü óñòàíîâëåí³ íîðìàòèâè.
(В³äïîâ³äàëüí³ñòü: 30 ÍÌÄÃ (510 ãðí) / Îðãàíè âíóò ð³øí³õ ñïðàâ)

119 ч. 1. Пîøêîäæåííÿ âíóòð³øíüîãî îáëàäíàííÿ òà ñòåêîë àâòîáóñ³â, ìàðøðóòíèõ òàêñ³, òðîëåéáóñ³â 
àáî òðàìâàїâ.
(В³äïîâ³äàëüí³ñòü: 1–3 ÍÌÄÃ (17–51 ãðí) / Îðãàíè âíóò ð³øí³õ ñïðàâ)
119 ч. 2. Вèêèäàííÿ ñì³òòÿ òà ³íøèõ ïðåäìåò³â ç â³êîí ³ äâåðåé àâòîáóñ³â, ìàðøðóòíèõ òàêñ³, òðîëåéáóñ³â 
àáî òðàìâàїâ.
(В³äïîâ³äàëüí³ñòü: 0,5–1 ÍÌÄÃ (8,5–17 ãðí) / Îðãàíè âíóò ð³øí³õ ñïðàâ)
119 ч. 3. Кóð³ííÿ â àâòîáóñàõ, ìàðøðóòíèõ òàêñ³, òðîëåéáóñàõ àáî òðàìâàÿõ.
(В³äïîâ³äàëüí³ñòü: ïîïåðåäæåííÿ àáî 5–20 ÍÌÄÃ (85–340 ãðí) / Îðãàíè àâòîìîá³ëüíîãî òðàíñïîðòó òà 
åëåêòðîòðàíñïîðòó)

121 ч. 1. Кåðóâàííÿ âîä³ºì òðàíñïîðòíèì çàñîáîì, ùî ìàº íåñïðàâíîñò³ ñèñòåìè ãàëüìîâîãî àáî 
ðóëüîâîãî êåðóâàííÿ, òÿãîâî-ç÷³ïíîãî ïðèñòðîþ, çîâí³øí³õ ñâ³ò ëîâèõ ïðèëàä³â (òåìíîї ïîðè äîáè) ÷è ³íø³ 
òåõí³÷í³ íåñïðàâíîñò³, ç ÿêèìè â³äïîâ³äíî äî âñòà íîâëåíèõ ïðà âèë åêñïëóàòàö³ÿ éîãî çàáîðîíÿºòüñÿ, àáî 
ïåðå îáëàäíàíèé ç ïîðóøåííÿì â³äïîâ³äíèõ ïðàâèë, íîðì ³ ñòàíäàðò³â.
(В³äïîâ³äàëüí³ñòü: 20 ÍÌÄÃ (340 ãðí) / Îðãàíè âíóò ð³øí³õ ñïðàâ)

121 ч. 4. Пîâòîðíå ïðîòÿãîì ðîêó â÷èíåííÿ áóäü-ÿêîãî ç ïî ðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíàìè ïåðøîþ–
òðå òüîþ ö³ºї ñòàòò³.
(В³äïîâ³äàëüí³ñòü: Пîçáàâëåííÿ ïðàâà êåðóâàííÿ òðàíñ ïîðò íèìè çàñîáàìè íà ñòðîê 3–6 ì³ñ. àáî 
àäì³í³ñòðàòèâíèé àðåøò íà ñòðîê 5–10 ä³á / Ðàéîíí³, ðàéîíí³ ó ì³ñò³, ì³ñüê³ ÷è ì³ñüê ðàéîíí³ ñóäè (ñóää³))

121 ч. 5. Пîðóøåííÿ ïðàâèë êîðèñòóâàííÿ ðåìåíÿìè áåç ïåêè àáî ìîòîøîëîìàìè.
(В³äïîâ³äàëüí³ñòü: 3 ÍÌÄÃ (51 ãðí) / Îðãàíè âíóò ð³øí³õ ñïðàâ)

121 ч. 6. Кåðóâàííÿ âîä³ºì òðàíñïîðòíèì çàñîáîì, íå çàðåºñòðîâàíèì àáî íå ïåðåðåºñòðîâàíèì â 
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó, éîãî åêñïëóàòàö³ÿ áåç íîìåðíîãî çíàêà àáî ç íîìåðíèì çíàêîì, ùî íå íàëåæèòü 
öüîìó çàñîáó ÷è íå â³äïîâ³äàº âèìîãàì ñòàíäàðò³â, àáî ç íîìåðíèì çíàêîì, çàêð³ïëåíèì ó íå âñòàíîâëå-
íîìó äëÿ öüîãî ì³ñö³, çàêðèòèì ³íøèìè ïðåäìåòàìè, ó òîìó ÷èë³ ç íàíåñåííÿì ïîêðèòòÿ àáî çàñòîñóâàí-
íÿì ìàòåð³àë³â, øî ïðåøêîäæàþòü ÷è óñêëàäíþþòü éîãî ³äåíòèô³êàö³þ, ÷è çàáðóäíåíèì, ùî íå äîçâîëÿº 
÷³òêî âèçíà÷èòè ñèìâîëè íîìåðíîãî çíàêà, ïåðåâåðíóòèì ÷è íåîñâ³òëåíèì.
(В³äïîâ³äàëüí³ñòü: 10 ÍÌÄÃ (170 ãðí) / Îðãàíè âíóò ð³øí³õ ñïðàâ)

121 ч. 7. Пîâòîðíå ïðîòÿãîì ðîêó â÷èíåííÿ ÿêîãî-íåáóäü ç ïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ øîñòîþ 
ö³ºї ñòàòò³.
(В³äïîâ³äàëüí³ñòü: 15 ÍÌÄÃ (255 ãðí) àáî ãðîìàäñüê³ ðîáîòè íà ñòðîê 30–40 ãî äèí ç îïëàòíèì âèëó-
÷åííÿì òðàíñïîðòíîãî çàñîáó ÷è áåç òàêîãî / Ðàéîíí³, ðàéîíí³ ó ì³ñò³, ì³ñü ê³ ÷è ì³ñüê ðàéîí í³ ñóäè (ñóää³))

121-1 ч. 1. Åêñïëóàòàö³ÿ âîä³ÿìè òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ³äåí òè ô³êàö³éí³ íîìåðè ñêëàäîâèõ ÷àñòèí ÿêèõ 
íå â³ä ïî â³äàþòü çàïèñàì ó ðåºñòðàö³éíèõ äîêóìåíòàõ, çíèùåí³, ï³äðîáëåí³.
(В³äïîâ³äàëüí³ñòü: 15 ÍÌÄÃ (255 ãðí) / Îðãàíè âíóò ð³øí³õ ñïðàâ)

122 ч. 1. Пåðåâèùåííÿ îáìåæåíü øâèäêîñò³ ðóõó òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â á³ëüø ÿê íà 20 êì íà ãîäèíó, 
ïîðóøåííÿ âèìîã äîðîæí³õ çíàê³â òà ðîç ì³òêè ïðîїçíîї ÷àñòèíè äîð³ã, ïðàâèë ïåðå âå çåííÿ âàí òàæ³â, 
áóêñèðóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñî á³â, çóïèíêè, ñòîÿíêè, ïðîїçäó ï³øîõ³äíèõ ïåðå õî ä³â, íåíà äàííÿ ïå ðåâàãè 
ó ðóñ³ ï³øîõîäàì íà íåðå ãóëüîâàíèõ ï³øîõ³äíèõ ïåðåõîäàõ, à òàê ñàìî ïî ðó øåííÿ âñòàíîâëåíîї äëÿ 
òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â çàáîðîíè ðóõàòèñÿ òðîòóàðàìè ÷è ï³øîõ³äíèìè äîð³æêàìè.
(В³äïîâ³äàëüí³ñòü: 15 ÍÌÄÃ (255 ãðí) àáî 50 øòðàôíèõ áàë³â / Îðãàíè âíóò ð³øí³õ ñïðàâ)

1 ÍÌÄÃ – òóò ³ äàë³ – íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí.
2 Öèôðè â äóæêàõ ïîçíà÷àþòü ñóìó øòðàôó â ãðèâíÿõ çã³äíî ç ПКУ (ðîçä³ë ХХ (20), ï³äðîçä³ë 1 ïóíêò 5).
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122 ч. 2. Пîðóøåííÿ ïðàâèë ïðîїçäó ïåðåõðåñòü, çóïèíîê òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ, 
ïðîїçä íà çàáîðîííèé ñèã íàë ñâ³òëîôîðà àáî æåñò ðåãóëþâàëüíèêà, ïîðó øåííÿ ïðàâèë îáãîíó ³ çóñòð³÷íîãî 
ðîç’їçäó, áåç ïå÷íîї äèñ òàíö³ї àáî ³íòåðâàëó, ðîçòàøóâàííÿ òðàíñ ïîðòíèõ çà ñîá³â íà ïðîїçí³é ÷àñòèí³, ïîðó-
øåííÿ ïðàâèë ðóõó àâòîìà ã³ñòðàëÿìè, êîðèñòóâàííÿ çîâí³øí³ìè îñâ³òëþ âàëüíèìè ïðèëà äàìè àáî ïîïå-
ðåäæóâàëüíèìè ñèãíà ëàìè ïðè ïî÷àòêó ðóõó ÷è çì³í³ éîãî íàïðÿìêó, âèêîðèñòàííÿ öèõ ïðèëàä³â òà їõ 
ïåðåîá ëàä íàííÿ ç ïîðó øåííÿì âèìîã â³äïî â³äíèõ ñòàíäàðò³â, êîðèñòóâàííÿ ï³ä ÷àñ ðóõó òðàíñ ïîðòíîãî 
çàñî áó çàñîáàìè çâ’ÿçêó, íå îáëàä íàíèìè òåõí³÷íèìè ïðèñòðîÿìè, ùî äîçâîëÿþòü âåñòè ïåðå ìîâè áåç 
äîïîìîãè ðóê (çà âèíÿòêîì âîä³їâ îïåðàòèâíèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ íèìè íåâ³äêëàäíîãî 
ñëóæ áîâîãî çàâ äàí íÿ), à òàê ñàìî ïîðóøåííÿ ïðàâèë íàâ÷àëüíîї їçäè.
(В³äïîâ³äàëüí³ñòü: 25 ÍÌÄÃ (425 ãðí) àáî 50 øòðàôíèõ áàë³â / Îðãàíè âíóò ð³øí³õ ñïðàâ)

122 ч. 3. Пåðåâèùåííÿ âñòà íîâëåíèõ îáìåæåíü øâèäêîñò³ ðóõó òðàíñïðîðòíèõ çàñîá³â á³ëüø ÿê íà 50 êì 
íà ãîäèíó, íåíàäàííÿ ïåðåâàãè â ðóñ³ òðàíñ ïîðòíèì çàñîáàì àâàð³éíî-ðÿòóâàëüíèõ ñëóæá, øâèäêîї ìåäè÷-
íîї äîïî ìîãè, ïîæåæíîї îõîðîíè, ïîë³ö³ї, ùî ðóõàþòüñÿ ç óâ³ìêíåíèìè ñïåö³àëüíèìè ñâ³òëîâèìè àáî çâóêî-
âèìè ñèãíàëüíèìè ïðè ñòðî ÿìè, íåíàäàííÿ ïåðåâàãè ìàðøðóòíèì òðàíñ ïîðò íèì çàñîáàì, ó òîìó ÷èñë³ 
ïîðóøåííÿ ïðàâèë ðóõó ³ çóïèíêè íà ñìóç³ äëÿ ìàð øðóòíèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, à òàê ñàìî ïîðóøåííÿ 
ïðàâèë çóïèíêè, ñòîÿíêè, ùî ñòâîðþþòü ïåðåøêîäè äîðîæíüîìó ðóõó àáî çàãðîçó áåçïåö³ ðóõó.

(В³äïîâ³äàëüí³ñòü: 30 ÍÌÄÃ (510 ãðí) / Îðãàíè âíóò ð³øí³õ ñïðàâ)

122 ч. 4. Пîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíàìè ïåðøîþ, äðó ãîþ àáî òðåòüîþ ö³ºї ñòàòò³, ùî ñïðè÷èíèëè 
ñòâî ðåííÿ àâà ð³éíîї îáñòàíîâêè, à ñàìå: ïðèìóñèëè ³íøèõ ó÷àñ íèê³â äîðîæíüîãî ðóõó ð³çêî çì³íèòè 
øâèäê³ñòü, íà ïðÿìîê ðóõó àáî âæèòè ³íøèõ çàõîä³â ùîäî çàáåç ïå ÷åííÿ îñîáèñòîї áåçïåêè àáî áåçïåêè 
³íøèõ ãðîìàäÿí. Пðèì³òêà : Сóá’ºêòîì ïðàâîïîðóøåííÿ â ö³é ñòàòò³ º îñîáà, ÿêà êåðóâàëà òðàíñïîðòíèì 
çàñîáîì ó ìîìåíò éîãî â÷èíåííÿ, à â ðàç³ â÷èíåííÿ ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíàìè ïåðøîþ – òðåòüîþ ö³ºї ñòàò-
ò³ ïðàâîïîðóøåíü ó âèä³ ïåðåâèùåííÿ îáìåæåíü øâèäêîñò³ ðóõó òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ïðîїçäó íà çàáîðîí-
íèé ñèãíàë ðåãóëþâàííÿ äîðîæíüîãî ðóõó, ïîðóøåííÿ ïðàâèë çóïèíêè ³ ñòîÿíêè, à òàêîæ óñòàíîâëåíîї äëÿ 
òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â çàáîðîíè ðóõàòèñÿ ñìóãîþ äëÿ ìàðøðóòíèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, òðîòóàðàìè ÷è 
ï³øîõ³äíèìè äîð³æêàìè, âèїçäó íà ñìóãó çóñòð³÷íîãî ðóõó, ÿêùî çàçíà÷åíå ïðàâîïîðóøåííÿ çàô³êñîâàíî â 
àâòîìàòè÷íîìó ðåæèì³, - þðèäè÷íà àáî ô³çè÷íà îñîáà, çà ÿêîþ çàðåºñòðîâàíî òðàíñïîðòíèé çàñ³á.
(В³äïîâ³äàëüí³ñòü: 40 ÍÌÄÃ (680 ãðí) àáî ïîçáàâ ëåííÿ ïðàâà êåðóâàííÿ òðàíñïîðòíèìè çàñîáàìè íà 
ñòðîê â³ä 6 ì³ñ. äî 1 ðîêó / Ðà éîíí³, ðàéîíí³ ó ì³ñò³, ì³ñüê³ ÷è ì³ñüê ðàéîíí³ ñóäè (ñóää³))

122 ч. 5. Зóïèíêà ÷è ñòîÿíêà òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â íà ì³ñöÿõ, ùî ïîçíà÷åí³ â³äïîâ³äíèìè äîðîæí³ìè çíà-
êàìè àáî äîðîæíüîþ ðîçì³òêîþ, íà ÿêèõ äîçâîëåíî çóïèíêó ÷è ñòîÿíêó ëèøå òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ÿêèìè 
êåðóþòü âîä³ї ç ³íâàë³äí³ñòþ àáî âîä³ї, ÿê³ ïåðåâîçÿòü îñ³á ç ³íâàë³äí³ñòþ (êð³ì âèïàäê³â âèìóøåíîї ñòîÿíêè), 
à òàê ñàìî ñòâîðåííÿ ïåðåøêîä âîä³ÿì ç ³íâàë³äí³ñòþ àáî âîä³ÿì, ÿê³ ïåðåâîçÿòü îñ³á ç ³íâàë³äí³ñòþ, ó çó-
ïèíö³ ÷è ñòîÿíö³ êåðîâàíèõ íèìè òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, íåïðàâîì³ðíå âèêîðèñòàííÿ íà òðàíñïîðòíîìó çà-
ñîá³ ðîçï³çíàâàëüíîãî çíàêà «Вîä³é ç ³íâàë³äí³ñòþ».
(В³äïîâ³äàëüí³ñòü: â³ä 60 ÍÌÄÃ  (1020 ãðí) äî 100 ÍÌÄÃ (1700 ãðí)/ Ðà éîíí³, ðàéîíí³ ó ì³ñò³, ì³ñüê³ ÷è 
ì³ñüêðàéîíí³ ñóäè (ñóää³))

122-2. Íåâèêîíàííÿ âîä³ÿìè âèìîã ïîë³öåéñüêîãî, à âî ä³ÿìè â³éñüêîâèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â – âèìîã 
ïîñà äîâîї îñîáè â³éñüêîâîї ³íñïåêö³ї áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó В³éñüêîâîї ñëóæáè ïðàâîïîðÿäêó ó Зáðîé-
íèõ ñèëàõ Уêðàїíè ïðî çóïèíêó òðàíñ ïîðòíîãî çàñîáó.
(В³äïîâ³äàëüí³ñòü: 9 ÍÌÄÃ (153 ãðí) àáî ïîçáàâ ëåííÿ ïðàâà êåðóâàííÿ òðàíñïîðòíèìè çà ñîáàìè íà ñòðîê 
â³ä 3 äî 6 ì³ñ. / Ðà éîíí³, ðàéîíí³ ó ì³ñò³, ì³ñüê³ ÷è ì³ñüêðàéîíí³ ñóäè (ñóää³))

122-4. Зàëèøåííÿ âîä³ÿìè òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ³íøèìè ó÷àñíèêàìè äîðîæíüîãî ðóõó íà ïîðóøåííÿ 
âñòà íîâ ëåíèõ ïðàâèë ì³ñöÿ äîðîæíüî-òðàíñïîðòíîї ïðèãîäè, äî ÿêîї âîíè ïðè÷åòí³.
(В³äïîâ³äàëüí³ñòü: 15 ÍÌÄÃ (255 ãðí) àáî ãðîìàäñüê³ ðîáîòè íà ñòðîê 30–40 ãî äèí, àáî àäì³í³ñòðàòèâíèé 
àðåøò íà ñòðîê â³ä 10 äî 15 ä³á / Ðàéîíí³, ðàéîíí³ ó ì³ñò³, ì³ñüê³ ÷è ì³ñüê ðàéîíí³ ñóäè (ñóää³))

122-5. Пîðóøåííÿ âèìîã çàêîíîäàâñòâà ùîäî âñòàíîâëåííÿ ³ âèêî ðèñòàííÿ íà òðàíñïîðòíîìó çàñîá³ 
ñïåö³àëüíèõ ñâ³òëîâèõ àáî çâóêîâèõ ñèãíàëüíèõ ïðèñòðîїâ.
(В³äïîâ³äàëüí³ñòü: 500 ÍÌÄÃ (8500 ãðí) ç êîí ô³ñêàö³ºþ ñïåö³àëüíèõ ñâ³òëîâèõ àáî çâó êî âèõ ñèãíàëüíèõ 
ïðèñòðîїâ / Ðàéîíí³, ðàéîíí³ ó ì³ñò³, ì³ñüê³ ÷è ì³ñüêðàéîíí³ ñóäè (ñóää³))

123 ч. 1. Пîðóøåííÿ ïðàâèë ðóõó ÷åðåç çàë³çíè÷íèé ïåðåїçä, êð³ì ïîðóøåíü, ïåðåä áà÷åíèõ ÷àñòèíàìè 
äðóãîþ ³ òðå òüîþ ö³ºї ñòàòò³.
(В³äïîâ³äàëüí³ñòü: 20 ÍÌÄÃ (340 ãðí) / Îðãàíè âíóò ð³øí³õ ñïðàâ)
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123 ч. 2. В’їçä íà çàë³çíè÷íèé ïåðåїçä ó âèïàäêàõ, êîëè ðóõ ÷åðåç ïåðåїçä çàáîðîíåíèé.
(В³äïîâ³äàëüí³ñòü: 50 ÍÌÄÃ (850 ãðí) ç îïëàòíèì âèëó÷åííÿì òðàíñïîðòíîãî çàñîáó ó éîãî âëàñíèêà ÷è 
áåç òàêîãî àáî ïîçáàâëåííÿ ïðàâà êåðóâàííÿ òðàíñïîðòíèìè çàñîáàìè íà ñòðîê â³ä øåñòè ì³ñÿö³â äî îä-
íîãî ðîêó ç îïëàòíèì âèëó÷åííÿì òðàíñïîðòíîãî çàñîáó ó éîãî âëàñíèêà ÷è áåç òàêîãî àáî àäì³í³ñòðàòèâ-
íèé àðåøò íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äåñÿòè ä³á ç îïëàòíèì âèëó÷åííÿì òðàíñïîðòíîãî çàñîáó ó éîãî âëàñíèêà 
÷è áåç òàêîãî / Ðàéîíí³, ðàéîíí³ ó ì³ñò³, ì³ñüê³ ÷è ì³ñüê ðàéîíí³ ñóäè (ñóää³))

124. Пîðóøåííÿ ó÷àñíèêàìè äîðîæíüîãî ðóõó ïðàâèë äîðîæ íüîãî ðóõó, ùî ñïðè÷èíèëî ïîøêîäæåííÿ 
òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, âàíòàæó, àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã, âóëèöü, çàë³ç íè÷ íèõ ïåðåїçä³â, äîðîæí³õ ñïîðóä ÷è 
³íøîãî ìàéíà.
(В³äïîâ³äàëüí³ñòü: 20 ÍÌÄÃ (340 ãðí) àáî ïî çáàâ ëåííÿ ïðàâà êåðóâàííÿ òðàíñïîðòíèìè çàñîáàìè íà 
ñòðîê â³ä 6 ì³ñ. äî 1 ðîêó / Ðà éîíí³, ðàéîíí³ ó ì³ñò³, ì³ñüê³ ÷è ì³ñüêðàéîíí³ ñóäè (ñóää³))
П ð è ì ³ ò ê à :  Îñîáà, öèâ³ëüíî-ïðàâîâà â³äïîâ³äàëü í³ñòü ÿêîї çàñòðàõîâàíà, çâ³ëüíÿºòüñÿ â³ä àäì³ í³ñ òðà-
òèâíîї â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ïîðóøåííÿ ïðàâèë äîðîæ íüîãî ðóõó, ùî ñïðè÷èíèëî ïîøêîäæåííÿ òðàíñ ïîðò-
íèõ çàñîá³â, çà óìîâè, ùî ó÷àñíèêè äîðîæíüî-òðàíñ ïîðòíîї ïðèãîäè ñêîðèñòàëèñÿ ïðàâîì ñï³ëüíî ñêëàñ-
òè ïîâ³ äîìëåííÿ ïðî òàêó ïðèãîäó â³äïîâ³äíî äî Зàêîíó Уêðàїíè «Пðî îáîâ’ÿçêîâå ñòðàõóâàííÿ öèâ³ëüíî-
ïðàâîâîї â³ä ïî â³äàëüíîñò³ âëàñíèê³â íàçåìíèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â».

124-1. Íåíàäàííÿ ïîñàäîâèìè îñîáàìè ï³äïðèºìñòâ, óñòà íîâ, îðãàí³çàö³é ³ ãðîìàäÿíàìè òðàíñïîðòíèõ 
çàñîá³â, ùî їì íàëåæàòü, ïîë³öåéñêèì òà ìå äè÷íèì ïðàö³âíèêàì, à òàêîæ íåíàäàííÿ â³éñüêîâèõ òðàíñ-
ïîðòíèõ çàñîá³â ïîñàäîâèì îñîáàì В³éñüêîâîї ñëóæáè ïðàâîïîðÿäêó ó Зáðîéíèõ Сèëàõ Уêðàїíè ó âñòàíîâ-
ëåíèõ çàêîíîì íåâ³äêëàäíèõ âèïàäêàõ.
(В³äïîâ³äàëüí³ñòü: 4 ÍÌÄÃ (68 ãðí) / Îðãàíè âíóò ð³øí³õ ñïðàâ)

125. ²íø³ ïîðóøåííÿ ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó, êð³ì ïå ðåä áà÷åíèõ ñòàòòÿìè 121–128, ÷àñòèíàìè ïåðøîþ 
³ äðóãîþ ñòàòò³ 129, ñòàòòÿìè 139 ³ 140 öüîãî Кîäåêñó.
(В³äïîâ³äàëüí³ñòü: Пîïåðåäæåííÿ / Îðãàíè âíóòð³øí³õ ñïðàâ)

126 ч. 1. Кåðóâàííÿ òðàíñïîðòíèì çàñîáîì îñîáîþ, ÿêà íå ìàº ïðè ñîá³ àáî íå ïðåä’ÿâèëà äëÿ ïåðåâ³ðêè 
ïî ñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ â³ä ïî â³äíîї êàòåãîð³ї, ðåºñòðà ö³é íîãî äîêóìåíòà íà òðàíñïîðòíèé çà ñ³á, à ó âè ïàä êàõ, 
ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì, ë³öåí ç³é íîї êàðò êè íà òðàíñïîðòíèé çàñ³á, à òàêîæ ïîë³ñà (äî ãî âîðó) 
îáîâ’ÿçêîâîãî ñòðà õóâàííÿ öèâ³ëüíî-ïðàâîâîї â³äïîâ³äàëüíîñò³ âëàñíèê³â íàçåìíèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â 
(ñòðàõîâîãî ñåðòè ô³êàòà «Зåëåíà êàðòêà»).
(В³äïîâ³äàëüí³ñòü: 25 ÍÌÄÃ (425 ãðí) / Îðãàíè âíóò ð³øí³õ ñïðàâ)

126 ч. 2. Кåðóâàííÿ òðàíñïîðòíèì çàñîáîì îñîáîþ, ÿêà íå ìàº ïðàâà êåðóâàííÿ òàêèì òðàíñïîðòíèì 
çàñîáîì, àáî ïåðåäà÷à êåðóâàííÿ òðàíñïîðòíèì çàñîáîì îñîá³, ÿêà íå ìàº ïðàâà êåðóâàííÿ òàêèì òðàíñ-
ïîðòíèì çàñîáîì.
(В³äïîâ³äàëüí³ñòü: 30 ÍÌÄÃ (510 ãðí) / Îðãàíè âíóò ð³øí³õ ñïðàâ)

126 ч. 3. Кåðóâàííÿ òðàíñïîðòíèì çàñîáîì îñîáîþ, ïîçáàâ ëåíîþ ïðàâà êåðóâàííÿ òðàíñïîðòíèìè 
çàñîáàìè.
(В³äïîâ³äàëüí³ñòü: 30 ÍÌÄÃ (510 ãðí) / Îðãàíè âíóò ð³øí³õ ñïðàâ)

127 ч. 1. Íåïîêîðà ï³øîõîä³â ñèãíàëàì ðåãóëþâàííÿ äîðîæ íüîãî ðóõó, ïåðåõ³ä íèìè ïðîїçíîї ÷àñòèíè ó 
íå âñòà íîâëåíèõ ì³ñöÿõ àáî áåçïîñåðåäíüî ïåðåä òðàíñ ïîðòíèìè çàñîáàìè, ùî íàáëèæàþòüñÿ, íåâèêî-
íàííÿ ³íøèõ ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó.
(В³äïîâ³äàëüí³ñòü: Пîïåðåäæåííÿ àáî 3 ÍÌÄÃ (51 ãðí) / Îðãàíè âíóòð³øí³õ ñïðàâ)

127 ч. 2. Пîðóøåííÿ ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó îñîáàìè, ÿê³ êå ðóþòü âåëîñèïåäàìè, ãóæîâèì òðàíñïîðòîì, 
³ ïîãî íè÷àìè òâàðèí.
(В³äïîâ³äàëüí³ñòü: 5 ÍÌÄÃ (85 ãðí) / Îðãàíè âíóò ð³øí³õ ñïðàâ)

127 ч. 3. Ò³ ñàì³ ïîðóøåííÿ, â÷èíåí³ îñîáàìè, çàçíà÷åíèìè â ÷àñ òèíàõ ïåðø³é àáî äðóã³é ö³ºї ñòàòò³, ÿê³ 
ïåðå áóâàþòü ó ñòàí³ ñï’ÿí³ííÿ.
(В³äïîâ³äàëüí³ñòü: 8 ÍÌÄÃ (136 ãðí) / Îðãàíè âíóò ð³øí³õ ñïðàâ)
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127 ч. 4. Пîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíàìè ïåðøîþ àáî äðó ãîþ ö³ºї ñòàòò³, ùî ñïðè÷èíèëè ñòâîðåííÿ 
àâàð³éíîї îáñòàíîâêè.
(В³äïîâ³äàëüí³ñòü: 10 ÍÌÄÃ (170 ãðí) àáî ãðî ìàä ñüê³ ðî áîòè íà ñòðîê â³ä 20 äî 40 ãîäèí / Ðàéîíí³, ðàéîíí³ 
ó ì³ñò³, ì³ñüê³ ÷è ì³ñüê ðàéîíí³ ñóäè (ñóää³))

130 ч. 1. Кåðóâàííÿ òðàíñïîðòíèìè çàñîáàìè îñîáàìè â ñòàí³ àëêîãîëüíîãî, íàðêîòè÷íîãî ÷è ³íøîãî 
ñï’ÿí³ííÿ àáî ï³ä âïëèâîì ë³êàðñüêèõ ïðåïàðàò³â, ùî çíèæóþòü їõ óâàãó òà øâèäê³ñòü ðåàêö³ї, à òàêîæ 
ïåðåäà÷à êåðóâàííÿ òðàíñïîðòíèì çàñîáîì îñîá³, ÿêà ïåðåáóâàº â ñòàí³ òàêîãî ñï’ÿí³ííÿ ÷è ï³ä âïëèâîì 
òàêèõ ë³êàðñüêèõ ïðå ïàðàò³â, à òàê ñàìî â³äìîâà îñîáè, ÿêà êåðóº òðàíñ ïîðòíèì çàñîáîì, â³ä ïðîõîäæåííÿ 
â³äïîâ³äíî äî âñòàíîâëåíîãî ïîðÿäêó îãëÿäó íà ñòàí àëêî ãîëüíîãî, íàðêîòè÷íîãî ÷è ³íøîãî ñï’ÿí³ííÿ àáî 
ùîäî âæèâàííÿ ë³êàðñüêèõ ïðåïàðàò³â, ùî çíè æóþòü óâàãó òà øâèä ê³ñòü ðåàêö³ї.
(В³äïîâ³äàëüí³ñòü: Штраф на водіїв 600 НМДГ (10 200 ãрн) з позбавленням права керування 
транспортними засобами на строк один рік і на інших осіб – штраф 600 НМДГ (10 200 ãрн)/ 
Ðàéîíí³, ðàéîíí³ ó ì³ñò³, ì³ñüê³ ÷è ì³ñüê ðàéîíí³ ñóäè (ñóää³))

130 ч. 2. Пîâòîðíå ïðîòÿãîì ðîêó â÷èíåííÿ áóäü-ÿêîãî ç ïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³ºї 
ñòàòò³.
(В³äïîâ³äàëüí³ñòü: На водіїв штраф 1200 НМДГ (20 400 ãрн) з позбавленням права керування 
транспортними засобами на строк три роки і на інших осіб – штраф 1200 НМДГ (20 400 ãрн) 
з оплатним вилученням транспортноãо засобу чи без такоãо / Ðàéîíí³, ðàéîíí³ ó ì³ñò³, ì³ñüê³ ÷è 
ì³ñüê ðàéîíí³ ñóäè (ñóää³))

130 ч. 3. Ä³ї, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³ºї ñòàòò³, â÷è íåí³ îñîáîþ, ÿêà äâ³÷³ ïðîòÿãîì ðîêó 
ï³ääàâàëàñü àäì³ í³ñ òðàòèâíîìó ñòÿãíåííþ çà êåðóâàííÿ òðàíñ ïîðòíèìè çàñîáàìè ó ñòàí³ àëêîãîëüíîãî, 
íàðêî òè÷ íîãî ÷è ³íøî ãî ñï’ÿí³ííÿ àáî ï³ä âïëèâîì ë³êàð ñüêèõ ïðåïàðàò³â, ùî çíèæóþòü їõ óâàãó òà 
øâèäê³ñòü ðåàêö³ї, çà â³äìîâó â³ä ïðîõîäæåííÿ â³äïîâ³äíî äî âñòàíîâëåíîãî ïîðÿäêó îãëÿäó íà ñòàí àëêî-
ãîëü íîãî, íàðêîòè÷íîãî ÷è ³íøîãî ñï’ÿí³ííÿ àáî ùîäî âæèâàííÿ ë³êàðñüêèõ ïðåïàðàò³â, ùî çíèæóþòü óâàãó 
òà øâèäê³ñòü ðåàêö³ї.
(В³äïîâ³äàëüí³ñòü: На водіїв штраф 2400 НМДГ (40 800 ãрн) з позбавленням права керування 
транспортними засобами на строк десять років і на інших осіб – штраф 2400 НМДГ (40 800 
ãрн) з оплатним вилученням транспортноãо засобу чи без такоãо / Ðàéîíí³, ðàéîíí³ ó ì³ñò³, ì³ñüê³ 
÷è ì³ñüê ðàéîíí³ ñóäè (ñóää³))

130 ч. 4. Вæèâàííÿ âîä³ºì òðàíñïîðòíîãî çàñîáó ï³ñëÿ äî ðîæíüî-òðàíñïîðòíîї ïðèãîäè çà éîãî ó÷àñòþ 
àë êî ãîëþ, íàðêîòèê³â, à òàêîæ ë³êàðñüêèõ ïðåïà ðàò³â, âè ãîòîâëåíèõ íà їõ îñíîâ³ (êð³ì òèõ, ùî âõîäÿòü äî 
îô³ö³éíî çàòâåðäæåíîãî ñêëàäó àïòå÷êè àáî ïðè çíà ÷åí³ ìåäè÷íèì ïðàö³âíèêîì), àáî ï³ñëÿ òîãî, ÿê 
òðàíñïîðòíèé çàñ³á áóâ çóïèíåíèé íà âèìîãó ïîë³öåéñüêîãî, äî ïðîâåäåííÿ óïîâíî âà æåíîþ îñî áîþ 
ìåäè÷íîãî îãëÿäó ç ìåòîþ âñòàíîâ ëåííÿ ñòàíó àëêîãîëüíîãî, íàðêîòè÷íîãî ÷è ³íøîãî ñï’ÿí³ííÿ àáî ùîäî 
âæèâàííÿ ë³êàðñüêèõ ïðåïàðà ò³â, ùî çíèæóþòü éîãî óâàãó òà øâèäê³ñòü ðåàêö³ї, ÷è äî ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ 
ïðî çâ³ëüíåííÿ â³ä ïðîâå äåííÿ òàêîãî îãëÿäó.
(В³äïîâ³äàëüí³ñòü: На водіїв штраф 1200 НМДГ (20 400 ãрн) або адміністративниé арешт на 
строк п’ятнадцять діб, з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 
три роки / Ðàéîíí³, ðàéîíí³ ó ì³ñò³, ì³ñüê³ ÷è ì³ñüêðàéîíí³ ñóäè (ñóää³))

134. ч. 2. Íåîïëà÷åíå ïðîâåçåííÿ áàãàæó â åëåêòðîòðàíñïîðò³ ³ àâòîáóñàõ ì³ñüêîãî, ïðèì³ñüêîãî, ì³æ-
ì³ñüêîãî ñïîëó÷åííÿ, à òàêîæ ó ìàðøðóòíèõ òàêñ³.
(В³äïîâ³äàëüí³ñòü: 0,1–0,5 ÍÌÄÃ (1,70–8,50 ãðí) / Îðãàíè àâòîìîá³ëüíîãî òðàíñïîðòó òà åëåêòðîòðàí-
ñïîðòó)

135. Бåçêâèòêîâèé ïðîїçä ïàñàæèðà, à òàê ñàìî ïðîâåçåííÿ áåç êâèòêà äèòèíè â³êîì â³ä ñåìè äî ø³ñòíàä-
öÿòè ðîê³â: 1) ó ïîїçäàõ ïðèì³ñüêîãî, ì³ñöåâîãî àáî äàëüíüîãî ñïîëó÷åííÿ – øòðàô â 10-êðàòíîìó ðîç-
ì³ð³ â³ä âàðòîñò³ ïðîїçäó; 2) â ì³ñüêîìó òðàíñïîðò³ – øòðàô â 20-êðàòíîìó ðîçì³ð³ â³ä âàðòîñò³ ïðîїçäó; 
3) â àâòîáóñ³ ïðèì³ñüêîãî àáî âíóòð³ðàéîííîãî ñïîëó÷åííÿ – øòðàô â 10-êðàòíîìó ðîçì³ð³ â³ä âàðòîñò³ 
ïðîїçäó; 4) â àâòîáóñ³ ì³æì³ñüêîãî ³ ì³æíàðîäíîãî ñïîëó÷åííÿ òà ó ì³æì³ñüêîìó åëåêòðîòðàíñïîðò³ – 
øòðàô â 10-êðàòíîìó ðîçì³ð³ â³ä âàðòîñò³ ïðîїçäó; 5) íà ñóäíàõ âîäíîãî òðàíñïîðòó – øòðàô â 5-êðàòíîìó 
ðîçì³ð³ â³ä âàðòîñò³ ïðîїçäó.
(В³äïîâ³äàëüí³ñòü: Îðãàíè âíóò ð³øí³õ ñïðàâ. Îðãàíè àâòîìîá³ëüíîãî òðàíñïîðòó òà åëåêòðîòðàíñïîðòó)
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Злочини проти безпеки дорожнього руху  
та експлуатації транспорту і покарання за їх вчинення,  

передбачені Кримінальним кодексом України

286 ч. 1. Пîðóøåííÿ ïðàâèë áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó àáî åêñïëó àòàö³ї òðàíñïîðòó îñîáîþ, ÿêà êåðóº 
òðàíñïîðòíèì çà ñîáîì, ùî ñïðè÷èíèëî ïîòåðï³ëîìó ñåðåäíüîї òÿæêîñò³ ò³ëåñíå óøêîäæåííÿ.
(В³äïîâ³äàëüí³ñòü: 200–500 ÍÌÄÃ1 (3400–8500 ãðí)2 àáî âè ïðàâí³ ðîáîòè íà ñòðîê äî 2 ðîê³â, àáî àðåøò 
íà ñòðîê äî 6 ì³ñ., àáî îáìåæåííÿ âîë³ íà ñòðîê äî 3 ðîê³â, ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà êåðóâàòè òðàíñïîðòíèìè 
çàñîáàìè íà ñòðîê äî 3 ðîê³â àáî áåç òàêîãî / Ðàéîíí³, ðàéîíí³ ó ì³ñò³, ì³ñüê³ ÷è ì³ñüê ðàéîíí³ ñóäè (ñóää³))

286 ч. 2. Ò³ ñàì³ ä³ÿííÿ, ÿêùî âîíè ñïðè÷èíèëè ñìåðòü ïîòåðï³ëîãî àáî çàïîä³ÿëè òÿæêå ò³ëåñíå 
óøêîäæåííÿ.
(В³äïîâ³äàëüí³ñòü: Пîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä 3 äî 8 ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà êåðóâàòè òðàíñïîðò-
íèìè çàñîáàìè íà ñòðîê äî 3 ðîê³â àáî áåç òàêîãî / Ðàéîíí³, ðàéîíí³ ó ì³ñò³, ì³ñüê³ ÷è ì³ñüêðàéîíí³ ñóäè 
(ñóää³))

286 ч. 3. Ä³ÿííÿ, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³ºї ñòàòò³, ÿêùî âîíè ñïðè÷èíèëè çàãèáåëü ê³ëüêîõ îñ³á.
(В³äïîâ³äàëüí³ñòü: Пîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä 5 äî 10 ðî ê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà êåðóâàòè òðàíñ-
ïîðòíèìè çàñîáàìè íà ñòðîê äî 3 ðîê³â / Ðàéîíí³, ðàéîíí³ ó ì³ñò³, ì³ñüê³ ÷è ì³ñüêðàéîíí³ ñóäè (ñóää³))

289 ч. 1. Íåçàêîííå çàâîëîä³ííÿ òðàíñïîðòíèì çàñîáîì.
(В³äïîâ³äàëüí³ñòü: 1000–1200 ÍÌÄÃ (17 000–20 400 ãðí) àáî îáìåæåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä 3 äî 5 ðîê³â, 
àáî ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà òîé ñàìèé ñòðîê / Ðàéîíí³, ðàéîíí³ ó ì³ñò³, ì³ñüê³ ÷è ì³ñüêðàéîíí³ ñóäè (ñóää³))

289 ч. 2. Ò³ ñàì³ ä³ї, â÷èíåí³ ïîâòîðíî àáî çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, àáî ïîºäíàí³ ç 
íàñèëüñòâîì, ùî íå º íåáåçïå÷íèì äëÿ æèòòÿ ÷è çäîðîâ’ÿ ïîòåðï³ëîãî, àáî ç ïîãðîçîþ çàñòîñóâàííÿ 
òàêîãî íàñèëüñòâà, àáî â÷èíåí³ ç ïðîíèêíåííÿì ó ïðèì³ùåííÿ ÷è ³íøå ñõîâèùå, àáî ÿêùî âîíè çàâäàëè 
çíà÷íîї ìàòåð³àëüíîї øêîäè.
(В³äïîâ³äàëüí³ñòü: Пîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä 5 äî 8 ðîê³â ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà àáî áåç òàêîї / Ðàéîíí³, 
ðàéîíí³ ó ì³ñò³, ì³ñüê³ ÷è ì³ñüê ðàéîíí³ ñóäè (ñóää³))

289 ч. 3. Ä³ї, ïåðåäáà÷åí³ ÷àñòèíàìè ïåðøîþ àáî äðóãîþ ö³ºї ñòàòò³, â÷èíåí³ îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ àáî 
ïîºäíàí³ ç íà ñèëüñòâîì, íåáåçïå÷íèì äëÿ æèòòÿ ÷è çäîðîâ’ÿ ïîòåð ï³ëîãî, àáî ç ïîãðîçîþ çàñòîñóâàííÿ 
òàêîãî íàñèëüñòâà, àáî ÿêùî âîíè çàâäàëè âåëèêîї ìàòåð³àëüíîї øêîäè.
(В³äïîâ³äàëüí³ñòü: Пîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä 7 äî 12 ðî ê³â ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà àáî áåç òàêîї / 
Ðàéîíí³, ðàéîíí³ ó ì³ñò³, ì³ñüê³ ÷è ì³ñüê ðàéîíí³ ñóäè (ñóää³))

290. Зíèùåííÿ, ï³äðîáêà àáî çàì³íà ³äåíòèô³êàö³éíîãî íî ìåðà, íîìåð³â äâèãóíà, øàñ³ àáî êóçîâà, àáî 
çàì³íà áåç äîçâîëó â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â íîìåðíîї ïàíåë³ ç ³äåí òè ô³êàö³éíèì íîìåðîì òðàíñïîðòíîãî 
çàñîáó.
(В³äïîâ³äàëüí³ñòü: 150–250 ÍÌÄÃ (2550–4250 ãðí) àáî âè ïðàâí³ ðîáîòè íà ñòðîê äî 2 ðîê³â, àáî 
îáìåæåííÿ âîë³ íà ñòðîê äî 3 ðîê³â / Ðà éîíí³, ðàéîíí³ ó ì³ñò³, ì³ñüê³ ÷è ì³ñüê ðàéîíí³ ñóäè (ñóää³))

291. Пîðóøåííÿ ÷èííèõ íà òðàíñïîðò³ ïðàâèë, ùî óáåçïå÷óþòü ðóõ, à òàêîæ ïðàâèë, íîðì ³ ñòàíäàðò³â 
âèãîòîâëåííÿ, ïåðå îáëàäíàííÿ, ðåìîíòó òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ÿêùî öå ñïðè÷èíèëî çàãèáåëü ëþäåé àáî 
³íø³ òÿæê³ íàñë³äêè.
(В³äïîâ³äàëüí³ñòü: 200–500 ÍÌÄÃ (3400–8500 ãðí) àáî âè ïðàâí³ ðîáîòè íà ñòðîê äî 2 ðîê³â, àáî 
îáìåæåííÿ âîë³ íà ñòðîê äî 5 ðîê³â, àáî ïî çáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê äî 5 ðîê³â / Ðà éîí í³, ðàéîíí³ ó ì³ñò³, 
ì³ñüê³ ÷è ì³ñüê ðàéîíí³ ñóäè (ñóää³))

1 ÍÌÄÃ – òóò ³ äàë³ – íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí.
2 Öèôðè â äóæêàõ ïîçíà÷àþòü ñóìó øòðàôó â ãðèâíÿõ çã³äíî ç ПКУ (ðîçä³ë ХХ (20), ï³äðîçä³ë 1 ïóíêò 5).
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НОВИЙ ПОРЯДОК ОГЛЯДУ ВОДІЇВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ  
З МЕТОЮ ВИЯВЛЕННЯ СТАНУ СП’ЯНІННЯ

13 лèстопада 2015 р. набула чèнності нова Інструкція про порядок вèявлення у воді¿в 
ТЗ ознак алкогольного, наркотèчного чè іншого сп’яніння або перебування під вплèвом 
лікарськèх препаратів, що знèжують увагу та швèдкість реакці¿ (Наказ МВС України 
та МОЗ України від 09.11.2015 № 1452/735).

Огляду на стан сп’яніння підлягають воді¿ ТЗ, щодо якèх у поліцейського є підставè 
вважатè, що вонè перебувають у стані алкогольного, наркотèчного чè іншого сп’яніння, 
під вплèвом лікарськèх препаратів, що знèжують увагу та швèдкість реакці¿, згідно з 
ознакамè, встановленèмè ÌОЗ та ÌÂС.

Огляд на стан сп’яніння проводиться:
1) поліцейськèм на місці зупèнкè ТЗ за допомогою спеціальнèх технічнèх засобів, до-

зволенèх до застосування ÌОЗ та Держспожèвстандартом; 
2) лікарем закладу охоронè здоров’я (у сільській місцевості за відсутності лікаря – 

фельдшером фельдшерсько-акушерського пункту, якèй пройшов спеціальну підготовку).
Ó разі відмовè водія ТЗ від проходження огляду на стан сп’яніння на місці зупèнкè ТЗ 

або його незгодè з результатамè огляду, проведеного поліцейськèм, такèй огляд про-
водèться в найблèжчому закладі охоронè здоров’я.

У разі скоєння ДТП, унаслідок якої є особи, що загинули або травмовані, про-
ведення огляду на стан сп’яніння учасників цієї пригоди є обов’язковим у закладі 
охорони здоров’я.

Перед проведенням огляду на стан сп’яніння поліцейський інформує особу, 
яка підлягає огляду на стан сп’яніння, про порядок застосування спеціального 
технічного засобу та на її вимогу надає сертифікат відповідності та свідоцтво про 
повірку робочого засобу вимірювальної техніки.

Огляд на стан сп’яніння на місці зупèнкè ТЗ проводèться в прèсутності двох свідків. 
(Не можуть бути залучені як свідки поліцейські або особи, щодо неупередженості яких 
є сумніви.)

Óстановлення стану алкогольного сп’яніння здійснюється на підставі огляду, якèй 
проводèться згідно з вèмогамè ціє¿ Інструкці¿ поліцейськèм з вèкорèстанням спеціаль-
нèх технічнèх засобів, показнèкè якèх після проведення тесту мають цèфровèй показ-
нèк більше 0,2 проміле алкоголю в крові.

З метою забезпечення достовірності результатів огляду воді¿в ТЗ, які мають бутè 
оглянуті в закладах охоронè здоров’я, поліцейськèй забезпечує доставку цèх осіб до 
найблèжчого закладу охоронè здоров’я не пізніше ніж протягом двох годèн з моменту 
вèявлення підстав для його проведення.

Результатè огляду на стан сп’яніння водія ТЗ, проведеного поліцейськèм, зазнача-
ються в акті огляду на стан алкогольного сп’яніння з вèкорèстанням спеціальнèх тех-
нічнèх засобів. Ó вèпадку встановлення стану сп’яніння результатè огляду, проведеного 
поліцейськèм, зазначаються у протоколі про адміністратèвне правопорушення, до яко-
го долучається акт огляду. Акт складається у двох прèмірнèках, одèн із якèх вручається 
водію, а другèй залèшається у поліцейського та/або долучається до протоколу про ад-
міністратèвне правопорушення.

Огляд може також проводèтèся в спеціально обладнанèх пересувнèх пунктах (авто-
мобілях), що належать закладам охоронè здоров’я і відповідають установленèм ÌОЗ 
вèмогам. Лікар (фельдшер) повèнен ознайомèтèся з документамè особè, яку оглядає. 
Âідсутність документів не може бутè прèчèною для відмовè у проведенні огляду на стан 
сп’яніння.

Проведення лабораторних досліджень на визначення наркотичного засобу 
або психотропної речовини обов’язкове.

За результатамè огляду на стан сп’яніння та лабораторнèмè дослідженнямè встанов-
люється діагноз, якèй вносèться до акту медèчного огляду.

Висновок щодо результатів медичного огляду особи на стан сп’яніння скла-
дається в усіх випадках безпосередньо після огляду особи у трьох примірниках: 
перший примірник видається під підпис поліцейському, який доставив дану осо-
бу на огляд, другий видається оглянутій особі, а третій залишається в закладі 
охорони здоров’я.
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Çã³äíî ç³ ñò. 307 Êîäåêñó Óêðà¿íè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ (äàë³ – ÊÓïÀÏ), 
øòðàô ïîâèíåí áóòè ñïëà÷åíèé ïîðóøíèêîì íå ï³çí³øå ÿê ÷åðåç ï’ÿòíàäöÿòü äí³â ç äíÿ âðó-
÷åííÿ éîìó ïîñòàíîâè ïðî íàêëàäåííÿ øòðàôó, à â ðàç³ îñêàðæåííÿ àáî âíåñåííÿ íà íå¿ ïî-
äàííÿ ïðîêóðîðà òàêî¿ ïîñòàíîâè – íå ï³çí³øå ÿê ÷åðåç ï’ÿòíàäöÿòü äí³â ç äíÿ ïîâ³äîìëåííÿ 
ïðî çàëèøåííÿ ñêàðãè àáî ïîäàííÿ áåç çàäîâîëåííÿ.

Ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ ñàìîñò³éíîãî çàðîá³òêó â îñ³á â³êîì â³ä ø³ñòíàäöÿòè äî â³ñ³ìíàäöÿòè ðîê³â, 
ÿê³ â÷èíèëè àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ, øòðàô ñòÿãóºòüñÿ ç áàòüê³â àáî îñ³á, ÿê³ ¿õ çàì³-
íþþòü.

Øòðàô, íàêëàäåíèé çà â÷èíåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, âíîñèòüñÿ 
ïîðóøíèêîì â óñòàíîâó áàíêó Óêðà¿íè.

Äëÿ òîãî ùîá ñïëàòèòè øòðàô, íåîáõ³äíî çâåðíóòèñÿ äî áóäü-ÿêî¿ óñòàíîâè áàíêó Óêðà¿íè, 
ìàþ÷è ïðè ñîá³ äîêóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óº îñîáó, ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä ô³çè÷íî¿ îñîáè òà êîï³þ 
ïðîòîêîëó ïðî àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ. Â óñòàíîâ³ áàíêó íåîáõ³äíî çàïîâíèòè êâè-
òàíö³þ ïðî ñïëàòó øòðàôó ó ñôåð³ çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó (çà ïîðóøåííÿ 
Ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó) â³äïîâ³äíî äî çðàçêà, ðîçðîáëåíîãî Äåïàðòàìåíòîì ÄÀ² ÌÂÑ òà 
ðîçì³ùåíîãî â óñ³õ óñòàíîâàõ áàíê³â.

Â ðåêâ³çèò³ êàñîâîãî äîêóìåíòà äëÿ ³äåíòèô³êàö³¿ îáë³êó òà êîíòðîëþ ïëàòåæ³â äî áþäæåòó 
çà êîäîì áþäæåòíî¿ êëàñèô³êàö³¿ 21081300 «Àäì³í³ñòðàòèâí³ øòðàôè ó ñôåð³ çàáåçïå÷åííÿ 
áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó» îáîâ’ÿçêîâî ïîòð³áíî áåç ïîìèëîê âêàçàòè ñåð³þ òà íîìåð 
ïðîòîêîëó ïðî àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ. 

Îïëàòà øòðàôó ó ñôåð³ çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó ìîæå áóòè çä³éñíåíà ÷åðåç 
²íòåðíåò, íà ñàéòàõ áàíê³â, ÿê³ íàäàþòü òàêó ìîæëèâ³ñòü, àáî çà äîïîìîãîþ áàíê³âñüêèõ ïëàò³æ-
íèõ êàðòîê ì³æíàðîäíèõ ïëàò³æíèõ ñèñòåì VISA òà MasterCard.

Ó ðàç³ íåñïëàòè ïðàâîïîðóøíèêîì øòðàôó ó ñòðîê, óñòàíîâëåíèé ÷àñòèíîþ ïåðøîþ 
ñòàòò³ 307 öüîãî Êîäåêñó, â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñò. 308 ÊÓïÀÏ, ïîñòàíîâà ïðî íàêëàäåííÿ øòðà-
ôó íàäñèëàºòüñÿ äëÿ ïðèìóñîâîãî âèêîíàííÿ äî â³ää³ëó äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè çà ì³ñ-
öåì ïðîæèâàííÿ ïîðóøíèêà, ðîáîòè àáî çà ì³ñöåçíàõîäæåííÿì éîãî ìàéíà â ïîðÿäêó, âñòà-
íîâëåíîìó çàêîíîì.

Ó ïîðÿäêó ïðèìóñîâîãî âèêîíàííÿ ïîñòàíîâè ïðî ñòÿãíåííÿ øòðàôó çà â÷èíåííÿ àä-
ì³í³ñòðàòèâíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ç ïðàâîïîðóøíèêà ñòÿãóþòüñÿ:

• ïîäâ³éíèé ðîçì³ð øòðàôó, âèçíà÷åíîãî ó â³äïîâ³äí³é ñòàòò³ öüîãî Êîäåêñó òà çàçíà÷åíîãî 
ó ïîñòàíîâ³ ïðî ñòÿãíåííÿ øòðàôó;

• âèòðàòè íà îáë³ê çàçíà÷åíèõ ïðàâîïîðóøåíü (ðîçì³ð âèòðàò íà îáë³ê ïðàâîïîðóøåíü 
âèçíà÷àºòüñÿ Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè).

Êîäè òà ë³òåðîñïîëóêè, ùî âèçíà÷àþòü 
àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíó íàëåæí³ñòü ÒÇ

Íàëåæí³ñòü
Êîä / ë³òåðîñïîëóêà

Íàëåæí³ñòü
Êîä / ë³òåðîñïîëóêà

ç 1995 
ïî 2004

ç 
2004 íîâ³ ç 1995 

ïî 2004
ç 

2004 íîâ³

ÀÐ Êðèì 01 ÀÊ ÊÊ Ìèêîëà¿âñüêà îáë. 15 ÂÅ ÍÅ
Â³ííèöüêà îáë. 02 ÀÂ ÊÂ Îäåñüêà îáë. 16 ÂÍ ÍÍ
Âîëèíñüêà îáë. 03 ÀÑ ÊÑ Ïîëòàâñüêà îáë. 17 Â² Í²
Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáë. 04 ÀÅ ÊÅ Ð³âíåíñüêà îáë. 18 ÂÊ ÍÊ
Äîíåöüêà îáë. 05 ÀÍ ÊÍ Ñóìñüêà  îáë. 19 ÂÌ ÍÌ
Æèòîìèðñüêà îáë. 06 ÀÌ ÊÌ Òåðíîï³ëüñüêà îáë. 20 ÂÎ ÍÎ
Çàêàðïàòñüêà îáë. 07 ÀÎ ÊÎ Õàðê³âñüêà îáë. 21 ÀÕ ÊÕ
Çàïîð³çüêà îáë. 08 ÀÐ ÊÐ Õåðñîíñüêà îáë. 22 ÂÒ ÍÒ
²âàíî-Ôðàíê³âñüêà îáë. 09 ÀÒ ÊÒ Õìåëüíèöüêà îáë. 23 ÂÕ ÍÕ
Êè¿âñüêà îáë. 10 À² Ê² ×åðêàñüêà îáë. 24 ÑÀ ²À
ì³ñòî Êè¿â 11 ÀÀ ÊÀ ×åðí³ã³âñüêà îáë. 25 ÑÂ ²Â
Ê³ðîâîãðàäñüêà îáë. 12 ÂÀ ÍÀ ×åðí³âåöüêà îáë. 26 ÑÅ ²Å
Ëóãàíñüêà îáë. 13 ÂÂ ÍÂ ì³ñòî Ñåâàñòîïîëü 27 ÑÍ ²Í
Ëüâ³âñüêà îáë. 14 ÂÑ ÍÑ Çàãàëüíîäåðæàâíèé ²²

ПОРЯДОК СПЛАТИ ШТРАФІВ ЗА ПОРУШЕННЯ ПДР

Штраф має бутè сплаченèй порушнèком не пізніш як через п’ятнадцять днів з дня 
вручення йому постановè про накладення штрафу, крім вèпадків, передбаченèх статтею 
300-1 цього Кодексу, а в разі оскарження тако¿ постановè – не пізніш як через п’ятнадцять 
днів з дня повідомлення про залèшення скаргè без задоволення. Ó разі відсутності само-
стійного заробітку в осіб віком від шістнадцятè до вісімнадцятè років, які вчèнèлè адміні-
стратèвне правопорушення, штраф стягується з батьків або осіб, які ¿х замінюють. 

Штраф, накладений за вчинення адміністративного правопорушення, вносить-
ся порушником в установу банку України, за винятком штрафу, що стягується 
на місці вчинення правопорушення, якщо інше не встановлено законодавством 
України.

Для того щоб сплатèтè штраф, необхідно звернутèся до будь-яко¿ установè банку 
Óкра¿нè, маючè прè собі документ, що засвідчує особу, ідентèфікаційнèй код фізèчно¿ 
особè та копію протоколу про адміністратèвне правопорушення. Â установі банку 
необхідно заповнèтè квèтанцію про сплату штрафу у сфері забезпечення безпекè 
дорожнього руху (за порушення Правèл дорожнього руху) відповідно до зразка, 
розробленого Департаментом ДАІ ÌÂС та розміщеного в усіх установах банків.

Â реквізèті касового документа для ідентèфікаці¿ обліку та контролю платежів до 
бюджету за кодом бюджетно¿ класèфікаці¿ 21081300 «Адміністратèвні штрафè у сфері 
забезпечення безпекè дорожнього руху» обов’язково потрібно без помилок вказати 
серію та номер протоколу про адміністративне правопорушення.

Оплата штрафу у сфері забезпечення безпекè дорожнього руху може бутè здійснена 
через Інтернет, на сайтах банків, які надають таку можлèвість, або за допомогою 
банківськèх платіжнèх карток міжнароднèх платіжнèх сèстем VISA та MasterCard.

У разі несплати правопорушником штрафу у строк, установленèй частèною першою 
статті 307 цього Кодексу, постанова про накладення штрафу надсèлається для прèмусово-
го вèконання до відділу державно¿ вèконавчо¿ службè за місцем прожèвання порушнèка, 
роботè або за місцезнаходженням його майна в порядку, встановленому законом. 

Ó порядку прèмусового вèконання постановè про стягнення штрафу за вчèнення ад-
міністратèвного правопорушення з правопорушнèка стягується: 
•	 подвійнèй розмір штрафу, вèзначеного у відповідній статті цього Кодексу та зазна-

ченого у постанові про стягнення штрафу; 
•	 вèтратè на облік зазначенèх правопорушень. Розмір вèтрат на облік правопорушень 

вèзначається Кабінетом Ìіністрів Óкра¿нè.
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Друк офсетнèй. 

Обл.-вèд. арк. 7,2. Óм. друк. арк. 3,6 + 1,68 вкл. 
Âèд. код Ó0040Ó. Наклад 8000 пр. Зам. №

Âèдавнèцтво ТОÂ «ÓКРСПЕÖÂИДАÂ».  
01014, м. Кè¿в, вул. Звірèнецька, 63.

Свідоцтво суб’єкта вèдавнèчо¿ справè  
ДК № 4655 від 15.11.2013 р.

Âіддруковано в ТОÂ «ПОЛІПРІНТ».
м. Кè¿в, вул. Лугова, 1-а.

З питань реалізації звертатися до наших партнерів:

у Кèєві – (044) 221-71-07, тел./факс: (044) 456-40-21; (073) 481-23-30,  
                   (097) 502-68-22 (кнèжковèй рèнок «Петрівка»); 
Харкові – (057) 727-70-80; Білій Öеркві – (04563) 3-38-90;  
Âіннèці – (0432) 55-61-10, 27-70-08; 
Дніпрі – (056) 785-01-74, 789-06-24;  
Жèтомèрі – (0412) 41-27-95, 44-81-82;  
Івано-Франківську – (067) 343-11-37; Крèвому Розі – (056) 401-27-11;  
Луцьку – (067) 370-10-23, (0332) 73-01-59;  Львові – (032) 244-14-36;  
Ìèколаєві – (0512) 67-01-38; Одесі – (067) 551-10-79;   
Тернополі – (0352) 49-58-36; Хмельнèцькому – (0382) 70-63-16, 76-21-17;  
Черкасах – (0472) 51-22-51, 36-72-14; 
Чернівцях – (096) 677-13-13, (066) 087-41-06 («Калèнівськèй рèнок»);  
Чернігові – (0462) 93-14-30.

«Кнèга поштою»: 61045 Харків, а/с 3355.  
Тел. (057) 727-70-90, (067) 546-53-73.  

E-mail: pochta@ranok.com.ua;  
www.ranok.com.ua




