Правила дорожнього руху
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.  Ці Правила відповідно до Закону України «Про до
рожній рух» встановлюють єдиний порядок дорожнього
руху на всій території України. Інші нормативні акти, що
стосуються особливостей дорожнього руху (перевезення
спеціальних вантажів, експлуатація транспортних засобів
окремих видів, рух на закритій території тощо), повинні
ґрунтуватися на вимогах цих Правил (мал. 1).
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шкоду для руху, загрожувати життю або здоров’ю грома
дян, завдавати матеріальних збитків.
Особа, яка створила такі умови, зобов’язана негай
но вжити заходів до забезпечення безпеки дорожнього
руху на цій ділянці дороги та вжити всіх можливих захо
дів до усунення перешкод (мал. 5), а якщо це неможливо,
попередити про них інших учасників дорожнього руху,
повідомити уповноважений підрозділ Національної по
ліції, власника дороги або уповноважений ним орган.
5

повідомити:
- «102» поліцію
- власника дороги
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1.2.  В Україні установлено правосторонній рух тран
спортних засобів (мал. 2).

ліва сторона

права сторона

1.6.  Використовувати дороги не за їх призначенням
дозволяється з урахуванням вимог статей 36–38 Закону
України «Про автомобільні дороги».
1.7.  Водії, пішоходи та пасажири зобов’язані бути
особливо уважними до таких категорій учасників дорож
нього руху, як діти (мал. 6), люди похилого віку та особи
з явними ознаками інвалідності.
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1.3.  Учасники дорожнього руху зобов’язані знати й
неухильно виконувати вимоги цих Правил, а також бути
взаємно ввічливими (мал. 3).
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1.4.  Кожний учасник дорожнього руху має право роз
раховувати на те, що й інші учасники виконують ці Пра
вила (мал. 4).

1.8.  Обмеження в дорожньому русі, крім передбаче
них цими Правилами, можуть бути запроваджені в уста
новленому законодавством порядку.
1.9.  Особи, які порушують ці Правила, несуть відпові
дальність згідно із законодавством (мал. 7).
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1.5.  Дії або бездіяльність учасників дорожнього руху
та інших осіб не повинні створювати небезпеку чи пере

1.10. Терміни, що наведені у цих Правилах, мають та
ке значення:
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автобус – автомобіль з кількістю місць для сидіння
більше дев’яти з місцем водія включно, який за своєю
конструкцією та обладнанням призначений для переве
зення пасажирів та їх багажу із забезпеченням необхід
ного комфорту та безпеки (мал. 8);
кількість місць для сидіння більше 9
з місцем водія включно
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автомагістраль – автомобільна дорога (мал. 9), що:
– спеціально побудована і призначена для руху тран
спортних засобів, не призначена для в’їзду на прилеглу
територію або виїзду з неї;
– має для кожного напрямку руху окремі проїзні
частини, відокремлені одна від іншої розділювальною
смугою;
– не перетинає на одному рівні інші дороги, залізничні
і трамвайні колії, пішохідні і велосипедні доріжки, шля
хи проходу тварин, має огородження на узбіччях і розді
лювальній смузі та обгороджена сіткою;
– позначена дорожнім знаком 5.1;

г
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Елементи дороги в населених пунктах: а) проїзна частина;
б) трамвайне полотно; в) тротуар; г) газон
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Основні елементи дороги поза населеними пунктами:
а – розділювальна смуга; б – проїзна частина для руху в
одному напрямку; в – узбіччя; г – кювет; д – обріз; е – смуга
відведення; є – смуга руху; ж – край проїзної частини
9
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автомобільна дорога, вулиця (дорога) — частина
території, зокрема в населеному пункті, з усіма розта
шованими на ній спорудами (мостами, шляхопровода
ми, естакадами, надземними і підземними пішохідними
переходами) та засобами організації дорожнього руху,
призначена для руху транспортних засобів і пішохо
дів та обмежена по ширині зовнішнім краєм тротуарів
(мал. 10) чи краєм смуги відводу (мал. 11). Цей термін
включає також спеціально побудовані тимчасові дороги,
крім довільно накатаних доріг (колій);
автомобільні дороги державного значення – автомо
більні дороги загального користування, до яких належать
міжнародні, національні та регіональні автомобільні до
роги, які позначені відповідними дорожніми знаками;
автопоїзд (транспортний состав) (мал. 12) – механічний транспортний засіб, що з’єднаний з одним
або кількома причепами за допомогою зчіпного пристрою;

26

ì

безпечна дистанція (мал. 13) – відстань до транспорт
ного засобу, що рухається попереду по тій самій смузі, яка
у разі його раптового гальмування або зупинки дасть мож
ливість водієві транспортного засобу, що рухається позаду,
запобігти зіткненню без здійснення будь-якого маневру;
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безпечний інтервал (мал. 13) – відстань між бокови
ми частинами транспортних засобів, що рухаються, або
між ними та іншими об’єктами, за якої гарантована без
пека дорожнього руху;
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Дистанція та інтервал: а) інтервал, б) дистанція.

безпечна швидкість – швидкість, за якої водій
має змогу безпечно керувати транспортним засо
бом та контролювати його рух у конкретних дорожніх
умовах;
буксирування – переміщення одним транспортним засо
бом іншого транспортного засобу, яке не належить до екс
плуатації автопоїздів (транспортних составів), на жорст
кому (мал. 14) чи гнучкому зчепленні (мал. 15) або способом
часткового навантаження на платформу чи на спеціальне
опорне пристосування (мал. 16);

велосипедна доріжка – ви
конана в межах дороги чи поза
нею доріжка з покриттям, що
призначена для руху на вело
сипедах і позначена дорожнім
знаком 4.12 (мал. 19);
видимість у напрямку руху –
максимальна відстань, на якій
з місця водія можна чітко роз
пізнати межі елементів дороги
та розміщення учасників руху,
що дає змогу водієві орієнтуватися під час
керування транспортним засобом, зокре
ма для вибору безпечної швидкості та здій
снення безпечного маневру;

4.12
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вимушена зупинка (мал. 20) — припинення руху
транспортного засобу через його технічну несправність чи небезпеку, яка спричинена вантажем, який
перевозиться, станом учасника дорожнього руху, появою перешкоди для руху;
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вантажний автомобіль (мал. 17) – автомобіль, який
за своєю конструкцією та обладнанням призначений для
перевезення вантажів;
велосипед – транспортний засіб, крім інвалідних ко
лясок, що приводиться в рух мускульною силою людини,
яка знаходиться на ньому;
велосипедист – особа, яка керує велосипедом
(мал. 18);
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T

випередження (мал. 21) – рух транспортного засо
бу із швидкістю, що перевищує швидкість попутного
транспортного засобу, що рухається поряд по суміж
ній смузі;
Випередження
виконується
без виїзду на смугу
зустрічного руху

ні дороги, довжина транспортного засобу) та щодо на
вантаження (фактична маса, осьове навантаження), яка
проводиться відповідно до встановленого порядку на
стаціонарних або пересувних пунктах габаритно-вагово
го контролю;
26

кт вого
Пун-ваго
тно лю
ари тро
габ кон
T

>0,

21

>0,

4м

власник транспортного засобу — фізична або юри
дична особа, яка володіє майновими правами на тран
спортний засіб, що під
тверджується відповідними
документами (мал. 22);
водій – особа, яка керує
транспортним засобом і має
посвідчення водія (посвідчення тракториста-маши
22
ніс
та, тимчасовий дозвіл
на право керування транспортним засобом, тимчасовий
талон на право керування транспортним засобом) від
повідної категорії (мал. 23). Водієм також є особа, яка на
вчає керуванню транспортним засобом, перебуваючи безпо
середньо в транспортно
му засобі (мал. 24);

4м

газон (мал. 27) — ділянка однорідної території
із дерновим покривом, який штучно створюється
шляхом посіву і вирощування дерноутворювальних
трав (переважно багаторічних злаків) або одернування;
27

Газон

Газон

24

гальмовий шлях – відстань, що проходить тран
спортний засіб під час екстреного гальмування з почат
ку здійснення впливу на механізм керування гальмовою
системою (педаль, рукоятку) (мал. 28) до місця його зу
пинки;
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1 – початок здійснення
впливу;
2 – спрацювання ГС
і зниження швидкості;
3 – повна зупинка

габаритно-ваговий контроль – перевірка габаритних
і вагових параметрів транспортного засобу (в тому чис
лі механічного транспортного засобу), причепу (мал. 25)
і вантажу (мал. 26) на предмет відповідності встановле
ним нормам щодо габаритів (ширина, висота від поверх
габ
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головна дорога – дорога з покриттям відносно ´рун
тової (мал. 29) або та, що позначається знаками 1.22,
1.23.1–1.23.4 і 2.3. Наявність на другорядній дорозі
покриття безпосередньо перед перехрестям не прирів
нює її за значенням до перехрещуваної (мал. 30);
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вимоги звільнити займану смугу руху), якщо це може
примусити інших учасників дорожнього руху, які ма
ють перевагу (мал. 32), змінити напрямок руху або
швидкість;
денні ходові вогні – зовнішні світлові прилади
білого кольору, передбачені конструкцією транспортного засобу, установлені спереду транспортного засобу і призначені для покращення видимості транспортного засобу під час його руху у
світлий час доби;
дозволена максимальна маса – маса спорядже
ного транспортного засобу з вантажем, водієм і
пасажирами, що встановлена технічною характе
ристикою транспортного засобу як максимально до
пустима;
дозволена максимальна маса автопоїзда – це
сума дозволеної максимально допустимої маси кож
ного транспортного засобу, що входить до складу ав
топоїзда (мал. 33);
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ma – маса тягача;
mb – маса причепа;
m – маса автопоїзда
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дати дорогу – вимога до учасника дорожнього руху
не продовжувати або не відновлювати рух, не здій
снювати будь-яких маневрів (мал. 31) (за винятком

дорожньо-транс
портна пригода –
подія, що сталася
під час руху тран
спортного
засобу,
внаслідок якої заги
нули (мал. 34) або
поранені люди (мал. 35) чи завдані матеріальні збитки
(мал. 36, 37);
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дорожні роботи (мал. 38) – роботи, пов’язані з будів
ництвом, реконструкцією, ремонтом чи утриманням ав
томобільної дороги (вулиці), штучних споруд, споруд
дорожнього водовідводу, інженерного облаштування,
встановленням (ремонтом, заміною) технічних засобів
організації дорожнього руху;
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