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ІНСТРУКЦІЯ № 37
Правила поведінки при переході вулиць, доріг. При переїзді на всіх видах
транспорту.
(із внесеними змінами).
1.Загальні положення
1.1. Зміни в інструкцію внесені згідно з листом Міністерства освіти і науки України
від 09.12.2020р №5.1/44-20 та постановою Кабінету Міністрів України від 11
листопада 2020 року № 1105 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 10 жовтня 2001 року» стосовно Правил дорожнього руху. 1.2. Ця
Інструкція відповідно до Закону України «Про дорожній рух» встановлює єдиний
порядок дотримання Правил дорожнього руху на всій території України.
1.3. Учасники дорожнього руху зобов'язані знати й неухильно виконувати вимоги цих
Правил, а також бути взаємно ввічливими.
1.4. Дії або бездіяльність учасників дорожнього руху та інших осіб не повинні
створювати небезпеку чи перешкоду для руху, загрожувати життю або здоров'ю
громадян, завдавати матеріальних збитків.
1.5.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.
2.Обов’язки і права пішоходів
2.1. Пішоходи повинні рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках, тримаючись
правого боку.
Якщо немає тротуарів, пішохідних доріжок або пересуватися по них неможливо,
пішоходи можуть рухатися велосипедними доріжками, тримаючись правого боку і не
утруднюючи рух на велосипедах, або в один ряд узбіччям, тримаючись якомога
правіше, а у разі його відсутності або неможливості рухатися по ньому - по краю
проїзної частини назустріч руху транспортних засобів. При цьому треба бути
обережним і не заважати іншим учасникам дорожнього руху.
2.2. . За межами населених пунктів пішоходи, які рухаються узбіччям чи краєм
проїзної частини, повинні йти назустріч руху транспортних засобів.
Особи, які рухаються узбіччям чи краєм проїзної частини в кріслах колісних без
двигуна, ведуть мотоцикл, мопед або велосипед, повинні пересуватися в напрямку
руху транспортних засобів.
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2.3. У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються
проїзною частиною чи узбіччям, повинні використовувати світлоповертальні
елементи (стрічку, наклейку, жилет тощо) або бути в одязі, який має
світлоповертальні елементи, для своєчасного їх виявлення іншими учасниками
дорожнього руху.
2.4. . Рух організованих груп людей по дорозі дозволяється тільки в напрямку руху
транспортних засобів колоною не більш як по чотири особи в ряду за умови, що
колона не займає більше половини ширини проїзної частини одного напрямку руху.
Попереду і позаду колони на відстані 10-15 м з лівого боку повинні бути
супровідники з червоними прапорцями, а у темну пору доби та в умовах недостатньої
видимості - із засвіченими ліхтарями: спереду - білого кольору, позаду - червоного.
2.5. . Організовані групи дітей дозволяється водити тільки по тротуарах і пішохідних
доріжках, а коли їх немає - по узбіччю дороги у напрямку руху транспортних засобів
колоною, але тільки у світлу пору доби і лише в супроводі дорослих.
2.6. Пішоходи повинні переходити проїзну частину по пішохідних переходах, у тому
числі підземних і надземних, а у разі їх відсутності - на перехрестях по лініях
тротуарів або узбіч.
2.7. . Якщо в зоні видимості немає переходу або перехрестя, а дорога має не більше
трьох смуг руху для обох його напрямків, дозволяється переходити її під прямим
кутом до краю проїзної частини в місцях, де дорогу добре видно в обидва боки, і
лише після того, як пішохід упевниться у відсутності небезпеки.
2.8. У місцях, де рух регулюється, пішоходи повинні керуватися сигналами
регулювальника або світлофора.
У таких місцях пішоходи, які не встигли закінчити перехід проїзної частини дороги
одного напрямку, повинні перебувати на острівці безпеки або лінії, що розділяє
транспортні потоки протилежних напрямків, а у разі їх відсутності - на середині
проїзної частини і можуть продовжити перехід лише тоді, коли це буде дозволено
відповідним сигналом світлофора чи регулювальника та переконаються в безпеці
подальшого руху
2.9. Перед виходом на проїзну частину з-за транспортних засобів, що стоять, та будьяких об'єктів, що обмежують оглядовість, пішоходи повинні впевнитись у відсутності
транспортних засобів, що наближаються.
2.10. Чекати транспортний засіб пішоходи повинні на тротуарах, посадкових
майданчиках, а якщо вони відсутні, - на узбіччі, не створюючи перешкод для
дорожнього руху.
2.11. . На трамвайних зупинках, не обладнаних посадковими майданчиками,
пішоходам дозволяється виходити на проїзну частину лише з боку дверей і тільки
після зупинки трамвая.
Після висадки з трамвая необхідно залишити проїзну частину не затримуючись.
2.12. У разі наближення транспортного засобу з увімкненим проблисковим маячком
червоного та (або) синього кольору і (або) спеціальним звуковим сигналом пішоходи
повинні утриматися від переходу проїзної частини або негайно залишити її.
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2.13. Пішоходам дозволяється рухатися у житловій та пішохідній зоні як по
тротуарах, так і по проїзній частині. Пішоходи мають перевагу перед транспортними
засобами, але не повинні створювати безпідставних перешкод для їхнього руху.
3. Пішоходам забороняється:
а) виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та
інших учасників руху;
б) раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний
перехід;
в) допускати самостійний, без нагляду дорослих, вихід дітей дошкільного віку на
проїзну частину;
г) переходити проїзну частину поза пішохідним переходом, якщо є розділювальна
смуга або дорога має чотири і більше смуг для руху в обох напрямках, а також у
місцях, де встановлено огородження;
ґ) затримуватися і зупинятися на проїзній частині, якщо це не пов'язано із
забезпеченням безпеки дорожнього руху;
д) рухатися по автомагістралі чи дорозі для автомобілів, за винятком пішохідних
доріжок, місць стоянки і відпочинку.
4. У разі причетності пішохода до дорожньо-транспортної пригоди він повинен
надати можливу допомогу потерпілим, записати прізвища та адреси очевидців,
повідомити орган чи уповноважений підрозділ Національної поліції про пригоду,
необхідні дані про себе і перебувати на місці до прибуття поліцейських.
5. Пішохід має право:
а) на перевагу під час переходу проїзної частини позначеними нерегульованими
пішохідними переходами, а також регульованими переходами за наявності на те
відповідного сигналу регулювальника чи світлофора;
б) вимагати від органів виконавчої влади, власників автомобільних доріг, вулиць і
залізничних переїздів створення умов для забезпечення безпеки дорожнього руху.
6.Як правильно переходити дорогу:
 Можна переходити лише на зелене світло світлофору або переходом:
пішохідним, підземним чи надземним; усі інші варіанти є дуже небезпечними;
 потрібно крокувати швидко і впевнено, але ні в якому разі не бігти!
 Перед переходом подивитися наліво і направо (навіть, якщо переходите на
зелене світло);
 Не можна розмовляти: розмову продовжуємо, коли перейшли дорогу;
 Не можна переїжджати дорогу. Потрібно встати із транспортного засобу та йти.
Велосипед, самокат чи санки потрібно котити поруч.
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6. Особи, які рухаються в кріслах колісних, мають право:
а) рухатися по тротуарах, пішохідних або велосипедних доріжках із швидкістю
пішохода;
б) рухатися по краю проїзної частини дороги, вулиці чи узбіччю;
в) особи, які рухаються в кріслах колісних із швидкістю пішохода по тротуарах,
пішохідних або велосипедних доріжках, мають право на переважне перетинання
проїзної частини дороги по позначених пішохідних переходах. Під час руху вони
повинні виконувати вимоги цих Правил, що стосуються обов’язків пішоходів і не
суперечать вимогам цього розділу.
г) особи, які рухаються в кріслах колісних по краю проїзної частини дороги, вулиці чи
узбіччю, повинні пересуватися в напрямку руху транспортних засобів по правій
крайній смузі, поворот ліворуч та розворот дозволяються на дорогах з однією смугою
для руху в кожному напрямку і без трамвайної колії посередині. Під час руху вони
повинні виконувати вимоги цих Правил, що стосуються обов’язків велосипедистів і
не суперечать вимогам цього розділу.
7. Особи, які рухаються в кріслах колісних, зобов’язані:
а) використовувати технічно справні та належним чином обладнані крісла колісні;
б) не перевозити вантажі, що заважають керуванню;
в) не буксирувати причепи;
г) не перевозити пасажирів.
Крісла колісні повинні бути обладнані світловідбивними пристроями, а під час
руху в темний час доби по краю проїзної частини дороги, вулиці чи узбіччю зовнішніми світловими приладами.
8.Обов’язки і права пасажирів.
1) Пасажири, користуючись транспортним засобом, повинні:
а) сидіти або стояти (якщо це передбачено конструкцією транспортного засобу) в
призначених для цього місцях, тримаючись за поручень або інше пристосування;
б) під час пересування на транспортному засобі, користуватися засобами пасивної
безпеки (підголовниками, ременями безпеки, де їх установка передбачена
конструкцією) (крім пасажирів з інвалідністю, фізіологічні особливості яких
унеможливлюють користування ременями безпеки), а на мотоциклі і мопеді - в
застебнутому мотошоломі;
в) не забруднювати проїзну частину та смугу відведення автомобільних доріг;
г) не створювати своїми діями загрози безпеці дорожнього руху;
2) Пасажирам забороняється:
а) під час руху відвертати увагу водія від керування транспортним засобом та
заважати йому в цьому;
б) відчиняти двері транспортного засобу, не переконавшись, що він зупинився біля
тротуару, посадкового майданчика, краю проїзної частини чи на узбіччі;
в) перешкоджати зачиненню дверей та використовувати для їзди підніжки і виступи
транспортних засобів;
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г) під час руху стояти в кузові вантажного автомобіля, сидіти на бортах або в не
обладнаному для сидіння місці.
9. Вимоги до велосипедистів.
9.1. Рухатися по дорозі на велосипедах дозволяється особам, які досягли 14-річного
віку.
9.2. Велосипедист має право керувати велосипедом, який обладнаний звуковим
сигналом та світлоповертачами: спереду - білого кольору, по боках - оранжевого,
позаду - червоного. Для руху в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості на
велосипеді повинен бути встановлений та увімкнений ліхтар (фара).
9.3. Велосипедисти, рухаючись групами, повинні їхати один за одним, щоб не
заважати іншим учасникам дорожнього руху.
Колона велосипедистів, що рухається по проїзній частині, повинна бути розділена на
групи (до 10 велосипедистів у групі) з дистанцією руху між групами 80-100 м.
9.4. Велосипедист може перевозити лише такі вантажі, які не заважають керувати
велосипедом і не створюють перешкод іншим учасникам дорожнього руху.
9.5. Якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу поза перехрестям, велосипедисти
зобов'язані дати дорогу іншим транспортним засобам, що рухаються по дорозі.
9.6. Велосипедисту забороняється:
а) керувати велосипедом з несправним гальмом, звуковим сигналом, а в темну пору
доби і в умовах недостатньої видимості - з вимкненим ліхтарем (фарою) чи без
світлоповертачів;
б) рухатися по автомагістралях і дорогах для автомобілів, а також по проїзній частині,
коли поряд облаштовано велосипедну доріжку;
в) рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках (крім дітей до 7 років на дитячих
велосипедах під наглядом дорослих);
г) під час руху триматися за інший транспортний засіб;
ґ) їздити, не тримаючись за руль, та знімати ноги з педалей (підніжок);
д) перевозити пасажирів на велосипеді (за винятком дітей до 7 років, які перевозяться
на додатковому сидінні, обладнаному надійно закріпленими підніжками);
е) буксирувати велосипеди;
є) буксирувати причеп, не передбачений для експлуатації з велосипедом.
9.7. Велосипедисти повинні виконувати вимоги цих Правил, що стосуються водіїв
або пішоходів і не суперечать вимогам цього розділу.

Узгоджено:
Інженер з охорони праці

Сава Н.С.
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