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Правила поведінки на дорозі

Ілюстрації з відкритих інтернет-джерел.  

Цей документ є легким для читання описом 

повного тексту правил поведінки на дорозі.

Вам потрібно читати повний текст, якщо хочете 

дізнатися усі правила поведінки на дорозі.

Повна назва документа «Правила дорожнього 

руху», затверджені постановою Кабінету 

Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306

Повний текст документа можна знайти 

на офіційному вебсайті Верховної Ради України 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-

%D0 %BF#Text

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-%D0%BF#Text
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1. Про що цей документ

Цей документ називається «Правила 

поведінки на дорозі».

Цей документ розповідає, як усі люди повинні 

поводитися на дорозі.

Правила поведінки на дорозі написано 

для людей всієї України.

Правила поведінки на дорозі написані 

для пішоходів і водіїв.

Усі люди повинні знати правила поведінки 

на дорозі.

Усі люди повинні бути дуже уважними 

на дорозі і біля дороги.

Якщо не дотримуватися Правил поведінки 

на дорозі, може статися аварія.

Якщо не дотримуватись Правил поведінки 

на дорозі, тебе може оштрафувати поліція.
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2. Важливі слова для пішоходів
Ти можеш бути пішоходом.

Тобі важливо знати слова для пішоходів.

Слова для пішоходів допоможуть краще знати Правила поведінки 

на дорозі.

Пішохід – людина, яка йде пішки по вулиці чи 

по тротуару.

Пішохід може переходити дорогу 

по пішохідному переходу.

Пасажир – людина, яка їде в транспортному 

засобі.

Пасажир тільки їде.

Керує транспортним засобом водій.

Житлова зона – частина міста чи села, де 

живуть і ходять люди.

У житловій зоні багато будинків, де живуть 

люди.

У житловій зоні люди можуть ходити 

по тротуару і по вулиці.

Житлову зону позначають знаком на картинці.

Тротуар – край дороги, по якому ходять 

пішоходи.

Тротуар завжди знаходиться біля дороги.
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Пішохідний перехід – частина дороги, по якій 

пішоходи переходять дорогу.

Пішохідний перехід позначають дорожніми 

знаками, зеброю, світлофорами.

Пішохідний перехід – це частина дороги.

Регульований пішохідний перехід – 

пішохідний перехід, на якому є регулювальник 

або світлофор для пішоходів.

Світлофор для пішоходів має тільки зелений 

і червоний кольори.

Пішохідний перехід може не мати 

регулювання, а тільки знак.

Нерегульований пішохідний перехід – 

пішохідний перехід без регулювальника 

та без світлофорів.

Світлофори можуть зламатись, і перехід стає 

нерегульованим.

На нерегульованих пішохідних переходах 

часто є зебра – білі смуги.

Регулювальник – поліцейський 

у спеціальному одязі.

Регулювальник дозволяє і забороняє рухатись 

машинам і пішоходам.

У регулювальника є жезл та свисток.
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Водій – людина за кермом транспортного 

засобу.

Водій керує транспортним засобом і має 

посвідчення водія.

Проїзна частина – частина дороги, по якій 

їдуть тільки транспортні засоби.

Узбіччя – край дороги.

Узбіччя відділене від дороги білою лінією чи 

огорожею.

На узбіччі можуть зупинятися транспортні 

засоби.

По узбіччю можуть їхати мопеди 

та велосипеди.

По узбіччю можуть іти пішоходи.

Транспортний засіб – це вантажівка, 

легковий автомобіль, автобус, мотоцикл, 

трамвай.

Транспортні засоби потрібні для перевезення 

людей і вантажів.
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Легковий автомобіль – транспортний засіб, 

у якому може їхати мало людей.

У легковому автомобілі може їхати менше 

дев’яти людей – вісім чи менше пасажирів 

і водій.

 

Маршрутні транспортні засоби – маршрутні 

транспортні засоби мають свій маршрут 

і спеціальні місця висадки людей.

Маршрутними засобами є автобуси, 

мікроавтобуси, тролейбуси, трамваї і таксі.

Мопед – транспортний засіб на двох колесах.

Мопед має слабкий двигун.

Мотоцикл – транспортний засіб на двох 

колесах.

Мотоцикл має сильний двигун.

Мотоцикли дуже важкі.

Вантажний автомобіль – транспортний засіб, 

який перевозить великі вантажі.

Такий автомобіль ще називають вантажівкою.

Поруч з вантажівкою треба бути обережними.
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Рейковий транспортний засіб – поїзд 

та трамвай.

Поїзд ще називають потяг.

Поїзд їде по рейках.

Трамвай їде по трамвайній колії.

Інвалідне крісло – крісло для руху людей 

з інвалідністю.

Інвалідне крісло використовують люди, які 

не можуть ходити через хворобу.

Перехрестя – місце перетину доріг.

На перехрестях треба бути дуже обережними.

Дорожньо-транспортна пригода, або ДТП – 

аварія. Люди можуть загинути чи отримати 

поранення в дорожньо-транспортній пригоді.

Транспортні засоби можуть поламатися через 

дорожньо-транспортну пригоду.
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Зупинка – місце, де транспортний засіб 

зупиняється.

Під час зупинки люди можуть вийти 

з транспортного засобу або увійти 

до транспортного засобу.

Перевага – право водія транспортного 

засобу чи пішохода рухатися першим у разі 

зустрічі з іншим транспортним засобом.

Перевага не залежить від виду транспортного 

засобу.

Перевага може бути у пішоходів.

У пішоходів є перевага на нерегульованих 

пішохідних переходах із зеброю.

У пішоходів є перевага в житловій зоні.
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3. Правила поведінки на дорозі

Обов’язки і права пішоходів

Ти можеш бути пішоходом.

Пішоходи ходять по вулицях, тротуарах 

і можуть переходити дорогу по пішохідному 

переходу.

Пішоходи повинні ходити по тротуару біля 

дороги.

На дорозі без тротуарів пішоходи повинні 

йти назустріч машинам. Пішохід може йти 

по правому боку дороги, якщо несе щось 

велике.

Людина може їхати по правому боку дороги, 

якщо людина їде в інвалідному кріслі.

Люди в інвалідних кріслах повинні їхати в тому 

напрямку, в якому їдуть машини.

Уночі чи ввечері пішоходам краще мати 

на собі одяг, який відбиває світло.

Частинами одягу можуть бути стрічка, 

наклейка та жилет, які відбивають світло.
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Пішоходи повинні переходити дорогу через 

пішохідні переходи.

На пішохідному переході пішохід повинен бути 

дуже обережним.

Може бути, що дорога без пішохідного 

переходу. 

На дорозі без пішохідного переходу пішохід 

може перейти дорогу на перехресті.

Пішохід повинен точно розуміти, 

що транспортні засоби його пропускають.

Виходити на дорогу потрібно обережно.

Подивись по боках.

Пішоходам дозволено ходити в житловій 

та пішохідній зоні по тротуару та по вулиці.

Пішоходи мають перевагу над транспортними 

засобами в житловій зоні.

Чекай свій транспортний засіб на зупинці, 

на тротуарі або на узбіччі.

Після виходу з трамвая треба відразу зайти 

на тротуар.
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Якщо їде машина швидкої допомоги 

або пожежна машина зі спеціальним звуковим 

сигналом, зійди з дороги.

Пішоходам заборонено вибігати на дорогу чи 

тротуар.

Пішоходам заборонено зупинятися 

на дорозі чи на пішохідному переході.

Пішоходам заборонено йти по середині 

дороги.
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4. Обов’язки і права пасажирів

Ти можеш бути пасажиром.

Пасажири їздять на транспортних засобах.

Пасажири повинні виконувати правила поїздки 

в транспортних засобах.

Водій – людина за кермом транспортного 

засобу.

Водій керує транспортним засобом і має 

посвідчення водія.

Виходь з транспортного засобу, коли 

транспортний засіб повністю зупиниться.

Заходь до транспортного засобу, коли 

транспортний засіб повністю зупиниться.

Транспортний засіб повинен зупинитися 

на зупинці або біля тротуару.

У машині, автобусі, маршрутці та трамваї 

пасажири повинні сидіти чи стояти.

Пасажири повинні триматись за поручні.

Пасажири повинні бути пристебнутими, якщо 

в транспортному засобі є ремені безпеки.
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Пасажирам заборонено заважати водієві.

Коли маршрутка або автобус їде, пасажирам 

заборонено говорити з водієм.

Пасажирам заборонено відкривати двері 

транспортного засобу, коли він їде.

Пасажири не заважають закриванню дверей.

Пасажирам заборонено сидіти 

в транспортному засобі на підлозі.

Пасажирів можна перевозити в транспортних 

засобах з місцями для сидіння.

Пасажири повинні сидіти так, щоб водій міг 

добре бачити дорогу.

Пасажири повинні сидіти так, щоб водій міг 

легко керувати транспортним засобом.

Водій може почати їхати тільки тоді, коли всі 

двері транспортного засобу зачинені.
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5. Важливі написи і знаки на дорозі
На дорозі і на деяких машинах ти можеш побачити особливі знаки.

Ці особливі знаки показують щось про людей в машині.

Ці особливі знаки показують щось важливе про вантаж в машині.

Знак «Водій з інвалідністю» показує, 

що транспортним засобом керує людина 

з інвалідністю.

Знак Небезпечний вантаж показує, 

що транспортний засіб перевозить 

небезпечний або шкідливий для людини 

вантаж.

Знак «Небезпека» показує, що транспортний 

засіб перевозить щось небезпечне і краще 

бути подалі від нього.

Знак «Лікар» показує, що транспортним 

засобом керує лікар.

У машині зі знаком «Лікар» повинна бути 

спеціальна аптечка.
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Знак «Таксі» намальований на машинах таксі.

У таксі можна заплатити і тебе відвезуть, куди 

тобі потрібно.

Знак аварійної зупинки – це червоний 

трикутник зі спеціальних червоних дощечок.

Знак аварійної зупинки ставлять тоді, коли 

на дорозі є аварія.

Знак аварійної зупинки відбиває світло.

Знаки дозволено використовувати тільки тоді, 

коли знаки показують правду.

Заборонено клеїти на транспортні засоби 

наклейки поліції або малюнки, які схожі 

на наклейки поліції.



19

6. Регулювання руху на дорозі

На дорозі ти можеш побачити дорожні знаки та білі лінії.

Дорожні знаки та білі лінії на дорозі керують рухом транспортних засобів 

на дорозі.

Також ти можеш побачити світлофори і регулювальника.

Світлофори та регулювальники керують рухом на переходах 

і перехрестях.

Білі лінії показують транспортним засобам куди і як можна їхати.

Білі лінії показують пішохідний перехід.

Світлофори потрібні для керування рухом 

транспортних засобів і пішоходів.

Світлофори мають сигнали трьох кольорів.

Кольори світлофора – це зелений, жовтий 

і червоний.

Світлофори можуть мати всі три кольори.

Деякі світлофори мають тільки зелений 

та червоний колір.

Світлофори тільки з червоним та зеленим 

кольором потрібні для пішоходів.
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Зелений колір світлофора дозволяє рух.

Коли зелений колір миготить – це значить, 

що скоро буде червоний колір.

Жовтий колір забороняє рухатись і говорить, 

що колір світлофора буде змінюватися.

Іноді світить тільки жовтий колір і він миготить.

Це значить, що перехрестя або пішохідні 

переходи не регулюються.

Червоний колір забороняє рух транспортним 

засобам або пішоходам.

Червоний і жовтий кольори разом 

забороняють рух і кажуть, що скоро 

ввімкнеться зелений колір.

Якщо світло світлофора має малюнок людини, 

то світлофор потрібен для пішоходів.

Зелений малюнок людини дозволяє перейти 

дорогу.

Червоний малюнок людини наказує стояти 

на тротуарі.
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Регулювальник найголовніший на дорозі.

Треба слухатись в першу чергу 

регулювальника, якщо регулювальник 

є на дорозі.

Регулювальник керує рухом транспортних 

засобів за допомогою рук, тіла, чорно-білого 

жезла.

Також регулювальник користується жезлом 

з червоним кружечком на кінці.

Іноді регулювальник стоїть до пішоходів боком 

і руки регулювальника витягнуті в сторони.

Це значить, що пішоходи можуть перейти 

дорогу за спиною регулювальника і перед 

грудьми регулювальника.

Буває, регулювальник стоїть до пішоходів 

боком і права рука регулювальника витягнута 

вперед, а ліва опущена.

Це значить що, пішоходи можуть перейти 

дорогу тільки за спиною регулювальника.
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Також рука регулювальника буває піднята 

вгору.

Це значить, що всім пішоходам і транспортним 

засобам заборонено рухатися.
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7. Важливі дорожні знаки
Ти можеш побачити на дорозі дорожні знаки.

Дорожні знаки показують інформацію про дорогу і про правила на дорозі.

Заборонено чіпати дорожні знаки.

Заборонено перекривати дорожні знаки.

Попереджувальні дорожні знаки кажуть про небезпеку на дорозі

Знак «Небезпечне узбіччя» показує, 

що є проблеми з узбіччям чи ремонт 

на узбіччі.

Знак «Викидання кам’яних матеріалів» 

показує, що далі на дорозі може бути щебінь.

Щебінь може вилітати з-під коліс транспортних 

засобів.

Знак «Дорожні роботи» показує, що далі люди 

ремонтують дорогу.
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Знак «Світлофорне регулювання» показує, 

що рух людей і машин на дорозі регулює 

світлофор.

Знак «Пішохідний перехід» з червоним 

обідком показує, що далі буде нерегульований 

пішохідний перехід.
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8. Про заборонні дорожні знаки, які 
показують заборону руху на дорозі

Знак «Рух заборонено» забороняє проїзд усіх 

транспортних засобів.

Знак «Рух пішоходів заборонено» забороняє 

пішоходам ходити.

Знак «В’їзд заборонено» забороняє в’їжджати 

транспортним засобам.

Знак «Небезпека» на деякий час забороняє 

проїзд усіх транспортних засобів і прохід 

людей.

Знак «Небезпека» прибирають, коли стає 

безпечно їхати по дорозі або йти людям.
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9. Про знаки, що наказують

Знаки, що наказують, показують напрямки руху для транспортних засобів 

і кажуть про обмеження руху на дорозі. 

Знак «Доріжка для велосипедистів» дозволяє 

їздити тільки велосипедистам.

Знак «Доріжка для пішоходів» дозволяє 

ходити тільки пішоходам.

Знак «Доріжка для пішоходів 

і велосипедистів» дозволяє ходити пішоходам 

і їздити велосипедистам.
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10. Про інформаційно-вказівні знаки

Інформаційно-вказівні дорожні знаки показують міста чи села попереду. 

Інформаційно-вказівні дорожні знаки говорять про особливі частини 

дороги зі своїми правилами.

Знак «Житлова зона» каже про початок дороги 

з особливими правилами і обмеженнями 

для транспортних засобів.

У житловій зоні люди можуть ходити по всіх 

дорогах.

Знак «Кінець житлової зони» каже 

про кінець дороги з особливими правилами 

і обмеженнями для транспортних засобів.

Знак «Пішохідна зона» каже про початок 

дороги, якою можуть завжди ходити пішоходи.

Знак «Кінець пішохідної зони» каже про кінець 

дороги, якою можуть завжди ходити пішоходи.
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Знак «Підземний пішохідний перехід» 

показує, де на дорозі знаходиться підземний 

пішохідний перехід.

На знаку намальована людина, яка 

спускається донизу.

Знак «Пішохідний перехід» показує, де 

на дорозі знаходиться пішохідний перехід.

Знак «Надземний пішохідний перехід» 

показує, де на дорозі надземний пішохідний 

перехід.

На знаку намальована людина, 

що піднімається вгору.

Знак «Пункт зупинки автобуса» показує, де 

зупиняється автобус.

Біля знаку «Пункт зупинки автобуса» треба 

чекати автобус.
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Знак «Кінець пункту зупинки автобуса» 

показує кінець зупинки автобуса.

На знаку написаний розклад руху автобуса.

Знак «Пункт зупинки трамвая» показує, де 

зупиняється трамвай.

Біля знаку «Пункт зупинки трамвая» треба 

чекати трамвай.

Знак «Кінець пункту зупинки трамвая» показує 

кінець зупинки трамвая.

На знаку написаний розклад руху трамвая.

Знак «Пункт зупинки тролейбуса» показує, де 

зупиняється тролейбус.

Біля знаку «Пункт зупинки тролейбуса» треба 

чекати тролейбус.

Знак «Кінець пункту зупинки тролейбуса» 

показує кінець зупинки тролейбуса.

На знаку написаний розклад руху тролейбуса.



Знак «Місце зупинки таксі» показує, де 

на дорозі зупиняється таксі.

Знак «Початок населеного пункту» каже 

про початок села чи міста, де живуть люди.

У селах і містах діють особливі правила 

для руху транспортних засобів.

Знак «Кінець населеного пункту» каже 

про кінець села чи міста, де живуть люди.

У селах і містах діють особливі правила 

для руху транспортних засобів.

Знак «Назва об’єкта» показує назву частини 

села чи міста.

Частиною міста чи села може бути вулиця, 

річка, будинок тощо.

Знак «Аеропорт» каже, що близько є аеропорт.
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Знак «Залізничний вокзал чи пункт зупинки 

поїздів» каже, що близько зупиняються поїзди.

Знак «Автовокзал чи автостанція» каже, 

що близько є велика зупинка автобусів.

Знак «Культова споруда» каже, що близько 

є церква.
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11. Про дорожні знаки сервісу

Дорожні знаки сервісу кажуть про місця, де можна отримати допомогу.

Знак «Лікарня» показує, що близько є лікарня.

Знак «Телефон для виклику аварійної служби» 

показує, що близько є телефон для виклику 

допомоги.

Знак «Телефон» показує, що близько 

є телефон.

По телефону можна буде зателефонувати.

Знак «Вогнегасник».

Близько можна отримати вогнегасник.
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Знак «Пункт довідкової служби».

Близько є місце, де можна отримати 

інформацію.

Знак «Туалет».

Близько є місце з туалетом.

Знак «Питна вода».

Близько є місце, де можна попити води.

Знак «Ресторан або їдальня».

Близько є місце, де можна купити їжу 

та поїсти.
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Знак «Кафе».

Близько є кафе.

Знак «Місце відпочинку».

Близько є місце для відпочинку.

Знак «Готель або мотель».

Близько є місце, де можна переночувати.

Знак «Пляж або басейн».

Близько є пляж чи басейн.
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Знак «Визначні місця».

Близько є цікаві місця.

Цікавими місцями можуть бути пам’ятки 

культури.
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