
 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 

від                            2012  р.  №  

Київ 

Про внесення змін до Правил дорожнього руху,  
затверджених постановою Кабінету Міністрів України 

від 10 жовтня 2001 р. № 1306 
 
Кабінет Міністрів України постановляє: 
 
Внести до Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306 (Офіційний вісник України, 
2001 р., № 41, ст. 1852; 2005 р., № 2, ст. 86; 2007 р., 
№ 14, ст. 522, № 48, ст. 1978; 2008 р., № 52, ст. 1740, № 75, ст. 2526;              
2009 р., № 11, ст. 321, № 14, ст. 420, № 31, ст. 1053, № 68, ст. 2350; 
2011 р., № 30, ст. 1310, № 78, ст. 2881; 2012 р., № 56, ст. 2247), зміни, що 
додаються. 
 
 
Прем’єр-міністр України                       М. АЗАРОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від                    № 
 

ЗМІНИ, 
що вносяться до Правил дорожнього руху 

 
1. У пункті 1.10: 
  
після абзацу дев’ятого доповнити пункт новим абзацом такого змісту: 
 
"автопоїзд (транспортний состав) – з'єднання автомобіля (тягача) з одним 

або кількома причепами за допомогою зчіпного пристрою;". 
 
У зв’язку з цим абзаци десятий – сімдесят восьмий вважати відповідно 

абзацами одинадцятим – сімдесят дев’ятим; 
 
в абзаці вісімнадцятому слова "та мопедах" виключити; 
 
абзац двадцятий викласти в такій редакції: 
 
"вимушена зупинка – припинення руху транспортного засобу через його 

технічну несправність чи небезпеку, яка спричинена вантажем, станом  
учасника дорожнього руху, появою перешкоди для руху"; 

 
абзац двадцять третій після слів "посвідчення водія" доповнити словами 

"(посвідчення тракториста-машиніста, тимчасовий дозвіл на право керування 
транспортним засобом)"; 

  
після абзацу двадцять четвертого доповнити пункт новим абзацом такого 

змісту: 
 
"газон – елемент дороги, призначений для зелених насаджень;". 
 
У зв’язку з цим абзаци двадцять п’ятий – сімдесят дев’ятий вважати 

відповідно абзацами двадцять шостим – вісімдесятим; 
 
після абзацу двадцять восьмого доповнити пункт новим абзацом такого 

змісту: 
 
"денні ходові вогні – зовнішні світлові прилади виключно білого кольору, 

передбачені конструкцією транспортного засобу, установлені спереду 
транспортного засобу і призначені для покращання видимості транспортного 
засобу під час його руху у світлий час доби;". 

 



  

У зв’язку з цим абзаци двадцять дев’ятий – вісімдесятий вважати 
відповідно абзацами двадцять шостим – вісімдесят першим; 

 
після абзацу тридцять сьомого доповнити пункт новим абзацом такого 

змісту: 
 
"залишення місця дорожньо-транспортної пригоди – дії учасника 

дорожньо-транспортної пригоди, спрямовані на приховання факту такої 
пригоди або обставин її скоєння, які спричинили необхідність проведення 
працівниками міліції заходів щодо встановлення (розшуку) цього учасника та 
(або) розшуку транспортного засобу;". 

 
У зв’язку з цим абзаци тридцять восьмий – вісімдесят перший  вважати 

відповідно абзацами тридцять дев’ятим – вісімдесят другим; 
 
абзац сорок перший викласти в такій редакції: 
 
"зупинка – припинення руху транспортного засобу на час до 5 хвилин або 

більше, якщо це необхідно для посадки (висадки) пасажирів чи завантаження 
(розвантаження) вантажу, а також на виконання вимог цих Правил (надання 
переваги в русі, виконання вимог регулювальника, сигналів світлофора тощо);"; 

 
після абзацу сорок шостого доповнити пункт новим абзацом такого 

змісту: 
 
"маневрування (маневр) – початок руху, перестроювання транспортного 

засобу в русі з однієї смуги в іншу, а також поворот праворуч чи ліворуч, 
розворот, з’їзд з проїзної частини, рух заднім ходом;". 

 
У зв’язку з цим абзаци сорок сьомий – вісімдесят другий  вважати 

відповідно абзацами сорок восьмим – вісімдесят третім; 
 
після абзацу шістдесятого доповнити пункт новим абзацом такого змісту: 
 
"острівець безпеки – технічний засіб регулювання дорожнього руху на 

наземних пішохідних переходах, конструктивно виділений над проїзною 
частиною дороги та призначений як захисний елемент для зупинки пішоходів 
при переході проїзної частини дороги. До острівця безпеки належить частина 
розділювальної смуги, через яку пролягає пішохідний перехід;". 

 
У зв’язку з цим абзаци шістдесят перший – вісімдесят третій  вважати 

відповідно абзацами шістдесят другим – вісімдесят четвертим; 
 
абзац сімдесят четвертий викласти в такій редакції: 
 



  

"регулювальник – працівник міліції, що виконує регулювання 
дорожнього руху в екіпіровці (формений одяг підвищеної видимості з 
елементами із світлоповертального матеріалу, жезл, свисток). До 
регулювальника прирівнюються працівники військової інспекції безпеки 
дорожнього руху, дорожньо-експлуатаційної служби, черговий на залізничному 
переїзді, поромній переправі, які мають відповідне посвідчення та екіпіровку 
(нарукавна пов’язка, жезл, диск з червоним сигналом чи світлоповертачем, 
червоний ліхтар або прапорець);". 

 
абзац сімдесят дев’ятий викласти в такій редакції: 
 
"темна пора доби – частина доби від заходу до сходу сонця;"; 
 
після абзацу вісімдесят першого доповнити пункт новим абзацом такого 

змісту: 
 
"тролейбус – механічний транспортний засіб, що приводиться в рух 

електродвигуном, до якого електричний струм від зовнішнього джерела 
подається через підвісну контактну мережу;". 

 
У зв’язку з цим абзаци вісімдесятий другий – вісімдесят п’ятий вважати 

відповідно абзацами вісімдесят третім – вісімдесят шостим; 
 
після абзацу вісімдесят третього доповнити пункт новим абзацом такого 

змісту: 
 
"удосконалене покриття – цементобетонне, асфальтобетонне, 

залізобетонне або армобетонне збірне покриття, бруківки із брущатки і мозаїки, 
збірне покриття з дрібнорозмірних бетонних плит, із щебеню і гравію, 
оброблених органічними й в’язкими матеріалами;". 

 
У зв’язку з цим абзаци вісімдесят четвертий – вісімдесят шостий вважати 

відповідно абзацами вісімдесят п’ятим – вісімдесят сьомим. 
 
2. У підпункті "в" пункту 2.1 слова "у разі розміщення реклами – 

погодження, що видається підрозділами Державтоінспекції МВС" виключити. 
 
3. Доповнити пункт 2.9 підпунктом "е" такого змісту: 
 
"е) під час вимушеної зупинки на дорозі в темну пору доби і в умовах 

недостатньої видимості перебувати на проїзній частині дороги (вулиці) без 
сигнального жилета." 

 
4. Перше речення пункту 3.6 після слів "оранжевого кольору" доповнити 

словами "на транспортному засобі з розпізнавальним знаком "Діти",". 



  

 
5. В  абзаці другому пункту 4.1 слова "і мопедах" виключити. 
 
6. Пункт 4.4 викласти в такій редакції: 
 
"4.4. У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи 

повинні мати на зовнішньому одязі світлоповертальні елементи, для 
своєчасного їх виявлення іншими учасниками дорожнього руху.". 

 
7.  Пункт 8.2 викласти в такій редакції: 
 

"8.2. Дорожні знаки мають перевагу перед дорожньою розміткою і можуть 
бути постійними, тимчасовими та зі змінною інформацією.  

Попереджувальні та заборонні знаки можуть бути на білому та жовтому 
фоні. Постійні попереджувальні та заборонні знаки виконуються на білому 
фоні, а тимчасові – на жовтому.  

Тимчасові дорожні знаки розміщуються на переносних пристроях, 
дорожньому обладнанні або закріплюються на щиті з фоном жовтого кольору і 
мають перевагу перед постійними дорожніми знаками.".  

 
8. Доповнити Правила пунктом 8.2–1 такого змісту: 
 

"8.2–1. Дорожні знаки застосовуються відповідно до цих Правил і повинні 
відповідати вимогам національного стандарту. 

Дорожні знаки мають розташовуватися так, щоб їх добре бачили учасники 
дорожнього руху як у світлий, так і в темний час доби. При цьому вони не 
повинні бути затулені повністю або частково від учасників дорожнього руху 
будь-якими перешкодами.   

Дорожні знаки мають бути видимими на відстані не менше 100 метрів за 
напрямком руху та бути розташованими не вище 6 метрів над рівнем проїзної 
частини. 

Дорожні знаки встановлюються обабіч дороги на тому її боці, що 
відповідає напрямку руху, але для поліпшення їх сприйняття можуть бути 
розміщені над проїзною частиною. Якщо дорога має більш ніж одну смугу для 
руху в одному напрямку, установлений обабіч дороги відповідного напрямку 
дорожній знак має бути продубльований або на розділювальній смузі, або над 
проїзною частиною, або на протилежному боці дороги (у випадку, коли для 
руху в зустрічному напрямку є не більш ніж дві смуги).  

Під час розташування дорожніх знаків повинна бути забезпечена 
спрямованість інформації, яку вони передають, тільки до тих учасників руху, 
для яких її призначено.". 

 
9. У першому абзаці пункту 8.3 слово "пріоритету" виключити. 
 
10. Доповнити Правила пунктом 8.5–1 такого змісту: 



  

 
"8.5–1. Дорожня розмітка застосовується відповідно до цих Правил і має 

відповідати вимогам національного стандарту. 
Дорожня розмітка повинна бути видимою учасникам дорожнього руху як 

у світлу, так і в темну пору доби на відстані, що забезпечує безпеку руху. На 
ділянках доріг, де дорожню розмітку важко побачити (сніг, бруд тощо) або не 
можна відновити, установлюються відповідні за змістом дорожні знаки.". 

 
11. Абзац  третій підпункту "е"  пункту 8.7.3 викласти в такій редакції: 
   
"Стрілка зеленого кольору на табличці, установленій на рівні червоного 

сигналу світлофора з вертикальним розташуванням сигналів, дозволяє рух у 
зазначеному напрямку при увімкненому червоному сигналі світлофора з 
крайньої правої смуги руху (або крайньої лівої смуги руху на дорогах з 
одностороннім рухом) за умови надання переваги в русі іншим його учасникам, 
які рухаються з інших напрямків на сигнал світлофора, що дозволяє рух;". 

 
12. Доповнити пункт 9.8 після підпункту "д" новим абзацом такого 

змісту: 
 
"З 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза 

населеними пунктами повинні бути увімкнені денні ходові вогні, а в разі їх 
відсутності в конструкції транспортного засобу – ближнє світло фар.". 

 
У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім. 

 
13.  У пункті 10.4: 
 
абзац перший викласти в такій редакції: 
 
"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку 

головної дороги, або розворотом водій має завчасно зайняти відповідне крайнє 
положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім 
випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де 
організовано круговий рух, напрямок руху визначено дорожніми знаками чи 
дорожньою розміткою або рух можливий лише в одному напрямку, 
встановленому конфігурацією проїзної частини, дорожніми знаками чи 
розміткою."; 

 
абзац другий доповнити таким реченням: "Водій, що виконує поворот 

ліворуч, повинен дати дорогу попутним транспортним засобам, які рухаються 
попереду нього і виконують розворот.". 

 
14. Пункт 11.2  викласти в такій редакції: 
 



  

"11.2. На дорогах, які мають дві і більше смуг для руху в одному 
напрямку, нерейкові транспортні засоби повинні рухатися якнайближче до 
правого краю проїзної частини, крім випадків, коли виконується випередження, 
об'їзд або перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом.". 

 
15. Пункт 14.1 виключити. 
 
16. Доповнити пункт 15.10 підпунктом "є" такого змісту: 
 
"є) на газонах.". 
 
17. Доповнити Правила пунктом 15.15 такого змісту: 
 

"15.15. Забороняється встановлення на проїзній частині предметів, що 
перешкоджають проїзду чи паркуванню транспортних засобів, за винятком 
випадків: 

оформлення дорожньо-транспортної пригоди; 
виконання дорожніх робіт; 
обмеження або заборони руху транспортних засобів та пішоходів у 

випадках, передбачених законодавством.". 
 
18. Пункт 18.9 викласти в такій редакції: 
 
"18.9. Наближаючись до транспортного засобу з розпізнавальним знаком 

"Діти", що зупинився з увімкненими проблисковими маячками оранжевого 
кольору та/або аварійною світловою сигналізацією для посадки (висадки) 
пасажирів, водії транспортних засобів, що рухаються по суміжній смузі, 
повинні зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб уникнути 
наїзду на дітей.". 

 
19. У підпункті 19.9 після слова "використовувати" доповнити текст 

словом "виключно". 
 
20. Доповнити пункт 21.3 після абзацу другого новим абзацом такого 

змісту: 
 
"Під час посадки (висадки) пасажирів до транспортного засобу з 

розпізнавальним знаком "Діти" на ньому повинні бути увімкнені маячки 
оранжевого кольору та/або аварійна світлова сигналізація.". 

 
21. У пункті 23.3 після слів "цих Правил" доповнити текст словами  "(за 

винятком використання гнучкого зчеплення з покриттям із світлоповертального 
матеріалу).". 

 
22. Підпункт "ґ" пункту 23.10 викласти в такій редакції: 



  

 
"ґ) більше одного транспортного засобу (за винятком випадків, коли 

порядок буксирування двох і більше транспортних засобів погоджено з 
Державтоінспекцією) або транспортним засобом з причепом;".  

 
23. Перше речення пункту 24.8 після слів "Транспортні засоби" 

доповнити словами "(за винятком мотоциклів, мопедів та квадроциклів)". 
 
24. У пункті 30.5 після слів "завширшки 50 мм" доповнити текст словами 

"(за винятком використання гнучкого зчеплення з покриттям із 
світлоповертального матеріалу).". 

 
25. Доповнити пункт 31.4.5 підпунктом "ж" такого змісту: 
 
"ж) на транспортний засіб установлено шини, що не відповідають сезону 

експлуатації.". 
 
26. У підпункті "є" пункт 31.4.7: 
 
доповнити новим абзацом такого змісту: 
 
"сигнальний жилет."; 
 
доповнити примітки новим пунктом такого змісту: 
 
"3. Сигнальний жилет повинен бути оранжевого кольору та відповідати 

вимогам ДСТУ 4050-2001. На жилеті повинні бути відсутні будь-які написи та 
розпізнавальні знаки, що визначали б його належність до оперативних, 
дорожньо-експлуатаційних чи комунальних служб.".  

 
27. У підпункті "е" пункту 32.1 слова "розміщення реклами та" 

виключити. 
 
28. У розділі 33: 
 
пункт 1.39 доповнити абзацом такого змісту: 
 
"У разі встановлення знака 1.39 у місцях або на ділянка концентрації 

дорожньо-транспортних пригод залежно від виду небезпеки разом зі знаком 
обов’язкового встановлюється таблички 7.21.1 – 7.21.4"; 

 
доповнити пунктом 1.40 такого змісту: 
 
"1.40 "Кінець дороги з удосконаленим покриттям". Перехід дороги з 

удосконаленим покриттям у гравійну чи ґрунтову дорогу."; 



  

 
пункт 2.2 доповнити новим реченням такого змісту: "Необхідно надати 

дорогу транспортним засобам, що рухаються дорогою, яка перетинається, а за  
наявності таблички 7.8 – транспортним засобам, що рухаються головною 
дорогою, а також справа рівнозначною дорогою."; 

 
пункт 3.1 викласти в такій редакції: 
 
"3.1 "Рух заборонено". Забороняє рух усіх транспортних засобів у 

випадках: 
початок пішохідної зони, позначеної знаком 5.33; 
дорога та/або вулиця призначена для руху виключно маршрутних 

транспортних засобів; 
дорога та/або вулиця знаходиться в аварійному стані й непридатна для 

пропуску транспортних засобів; у такому випадку обов’язково додатково 
встановлюється знак 1.37 та табличка з інформацією при причину заборони 
руху."; 

 
пункт 3.21 викласти в такій редакції: 
 
"3.21 "В’їзд заборонено". Забороняє в’їзд усіх транспортних засобів у 

випадках: 
для запобігання зустрічного руху транспортних засобів на ділянках доріг 

з одностороннім рухом; 
для запобігання виїзду транспортних засобів назустріч загальному потоку 

на дорогах, позначених знаком 5.8; 
для організації відокремленого в'їзду і виїзду на майданчиках, що 

використовуються для стоянки транспортних засобів, майданчиках відпочинку, 
АЗС тощо; 

для заборони в'їзду на окрему смугу руху, при цьому знак 3.21 повинен 
застосовуватись разом з табличкою 7.9."; 

 
доповнити пунктами 4.18.1 – 4.18.3 такого змісту: 
"4.18.1 – 4.18.3 "Напрямок руху транспортних засобів з небезпечними 

вантажами". Показує дозволений напрямок руху транспортних засобів з 
розпізнавальним знаком "Знак небезпеки". 

 
у пунктах 5.28.1 і 5.28.2 букву і цифру "і 5.28.2" замінити цифрами "– 

5.28.3";    
доповнити пунктом 5.38–1 такого змісту: 
 
"5.38–1 "Критий паркінг."; 
 
доповнити пунктом 5.38–2 такого змісту: 
 



  

"5.38–2 "Паркінг з можливістю пересадки на громадський транспорт."; 
 
пункт 5.41 викласти в такій редакції: 
 
"5.41 "Пункт зупинки автобуса". Знак позначає початок посадкового 

майданчика автобуса. За межами населених пунктів знак може бути 
встановлений на павільйоні з боку прибуття маршрутних транспортних засобів. 

У нижній частині знака може бути нанесено зображення таблички 7.2.1 із 
зазначенням протяжності посадкового майданчика."; 

 
доповнити пунктом 5.41–1 такого змісту: 
 
"5.41–1 "Кінець пункту зупинки автобуса". Знак може встановлюватися в 

кінці посадкового майданчика  пункту зупинки автобуса."; 
 
пункт 5.42 викласти в такій редакції: 
 
"5.42 "Пункт зупинки трамвая". Знак позначає початок посадкового 

майданчика трамвая.  
У нижній частині знака може бути нанесено зображення таблички 7.2.1 із 

зазначенням протяжності посадкового майданчика."; 
 
доповнити пунктом 5.42–1 такого змісту: 
 
"5.42–1 "Кінець пункту зупинки трамвая". Знак може встановлюватися в 

кінці посадкового майданчика  пункту зупинки трамвая."; 
пункт 5.43 викласти в такій редакції: 
 
"5.43 "Пункт зупинки тролейбуса". Знак позначає початок посадкового 

майданчик тролейбуса. За межами населених пунктів знак може бути 
встановлений на павільйоні з боку прибуття маршрутних транспортних засобів. 

У нижній частині знака може бути нанесено зображення таблички 7.2.1 із 
зазначенням протяжності посадкового майданчика."; 

 
доповнити пунктом 5.43–1 такого змісту: 
 
"5.43–1 "Кінець пункту зупинки тролейбуса". Знак може встановлюватися 

в кінці посадкового майданчика  пункту зупинки тролейбуса."; 
 
доповнити пунктом 5.45–1 такого змісту: 
 
"5.45–1 "Початок щільної забудови". Застосовується виключно в межах 

населених пунктів, початок яких позначено знаком 5.47, – після такого знака та 
на межі початку щільної забудови безпосередньо поблизу проїзної частини (за 



  

умови наявності такої забудови). Означає обмеження максимальної дозволеної 
швидкості до 60 км/год."; 

 
доповнити пунктом 5.45–2 такого змісту: 
 
"5.45–2 "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 відсутності такої забудови). Означає скасування 
обмеження максимальної дозволеної швидкості в межах 60 км/год та перехід до 
стандартного швидкісного режиму дороги, на якому його встановлено."; 

 
доповнити пункт 5.53 після слова "пунктів" словами "та визначних 

місць."; 
 
у пунктах 5.57.1 і 5.57.2 букву і цифру "і 5.57.2" замінити цифрами "– 

5.57.3";    
 
доповнити пунктом 5.63 такого змісту: 
 

"5.63 "Зміна схеми руху". Позначає, що за цим знаком тимчасово або 
постійно змінено схему руху та/або встановлено нові дорожні знаки. 
Застосовується протягом не менш як трьох місяців у випадку зміни руху на 
постійній основі. Застосовується протягом необхідного проміжку часу у 
випадку зміни руху на тимчасовій основі та встановлюється не менш як за      
100 м до першого тимчасового знака."; 

 
доповнити пунктом 5.64 такого змісту: 
 
"5.64 "Аеропорт."; 
 
доповнити пунктом 5.65 такого змісту: 
 
"5.65 "Залізничний вокзал чи  пункт зупинки поїздів."; 
 
доповнити пунктом 5.66 такого змісту: 
"5.66 "Культова споруда."; 
 
доповнити пунктом 5.68 такого змісту: 
 
"5.68 "Промислова зона".";  
 
доповнити пунктом 5.69 такого змісту: 
 



  

"5.69 "Фото-, відеофіксування порушень ПДР" Указує можливість 
здійснення контролю за порушеннями ПДР за допомогою спеціальних 
технічних та/або технічних засобів.";  

 
восьмий абзац пункту 5.69 розділу 33 доповнити реченням такого змісту: 

"Знаки 5.53 на коричневому фоні інформують про напрямок руху до об’єкта 
туристичної інфраструктури.": 

 
пункт 6.7 викласти в такій редакції: 
 
"6.7.1 – 6.7.3 "Автозаправні станції". Знаком 6.7.2 позначаються тільки 

газові заправні станції, знаком 6.7.3 – спільні автозаправні станції."; 
 
доповнити пунктами 7.21.1 – 7.21.4 такого змісту: 
 
"7.21.1. – 7.21.4 "Вид небезпеки". Табличка встановлюється зі знаком 1.40 

та інформує про можливий вид ДТП."; 
 
доповнити пунктом 7.22 такого змісту: 
 
"7.22 "Лижники". Ділянка дороги проходить поблизу гірськолижних трас 

або трас інших зимових видів спорту"; 
 
29. У розділі 34: 
 
у підрозділі 1:  
 
абзац перший викласти в такій редакції: 
 
"Лінії горизонтальної розмітки мають білий колір. Синій колір має лінія 

1.1, якщо нею позначаються майданчики для паркування, відведені на проїзній 
частині. Жовтий колір мають лінії 1.4, 1.10.1, 1.10.2, 1.17, а також 1.2, якщо нею 
позначаються межі смуги для руху маршрутних транспортних засобів. Червоно-
білий колір мають лінії 1.14.3-1.14.5, 1.15. Оранжевий колір мають лінії 
тимчасової розмітки."; 

після абзацу першого доповнити підрозділ новим абзацом такого змісту: 
"Розмітка 1.25-1.28 дублює зображення знаків.". 
 
У зв’язку з цим абзаци другий – тридцять третій вважати відповідно 

абзацами третім – тридцять четвертим; 
 
в абзаці одинадцятому слова "смугою розгону або гальмування" замінити 

словами "перехідно-швидкісною смугою"; 
 



  

в абзаці тринадцятому цифри "1.10" замінити цифрами та словом "1.10.1 і 
1.10.2"; 

 
абзац сімнадцятий викласти в такій редакції: 
 
"1.14.1, 1.14.3, 1.14.4 ("зебра", у тому числі червоно-білого кольору) - 

позначає нерегульований пішохідний перехід; розміткою 1.14.3 позначається 
пішохідний перехід з підвищеною вірогідністю виникнення дорожньо-
транспортних пригод; розміткою 1.14.4 позначається місце переходу сліпих 
пішоходів;";  

 
абзац вісімнадцятий викласти в такій редакції: 
 
"1.14.2, 1.14.5 - позначає пішохідний перехід, де рух регулюється 

світлофором; розміткою 1.14.5 позначається місце переходу сліпих пішоходів;"; 
 
після абзацу двадцятого доповнити підрозділ новим абзацом такого 

змісту: 
 
"1.16.4 - позначає  острівці безпеки;". 
 
У зв’язку з цим абзаци двадцять перший – тридцять четвертий вважати 

відповідно абзацами двадцять другим – тридцять п’ятим; 
 
в абзаці двадцять шостому слово "СТОП" замінити словом "STOP"; 
 
абзац двадцять сьомий викласти в такій редакції: 
 
"1.22 - попереджує про наближення до місця, де встановлено пристрій 

примусового зниження швидкості руху транспортних засобів;"; 
 
абзац двадцять восьмий викласти в такій редакції: 
 
"1.23 - указує номер дороги (маршруту);";  
 
після абзацу двадцять восьмого доповнити підрозділ новими абзацами 

такого змісту: 
 
"1.24 - позначає смугу, призначену для руху лише маршрутних 

транспортних 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 велосипедистів; 



  

1.30 - позначає місця стоянки транспортних засобів, які перевозять 
інвалідів чи на яких установлено розпізнавальний знак "Інвалід".". 

 
У зв’язку з цим абзаци двадцять дев’ятий  – тридцять п’ятий вважати 

відповідно абзацами тридцять четвертим – сорок другим; 
 
абзац тридцять шостий після слів "місце стоянки," доповнити словами 

"майданчик для паркування";  
 
підрозділ 2 викласти в такій редакції: 

 
"2. Вертикальна розмітка 

 
Смуги вертикальної розмітки мають чорно-білий колір. Червоно-білий 

колір мають смуги 2.3. Жовтий колір має лінія 2.7.  
 
Вертикальна розмітка позначає:  
 
2.1 - торцеві частини штучних споруд (парапетів, опор освітлення, 

шляхопроводів та ін.);  
 
2.2 - нижній край штучної споруди; 
 
2.3 - вертикальні поверхні щитів, які встановлюють під знаками 4.7 - 4.9, 

чи початкові або кінцеві елементи дорожніх огороджень. Нижній край смуг 
розмітки вказує бік, з якого необхідно об’їжджати перешкоду;   

 
2.4 - напрямні стовпчики;  
 
2.5 - бокові поверхні огороджень доріг на заокругленнях малого радіуса, 

крутих спусках, інших небезпечних ділянках;  
 
2.6 - бордюри напрямного острівця та острівця безпеки; 
 
2.7 - бордюри в місцях, де заборонено стояку транспортних засобів.". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток 1 
до постанови Кабінету Міністрів України 

від 10 жовтня 2001р. № 1306 
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від                     №                ) 
 

33. ДОРОЖНІ ЗНАКИ 
 

1. Попереджувальні знаки 
 

   
 

1.40  
Кінець дороги з удосконаленим покриттям 

 
3. Заборонні знаки 

 



  

 

 
 

3.25-1  
Обгін заборонено 

 
 
 

 

 
4. Наказові знаки 

 
 

4.2  
Рух праворуч 

 

 
 

4.3  
Рух ліворуч 

 

 
4.18.1 

 

 
4.18.2 

 

 
4.18.3 

 
Напрямок руху транспортних засобів з небезпечними вантажами 

 
 

5. Інформаційно-вказівні знаки 
 

 
 

5.28.3 
 Напрямок руху для вантажних автомобілів 

 



  

 

 
 

5.38-1  
Критий паркінг 

 

 
 

5.38-2  
Критий паркінг з 

можливістю пересадки на 
громадський транспорт 

 
 

5.41  
 Пункт зупинки 

автобуса 

 
 

5.41-1  
Кінець пункту 

зупинки  
автобуса 

 
 

 
 

5.42  
Пункт зупинки 

трамвая 

 

 
 

5.42-1  
Кінець пункту зупинки  

трамвая 
 

 
5.43  

Пункт зупинки 
тролейбуса 

 
 
 

 
 

5.43-1  
Кінець пункту 

зупинки  
 тролейбуса 

    

 

 
5.45-1 

Початок щільної забудови 
 

 
 
 
 

5.45-2 
Кінець щільної забудови 

 
 

5.53 
Покажчик напрямку до визначного місця 

 

 
5.54 

Покажчик напрямків 

 

 
5.57.3 

Напрямок об’їзду  
5.63  



  

 Зміна схеми руху 
 

 
5.64 

Аеропорт 

    
5.65 

Залізничний 
вокзал чи пункт 
зупинки поїздів 

 

    
5.66 

Автовокзал чи автостанція 

         
5.67  

Культова споруда 

         
5.68 

Промислова зона 

              
5.69 

 Фото-, відеофіксування 
 порушень ПДР 

 
6. Знаки сервісу 

 

 
6.4 

Вогнегасник 
 

                          



  

                              6.7.1                                      6.7.2                                   6.7.3 
 

Автозаправні станції 
 

7. Таблички до дорожніх знаків 
 

   
7.17 

Інваліди 
 

 
7.18 

Крім інвалідів 
 

 
7.21.1 

 
7.21.2 

 
7.21.3 

 
7.21.4 

Вид небезпеки 
 

 
7.22 

 Лижники 
 
 

Додаток 2 
до постанови Кабінету Міністрів України 

від 10 жовтня 2001р. № 1306 
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від                     №                )  
 



  

 



  

 
 
 
 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту постанови Кабінету Міністрів України  

"Про внесення змін до Правил дорожнього руху, затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306" 

 
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта 
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до 

Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів 
України від 10 жовтня 2001 р. № 1306" розроблений Міністерством внутрішніх 
справ на виконання вимог пункту 181.1 Національного плану дій на 2012 рік 
щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки 
"Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", 
затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2012 року№ 
187/2012. 

У проекті постанови враховано положення Конвенції про дорожній рух та 
стандартів, що діють у цій сфері в державах – членах Європейського Союзу, 
зокрема щодо забезпечення видимості для учасників дорожнього руху 
технічних засобів регулювання дорожнього руху, дублювання дорожніх знаків, 
а також запровадження європейських зразків дорожніх знаків та дорожньої 
розмітки. 

Крім того, практика застосування чинних норм Правил дорожнього руху 
свідчить про необхідність унесення уточнень до деяких їх положень, зокрема в 
частині термінології  Правил дорожнього руху. 

  
2. Мета і шляхи її досягнення  
Метою проекту постанови Кабінету Міністрів України є підвищення 

безпеки дорожнього руху на вулично-дорожній мережі шляхом посилення 
вимог до застосування технічних засобів регулювання дорожнього руху, 
запровадження європейських зразків дорожніх знаків та дорожньої розмітки, а 
також шляхом уточнення термінології та інших положень Правил дорожнього 
руху. 

 
3. Правові аспекти  
Питання, що стосуються предмета правового регулювання проекту 

постанови Кабінету Міністрів України, регулюються Законом України "Про 
дорожній рух", Указом Президента України від 12 березня 2012 року                       
№ 187/2012,  Національними стандартами України 4100-2002 "Знаки дорожні. 
Загальні технічні умови. Правила застосування" та ДСТУ 2587:2010 "Безпека 
дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги. Методи 
контролювання. Правила застосування". 

 
4. Фінансово-економічне обґрунтування 
Реалізація постанови не потребуватиме додаткових витрат з Державного 

бюджету України. 
 
 



  

5. Позиція заінтересованих органів 
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до 

Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів 
України від 10 жовтня 2001 р. № 1306" надсилається на погодження до 
Мінфіну, Мінекономрозвитку, Мінрегіонбуду, Укравтодору, 
Держпідприємництва, Мін’юсту та для розгляду до Координаційного центру з 
упровадження економічних реформ.  

 
6. Регіональний аспект  
Постанова не стосується питання розвитку адміністративно-

територіальних одиниць. 
 
7. Запобігання корупції 
 У проекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики 

вчинення корупційних правопорушень. Громадська антикорупційна експертиза 
не проводилася.  

 
8. Громадське обговорення 
Проект постанови розміщений на офіційному сайті ДДАІ МВС України 

для обговорення. 
 
9. Позиція соціальних партнерів 
Проект акта не стосується соціально-трудової сфери. 
 
10. Оцінка регуляторного впливу 
Проект не є регуляторним актом. 
 
11. Прогноз результатів 
Прийняття зазначеного проекту постанови Кабінету Міністрів України 

посилить вимоги до застосування технічних засобів регулювання дорожнього 
руху, що, у свою чергу, є передумовою підвищення безпеки дорожнього руху 
на вулично-дорожній мережі завдяки своєчасному інформуванню водіїв про 
режими та умови дорожнього руху. Уточнення деяких положень Правил 
дорожнього руху дозволить також підвищити їх дотримання учасниками 
дорожнього руху та зменшить кількість нарікань з боку громадян на роботу 
Державтоінспекції МВС. 

 
 

Міністр  
внутрішніх справ України                                                          В.Ю. Захарченко 

 
___.______.2012 
 
 
 
 
 



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 
до проекту постанови Кабінету Міністрів України 

"Про внесення змін до Правил дорожнього руху, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України 

від 10 жовтня 2001 р. № 1306" 
 

Зміст положення (норми)  
чинного акта законодавства 

Зміст відповідного положення (норми) 
 проекту акта 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.10. Терміни, що наведені у цих Правилах, мають таке 

значення:  
 
 
 
 
 
велосипедна доріжка - виконана в межах дороги чи поза 

нею доріжка з покриттям, що призначена для руху на 
велосипедах та мопедах і позначена дорожнім знаком 4.12;  

 
вимушена зупинка - припинення руху транспортного 

засобу через його технічний стан або небезпеку, що 
створюється вантажем, який перевозиться, станом водія 
(пасажира) або перешкодою на дорозі;  

 
водій – особа, яка керує транспортним засобом і має 

посвідчення водія на право керування транспортним засобом 
відповідної категорії. Водієм також є особа, яка навчає 
керуванню транспортним засобом, перебуваючи 
безпосередньо в транспортному засобі; 

 
 
 

1.10. Терміни, що наведені у цих Правилах, мають таке 
значення:  

 
автопоїзд (транспортний состав) - з'єднання 

автомобіля (тягача) з одним або кількома причепами за 
допомогою зчіпного пристрою; 

 
велосипедна доріжка - виконана в межах дороги чи 

поза нею доріжка з покриттям, що призначена для руху на 
велосипедах і позначена дорожнім знаком 4.12;  

 
вимушена зупинка - припинення руху транспортного 

засобу через його технічну несправність чи небезпеку, яка 
спричинена вантажем, станом учасника дорожнього руху, 
появою перешкоди для руху; 

 
водій – особа, яка керує транспортним засобом і має 

посвідчення водія (посвідчення тракториста-машиніста, 
тимчасовий дозвіл на право керування транспортним 
засобом) на право керування транспортним засобом 
відповідної категорії. Водієм також є особа, яка навчає 
керуванню транспортним засобом, перебуваючи 
безпосередньо в транспортному засобі; 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
зупинка - припинення руху транспортного засобу на 

час до 5 хвилин або більше, якщо це необхідно для посадки 
(висадки) пасажирів чи завантаження (розвантаження) 
вантажу, виконання вимог цих Правил (надання переваги в 
русі, виконання вимог регулювальника, сигналів світлофора 
тощо); 

 
 
 
 
 
 
 
 

газон – елемент дороги, призначений для зелених 
насаджень; 

 
денні ходові вогні – зовнішні світлові прилади 

виключно білого кольору, передбачені конструкцією 
транспортного засобу, установлені спереду транспортного 
засобу і призначені для покращання видимості 
транспортного засобу під час його руху у світлий час 
доби; 

 
залишення місця дорожньо-транспортної пригоди - 

дії учасника дорожньо-транспортної пригоди, спрямовані 
на приховання факту такої пригоди або обставин її 
скоєння, які спричинили необхідність проведення 
працівниками міліції заходів щодо встановлення 
(розшуку) цього учасника та (або) розшуку 
транспортного засобу; 

 
зупинка - припинення руху транспортного засобу на 

час до 5 хвилин або більше, якщо це необхідно для посадки 
(висадки) пасажирів чи завантаження (розвантаження) 
вантажу, а також на виконання вимог цих Правил (надання 
переваги в русі, виконання вимог регулювальника, сигналів 
світлофора тощо); 

 
маневрування (маневр) - початок руху, 

перестроювання транспортного засобу в русі з однієї 
смуги в іншу, а також поворот праворуч чи ліворуч, 
розворот, з’їзд з проїзної частини, рух заднім ходом; 

 
острівець безпеки - технічний засіб регулювання 

дорожнього руху на наземних пішохідних переходах, 



  
 
 
 
 
 
 
регулювальник - працівник міліції, військової 

інспекції безпеки дорожнього руху, дорожньо-
експлуатаційної служби, черговий на залізничному 
переїзді, поромній переправі, які мають відповідне 
посвідчення та екіпіровку (формений одяг або 
розпізнавальний знак, нарукавна пов'язка, жезл, диск з 
червоним сигналом чи світлоповертачем, червоний ліхтар 
або прапорець) і регулюють дорожній рух; 

 
 
 
 
темна пора доби - частина доби від закінчення 

вечірніх (30 хв після заходу сонця) до початку ранкових 
сутінків (30 хв до сходу сонця);  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

конструктивно виділений над проїзною частиною дороги 
та призначений як захисний елемент для зупинки 
пішоходів при переході проїзної частини дороги. До 
острівця безпеки належить частина розділювальної 
смуги, через яку пролягає пішохідний перехід; 

 
регулювальник - працівник міліції, що виконує 

регулювання дорожнього руху в екіпіровці (форменому 
одязі підвищеної видимості з елементами із 
світлоповертального матеріалу, з жезлом, зі свистком). До 
регулювальника прирівнюються працівники військової 
інспекції безпеки дорожнього руху, дорожньо-
експлуатаційної служби, черговий на залізничному 
переїзді, поромній переправі, які мають відповідне 
посвідчення та екіпіровку (нарукавна пов’язка, жезл, 
диск з червоним сигналом чи світлоповертачем, червоний 
ліхтар або прапорець); 

 
темна пора доби - частина доби від заходу до сходу 

сонця; 
 
тролейбус - механічний транспортний засіб, що 

приводиться в рух електродвигуном, до якого 
електричний струм від зовнішнього джерела подається 
через підвісну контактну мережу; 

 
удосконалене покриття - цементобетонне, 

асфальтобетонне, залізобетонне або армобетонне збірне 
покриття, бруківки із брущатки і мозаїки, збірне 
покриття з дрібнорозмірних бетонних плит, із щебеню і 
гравію, оброблених органічними й в’язкими матеріалами; 

 



  
(…) (…) 

2. ОБОВЯЗКИ І ПРАВА ВОДІЇВ МЕХАНІЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 
2.1. Водій механічного транспортного засобу повинен 

мати при собі: 
(…) 

 
в) у разі встановлення на транспортних засобах 

проблискових маячків і (або) спеціальних звукових 
сигнальних пристроїв - дозвіл, виданий Державтоінспекцією 
МВС, у разі розміщення реклами, - погодження, що 
видається підрозділами Державтоінспекції МВС;  

 
(…) 

2.1. Водій механічного транспортного засобу повинен 
мати при собі: 

(…) 
 
в) у разі встановлення на транспортних засобах 

проблискових маячків і (або) спеціальних звукових 
сигнальних пристроїв - дозвіл, виданий Державтоінспекцією 
МВС; 

 
 

(…) 
2.9. Водієві забороняється: 

 
(…) 

 

2.9. Водієві забороняється: 
 

(…) 
е) під час вимушеної зупинки на дорозі в темну пору 

доби і в умовах недостатньої видимості перебувати на 
проїзній частині дороги (вулиці) без сигнального жилета. 

 
3. РУХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ІЗ СПЕЦІАЛЬНИМИ СИГНАЛАМИ 

3.6. Увімкнення проблискового маячка оранжевого 
кольору на механічних транспортних засобах дорожньо-
експлуатаційної служби під час виконання роботи на дорозі,  
на великогабаритних та великовагових транспортних засобах  
не дає їм переваги в русі, а служить для привернення уваги та 
попередження про небезпеку. При цьому водіям транспортних 
засобів дорожньо-експлуатаційної служби під час виконання  
роботи на дорозі дозволяється відступати від вимог дорожніх 
знаків (крім знаків пріоритету та знаків 3.21-3.23, дорожньої 
розмітки, а також пунктів 11.2, 11.5-11.10, 11.12, 11.13, 
підпунктів "б", "в", "ґ" пункту 26.2 цих Правил за умови 

3.6. Увімкнення проблискового маячка оранжевого 
кольору на транспортному засобі з розпізнавальним 
знаком "Діти", на механічних транспортних засобах 
дорожньо-експлуатаційної служби під час виконання роботи 
на дорозі,  на великогабаритних та великовагових 
транспортних засобах  не дає їм переваги в русі, а служить 
для привернення уваги та попередження про небезпеку. При 
цьому водіям транспортних засобів дорожньо-
експлуатаційної служби під час виконання  роботи на дорозі 
дозволяється відступати від вимог дорожніх знаків (крім 
знаків пріоритету та знаків 3.21-3.23, дорожньої розмітки, а 



  
забезпечення безпеки дорожнього руху. Водії інших  
транспортних засобів не повинні перешкоджати їхній роботі. 

також пунктів 11.2, 11.5-11.10, 11.12, 11.13, підпунктів "б", 
"в", "ґ" пункту 26.2 цих Правил за умови забезпечення 
безпеки дорожнього руху. Водії інших  транспортних засобів 
не повинні перешкоджати їхній роботі. 

4. ОБОВʼЯЗКИ І ПРАВА ПІШОХОДІВ 
4.1. 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 і мопедах, 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.  

4.1. 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.  

4.4. У темну пору доби та в умовах недостатньої 
видимості пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи 
узбіччям, повинні виділити себе, а за можливості мати на 
зовнішньому одязі світлоповертальні елементи, для 
своєчасного їх виявлення іншими учасниками дорожнього 
руху. 

 

4.4. У темну пору доби та в умовах недостатньої 
видимості пішоходи повинні мати на зовнішньому одязі 
світлоповертальні елементи, для своєчасного їх виявлення 
іншими учасниками дорожнього руху. 

 

8. РЕГУЛЮВАННЯ ДОРОЖНЬОГО РУХУ 
8.2. Дорожні знаки можуть бути постійними, 

тимчасовими та із змінною інформацією. Тимчасові 
дорожні знаки розміщуються на переносних пристроях, 
дорожньому обладнанні або закріплюються на щиті з 
фоном жовтого кольору і мають перевагу перед 
постійними дорожніми знаками та дорожньою розміткою. 

 

8.2. Дорожні знаки мають перевагу перед дорожньою 
розміткою і можуть бути постійними, тимчасовими та зі 
змінною інформацією.  

Попереджувальні та забороні знаки можуть бути на 
білому та жовтому фоні. Постійні попереджувальні та 
забороні знаки виконуються на білому фоні, а тимчасові – 
на жовтому.  



  
Тимчасові дорожні знаки розміщуються на 

переносних пристроях, дорожньому обладнанні або 
закріплюються на щиті з фоном жовтого кольору і мають 
перевагу перед постійними дорожніми знаками. 

 8.2–1. Дорожні знаки застосовуються відповідно до 
цих Правил та мають відповідати вимогам національного 
стандарту. 

Дорожні знаки мають розташовуватися так, щоб їх 
добре бачили учасники дорожнього руху як у світлий, так 
і в темний час доби. При цьому вони не повинні бути 
затулені повністю або частково від учасників дорожнього 
руху будь-якими перешкодами.   

Дорожні знаки мають бути видимими на відстані не 
менше 100 метрів за напрямком руху та бути 
розташованими не вище 6 метрів над рівнем проїзної 
частини. 

Дорожні знаки встановлюються обабіч дороги на тому 
її боці, що відповідає напрямку руху, але для поліпшення 
їх сприйняття можуть бути розміщені над проїзною 
частиною. Якщо дорога має більш ніж одну смугу для 
руху в одному напрямку, установлений обабіч дороги 
відповідного напрямку дорожній знак має бути 
продубльований або на розділювальній смузі, або над 
проїзною частиною, або на протилежному боці дороги (у 
випадку, коли для руху в зустрічному напрямку є не 
більш ніж дві смуги).  

Під час розташування дорожніх знаків повинна бути 
забезпечена спрямованість інформації, яку вони 
передають, тільки до тих учасників руху, для яких її 
призначено. 

8.3. Сигнали регулювальника мають перевагу перед 
сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків 

8.3. Сигнали регулювальника мають перевагу перед 
сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків і є 



  
пріоритету і є обов'язковими для виконання. 

(…) 
обов'язковими для виконання. 

(…) 
 8.5–1. Дорожня розмітка застосовується відповідно до 

цих Правил і має відповідати вимогам національного 
стандарту. 

Дорожня розмітка повинна бути видимою учасникам 
дорожнього руху як у світлу, так і в темну пору доби на 
відстані, що забезпечує безпеку руху. На ділянках доріг, де 
дорожню розмітку важко побачити (сніг, бруд тощо) або 
не можна відновити, установлюються відповідні за 
змістом дорожні знаки. 

8.7.3. Сигнали світлофора мають такі значення: 
 

(…) 
е) червоний сигнал, у тому числі миготливий, або два 

червоних миготливих сигнали забороняють рух.  
 
Сигнал у вигляді зеленої стрілки (стрілок) у додатковій 

(додаткових) секції разом з жовтим або червоним сигналом 
світлофора інформує водія про те, що рух дозволяється у 
вказаному напрямку за умови безперешкодного пропуску 
транспортних засобів, які рухаються з інших напрямків.  

 
 
Стрілка зеленого кольору на табличці, встановленій на 

рівні червоного сигналу світлофора з вертикальним 
розташуванням сигналів, дозволяє рух у зазначеному 
напрямку при увімкненому червоному сигналі світлофора з 
крайньої правої (лівої) смуги руху за умови надання переваги 
в русі іншим його учасникам;  

 
(…) 

8.7.3. Сигнали світлофора мають такі значення: 
 

(…) 
е) червоний сигнал, у тому числі миготливий, або два 

червоних миготливих сигнали забороняють рух.  
 
Сигнал у вигляді зеленої стрілки (стрілок) у 

додатковій (додаткових) секції разом з жовтим або червоним 
сигналом світлофора інформує водія про те, що рух 
дозволяється у вказаному напрямку за умови 
безперешкодного пропуску транспортних засобів, які 
рухаються з інших напрямків.  

 
Стрілка зеленого кольору на табличці, установленій 

на рівні червоного сигналу світлофора з вертикальним 
розташуванням сигналів, дозволяє рух у зазначеному 
напрямку при увімкненому червоному сигналі світлофора з 
крайньої правої смуги руху (або крайньої лівої смуги руху 
на дорогах з одностороннім рухом) за умови надання 
переваги в русі іншим його учасникам, які рухаються з 
інших напрямків на сигнал світлофора, що дозволяє рух;  



  
 

(…) 
9. ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ СИГНАЛИ 

9.8. Під час руху механічних транспортних засобів у 
світлу пору доби з метою позначення транспортного засобу, 
що рухається, ближнє світло фар повинне бути увімкнене: 

 
(…) 

 

9.8. Під час руху механічних транспортних засобів у 
світлу пору доби з метою позначення транспортного засобу, 
що рухається, ближнє світло фар повинне бути увімкнене: 

 
(…) 

 
З 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних 

транспортних засобах поза населеними пунктами повинні 
бути увімкнені денні ходові вогні, а у разі їх відсутності у 
конструкції транспортного засобу – ближнє світло фар. 

 
(…) 

10. ПОЧАТОК РУХУ ТА ЗМІНА ЙОГО НАПРЯМКУ 
10.4. Перед поворотом праворуч, ліворуч або 

розворотом водій має завчасно зайняти відповідне крайнє 
положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому 
напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі 
в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух, напрямок 
руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою 
або рух можливий лише в одному напрямку, встановленому 
конфігурацією проїзної частини, дорожніми знаками чи 
розміткою.  

 
Водій, що виконує поворот ліворуч або розворот поза 

перехрестям з відповідного крайнього положення на проїзній 
частині даного напрямку, повинен дати дорогу зустрічним 
транспортним засобам, а при виконанні цих маневрів не з 
крайнього лівого положення на проїзній частині - і попутним 
транспортним засобам.  

10.4. Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому 
числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій 
має завчасно зайняти відповідне крайнє положення на 
проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, 
крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на 
перехрестя, де організовано круговий рух, напрямок руху 
визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою або 
рух можливий лише в одному напрямку, встановленому 
конфігурацією проїзної частини, дорожніми знаками чи 
розміткою.  

 
Водій, що виконує поворот ліворуч або розворот поза 

перехрестям з відповідного крайнього положення на проїзній 
частині даного напрямку, повинен дати дорогу зустрічним 
транспортним засобам, а при виконанні цих маневрів не з 
крайнього лівого положення на проїзній частині - і попутним 



  
 
 

(…) 

транспортним засобам. Водій, що виконує поворот ліворуч, 
повинен дати дорогу попутним транспортним засобам, які 
рухаються попереду нього і виконують розворот.  

(…) 
11. РОЗТАШУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА ДОРОЗІ 

11.2. Нерейкові транспортні засоби повинні рухатися 
якнайближче до правого краю проїзної частини.  

 

11.2. На дорогах, які мають дві і більше смуг для 
руху в одному напрямку, нерейкові транспортні засоби 
повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної 
частини, крім випадків, коли виконується випередження, 
об'їзд або перестроювання перед поворотом ліворуч чи 
розворотом. 

14. ОБГІН 
14.1. Здійснювати обгін нерейкових транспортних 

засобів дозволяється лише ліворуч.  
Виключений.  
 

15. ЗУПИНКА І СТОЯНКА 
15.10. Стоянка забороняється:  

 
(…) 

 

15.10. Стоянка забороняється:  
 

(…) 
є) на газонах. 

 15.15. Забороняється встановлення на проїзній частині 
предметів, що перешкоджають проїзду чи паркуванню 
транспортних засобів, за винятком випадків: 

оформлення дорожньо-транспортної пригоди; 
виконання дорожніх робіт; 
обмеження або заборони руху транспортних засобів та 

пішоходів у випадках, передбачених законодавством. 
18. КОРИСТУВАННЯ ЗОВНІШНІМИ СВІТЛОВИМИ ПРИЛАДАМИ 

18.9. Наближаючись до транспортного засобу з 
розпізнавальним знаком "Діти", що зупинився з увімкненою 
аварійною світловою сигналізацією, водій повинен 
зменшити швидкість, а разі потреби зупинитися, щоб 
уникнути наїзду на дітей. 

18.9. Наближаючись до транспортного засобу з 
розпізнавальним знаком "Діти", що зупинився з 
увімкненими проблисковими маячками оранжевого 
кольору та/або аварійною світловою сигналізацією для 
посадки (висадки) пасажирів, водії транспортних засобів, 



  
що рухаються по суміжній смузі, повинні зменшити 
швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб уникнути наїзду 
на дітей.  

19. КОРИСТУВАННЯ ЗОВНІШНІМИ СВІТЛОВИМИ ПРИЛАДАМИ 
19.9. Задній протитуманний ліхтар дозволяється 

використовувати в умовах недостатньої видимості як у світлу, 
так і в темну пору доби. 

(…) 

19.9. Задній протитуманний ліхтар дозволяється 
використовувати виключно в умовах недостатньої видимості 
як у світлу, так і в темну пору доби. 

(…) 
21. ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ 

21.3. Перевезення автобусом (мікроавтобусом) 
організованої групи дітей здійснюється за умови  
обов'язкового  проведення інструктажу з дітьми та  
супровідниками щодо правил безпечної поведінки під час    
руху та дій у разі виникнення  
аварійно-небезпечних ситуацій чи скоєння дорожньо-
транспортної пригоди. При цьому спереду і ззаду автобуса  
(мікроавтобуса) обов'язково встановлюється згідно з вимогами 
підпункту "в"  пункту 30.3 цих Правил розпізнавальний знак 
"Діти".  

Водій автобуса (мікроавтобуса), який здійснює  
перевезення організованих груп дітей, повинен мати стаж 
водія не менше 5 років і посвідчення водія категорії "D". 

21.3. Перевезення автобусом (мікроавтобусом) 
організованої групи дітей здійснюється за умови  
обов'язкового  проведення інструктажу з дітьми та  
супровідниками щодо правил безпечної поведінки під час    
руху та дій у разі виникнення  
аварійно-небезпечних ситуацій чи скоєння дорожньо-
транспортної пригоди. При цьому спереду і ззаду автобуса  
(мікроавтобуса) обов'язково встановлюється згідно з 
вимогами підпункту "в"  пункту 30.3 цих Правил 
розпізнавальний знак "Діти".  

Водій автобуса (мікроавтобуса), який здійснює  
перевезення організованих груп дітей, повинен мати стаж 
водія не менше 5 років і посвідчення водія категорії "D". 

Під час посадки (висадки) пасажирів до 
транспортного засобу з розпізнавальним знаком "Діти" 
на ньому повинні бути увімкнені маячки оранжевого 
кольору та/або аварійна світлова сигналізація. 

23. БУКСИРУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ 
23.3. Жорстке зчеплення повинно забезпечувати 

відстань між транспортними засобами не більш як 4 м, гнучке 
– в межах 4 – 6 м. Гнучке зчеплення через кожний метр 
позначається сигнальними щитками або прапорцями згідно з 
вимогами пункту 30.5 цих Правил. 

23.3. Жорстке зчеплення повинно забезпечувати відстань 
між транспортними засобами не більш як 4 м, гнучке – в 
межах 4 – 6 м. Гнучке зчеплення через кожний метр 
позначається сигнальними щитками або прапорцями згідно з 
вимогами пункту 30.5 цих Правил (за винятком 



  
використання гнучкого зчеплення з покриттям із 
світлоповертального матеріалу). 

23.10. Буксирування забороняється: 
 

(…) 
 

ґ) більше одного транспортного засобу або 
транспортним засобом з причепом;  

 
 
 

(…) 

23.10. Буксирування забороняється: 
 

(…) 
 

ґ) більше одного транспортного засобу (за винятком 
випадків, коли порядок буксирування двох і більше 
транспортних засобів погоджено з Державтоінспекцією) 
або транспортним засобом з причепом; 

 
(…) 

24. НАВЧАЛЬНА ЇЗДА 
24.8. Транспортні засоби, на яких проводиться навчання, 

повинні мати розпізнавальні знаки "Учбовий транспортний 
засіб" відповідно до вимог підпункту "к" пункту 30.3 цих 
Правил. Автомобілі, які систематично використовуються для 
навчання також повинні бути обладнані додатковими 
педалями зчеплення (у разі коли конструкція транспортного 
засобу передбачає педаль зчеплення), акселератора (у разі 
коли конструкція транспортного засобу допускає можливість 
обладнання такою педаллю) і гальмування, дзеркалом або 
дзеркалами заднього виду для спеціаліста з підготовки водіїв. 

24.8. Транспортні засоби (за винятком мотоциклів, 
мопедів та квадроциклів), на яких проводиться навчання, 
повинні мати розпізнавальні знаки "Учбовий транспортний 
засіб" відповідно до вимог підпункту "к" пункту 30.3 цих 
Правил. Автомобілі, які систематично використовуються для 
навчання також повинні бути обладнані додатковими 
педалями зчеплення (у разі коли конструкція транспортного 
засобу передбачає педаль зчеплення), акселератора (у разі 
коли конструкція транспортного засобу допускає можливість 
обладнання такою педаллю) і гальмування, дзеркалом або 
дзеркалами заднього виду для спеціаліста з підготовки водіїв. 

30. НОМЕРНІ, РОЗПІЗНАВАЛЬНІ ЗНАКИ, НАПИСИ І ПОЗНАЧЕННЯ 
30.5 Для позначення гнучкого зчеплення під час 

буксирування використовуються прапорці або щитки 
розміром 200 х 200 мм з нанесеними на них по діагоналі 
червоними і білими смугами, що чергуються, із 
світлоповертального матеріалу завширшки 50 мм. 

30.5 Для позначення гнучкого зчеплення під час 
буксирування використовуються прапорці або щитки 
розміром 200 х 200 мм з нанесеними на них по діагоналі 
червоними і білими смугами, що чергуються, із 
світлоповертального матеріалу завширшки 50 мм (за 
винятком використання гнучкого зчеплення з покриттям 
із світлоповертального матеріалу). 



  
31. ТЕХНІЧНИЙ СТАН ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА ЇХ ОБЛАДНАННЯ 

31.4.5. Колеса і шини: 
(…) 

 

31.4.5. Колеса і шини: 
(…) 

ж) на транспортний засіб установлено шини, що не 
відповідають сезону експлуатації. 

31.4.7. Інші елементи конструкції: 
 

(…) 
є) відсутні: 

(…) 
 
 
 
Примітки. 

(…) 
 

 

31.4.7. Інші елементи конструкції: 
 

(…) 
є) відсутні: 

(…) 
сигнальний жилет. 
 
Примітки. 

(…) 
 

3. Сигнальний жилет повинен бути оранжевого 
кольору та відповідати вимогам ДСТУ 4050-2001. На 
жилеті повинні бути відсутні будь-які написи та 
розпізнавальні знаки, що визначали б його належність до 
оперативних, дорожньо-експлуатаційних чи комунальних 
служб. 

32. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ДОРОЖНЬОГО РУХУ, 
ЩО ПОТРЕБУЮТЬ УЗГОДЖЕННЯ З ДЕРЖАВТОІНСПЕКЦІЄЮ 

32.1. З органами Державтоінспекції узгоджуються: 
 

(…) 
 

е) технічні вимоги, конструкція та встановлення на 
транспортних засобах спеціальних звукових і світлових 
сигнальних пристроїв (типу "Сирена", проблисковий маячок 
тощо), світлових покажчиків та розпізнавальних знаків 
автомобілів аварійної служби, а також розміщення реклами 

32.1. З органами Державтоінспекції узгоджуються: 
 

(…) 
 
е) технічні вимоги, конструкція та встановлення на 

транспортних засобах спеціальних звукових і світлових 
сигнальних пристроїв (типу "Сирена", проблисковий маячок 
тощо), світлових покажчиків та розпізнавальних знаків 
автомобілів аварійної служби, а також нанесення білих смуг 



  
та нанесення білих смуг під нахилом на зовнішніх бокових 
поверхнях транспортних засобів; 

 
(…) 

під нахилом на зовнішніх бокових поверхнях транспортних 
засобів; 

 
(…) 

33. ДОРОЖНІ ЗНАКИ 
1. ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ЗНАКИ 

1.39 Інша небезпека (аварійно небезпечна ділянка). 
Небезпечна ділянка дороги у місцях, де ширина проїзної 
частини, радіуси заокруглень тощо не відповідають вимогам 
будівельних норм, а також місце або ділянка концентрації 
дорожньо-транспортних пригод. 

 
 
 
 

1.39 Інша небезпека (аварійно небезпечна ділянка). 
Небезпечна ділянка дороги у місцях, де ширина проїзної 
частини, радіуси заокруглень тощо не відповідають вимогам 
будівельних норм, а також місце або ділянка концентрації 
дорожньо-транспортних пригод. 
У разі встановлення знака 1.39 у місцях або на ділянка 

концентрації дорожньо-транспортних пригод залежно від 
виду небезпеки разом зі знаком обов’язкового 
встановлюється таблички 7.21.1 – 7.21.4 

 1.40 "Кінець дороги з удосконаленим покриттям". 
Перехід дороги з удосконаленим покриттям у гравійну чи 
ґрунтову дорогу. 

2. ЗНАКИ ПРІОРИТЕТУ 
2.2 "Проїзд без зупинки заборонено". Забороняється 

проїзд без зупинки перед розміткою 1.12 (стоп-лінія), а якщо 
вона відсутня - перед знаком. 

2.2 "Проїзд без зупинки заборонено". Забороняється проїзд 
без зупинки перед розміткою 1.12 (стоп-лінія), а якщо вона 
відсутня - перед знаком. Необхідно надати дорогу 
транспортним засобам, що рухаються дорогою, яка 
перетинається, а за наявності таблички 7.8 – 
транспортним засобам, що рухаються головною дорогою, 
а також справа рівнозначною дорогою. 

3. ЗАБОРОННІ ЗНАКИ 
3.1 "Рух заборонено". Забороняється рух усіх транспортних 

засобів. 
3.1 "Рух заборонено". Забороняє рух усіх транспортних 

засобів виключно у випадках: 
початок пішохідної зони, позначеної знаком 5.33; 
дорога та/або вулиця призначена для руху виключно 

маршрутних транспортних засобів; 



  
дорога та/або вулиця знаходиться в аварійному стані й 

непридатна для пропуску транспортних засобів; у такому 
випадку обов’язково додатково встановлюється знак 1.37 
та табличка з інформацією при причину заборони руху. 

3.21 "В'їзд заборонено". Забороняється в'їзд усіх 
транспортних засобів. 

3.21 "В’їзд заборонено". Забороняє в’їзд усіх 
транспортних засобів виключно у випадках: 
для запобігання зустрічного руху транспортних засобів 

на ділянках доріг з одностороннім рухом; 
для запобігання виїзду транспортних засобів назустріч 

загальному потоку на дорогах, позначених знаком 5.8; 
для організації відокремленого в'їзду і виїзду на 

майданчиках, що використовуються для стоянки 
транспортних засобів, майданчиках відпочинку, АЗС 
тощо; 
для заборони в'їзду на окрему смугу руху, при цьому 

знак 3.21 повинен застосовуватись разом з табличкою 7.9 
4. НАКАЗОВІ ЗНАКИ 

 4.18.1-4.18.3 "Напрямок руху транспортних засобів з 
небезпечними вантажами". Показує дозволений 
напрямок руху транспортних засобів з розпізнавальним 
знаком "Знак небезпеки". 

5. ІНФОРМАЦІЙНО-ВКАЗІВНІ ЗНАКИ 
5.28.1 і 5.28.2 "Напрямок руху для вантажних 

автомобілів". Показує рекомендований напрямок руху для 
вантажних автомобілів і самохідних машин. 

5.28.1– 5.28.3 "Напрямок руху для вантажних автомобілів". 
Показує рекомендований напрямок руху для вантажних 
автомобілів і самохідних машин. 

 5.38-1 "Критий паркінг". 
 5.38-2 "Паркінг з можливістю пересадки на 

громадський транспорт". 
5.41 "Місце зупинки автобуса".  5.41 "Пункт зупинки автобуса". Знак позначає початок 

посадкового майданчика автобуса. За межами населених 
пунктів знак може бути встановлений на павільйоні з 
боку прибуття маршрутних транспортних засобів. 



  
У нижній частині знака може бути нанесено 

зображення таблички 7.2.1 із зазначенням протяжності 
посадкового майданчика. 

 5.41–1 "Кінець  пункту зупинки автобуса". Знак може 
встановлюватися в кінці посадкового майданчика  
пункту зупинки автобуса. 

5.42 "Місце зупинки трамвая".  5.42 "Пункт зупинки трамвая". Знак позначає початок 
посадкового майданчика трамвая.  
У нижній частині знака може бути нанесено 

зображення таблички 7.2.1 із зазначенням протяжності 
посадкового майданчика. 

 5.42–1 "Кінець  пункту зупинки трамвая". Знак може 
встановлюватися в кінці посадкового майданчика пункту 
зупинки трамвая. 

5.43 "Місце зупинки тролейбуса".  
 

5.43 "Пункт зупинки тролейбуса". Знак позначає 
початок посадкового майданчик тролейбуса. За межами 
населених пунктів знак може бути встановлений на 
павільйоні з боку прибуття маршрутних транспортних 
засобів. 
У нижній частині знака може бути нанесено 

зображення таблички 7.2.1 із зазначенням протяжності  
посадкового майданчика. 

 5.43–1 "Кінець  пункту зупинки тролейбуса". Знак 
може встановлюватися в кінці посадкового майданчика 
пункту зупинки тролейбуса. 

 5.45–1 "Початок щільної забудови". Застосовується 
виключно в межах населених пунктів, початок яких 
позначено знаком 5.47, – після такого знаку та на межі 
початку щільної забудови безпосередньо поблизу проїзної 
частини (за умови наявності такої забудови). Означає 
обмеження максимальної дозволеної швидкості до 60 
км/год. 



  
 5.45–2 "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 відсутності такої 
забудови). Означає скасування обмеження максимальної 
дозволеної швидкості в межах 60 км/год та перехід до 
стандартного швидкісного режиму дороги, на якому його 
встановлено. 

5.53 "Покажчик напрямку" Інформує про напрямок руху до 
зазначених на ньому пунктів  

5.53 "Покажчик напрямку". Інформує про напрямок руху 
до зазначених на ньому пунктів та визначних місць. 

5.57.1 і 5.57.2 "Напрямок об’їзду". Напрямок об’їзду 
ділянки дороги, яка тимчасово закрита для руху  

5.57.1–5.57.3 "Напрямок об’їзду". Напрямок об’їзду 
ділянки дороги, яка тимчасово закрита для руху  

 5.63 "Зміна схеми руху". Позначає, що за цим знаком 
тимчасово або постійно змінено схему руху та/або 
встановлено нові дорожні знаки. Застосовується протягом 
не менш як трьох місяців у випадку зміни руху на 
постійній основі. Застосовується протягом необхідного 
проміжку часу у випадку зміни руху на тимчасовій основі 
та встановлюється не менш як за 100 м до першого 
тимчасового знака. 

 5.64 "Аеропорт". 
 

 5.65 "Залізничний вокзал чи  пункт зупинки поїздів". 
 

 5.66 "Автовокзал чи автостанція". 
 

 5.67"Культова споруда". 

 
 

 
5.68 "Промислова зона".  



  
 5.69 "Фото-, відеофіксування порушень ПДР". Указує 

на можливість здійснення контролю за порушенням ПДР 
за допомогою спеціальних технічних та/або технічних 
засобів. 

Знаки 5.51-5.54, що встановлені поза населеним пунктом, 
мають зелений або синій фон, якщо вони встановлені 
відповідно на автомагістралі чи іншій дорозі. Вставка на 
синьому або зеленому фоні означає, що рух до зазначеного 
населеного пункту або об'єкта здійснюється відповідно по 
дорозі іншій, ніж автомагістраль, чи по автомагістралі. Знаки 
5.51-5.54, які встановлені в населеному пункті, повинні мати 
білий фон. Вставки на синьому або зеленому фоні означають, 
що рух до зазначеного населеного пункту або об'єкта 
здійснюється відповідно по дорозі іншій, ніж автомагістраль, 
чи по автомагістралі. 

Знаки 5.51-5.54, що встановлені поза населеним пунктом, 
мають зелений або синій фон, якщо вони встановлені 
відповідно на автомагістралі чи іншій дорозі. Вставка на 
синьому або зеленому фоні означає, що рух до зазначеного 
населеного пункту або об'єкта здійснюється відповідно по 
дорозі іншій, ніж автомагістраль, чи по автомагістралі. Знаки 
5.51-5.54, які встановлені в населеному пункті, повинні мати 
білий фон. Вставки на синьому або зеленому фоні означають, 
що рух до зазначеного населеного пункту або об'єкта 
здійснюється відповідно по дорозі іншій, ніж автомагістраль, 
чи по автомагістралі. Знаки 5.53, 5.54 на коричневому фоні 
інформують про напрямок руху до об’єкта туристичної 
інфраструктури. 

6. ЗНАКИ СЕРВІСУ 
6.7 "Автозаправна станція" 6.7.1 – 6.7.3 "Автозаправні станції". Знаком 6.7.2 

позначаються тільки газові заправні станції, знаком 6.7.3 
– спільні автозаправні станції. 

7. ТАБЛИЧКИ ДО ДОРОЖНІХ ЗНАКІВ 
 7.21.1. – 7.21.4. "Вид небезпеки". Табличка 

встановлюється зі знаком 1.39 та інформує про можливий 
вид ДТП. 

 7.22 "Лижники". Ділянка дороги проходить поблизу 
гірськолижних трас або трас інших зимових видів спорту. 

 
34. ДОРОЖНЯ РОЗМІТКА 

1. ГОРИЗОНТАЛЬНА РОЗМІТКА 
Лінії горизонтальної розмітки мають білий колір. Жовтий 

колір мають лінії 1.4, 1.10, 1.17, а також 1.2, якщо нею 
Лінії горизонтальної розмітки мають білий колір. Синій 

колір має лінія 1.1, якщо нею позначаються майданчики 



  
позначаються межі смуги для руху маршрутних транспортних 
засобів.  

 
 
 
 
 
Горизонтальна розмітка має таке значення:  
 
1.1 (вузька суцільна лінія) - поділяє транспортні потоки 

протилежних напрямків і позначає межі смуг руху на дорогах; 
позначає межі проїзної частини, на які в'їзд заборонено; 
позначає межі місць стоянки транспортних засобів і край 
проїзної частини доріг, не віднесених за умовами руху до 
автомагістралей;  

 
1.2 (широка суцільна лінія) - позначає край проїзної 

частини на автомагістралях або межі смуги для руху 
маршрутних транспортних засобів. У місцях, де на смугу 
маршрутних транспортних засобів дозволено заїзд іншим 
транспортним засобам, ця лінія може бути переривчастою;  

 
1.3 - поділяє транспортні потоки протилежних напрямків 

на дорогах, які мають чотири і більше смуг руху;  
 
1.4 - позначає місця, де заборонено зупинку та стоянку 

транспортних засобів. Застосовується самостійно або в 
поєднанні із знаком 3.34 і наноситься біля краю проїзної 
частини або по верху бордюру;  

 
1.5 - поділяє транспортні потоки протилежних напрямків 

на дорогах, які мають дві або три смуги; позначає межі смуг 

для паркування, відведені на проїзній частині. Жовтий 
колір мають лінії 1.4, 1.10.1, 1.10.2, 1.17, а також 1.2, якщо 
нею позначаються межі смуги для руху маршрутних 
транспортних засобів. Червоно-білий колір мають лінії 
1.14.3-1.14.5, 1.15. Оранжевий колір мають лінії 
тимчасової розмітки.  
Розмітка 1.25-1.28 дублює зображення знаків. 
Горизонтальна розмітка має таке значення:  
 
1.1 (вузька суцільна лінія) - поділяє транспортні потоки 

протилежних напрямків і позначає межі смуг руху на 
дорогах; позначає межі проїзної частини, на які в'їзд 
заборонено; позначає межі місць стоянки транспортних 
засобів, майданчиків для паркування і край проїзної частини 
доріг, не віднесених за умовами руху до автомагістралей;  

 
1.2 (широка суцільна лінія) - позначає край проїзної 

частини на автомагістралях або межі смуги для руху 
маршрутних транспортних засобів. У місцях, де на смугу 
маршрутних транспортних засобів дозволено заїзд іншим 
транспортним засобам, ця лінія може бути переривчастою;  

 
1.3 - поділяє транспортні потоки протилежних напрямків 

на дорогах, які мають чотири і більше смуг руху;  
 
1.4 - позначає місця, де заборонено зупинку та стоянку 

транспортних засобів. Застосовується самостійно або в 
поєднанні із знаком 3.34 і наноситься біля краю проїзної 
частини або по верху бордюру;  

 
1.5 - поділяє транспортні потоки протилежних напрямків 

на дорогах, які мають дві або три смуги; позначає межі смуг 



  
руху, за наявності двох і більше смуг, призначених для руху в 
одному напрямку;  

 
1.6 (лінія наближення - переривчаста лінія, в якій довжина 

штрихів утричі перевищує проміжки між ними) - попереджає 
про наближення до розмітки 1.1 або 1.11, яка поділяє 
транспортні потоки протилежних або попутних напрямків;  

 
1.7 (переривчаста лінія з короткими штрихами і рівними їм 

проміжками) - позначає смуги руху, а також напрямок 
головної дороги в межах перехрестя;  

 
1.8 (широка переривчаста лінія) - позначає межу між 

смугою розгону або гальмування і основною смугою 
проїзної частини (на перехрестях, перехрещеннях доріг на 
різних рівнях, у зоні автобусних зупинок тощо);  

 
1.9 - позначає межі смуг руху, на яких здійснюється 

реверсивне регулювання; поділяє транспортні потоки 
протилежних напрямків (при вимкнених реверсивних 
світлофорах) на дорогах, де здійснюється реверсивне 
регулювання;  

 
1.10 - позначає місця, де заборонено стоянку. 

Застосовується самостійно або в сполученні із знаком 3.35 і 
наноситься біля краю проїзної частини або по верху бордюру;  

 
 
1.11 - поділяє транспортні потоки протилежних або 

попутних напрямків на ділянках доріг, де перестроювання 
дозволено лише з однієї смуги; позначає місця, призначені для 
розвороту, в'їзду і виїзду з майданчиків для стоянки тощо, де 

руху, за наявності двох і більше смуг, призначених для руху в 
одному напрямку;  

 
1.6 (лінія наближення - переривчаста лінія, в якій довжина 

штрихів утричі перевищує проміжки між ними) - попереджає 
про наближення до розмітки 1.1 або 1.11, яка поділяє 
транспортні потоки протилежних або попутних напрямків;  

 
1.7 (переривчаста лінія з короткими штрихами і рівними їм 

проміжками) - позначає смуги руху, а також напрямок 
головної дороги в межах перехрестя;  

 
1.8 (широка переривчаста лінія) - позначає межу між 

перехідно-швидкісною смугою і основною смугою проїзної 
частини (на перехрестях, перехрещеннях доріг на різних 
рівнях, у зоні автобусних зупинок тощо);  

 
1.9 - позначає межі смуг руху, на яких здійснюється 

реверсивне регулювання; поділяє транспортні потоки 
протилежних напрямків (при вимкнених реверсивних 
світлофорах) на дорогах, де здійснюється реверсивне 
регулювання;  

 
1.10.1 і 1.10.2 - позначає місця, де заборонено стоянку. 

Застосовується самостійно або в сполученні із знаком 3.35 і 
наноситься біля краю проїзної частини або по верху 
бордюру;  

 
1.11 - поділяє транспортні потоки протилежних або 

попутних напрямків на ділянках доріг, де перестроювання 
дозволено лише з однієї смуги; позначає місця, призначені 
для розвороту, в'їзду і виїзду з майданчиків для стоянки 



  
рух дозволено лише в один бік;  

 
1.12 (стоп-лінія) - вказує місце, де водій повинен 

зупинитися за наявності знака 2.2 або при сигналі світлофора 
чи регулювальника, що забороняє рух;  

 
1.13 - указує місце, де водій повинен у разі потреби 

зупинитися і дати дорогу транспортним засобам, що 
рухаються по перехрещуваній дорозі;  

 
1.14.1, 1.14.2 ("зебра") - позначає нерегульований 

пішохідний перехід; стрілки розмітки 1.14.2 указують 
напрямок руху для пішоходів;  

 
1.14.3 - позначає пішохідний перехід, де рух 

регулюється світлофором;  
 
 
 
 
 
1.15 - позначає місце, де велосипедна доріжка перетинає 

проїзну частину;  
 
1.16.1-1.16.3 - позначає напрямні острівці в місцях поділу, 

розгалуження або злиття транспортних потоків;  
 
 
 
1.17 - позначає зупинки маршрутних транспортних засобів 

і таксі;  
 

тощо, де рух дозволено лише в один бік;  
 
1.12 (стоп-лінія) - вказує місце, де водій повинен 

зупинитися за наявності знака 2.2 або при сигналі світлофора 
чи регулювальника, що забороняє рух;  

 
1.13 - указує місце, де водій повинен у разі потреби 

зупинитися і дати дорогу транспортним засобам, що 
рухаються по перехрещуваній дорозі;  

 
1.14.1, 1.14.3, 1.14.4 ("зебра", у тому числі червоно-

білого кольору) - позначає нерегульований пішохідний 
перехід; розміткою 1.14.3 позначається пішохідний 
перехід з підвищеною вірогідністю виникнення дорожньо-
транспортних пригод; розміткою 1.14.4 позначається 
місце переходу сліпих пішоходів;  

 
1.14.2, 1.14.5 - позначає пішохідний перехід, де рух 

регулюється світлофором; розміткою 1.14.5 позначається 
місце переходу сліпих пішоходів; 

 
1.15 - позначає місце, де велосипедна доріжка перетинає 

проїзну частину;  
 
1.16.1-1.16.3 - позначає напрямні острівці в місцях поділу, 

розгалуження або злиття транспортних потоків;  
 
1.16.4 - позначає  острівці безпеки; 
 
1.17 - позначає зупинки маршрутних транспортних засобів 

і таксі;  
 



  
1.18 - указує дозволені на перехресті напрямки руху по 

смугах. Застосовується самостійно або в поєднанні із знаками 
5.16, 5.18; розмітка із зображенням тупика наноситься для 
зазначення того, що поворот на найближчу проїзну частину 
заборонено; розмітка, яка дозволяє поворот ліворуч з крайньої 
лівої смуги, дозволяє також розворот;  

 
1.19 - попереджає про наближення до звуження проїзної 

частини (ділянки, де зменшується кількість смуг руху в 
даному напрямку) або до лінії розмітки 1.1 чи 1.11, яка поділяє 
транспортні потоки протилежних напрямків. У першому 
випадку може застосовуватися в поєднанні із знаками 1.5.1-
1.5.3;  

 
1.20 - попереджає про наближення до розмітки 1.13;  
 
1.21 (напис "СТОП") - попереджає про наближення до 

розмітки 1.12, коли вона застосовується в поєднанні із знаком 
2.2;  

 
1.22 - указує номер дороги (маршруту);  
 
 
 
1.23 - позначає смугу, призначену для руху лише 

маршрутних транспортних засобів.  
 
 
 
 
 
 

1.18 - указує дозволені на перехресті напрямки руху по 
смугах. Застосовується самостійно або в поєднанні із знаками 
5.16, 5.18; розмітка із зображенням тупика наноситься для 
зазначення того, що поворот на найближчу проїзну частину 
заборонено; розмітка, яка дозволяє поворот ліворуч з 
крайньої лівої смуги, дозволяє також розворот;  

 
1.19 - попереджає про наближення до звуження проїзної 

частини (ділянки, де зменшується кількість смуг руху в 
даному напрямку) або до лінії розмітки 1.1 чи 1.11, яка 
поділяє транспортні потоки протилежних напрямків. У 
першому випадку може застосовуватися в поєднанні із 
знаками 1.5.1-1.5.3;  

 
1.20 - попереджає про наближення до розмітки 1.13;  
 
1.21 (напис "STOP") - попереджає про наближення до 

розмітки 1.12, коли вона застосовується в поєднанні із знаком 
2.2;  

 
1.22 - попереджує про наближення до місця, де 

встановлено пристрій примусового зниження швидкості 
руху транспортних засобів; 

 
1.23 - указує номер дороги (маршруту);  
 
1.24 - позначає смугу, призначену для руху лише 

маршрутних транспортних засобів.  
 
1.25 - дублює зображення знака 1.32; 
 
1.26 - дублює зображення знака 1.39; 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лінії 1.1 і 1.3 перетинати забороняється. Якщо лінією 1.1 

позначено місце стоянки або край проїзної частини, суміжний 
з узбіччям, цю лінію перетинати дозволяється.  

 
Як виняток, за умови забезпечення безпеки дорожнього 

руху, дозволяється перетинати лінію 1.1 для об'їзду нерухомої 
перешкоди, розміри якої не дають змоги здійснити її 
безпечний об'їзд, не перетинаючи цю лінію, а також обгону 
поодиноких транспортних засобів, що рухаються із швидкістю 
менше 30 км/год.  

Лінію 1.2 дозволяється перетинати в разі вимушеної 
зупинки, якщо цією лінією позначено край проїзної частини, 
суміжний з узбіччям.  

Лінії 1.5-1.8 перетинати дозволяється з будь-якого боку.  
На ділянці дороги між реверсивними світлофорами лінію 

1.9 дозволяється перетинати, якщо вона розташована праворуч 
від водія.  

При ввімкнених сигналах зеленого кольору у реверсивних 
світлофорах лінію 1.9 дозволяється перетинати з будь-якого 
боку, якщо вона поділяє смуги, по яких рух дозволено в 
одному напрямку. У разі вимкнення реверсивних світлофорів 

 
1.27 - дублює зображення знака 3.29; 
 
1.28 - дублює зображення знака 5.38; 
 
1.29 - позначає доріжку для велосипедистів; 
 
1.30 - позначає місця стоянки транспортних засобів які 

перевозять інвалідів чи на яких установлено 
розпізнавальний знак "Інвалід". 

  
Лінії 1.1 і 1.3 перетинати забороняється. Якщо лінією 1.1 

позначено місце стоянки, майданчик для паркування або 
край проїзної частини, суміжний з узбіччям, цю лінію 
перетинати дозволяється.  

Як виняток, за умови забезпечення безпеки дорожнього 
руху, дозволяється перетинати лінію 1.1 для об'їзду 
нерухомої перешкоди, розміри якої не дають змоги здійснити 
її безпечний об'їзд, не перетинаючи цю лінію, а також обгону 
поодиноких транспортних засобів, що рухаються із 
швидкістю менше 30 км/год.  

Лінію 1.2 дозволяється перетинати в разі вимушеної 
зупинки, якщо цією лінією позначено край проїзної частини, 
суміжний з узбіччям.  

Лінії 1.5-1.8 перетинати дозволяється з будь-якого боку.  
На ділянці дороги між реверсивними світлофорами лінію 

1.9 дозволяється перетинати, якщо вона розташована 
праворуч від водія.  

 При ввімкнених сигналах зеленого кольору у реверсивних 
світлофорах лінію 1.9 дозволяється перетинати з будь-якого 
боку, якщо вона поділяє смуги, по яких рух дозволено в 
одному напрямку. У разі вимкнення реверсивних світлофорів 



  
водій повинен негайно перестроїтися праворуч за лінію 
розмітки 1.9.  

Лінію 1.9, що знаходиться ліворуч, при вимкнених 
реверсивних світлофорах перетинати забороняється. Лінію 
1.11 дозволяється перетинати тільки з боку її переривчастої 
частини, а з боку суцільної - лише по завершенні обгону чи 
об'їзду перешкоди. 

водій повинен негайно перестроїтися праворуч за лінію 
розмітки 1.9. 

Лінію 1.9, що знаходиться ліворуч, при вимкнених 
реверсивних світлофорах перетинати забороняється. Лінію 
1.11 дозволяється перетинати тільки з боку її переривчастої 
частини, а з боку суцільної - лише по завершенні обгону чи 
об'їзду перешкоди. 
 

2. ВЕРТИКАЛЬНА РОЗМІТКА 
 
 
 
 
Вертикальна розмітка позначає:  
 
2.1 - елементи дорожніх споруд (опор мостів, 

шляхопроводів, торцевих частин парапетів та ін.);  
 
2.2 - нижній край прогінної будови тунелів, мостів і 

шляхопроводів;  
 
2.3 - круглі тумби, встановлювані на розділювальних 

смугах або острівцях безпеки;  
 
 
 
2.4 - напрямні стовпчики, надовби, опори огороджень 

тощо;  
 
2.5 - бокові поверхні огороджень доріг на заокругленнях 

малого радіуса, крутих спусках, інших небезпечних ділянках;  
 

Смуги вертикальної розмітки мають чорно-білий 
колір. Червоно-білий колір мають смуги 2.3. Жовтий 
колір має лінія 2.7.  

 
Вертикальна розмітка позначає:  
 
2.1 - торцеві частини штучних споруд (парапетів, опор 

освітлення, шляхопроводів та ін.);  
 
2.2 - нижній край штучної споруди; 
 
 
2.3 - вертикальні поверхні щитів, які встановлюють під 

знаками 4.7 - 4.9, чи початкові або кінцеві елементи 
дорожніх огороджень. Нижній край смуг розмітки вказує 
бік, з якого необхідно об’їжджати перешкоду;   

 
2.4 - напрямні стовпчики;  
 
 
2.5 - бокові поверхні огороджень доріг на заокругленнях 

малого радіуса, крутих спусках, інших небезпечних ділянках;  
 



  
2.6 - бокові поверхні огороджень на інших ділянках;  
 
 
2.7 - бордюри на небезпечних ділянках і підвищені 

острівці безпеки. 

2.6 - бордюри напрямного острівця та острівця 
безпеки; 

 
2.7 - бордюри в місцях, де заборонено стояку 

транспортних засобів. 
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 Напрямок руху для вантажних автомобілів 
 

 

 
5.38-1  

Критий паркінг 
 

 
5.38-2  

Критий паркінг з можливістю пересадки на громадський 
транспорт 



  

 
 

5.41 
Місце зупинки автобуса 

 
 

5.41   
Пункт зупинки автобуса 

 

 
 

5.41-1  Кінець пункту зупинки  автобуса 

 
5.42 

Місце зупинки трамвая 
 

 
5.42 

Пункт зупинки  трамвая 

  

 
 



  
5.42-1 

Кінець пункту зупинки  трамвая 

 
5.43 

Місце зупинки тролейбуса 
 

5.43 
Пункт зупинки тролейбуса 

 

 
 

5.43-1 
Кінець пункту зупинки тролейбуса 

 

 
5.45-1 

Початок щільної забудови 
  

 
 
 
 
 
 
 

5.45-2 
Кінець щільної забудови 



  
 

 
 

5.53 
Покажчик напрямку руху до визначного місця 

 

 
5.54 

Покажчик напрямків 

              
                      5.57.1                            5.57.2 
                              Напрямок об’їзду 

 

             
5.57.1                        5.57.2                         5.57.3 

Напрямок об’їзду 
 

 

 
5.63 

Зміна схеми руху 
 

 



  
5.64 

Аеропорт 
 

 
5.65 

Залізничний вокзал чи пункт зупинки поїздів 
 

 
5.66 

Автовокзал чи автостанція 
 

 
5.67 

Культова споруда 
 

 
5.68 



  
Промислова зона 

 

 
5.69 

 Фото-, відео фіксування порушень ПДР 
6. ЗНАКИ СЕРВІСУ 

 
6.4 

Вогнегасник 

 
6.4 

Вогнегасник 

 
6.7 

Автозаправна станція 

                          
                6.7.1                                    6.7.2                                 6.7.3 

Автозаправні станції 
7. ТАБЛИЧКИ ДО ДОРОЖНІХ ЗНАКІВ 

         
    7.17                             7.18 

          Інваліди                    Крім інвалідів 

          
7.17                             7.18 

       Інваліди                    Крім інвалідів 



  
  
  

 
 
         7.21.1  

 
 

7.21.2  

 

 

                         
 
                       7.21.3                                   7.21.4  
                                       Вид небезпеки  

 

 
7.22 

 Лижники 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

1. ГОРИЗОНТАЛЬНА РОЗМІТКА 

  



  

  
2.  ВЕРТИКАЛЬНА РОЗМІТКА 



  

 
 
 

Начальник ДДАІ МВС України                                                                                                                        В.М. Лозовий 

___.___.2012 
 
 
 


