
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 
змін та доповнень до Правил дорожнього руху 

 
№ 
з/п Чинна редакція Проект нової редакції 

 1. Загальні положення 
 

 

1.10. Право зупиняти на дорозі транспортні засоби, 
здійснювати їх перевірку, а також перевірку у водія 
документів, які передбачені цими Правилами, надається 
виключно працівникам міліції під час виконання ними 
службових обов’язків. 

  Пункт 1.10 вважати п. 1.11 
 1.11. 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 (див. додаток 1); 

… 

… 
велосипедна доріжка – виконана у межах дороги чи 

поза нею доріжка із покриттям червоного кольору, що 
призначена для руху велосипедів і позначена дорожнім 
знаком 4.12 та дорожньою розміткою 1.15; 

… 
 … 

головна дорога - дорога з покриттям відносно 
грунтової або та, що  позначається знаками 1.22, 1.23.1-
1.23.4 і 2.3 див. додаток 1). Наявність на другорядній 
дорозі покриття безпосередньо перед перехрестям не 
прирівнює її за значенням до перехрещуваної; 

… 

… 
головна дорога – дорога, яка позначена дорожніми 

знаками 1.22, 1.23.1-1.23.4, 2.3 і 5.1, по відношенню до 
дороги, що перехрещується (примикає), або дорога з 
твердим покриттям по відношенню до ґрунтової, або 
будь-яка дорога по відношенню до виїзду з прилеглої 
території. Наявність на другорядній дорозі покриття 
безпосередньо перед перехрестям не прирівнює її до 
значення перехрещуваної; 

… 
 … 

дорожньо-транспортна пригода - подія, що сталася під 
час руху транспортного засобу, внаслідок якої загинули 
або поранені люди чи завдані матеріальні збитки; 

… 
дорожньо-транспортна пригода – подія, що сталася під 

час руху транспортного засобу вулично-шляховою 
мережею, внаслідок якої загинули або поранені люди чи 
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… завдані матеріальні збитки; 
… 

 … 
естакада - інженерна споруда для руху 

транспортних засобів та (або) пішоходів, підняття 
однієї дороги над іншою у місці їх перетину, а також 
для створення дороги на певній висоті, яка не має 
з'їздів на іншу дорогу; 

… 

вилучено 

  … 
напрямок руху – уявна пряма лінія руху 

транспортного засобу на ділянці вулично-шляхової 
мережі без урахування його перестроювань за смугами 
руху для здійснення обгону, випередження тощо; 

… 
 … 

механічний транспортний засіб - транспортний засіб, 
що приводиться в рух з допомогою двигуна. Цей термін 
поширюється на трактори, самохідні машини і 
механізми (крім транспортних засобів, робочий об'єм 
двигуна яких не перевищує 50 куб. см), а також 
тролейбуси та транспортні засоби з електродвигуном 
потужністю понад 3 кВт; 

… 
механічний транспортний засіб - транспортний засіб, що 

приводиться в рух з допомогою двигуна. Цей термін 
поширюється на трактори, самохідні машини і механізми, а 
також тролейбуси та транспортні засоби з електродвигуном; 

 мопед - двоколісний транспортний засіб, що має 
двигун з робочим об'ємом до 50 куб.см; 

… 

мопед - двоколісний механічний транспортний засіб, що 
має двигун з робочим об'ємом до 50 куб.см, або 
максимальну швидкість до 50 км/год.; 

… 
 … 

міст - споруда, призначена для руху через річку, яр 
та інші перешкоди, межами якої є початок і кінець 

вилучено 
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пролітних споруд; 
… 

 обмежена оглядовість - видимість дороги в напрямку 
руху, яка обмежена геометричними параметрами дороги, 
придорожніми інженерними спорудами, насадженнями 
та іншими об'єктами, а також транспортними засобами; 

 

  об'єкти дорожнього сервісу - спеціально облаштовані 
місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, 
майданчики для стоянки транспортних засобів, 
майданчики відпочинку, видові майданчики, 
автозаправні станції, пункти технічного обслуговування, 
мотелі, пункти приймання їжі та питної води, 
автопавільйони, туалети, урни та контейнери для 
сміття; 

 оглядовість - об'єктивна можливість бачити дорожню 
обстановку з місця водія; 

 

  поворот – зміна транспортним засобом напрямку руху; 
окремим видом повороту є розворот, після виконання 
якого транспортний засіб починає рухатися у напрямку, 
прямо протилежному початковому; 

 … 
проїзна частина - елемент дороги, призначений для 

руху нерейкових транспортних засобів. Дорога може 
мати декілька проїзних частин, межами яких є 
розділювальні смуги; 

… 

… 
проїзна частина – частина автомобільної дороги 

(вулиці), безпосередньо призначена для руху 
транспортних засобів; 

… 

 … 
смуга руху - поздовжня смуга на проїзній частині 

завширшки щонайменше 2,75 м, що позначена або не 
позначена дорожньою розміткою і призначена для руху 

… 
смуга руху – смуга проїзної частини, позначена або не 

позначена розміткою, яка має ширину, визначену 
нормами для руху транспорту в один ряд; 



 4 
№ 
з/п Чинна редакція Проект нової редакції 

нерейкових транспортних засобів; 
… 

… 

 … 
шляхопровід - інженерна споруда мостового типу 

над іншою дорогою (залізницею) в місці їх перетину, 
що забезпечує рух по ній на різних рівнях та дає 
можливість з'їзду на іншу дорогу. 

вилучено 

  … 
штучні споруди – інженерні споруди, призначені для 

руху транспортних засобів і пішоходів через природні та 
інші перешкоди (мости, шляхопроводи, естакади, 
віадуки, тунелі, наземні та підземні пішохідні переходи, 
розв’язки доріг тощо). 

 2.  ОБОВ'ЯЗКИ  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; 

… 
в) у разі встановлення на транспортних засобах 

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

 г) у встановлених законодавством випадках 
дорожній лист і документацію на вантаж, що 
перевозиться; на маршрутних транспортних засобах - 
схему маршруту та розклад руху; на великовагових і 
великогабаритних транспортних засобах таи 
транспортних засобах, що здійснюють дорожнє 
перевезення небезпечних вантажів, - документацію 
відповідно до вимог спеціальних правил; 

г) у встановлених законодавством випадках належно 
оформлений дорожній (маршрутний) лист з відмітками 
про проходження водієм щозмінного передрейсового 
медичного огляду та проведення передрейсового 
контролю технічного стану транспотного засобу і 
документацію на вантаж, що перевозиться, ліцензійну 
картку на відповідний вид діяльності; на маршрутних 
транспортних засобах - схему маршруту та розклад руху; 
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… для автомобільного самозайнятого перевізника – 
сервісна книжка з відмітками про проходження 
щоквартального технічного огляду і медична довідка; на 
великовагових і великогабаритних транспортних 
засобах та транспортних засобах, що здійснюють 
дорожнє перевезення небезпечних вантажів, - 
документацію відповідно до вимог спеціальних правил; 

… 
 2.5. Водій повинен на вимогу працівника міліції 

пройти в установленому порядку медичний огляд для 
визначення стану алкогольного сп'яніння, впливу 
наркотичних чи токсичних речовин. 

2.5. Водій повинен на вимогу працівника міліції пройти в 
установленому порядку медичний огляд для встановлення 
стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння 
або щодо перебування під впливом лікарських 
препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. 

 2.9. Водієві забороняється: 
 а) керувати транспортним засобом у стані 

алкогольного сп'яніння або перебуваючи під впливом 
наркотичних чи токсичних речовин; 

а) керувати транспортним засобом в стані алкогольного, 
наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом 
лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість 
реакції; 

 б) керувати транспортним засобом у хворобливому 
стані, у стані стомлення, а також перебуваючи під 
впливом лікарських препаратів, що знижують швидкість 
реакції і увагу; 

б) керувати транспортним засобом у хворобливому 
стані, у стані стомлення, що знижує увагу та швидкість 
реакції; 

 в) керувати транспортним засобом, не зареєстрованим 
у Державтоінспекції, без номерного знака або талона 
про проходження державного технічного огляду; 

в) керувати транспортним засобом не зареєстрованим у 
Державтоінспекції, без номерного знака або талона про 
проходження державного технічного огляду, а також 
тимчасово ввезеним на митну територію України під 
письмове зообовязання про зворотнє його вивезення за 
відсутності в ньому особи яка його ввозила. 
Забороняється такі транспортні засоби передавати у 
володіння, користування або розпорядження іншим 
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особам; 
 г) передавати керування транспортним засобом 

особам, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння, 
під впливом наркотичних чи токсичних речовин, у 
хворобливому стані, у стані стомлення або під впливом 
лікарських препаратів, що знижують швидкість реакції і 
увагу; 

… 

г) передавати керування транспортним засобом особам, 
які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи 
іншого сп'яніння або під впливом лікарських 
препаратів, у хворобливому стані, у стані стомлення, що 
знижують увагу та швидкість реакції; 

… 

 д) під час руху транспортного засобу користуватися 
засобами зв'язку, тримаючи їх у руці (за винятком водіїв 
оперативних транспортних засобів під час виконання 
ними невідкладного службового завдання). 

д) під час руху транспортного засобу користуватися 
засобами зв'язку, не обладнаними технічними 
пристроями, що дозволяють вести перемови без дозволу 
рук (за винятком водіїв оперативних транспортних засобів 
під час виконання ними невідкладного службового 
завдання). 

 2.13. Право на керування транспортними засобами надається: 
 а) мототранспортними засобами і мотоколясками - 

з 16-річного віку; 
а) мототранспортнимим засобами, що відносяться до 

категорії А1, А – з 16-річного віку; 
 б) автомобілями всіх видів і категорій (за 

винятком автобусів і вантажних автомобілів, 
обладнаних для перевезення більше восьми 
пасажирів), трамваями і ролейбусами - з 18-річного 
віку; 

б) автомобілями, колісними тракторами, самохідними 
машинами, сільськогосподарською технікою, іншими 
механізмами, які експлуатуються на вулично-дорожній 
мережі, всіх типів (категорії В1, В, С1, С, T), за винятком 
автобусів, трамваїв і тролейбусів, -особам, які досягли 
18-річного віку; 

 в) автобусами і вантажними автомобілями, 
обладнаними для перевезення більше восьми 
пасажирів, - з 19-річного віку. 

в) автомобілями з причепами або напівпричепами 
(категорії ВЕ, С1Е, СЕ), а також призначеними для 
перевезення великогабаритних, великовагових і 
небезпечних вантажів, - особам, які досягли 19-річного 
віку, за умови наявності безперервного річного стажу 
керування автотранспортним засобом категорій В, С1, 
С; 
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  г) автобусами (категорії D1, D, D1Е, DЕ) - особам, які 
досягли 21-річного віку, за умови наявності 
безперервного трирічного стажу керування 
автотранспортним засобом категорій В, С1, С; 

  ґ) трамваями і тролейбусами (категорії Т) - особам, які 
досягли 21-річного віку. 

 4. ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА ПІШОХОДІВ 
 4.14. Пішоходам забороняється: 
 … 

д) рухатися по автомагістралі чи дорозі для 
автомобілів, за винятком пішохідних доріжок, місць 
стоянки і відпочинку. 

… 

… 
д) рухатися по автомагістралі за винятком пішохідних 

доріжок, місць стоянки і відпочинку. 
… 

 6. ВИМОГИ ДО ВОДІЇВ МОПЕДІВ І ВЕЛОСИПЕДІВ 
 6.6. Якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу поза 

перехрестям, водії мопедів і велосипедів зобов'язані 
дати дорогу іншим транспортним засобам, що рухаються 
по дорозі. 

6.6. Якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу поза 
перехрестям, водії велосипедів зобов'язані дати дорогу 
іншим транспортним засобам, що рухаються по дорозі. 

 6.7. Водіям мопедів і велосипедів забороняється: 
 … 

б) рухатися по автомагістралях і дорогах для 
автомобілів, а також по проїзній частині, коли поряд 
є велосипедна доріжка; 

… 

… 
б) рухатися по автомагістралях, а водіям велосипедів, 

крім цього, по проїзній частині, коли поряд є 
велосипедна доріжка; 

… 
 8.  РЕГУЛЮВАННЯ  ДОРОЖНЬОГО РУХУ 
 8.4. Дорожні знаки (додаток 1) поділяються на 

групи: 
 

 … 
е) таблички до дорожніх знаків. Уточнюють або 

обмежують дію знаків, разом з якими вони 
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встановлені. 
  є) знаки туристичної інфраструктури. Інформують 

учасників про розташування об’єктів туристичної 
інфраструктури. 

 8.5. Дорожня розмітка (додаток 2) поділяється на 
горизонтальну та вертикальну і використовується 
окремо або разом з дорожніми знаками, вимоги яких 
вона підкреслює або уточнює. 

 

 8.5.1. Горизонтальна дорожня розмітка встановлює 
певний режим і порядок руху. Наноситься на проїзній 
частині або по верху бордюру у вигляді ліній, стрілок, 
написів, символів тощо фарбою чи іншими 
матеріалами відповідного кольору згідно з пунктом 1 
розділу 34 цих Правил. 

8.5.1. Горизонтальна дорожня розмітка встановлює 
певний режим і порядок руху. Наноситься на проїзній 
частині або по верху бордюру у вигляді ліній, стрілок, 
написів, зображень дорожніх знаків тощо фарбою чи 
іншими матеріалами відповідного кольору згідно з пунктом 
1 розділу 34 цих Правил. 

 8.5.2. Вертикальна розмітка у вигляді смуг білого і 
чорного кольору на дорожніх спорудах та елементах 
обладнання доріг призначена для зорового 
орієнтування. 

8.5.2. Вертикальна розмітка у вигляді смуг білого і 
чорного (або червоного) кольору на дорожніх спорудах та 
елементах обладнання доріг призначена для зорового 
орієнтування. 

 8.7. Світлофори (додаток 3) призначені для 
регулювання руху транспортних засобів і пішоходів, 
мають світлові сигнали зеленого, жовтого, червоного і 
біло-місячного кольорів, які розташовані вертикально 
чи горизонтально. Сигнали світлофора можуть бути з 
нанесеною суцільною чи контурною стрілкою 
(стрілками), із силуетом пішохода, X-подібні. 

На рівні червоного сигналу світлофора із 
вертикальним розташуванням сигналів може 
встановлюватися табличка білого кольору із нанесеною 
на ній стрілкою зеленого кольору. 

8.7. Світлофори (додаток 3) призначені для 
регулювання руху транспортних засобів, велосипедистів і 
пішоходів, мають світлові сигнали зеленого, жовтого, 
червоного і біло-місячного кольорів, які розташовані 
вертикально чи горизонтально. Сигнали світлофора 
можуть бути з нанесеною суцільною чи контурною 
стрілкою (стрілками), із силуетом велосипеда та (або) 
пішохода, X-подібні. 

На рівні червоного сигналу світлофора із вертикальним 
розташуванням сигналів може встановлюватися табличка 
білого кольору із нанесеною на ній стрілкою зеленого 
кольору. 
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 8.7.3. Сигнали світлофора мають такі значення: 
 … 

в) зелений миготливий дозволяє рух, але інформує 
про те, що незабаром буде ввімкнено сигнал, який 
забороняє рух. 

Для інформування водіїв про час (у секундах), що 
залишився до кінця горіння сигналу зеленого кольору, 
можуть застосовуватися цифрові табло; 

… 

… 
в) зелений миготливий дозволяє рух, але інформує про 

те, що незабаром буде ввімкнено сигнал, який забороняє 
рух. 

Для інформування учасників дорожнього руху про час 
(у секундах), що залишився до кінця горіння сигналу 
зеленого (червоного) кольору, можуть застосовуватися 
цифрові табло; 

… 
 8.7.7. Якщо сигнал світлофора має вигляд силуету 

пішохода, його дія поширюється лише на пішоходів, 
при цьому зелений сигнал дозволяє рух, червоний - 
забороняє. 

Для сліпих пішоходів може бути ввімкнено звуковий 
сигнал, який дозволяє рух пішоходів. 

8.7.7. Якщо сигнал світлофора має вигляд силуету 
велосипеда та (або) пішохода, його дія поширюється лише 
на велосипедистів та (або) пішоходів, при цьому зелений 
сигнал дозволяє рух, червоний – забороняє. 

Для сліпих пішоходів може бути ввімкнено звуковий 
сигнал, який дозволяє рух пішоходів. 

 10. ПОЧАТОК РУХУ ТА ЗМІНА ЙОГО НАПРЯМКУ 
 10.2. Виїжджаючи на дорогу з житлової зони, дворів, 

місць стоянки, автозаправних станцій та інших 
прилеглих територій, водій повинен перед проїзною 
частиною чи тротуаром дати дорогу пішоходам і 
транспортним засобам, що рухаються по ній, а 
з'їжджаючи з дороги - велосипедистам і пішоходам, 
напрямок руху яких він перетинає. 

10.2. Виїжджаючи на дорогу з житлової зони, дворів, 
місць стоянки, об’єктів дорожнього сервісу та інших 
прилеглих територій, водій повинен перед проїзною 
частиною чи тротуаром дати дорогу пішоходам і 
транспортним засобам, що рухаються по ній, а з'їжджаючи 
з дороги - велосипедистам і пішоходам, напрямок руху 
яких він перетинає. 

 10.7. Розворот забороняється: 
 … 

б) на мостах, шляхопроводах, естакадах і під 
ними; 

… 

… 
б) на штучних спорудах і під ними; 
… 

 … … 
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д) на автомагістралях, а також на дорогах для 
автомобілів, за винятком перехресть і місць, 
позначених дорожніми знаками 5.26 чи 5.27 (див. 
додаток 1). 

д) на автомагістралях, а також на дорогах з 
розділювальною смугою, за винятком місць, позначених 
дорожніми знаками 5.26 чи 5.27 (див. додаток 1). 

 10.10. Забороняється рух транспортних засобів заднім 
ходом на автомагістралях, дорогах для автомобілів, 
залізничних переїздах пішохідних переходах, 
перехрестях, мостах, шляхопроводах, естакадах, у 
тунелях, на в'їздах і виїздах з них, а також на ділянках 
доріг з обмеженою оглядовістю чи недостатньою 
видимістю. 

Дозволяється рух заднім ходом на дорогах з 
одностороннім рухом за умови дотримання вимог 
пункту 10.9 цих Правил та неможливості під'їхати до 
об'єкта іншим чином. 

10.10. Забороняється рух транспортних засобів заднім 
ходом на автомагістралях, залізничних переїздах 
пішохідних переходах, перехрестях, штучних спорудах, у 
тунелях, на в'їздах і виїздах з них, а також на ділянках доріг 
з обмеженою оглядовістю чи недостатньою видимістю. 

 
 
Дозволяється рух заднім ходом на дорогах з 

одностороннім рухом за умови дотримання вимог пункту 
10.9 цих Правил та неможливості під'їхати до об'єкта іншим 
чином. 

 11.  РОЗТАШУВАННЯ  ТРАНСПОРТНИХ  ЗАСОБІВ НА ДОРОЗІ 
 11.4. На дорогах з двостороннім рухом, які мають 

щонайменше дві смуги для руху в одному напрямку, 
забороняється виїжджати на призначений для 
зустрічного руху бік дороги. 

11.4. На дорогах з двостороннім рухом, які мають 
щонайменше дві смуги для руху в одному напрямку, 
забороняється виїжджати на смугу зустрічного руху. 

 12. ШВИДКІСТЬ РУХУ 
 12.6. Поза населеними пунктами на всіх дорогах та на дорогах, що проходять через населені пункти, позначені 

знаком 5.47 (див. додаток 1), дозволяється рух із швидкістю: 
 … 

ґ) іншим транспортним засобам: на автомагістралях - 
не більше 130 км/год, на дорогах для автомобілів - не 
більше 110км/год, на інших дорогах - не більше 90 
км/год. 

… 
ґ) іншим транспортним засобам: на автомагістралях - не 

більше 130 км/год, на інших дорогах - не більше 90 км/год. 

 14.  ОБГІН 
 14.6. Обгін заборонено: 



 11 
№ 
з/п Чинна редакція Проект нової редакції 

 г) у кінці підйому, на мостах, естакадах, 
шляхопроводах, крутих поворотах та інших ділянках 
доріг з обмеженою оглядовістю чи в умовах 
недостатньої видимості; 

г) у кінці підйому, на штучних спорудах, крутих 
поворотах та інших ділянках доріг з обмеженою 
оглядовістю чи в умовах недостатньої видимості; 

 15.  ЗУПИНКА  І  СТОЯНКА 
 15.6. Стоянка всіх транспортних засобів у місцях, 

позначених дорожніми знаками 5.38, 5.39, 
встановленими з табличкою 7.6.1, дозволяється на 
проїзній частині вздовж тротуару, а встановленими з 
однією з табличок 7.6.2-7.6.5 (див. додаток 1) - легкових 
автомобілів і мотоциклів тільки так, як показано на 
табличці. 

15.6. Стоянка всіх транспортних засобів у місцях, 
позначених дорожніми знаками 5.38, 5.39, встановленими з 
табличкою 7.6.1, дозволяється на проїзній частині вздовж 
тротуару, а встановленими з однією з табличок 7.6.2-7.6.4 
(див. додаток 1) - легкових автомобілів і мотоциклів тільки 
так, як показано на табличці. 

 15.9. Зупинка забороняється: 
 … 

в) на естакадах, мостах, шляхопроводах і під ними, 
а акож у тунелях; 

… 

… 
в) на штучних спорудах і під ними, а акож у тунелях; 
… 

 … 
и) ближче 10 м від виїздів з прилеглих територій і 

безпосередньо в місці виїзду. 

 

  і) на автомагістралях поза спеціальними місцями для 
стоянки. позначеними дорожніми знаками 5.38 або 6.15; 

  й) транспортним засобам, що рухаються за 
встановленими маршрутами – поза межами місць для їх 
зупинки, позначених відповідними дорожніми знаками; 

  к) на смугах гальмування та розгону. 
 15.10. Стоянка забороняється: 
 … 

в) на тротуарах, за винятком легкових автомобілів 
та мотоциклів, які можуть бути поставлені на краю 

вилучено 
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тротуарів, де для руху пішоходів залишається 
щонайменше 2 м; 

… 
 21.  ПЕРЕВЕЗЕННЯ  ПАСАЖИРІВ 
 21.5. Перевезення пасажирів (до 8 чоловік, крім водія) 

у пристосованому для цього вантажному автомобілі 
дозволяється водіям, які мають стаж керування 
транспортним засобом більше трьох років і посвідчення 
водія категорії "С", а у разі перевезення понад зазначену 
кількість (включаючи пасажирів у кабіні) - категорій "С" 
і "D". 

21.5 Перевезення пасажирів (до 8 чоловік, крім водія) у 
пристосованому для цього вантажному автомобілі 
дозволяється водіям, які мають посвідчення водія категорії 
"С1", "С", а у разі перевезення понад зазначену кількість 
(включаючи пасажирів у кабіні) – додатково мають право на 
керування транспортними засобами категорій "D1", "D". 

 21.6. Вантажний автомобіль, що використовується 
для перевезення пасажирів, повинен бути обладнаний 
сидіннями, закріпленими в кузові на відстані не менш як 
0,3 м від верхнього краю борту і 0,3-0,5 м від підлоги. 
Сидіння, що розташовані вздовж заднього або бокового 
борту, повинні мати міцні спинки. 

21.6. Вантажний автомобіль, що використовується для 
перевезення пасажирів, повинен бути обладнаний 
сидіннями, закріпленими в кузові на відстані не менш як  
0,3 м від верхнього краю борту і 0,3-0,5 м від підлоги. 
Сидіння, що розташовані вздовж заднього або бокового 
борту, повинні мати міцні спинки. 
Використання спеціальних, спеціалізованих або 

вантажних автомобілів, обладнаних для перевезення 
пасажирів на маршрутах не допускається.  

 21.11. Забороняється перевозити:  
 … 

г) організовані групи дітей у темну пору доби. 
 

  ґ) перевозити пасажирів автобусом на відстань понад 
500 км одним водієм. 

 21.10. Проїзд у кузові вантажного автомобіля,  не 
обладнаного для   перевезення   пасажирів,   
дозволяється   лише  особам,  які супроводжують  
вантаж  або  їдуть  за  ним,  за  умови,  що   вони 
забезпечені  місцями для сидіння,  розташованими 

замінити посилання на пункт 21.5 посиланням на пункт 
21.6 (вимоги до обладнання місць для сидіння у кузові 
вантажного автомобіля) 
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згідно з вимогами пункту 21.5 цих Правил і техніки 
безпеки.  Кількість  пасажирів  у кузові та кабіні не 
повинна перевищувати 8 чоловік. 

 22.  ПЕРЕВЕЗЕННЯ  ВАНТАЖУ 
 22.5.   За   спеціальними   правилами   здійснюється  

дорожнє перевезення  небезпечних  вантажів, рух 
транспортних засобів та їх составів у разі, коли хоч один 
з їх габаритів перевищує за шириною 2,6  м,  за висотою 
від поверхні дороги - 4 м (для контейнеровозів на 
встановлених Укравтодором і Державтоінспекцією 
маршрутах - 4,35 м),  за  довжиною - 22 м (для 
маршрутних транспортних засобів - 25 м),  фактичну  
масу  понад  38  т  (на встановлених Укравтодором і 
Державтоінспекцією  маршрутах  -  до  40  т; для 
контейнеровозів - понад  44  т,  на  встановлених  для  
них  маршрутах  -  до 46 т), навантаження на одиночну 
вісь - 11 т (для автобусів, тролейбусів - 11,5  т),  здвоєні 
осі - 16 т, строєні - 22 т (для контейнеровозів 
навантаження  на одиночну вісь - 11 т, здвоєні осі - 18 т, 
строєні -  24  т) або якщо вантаж виступає за задній 
габарит транспортного засобу  більш  як  на  2  м. 

     Осі слід  вважати здвоєними або строєними,  якщо 
відстань між ними (суміжними) не перевищує 2,5 м. 

За спеціальними правилами здійснюється дорожнє 
перевезення небезпечних  вантажів, рух транспортних 
засобів та їх составів у разі, коли хоч один з їх габаритів 
перевищує за шириною 2,6  м,  за висотою від поверхні 
дороги - 4 м (для контейнеровозів на встановлених 
Укравтодором і Державтоінспекцією маршрутах - 4,35 м),  
за  довжиною - 22 м (для маршрутних транспортних засобів 
- 25 м),  фактична  маса яких становить  понад  38  т  (на 
встановлених Укравтодором і Державтоінспекцією  
маршрутах  -  до  40  т; для контейнеровозів - понад  44  т,  
на  встановлених  для  них  маршрутах  -  до 46 т), 
навантаження на одиночну вісь - 11 т (для автобусів, 
тролейбусів - 11,5  т),  здвоєні осі - 16 т, строєні - 22 т (для 
контейнеровозів навантаження  на одиночну вісь - 11 т, 
здвоєні осі - 18 т, строєні -  24  т) або якщо вантаж виступає 
за задній габарит транспортного засобу  більш  як  на  2  м. 

Осі слід  вважати здвоєними або строєними,  якщо 
відстань між ними (суміжними) не перевищує 2,5 м. 

  Доповнити новим пунктом 22.7 такого змісту: 
  Забороняється перевозити автобусами вантаж у 

місцях не передбачених заводом-виробником. 
 23. БУКСИРУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТРАНСПОРТНИХ СОСТАВІВ 
 23.11. Експлуатація составів транспортних засобів у 

складі автомобіля, трактора або іншого тягача і причепа 
дозволяється лише за умови відповідності причепа 

23.11. Експлуатація составів транспортних засобів у 
складі автомобіля, трактора або іншого тягача і причепа 
дозволяється лише за умови відповідності причепа тягачу та 
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тягачу та виконання вимог щодо їх експлуатації. виконання вимог заводів-виробників щодо їх експлуатації. 
 23.12. Експлуатація состава транспортних засобів у 

складі автобуса і причепа забороняється. 
23.12. Експлуатація состава транспортних засобів у 

складі автобуса і причепа не допускається, за винятком 
випадків коли тягово-зчіпний пристрій передбачений 
конструкцією та встановлений заводом-виробником 
автобуса. 

 27.  РУХ ПО АВТОМАГІСТРАЛЯХ І ДОРОГАХ ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ 
 27.  РУХ ПО АВТОМАГІСТРАЛЯХ  
 27.1. Під час виїзду на автомагістраль або дорогу для 

автомобілів водії повинні дати дорогу транспортним 
засобам, що рухаються по них. 

27.1. Під час виїзду на автомагістраль водії повинні дати 
дорогу транспортним засобам, що рухаються по них.  

 27.2. На автомагістралях і дорогах для автомобілів 
забороняється: 

27.2. На автомагістралях забороняється: 

 … 
б) рух вантажних транспортних засобів із дозволеною 

максимальною масою понад 3,5 т поза першою і другою 
смугами руху (за винятком повороту ліворуч чи 
розвороту на дорогах для автомобілів); 

… 

… 
б) рух вантажних транспортних засобів із дозволеною 

максимальною масою понад 3,5 т поза першою і другою 
смугами руху; 

… 

 27.4. На автомагістралях і дорогах для автомобілів 
пішоходи можуть переходити проїзну частину лише по 
підземних або надземних пішохідних переходах. 
Дозволяється переходити проїзну частину дороги 

для автомобілів у спеціально позначених місцях. 

27.4. На автомагістралях пішоходи можуть переходити 
проїзну частину лише по підземних або надземних 
пішохідних переходах. 

 27.5. У разі вимушеної зупинки на проїзній частині 
автомагістралі або дороги для автомобілів водій 
повинен позначити транспортний засіб відповідно до 
вимог пунктів 9.9-9.11 цих Правил і вжити заходів для 
того, щоб прибрати його за межі проїзної частини 
праворуч. 

27.5. У разі вимушеної зупинки на проїзній частині 
автомагістралі водій повинен позначити транспортний засіб 
відповідно до вимог пунктів 9.9-9.11 цих Правил і вжити 
заходів для того, щоб прибрати його за межі проїзної 
частини праворуч. 
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 28.  РУХ ПО ГІРСЬКИХ ДОРОГАХ І НА КРУТИХ СПУСКАХ * 
 Вимоги цього розділу стосуються ділянок доріг, що позначені знаками 1.6 і 1.7. 

_______________ 
 

 28.2. На гірських дорогах і крутих спусках водій 
вантажного автомобіля, дозволена максимальна маса 
якого перевищує 3,5 т, трактора та автобуса повинен: 

 

 … 
б) під час зупинки або стоянки на підйомах і спусках 

користуватися противідкотними упорами. 

 

  28.2… 
в) використовувати ланцюги протиковзання на 

ділянках доріг, які позначені дорожнім знаком 4.18 
"Ланцюги протиковзання обов’язкові". 

 28.3. На гірських дорогах заборонено:  
     а) рухатися  з  непрацюючим двигуном та 

вимкненими зчепленням або передачею;  
     б) буксирування на гнучкому зчепленні;  
     в) будь-яке буксирування під час ожеледиці. 

28.3. На гірських дорогах забороняється:  
     а) рух з непрацюючим двигуном та вимкненими 

зчепленням або передачею;  
     б) буксирування на гнучкому зчепленні;  
     в) будь-яке буксирування під час ожеледиці. 

31. ТЕХНІЧНИЙ СТАН ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА ЇХ ОБЛАДНАННЯ 
 31.4.1… У пункті 31.4.1. замінити "гальмовий шлях" на 

"гальмівний шлях" 
 33.  ДОРОЖНІ ЗНАКИ  (Додаток 1). 
 Попереджувальні знаки 
 1.10 "Нерівна дорога". Ділянка дороги, що має 

нерівності проїзної частини - хвилястості, напливи, 
спучування. 

1.10 "Нерівна дорога". Ділянка дороги, що має нерівності 
проїзної частини - хвилястості, напливи, спучування, бугри 
чи неплавне стикування конструкцій мостів. 

 1.11 "Пагорб". Ділянка дороги з буграми, напливами 
чи неплавним стикуванням конструкцій мостів. Знак 
також може застосовуватися перед штучно 

1.11 "Пагорб". Ділянка дороги, на якій встановлено 
пристрої примусового зниження швидкості руху 
транспортних засобів (небезпечні виїзди з прилеглих 
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створюваними буграми у місцях, де необхідно 
примусово обмежити швидкість руху транспортних 
засобів (небезпечні виїзди з прилеглих територій, місця з 
інтенсивним рухом дітей через дорогу тощо). 

територій, місця з інтенсивним рухом дітей через дорогу 
тощо). 

 1.17. "Боковий   вітер".  Ділянка  дороги,  на  яких  
можливий сильний боковий вітер або його раптові 
пориви. 

1.17. "Боковий   вітер".  Ділянка  дороги,  на  якій  
можливий сильний боковий вітер або його раптові пориви. 

 2. Знаки пріоритету 
 Знаки 2.1-2.3, 2.5 і 2.6 встановлюються 

безпосередньо перед перехрестям або вузькою 
ділянкою дороги, крім того, знак 2.3 на початку, а знак 
2.4 - в кінці головної дороги. Знак 2.3 з табличкою 7.8 
обов'язково повторюється перед перехрестям, на якому 
головна дорога змінює свій напрямок. 

Поза населеними пунктами на дорогах з твердим 
покриттям знак 2.1 повторюється з додатковою 
табличкою 7.1.1. 
Якщо безпосередньо перед перехрестям 

встановлено знак 2.2, то йому повинен передувати 
знак 2.1 з додатковою табличкою 7.1.2. 

Якщо знак 2.2 встановлений перед залізничним 
переїздом, що не охороняється та не обладнаний 
світлофорною сигналізацією, водій повинен зупинитися 
перед стоп-лінією, а за її відсутності - перед цим знаком. 

 
 
 
 
 
… 
Поза населеними пунктами на дорогах з твердим 

покриттям знак 2.1 повторюється з додатковою табличкою 
7.1.1. Якщо безпосередньо перед перехрестям 
встановлено знак 2.2, то йому повинен передувати знак 
2.1 з додатковою табличкою 7.1.2. 

 
Якщо знак 2.2 встановлений перед залізничним 

переїздом, що не охороняється та не обладнаний 
світлофорною сигналізацією, водій повинен зупинитися 
перед стоп-лінією, а за її відсутності - перед цим знаком. 

 3. Заборонні знаки 
 3.34 "Зупинку заборонено". Забороняються зупинка і 

стоянка транспортних засобів, крім таксі, що здійснює 
посадку або висадку пасажирів (розвантаження чи 
завантаження вантажу). 

3.34 "Зупинку заборонено". Забороняється зупинка і 
стоянка усіх транспортних засобів. 

 4.  Наказові знаки 



 17 
№ 
з/п Чинна редакція Проект нової редакції 

 4.12 "Доріжка для велосипедистів". Рух лише на 
велосипедах. Якщо немає тротуару або пішохідної 
доріжки, дозволяється також рух пішоходів. 

4.12 "Доріжка для велосипедистів". Рух лише на 
велосипедах. 

 4.17 "Кінець обмеження мінімальної швидкості".  
 Знаки 4.3, 4.5 і 4.6 дозволяють також розворот 

транспортних засобів. Дія знаків 4.1-4.6 не 
поширюється на транспортні засоби, що рухаються за 
встановленими маршрутами. Дія знаків 4.1-4.6 
поширюється на перехрещення проїзних частин, перед 
яким вони встановлені. Дія знака 4.1, установленого на 
початку дороги або за перехрестям, поширюється на 
ділянку дороги до найближчого перехрестя. Знак не 
забороняє поворот праворуч у двори та на інші 
прилеглі до дороги території. 

Дія знака 4.11 не поширюється на транспортні 
засоби, що обслуговують громадян чи належать 
громадянам, які проживають або працюють у 
позначеній зоні, а також на транспортні засоби, що 
обслуговують підприємства, які розташовані у цій зоні. 
У таких випадках транспортні засоби повинні 
в'їжджати до позначеної зони і виїжджати з неї на 
найближчому перехресті до місця призначення. 

 

  4.18 "Ланцюги протиковзання обов’язкові". Рух 
вантажних автомобілів, дозволена максимальна маса 
яких перевищує 3,5 т, тракторів та автобусів з 
використанням ланцюгів протиковзання. 
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 5. Інформаційно-вказівні знаки  
 5.3 "Дорога для автомобілів". Дорога, на якій 

діють особливі умови дорожнього руху, передбачені 
розділом 27 цих Правил (за винятком пункту 27.3 
цих Правил). 

вилучено 

 5.4 "Кінець дороги для автомобілів". вилучено 
 5.28.1 і 5.28.2 "Напрямок руху для вантажних 

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

 

  5.28.3 Напрямок руху для вантажних автомобілів 
(дорожній знак зі стрілкою ліворуч). 

 
 5.29.1-5.29.3 "Тупик". Дорога, що не має наскрізного 

проїзду. 
 

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

 

  5.57.3 Напрямок об’їзду (дорожній знак зі стрілкою 
ліворуч). 

 
 5.58.1 і 5.58.2. "Назва об'єкта". Назва об'єкта іншого, 

ніж населений пункт (вулиця, річка, озеро, перевал, 
визначне місце та ін.). 

 

 6. Знаки сервісу  
 Ввести нову групу дорожніх знаків "Знаки туристичної інфраструктури". 
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 7. Таблички до дорожніх знаків 
 7.6.1-7.6.5 "Спосіб поставлення транспортного 

засобу на стоянку". Указують: 7.6.1 - всі транспортні 
засоби повинні бути поставлені на стоянку на проїзній 
частині вздовж тротуару, 7.6.2-7.6.5 - спосіб 
поставлення легкових автомобілів і мотоциклів на 
стоянці біля тротуару та з його використанням. У 
населених пунктах, де стоянка дозволена на лівому 
боці вулиці, можуть бути застосовані таблички 7.6.1-
7.6.5 із дзеркальним зображенням символів. 

7.6.3 Замінити табличкою  

 
 7.6.5. Спосіб постановки транспортного засобу на 

стоянку 
виключено 

 34.  ДОРОЖНЯ  РОЗМІТКА  (Додаток 2) 
 1.  Горизонтальна розмітка 
 1.15 - позначає місце, де велосипедна доріжка 

перетинає проїзну частину; 
1.15 – позначає межі велосипедної доріжки. 

 1.21 (напис "СТОП") - попереджає про наближення 
до розмітки 1.12, коли вона застосовується в поєднанні 
із знаком 2.2 (див. додаток 1); 

1.21 (напис "STOP") - попереджає про наближення до 
розмітки 1.12, коли вона застосовується в поєднанні із 
знаком 2.2 (див. додаток 1); 
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 1.23 - позначає смугу, призначену для руху лише 

маршрутних транспортних засобів. 
 

  1.24 – попереджує про наближення до місця, де 
встановлено пристрій примусового зниження 
швидкості руху транспортних засобів; 

 
  1.25 - позначає ділянки проїзної частини 

(відокремлені смуги, доріжки, паркувальні місця тощо), 
які призначені для пересування відповідних категорій 
транспортних засобів^ 

 
  1.25.1 (у вигляді символу інвалідного візку); 
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  1.25.2 (у вигляді символу велосипеду); 

 
  1.25.3 (у вигляді символу легкового автомобіля); 

 
  1.25.4 (у вигляді символу вантажного автомобіля); 
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  1.25.5 (у вигляді символу автобусу). 

 
 2.  Вертикальна  розмітка  (Рисунок) (див. додаток 2) 
 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; 

 

  2.3.1 (застосовується разом із дорожнім знаком 4.7); 

 



 23 
№ 
з/п Чинна редакція Проект нової редакції 

  2.3.2 (застосовується разом із дорожнім знаком 4.8); 

 
  2.3.3 (застосовується разом із дорожнім знаком 4.9); 

 
 Додаток 3 Світлофори 
  

 
 
Світлофор для водіїв велосипедів 

  

 



 24 
№ 
з/п Чинна редакція Проект нової редакції 

 
Світлофор для пішоходів та водіїв велосипедів 

 


