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Заняття № 17 

Тема 5 Порядок руху, зупинка та стоянка транспортних засобів  

Тема уроку. Попереджувальні сигнали 

Питання: 

1. Види і призначення попереджувальних сигналів. Правила подачі сигналів 

світловими покажчиками або рукою.  

2. Позначення транспортного засобу ближнім світлом фар або протитуманними 

фарами. 

3. Застосування аварійної світлової сигналізації. 

 

1. 

 

9.1.  Попереджувальними сигналами є: 

а) сигнали, що подаються світловими покажчиками повороту або рукою; 

б) звукові сигнали; 

в) перемикання світла фар; 

г) включення ближнього світла фар в світлий час доби; 

Г) включення аварійної сигналізації, сигналів гальмування, ліхтаря заднього ходу, 

пізнавального знаку автопоїзда; 

д) включення проблискового маячка оранжевого кольору. 

Попереджувальні сигнали застосовуються для своєчасного інформування учасників 

дорожнього руху про намір виконати маневр (а), залучення уваги до транспортного засобу 

(б, в, г, г, д), виділення транспортного засобу в потоці (г, д) і попередження в небезпечних 

ситуаціях (би, в, г, г). 

Аварійна світлова сигналізація включається у випадках, викладених в п. 9.9 Правил. 

9.2.  Водій повинен подавати сигнали світловими покажчиками повороту відповідного 

напряму: 

а) перед початком руху і зупинкою; 

б) перед перестроюванням, поворотом або розворотом. 

Сигнали покажчиками повороту обов'язково повинні подаватися завчасно і незалежно від 

наявності інших учасників дорожнього руху, місця виконання маневру (дорога, дворові 

території і т. п.) і плавності виконання маневру. Не подаються попереджувальні сигнали 

при русі без зміни смуги руху на кривих в плані. 

Починаючи рух від правого краю проїжджої частини, слід подати сигнал лівого повороту, 

а від лівого — відповідно правого. Сигнал лівого повороту подається також перед 

перестроюванням на ліву смугу, поворотом наліво, розворотом, початком обгону, а також 

перед зупинкою біля лівого краю проїжджої частини. Сигнал правого повороту подається 

перед початком руху від лівого краю проїжджої частини, зупинкою біля правого краю 

проїжджої частини, поворотом або перестроюванням направо, а також при завершенні 

виконання обгону. 

9.3.  У разі відсутності або несправності світлових покажчиків повороту сигнали початку 

руху від правого краю проїжджої частини, зупинки зліва, повороту наліво, розвороту або 

перестроювання на смугу руху зліва подаються лівою рукою, витягнутою убік, або 

правою рукою, витягнутою убік і зігнутої в лікті під прямим кутом вгору. 

Сигнали початку руху від лівого краю проїжджої частини, зупинки справа, повороту 

направо, перестроювання на смугу руху справа подаються правою рукою, витягнутою 

убік, або лівою рукою, витягнутою убік і зігнутої в лікті під прямим кутом вгору. 

У разі відсутності або несправності сигналів гальмування такий сигнал подається лівою 

або правою рукою, піднятою вгору. 

У разі, коли світлові покажчики повороту відсутні або несправні, подавати 



попереджувальні сигнали необхідно руками так, як це вказано в даному пункті Правил. 

При цьому водії транспортних засобів з лівим розташуванням керма повинні подавати 

сигнали лівою рукою, а з правим — відповідно правої. Водіям мотоциклів і мопедів 

зручніше подавати їх лівою рукою, оскільки правою рукою утримується рукоятка газу 

(мал. 9.1). 

 
Мал. 9.1. Подача попереджувальних сигналів. 

9.4. Подавати сигнал покажчиками повороту або рукою необхідно завчасно до початку 

маневру (з урахуванням швидкості руху), але не менше ніж за 50—100 м в населених 

пунктах і за 150—200 м поза ними, і припиняти негайно після його завершення (подачу 

сигналу рукою слід закінчити безпосередньо перед початком виконання маневру). Сигнал 

забороняється подавати, якщо він може бути не зрозумілим для інших учасників руху. 

Подача попереджувального сигналу не дає водію переваги і не звільняє його від вживання 

заходів обережності. 

Вимога введена для точнішого визначення моменту почала (мал. 9.2) і кінця подачі 

попереджувального сигналу. Поняття «завчасно» має на увазі, що від початку подачі 

попереджувального сигналу до почала виконання маневру водій повинен рухатися без 

зміни смуги руху 50—100 м в населених пунктах і 150—200 м поза ними. 

                          
а)                                                                           б) 

Мал. 9.2.Подача попереджувального сигналу: а) у населеному пункті; б) поза населеним 

пунктом. 

Подачу попереджувального сигналу необхідно закінчити відразу ж після виконання 

маневру, коли транспортний засіб рухатиметься прямолінійно (під час подачі цих сигналів 

рукою їх дозволяється закінчити безпосередньо перед початком виконання маневру). 

Забороняється подача попереджувального сигналу, якщо він може бути неправильно 

тлумачить іншими учасниками дорожнього руху: наприклад, не можна починати подачу 

попереджувального сигналу перед перехрестям, якщо водій має намір проїхати прямо і 

зупинитися відразу ж за ним (мал. 9.3). 

 
мал. 9.3. Заборона користування сигналами безпосередньо перед перехрестям, якщо його 

подача може ввести в оману інших учасників руху. 

Крім того, водію і пасажирам транспортного засобу забороняється висовувати руки з 

відкритих вікон, особливо в літній час, оскільки це може бути неправильно тлумачить 

іншими учасниками дорожнього руху. 

9.5.  Подавати звукові сигнали в населених пунктах забороняється, крім випадків, коли без 

цього неможливо запобігти дорожньо-транспортній події. 

Вимога цього пункту передбачає заборону подачі звукового сигналу в населених пунктах, 

позначених дорожнім знаком 5.45, і житлових зонах, за винятком подачі спеціальних 

звукових сигналів (двотональних типу «сирена») транспортними засобами оперативних 

служб під час виконання невідкладних службових завдань. З огляду на те, що подача 

звукового сигналу мимоволі привертає увагу інших учасників дорожнього руху і може 



відвернути їх від спостереження за дорожньою обстановкою, а також створює зайвий 

шум, подача його без вказаної в пункті Правил необхідності заборонена. Як виняток, 

вирішується подача звукового сигналу щоб уникнути ДТП. 

9.6. Для привертання уваги водія транспортного засобу, який обганяється, можна 

застосовувати перемикання світла фар, а поза населеними пунктами — і звуковий сигнал. 

Для безпечного виконання обгону дозволяється попереджати інших учасників дорожнього 

руху про маневр перемиканням світла фар, а поза населеними пунктами — також 

короткими звуковими сигналами. Причому це потрібно робити так, щоб виключити 

можливість засліплення водіїв стрічних транспортних засобів і попутних (через дзеркало 

заднього вигляду), а також щоб не налякати водіїв звуковими сигналами, що може 

привести до непередбачених маневрів з їх сторони (перш за все це відноситься до водіїв 

мотоциклів, мопедів, велосипедів). 

9.7.  Забороняється користуватися дальнім світлом фар як застережливим сигналом в 

умовах, коли це може привести до засліплення інших водіїв, зокрема через дзеркало 

заднього вигляду. 

Вимогами пункту 19.2 Правил визначено, що дальнє світло фар може використовуватися 

не ближче 250 м від стрічних транспортних засобів, тому користування їм на меншій 

відстані до стрічного або попутного транспортного засобу заборонено. 

 

2. 

 

9.8.  Під час руху механічних транспортних засобів в світлий час доби з метою позначення 

транспортного засобу, що рухається, ближнє світло фар повинне бути включене: 

а) у колоні; 

б) на маршрутних транспортних засобах, що рухаються по смузі, позначеній дорожнім 

знаком 5.8, назустріч загальному потоку транспортних засобів; 

в) на автобусах, що перевозять організовані групи дітей; 

г) на транспортних засобах, що перевозять великогабаритні, великовагові, небезпечні 

вантажі або незнешкоджену тару з-під них; 

г) на транспортному засобі; що  буксирує 

д) у тунелях. 

З 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними 

пунктами повинні бути ввікнені денні ходові огні, а у разі їх відсутності в конструкції 

транспортного засобу – ближнє світло фар. 

В умовах недостатньої видимості на механічних транспортних засобах можна включити 

дальнє світло фар або додатково протитуманні фари за умови, що це не засліплюватиме 

інших водіїв. 

Включення ближнього світла фар на рухомому транспортному засобі в світлий час доби 

використовується для виділення його в потоці інших транспортних засобів, попередження 

про можливу небезпеку і служить для завчасного сприйняття і вживання необхідних 

заходів іншими учасниками дорожнього руху. 

 

3. 

 

9.9. Аварійна світлова сигналізація повинна бути включена: 

Аварійна світлова сигналізація у всіх приведених випадках повинна бути включена для 

своєчасного інформування інших учасників дорожнього руху і позначення нештатної 

ситуації. 

а) у разі вимушеної зупинки на дорозі; 

Поняття «вимушена зупинка» розкрите в тлумаченні відповідного терміну. В умовах 

недостатньої видимості і в темний час доби у разі вимушеної зупинки на неосвітлених 

ділянках доріг на транспортному засобі слід включити, окрім аварійної сигналізації, 



ближнє світло фар або ліхтарі, стоянок (див. п. 19.4). 

б) у разі засліплення водія світлом фар; 

Включення аварійної сигналізації попереджає інших учасників дорожнього руху про 

виникнення в процесі руху надзвичайної ситуації. Забороняється при цьому з'їжджати 

вліво (можливо зіткнення із стрічним або попутним транспортним засобом) або управо із 

смуги руху, а також виїжджати на узбіччя із-за вірогідності наїзду на пішохода або 

транспортний засіб, який міг зупинитися на ній або рухається з меншою швидкістю. 

Аварійна сигналізація повинна включатися на всіх транспортних засобах, на яких вона 

встановлена. 

Окрім включення аварійної сигналізації, водій в даному випадку повинен діяти згідно 

вимогам пункту 19.3 Правил. 

в) на механічному транспортному засобі, що рухається з технічними несправностями, 

якщо такий рух не заборонений справжніми Правилами; 

Оскільки транспортний засіб, що має технічні несправності, рухається, як правило, з 

швидкістю, меншою, ніж швидкість транспортного потоку, воно повинне позначатися 

включенням аварійної світлової сигналізації, щоб попередити інших учасників 

дорожнього руху про нештатну ситуацію, і рухатися якомога правіше. Якщо ж аварійна 

світлова сигналізація відсутня або несправна, — знаком аварійної зупинки, який 

встановлюється відповідно до вимог п. 30.4 ззаду на транспортному засобі. 

 
 

Мал. 9.4. Включення аварійної світлової сигналізації при русі з технічними 

несправностями. 

г) на механічному транспортному засобі, що буксирується 

З'єднання буксируючого і буксируваного транспортних засобів в єдиний подовжений 

транспортний склад не дає можливості водію транспортного засобу, що рухається за ним, 

встановити факт буксирування і відповідно розрахувати умови виконання безпечного 

маневру (обгону, випередження, повороту). Виходячи з цього, включення аварійної 

світлової сигналізації на механічному транспортному засобі, якого буксирують є 

обов'язковим незалежно від способу буксирування. У разі відсутності або несправності 

аварійної світлової сигналізації водій зобов'язаний діяти відповідно до вимог п. 9.11 «а» 

Правил, позначивши транспортний засіб, що буксирують знаком аварійної зупинки згідно 

вимогам п. 30.4 Правил. 

 
Мал. 9.5. Застосування світлової сигналізації (включення світла фар і аварійної 

сигналізації) під час буксирування. 

Г) на механічному транспортному засобі, позначеному пізнавальним знаком «Діти», що 

перевозить організовану групу дітей, під час їх посадки або висадки; 

Відповідно до вимог пунктів 21.3 і 30.3 «в», транспортний засіб, призначений для 

перевезення організованої групи дітей, повинен бути позначений пізнавальним знаком 

«Діти», а сама група повинна супроводжуватися не менше ніж одним дорослим 

супроводжуючим. Дітей у віці до 16 років Правила дозволяють перевозити тільки в 



автобусі, легковому автомобілі і автомобілі з кузовом-фургоном, обладнаному для 

перевезення пасажирів. Аварійна сигналізація включається для попередження водіїв про 

те, що із-за транспортного засобу з пізнавальним знаком «Діти», що стоїть з включеною 

аварійною сигналізацією, можуть раптово з'явитися на дорозі діти. В цьому випадку 

іншим водіям, що наближаються до подібного транспортного засобу, слід зменшити 

швидкість, щоб мати можливість зупинити свій транспортний засіб і уникнути наїзду на 

дітей (мал. 9.6). 

 
Мал. 9.6. Застосування аварійної сигналізації на автобусі, що перевозить організовані 

групи дітей. 

д) на всіх механічних транспортних засобах колони під час їх зупинки на дорозі; 

Рух транспортних засобів в колоні регламентується вимогами розділу 25 Правил. Вимога 

включення аварійної світлової сигналізації під час зупинки колони передбачена п. 25.5, 

що викликано необхідністю попередження інших учасників дорожнього руху про 

можливий вихід на проїжджу частину лиць, що їдуть в колоні. 

е) у разі здійснення дорожньо-транспортної події. 

Оскільки учасники дорожньо-транспортної події в стресовому стані не можуть повною 

мірою контролювати навколишнє оточення і можуть здійснювати непередбачені 

пересування по проїжджій частині, для попередження інших водіїв про ДТП необхідно 

включити аварійну світлову сигналізацію. 

9.10. Разом з включенням аварійної світлової сигналізації слід встановити знак аварійної 

зупинки або миготливий червоний ліхтар на відстані, що забезпечує безпеку дорожнього 

руху, але не ближче 20 м до транспортного засобу в населених пунктах і 40 м поза ними, у 

випадку: 

а) здійснення дорожньо-транспортної події; 

б) вимушеної зупинки в місцях з обмеженою оглядовістю дороги хоч би в одному напрямі 

менше 100 м. 

Для попередження учасників дорожнього руху про небезпечну ситуацію на дорозі, яка 

може бути зайнята пошкодженими транспортними засобами, що потерпіли і особами, що 

надають їм допомогу, для збереження слідів дорожньо-транспортної події до приїзду 

працівників міліції, а також під час вимушеної зупинки в місцях, де із-за недостатньої 

видимості транспортний засіб не може бути своєчасно помічений іншими водіями, 

додатково до включення аварійної світлової сигналізації повинен бути виставлений знак 

аварійної зупинки або червоний миготливий ліхтар з боку гіршої видимості (мал. 9.7). 

                   
а)                                                                                   б) 

Мал. 9.7. Установка знаку аварійної зупинки при ДТП: а) поза населеним пунктом, би) у 

населеному пункті. 

У разі дорожньо-транспортної події водій повинен діяти відповідно до вимог пункту 2.10 

Правил (див. коментар до п. 2.10). 

9.11.  Якщо транспортний засіб не обладнаний аварійною світловою сигналізацією або 



вона несправна, потрібно встановити знак аварійної зупинки або миготливий червоний 

ліхтар: 

а) ззаду на транспортному засобі, вказаному в пункті 9.9 («в», «г», «г») справжніх Правил; 

б) з боку гіршої видимості для інших учасників дорожнього руху у випадку, вказаному в 

підпункті «б» пункту 9.10 справжніх Правил. 

За відсутності або несправності аварійної світлової сигналізації у випадках, передбачених 

пунктами 9.9 («в», «г», «г») і 9.10 «б», необхідно встановити знак аварійної зупинки або 

червоний миготливий ліхтар. Правила їх установки викладені в пунктах 9.10 і 30.4 

Правил. 

9.12.  Миготливе червоне світло, що випромінюється ліхтарем, який застосовується 

відповідно до вимог пунктів 9.10 і 9.11 справжніх Правил, повинне бути добре видно як 

вдень при сонячній погоді так і в умовах недостатньої видимості. 

 

 

 

Домашнє завдання: 

Вивчити Л.1. п. 9.1-9.12. Л.2. . п. 9.1-9.12.   

Законспектувати: «Правила застосування знаку аварійної зупинки».  

 


