
Дисципліна «Правила та безпека дорожнього руху» гр 31д

Заняття № 33
Тема 9.  Особливі умови руху.
Тема заняття: Рух у житловій зоні. Рух по автомагістралях. Рух по гірських дорогах і 
крутих спусках. Міжнародний рух.
Питання:
1. Умови руху пішоходів в житловій і пішохідній зонах. Заборони, що діють в     житловій 
зоні.
2. Автомагістралі і дороги для автомобілів, їх основні ознаки. Транспортні розв'язки на 
автомагістралях і дорогах для автомобілів.
3. Основні ознаки гірських доріг і крутих спусків. Вимоги правил щодо руху на гірських 
дорогах і крутих спусках.
4. Вимоги до водія і механічного транспортного засобу, що прибуває до України з іншої 
країни, а також водія - громадянина України, який виїжджає за кордон.

РУХ У ЖИТЛОВІЙ ТА ПІШОХІДНІЙ ЗОНІ

1.

26.1. Пішоходам дозволяється рухатися у житловій та пішохідній зоні як по тротуарах, так
і по проїзній частині. Пішоходи мають перевагу перед транспортними засобами, але не 
повинні створювати безпідставних перешкод для їхнього руху.

Однією зі складових частин будь-якого населеного пункту є так звана житлова зона, яка 
відповідає певним житлово-комунальним та санітарно-гігієнічним нормам проживання 
людей у певній місцевості. Очевидно, що в таких місцях пішоходи мають перевагу в русі, 
а швидкість руху транспортних засобів обмежується і складає не більше 20 км/год. У 
таких зонах знаки 5.31 «Житлова зона» і 5.32 «Кінець житлової зони» можуть і не 
встановлюватися, але водії, незалежно від наявності цих знаків, зобов’язані пропускати 
пішоходів у цих зонах.

26.2. У житловій зоні забороняється:

а) транзитний рух транспортних засобів;

Заборона даного пункту Правил спрямована на створення безпечних і комфортних умов 
пересування пішоходів у зонах їх проживання або відпочинку.

б) стоянка транспортних засобів поза спеціально відведеними місцями і таке їх 
розташування, яке утруднює рух пішоходів і проїзд оперативних чи спеціальних 
транспортних засобів;

Ставити транспортні засоби на території житлової зони в місцях, де буде ускладнений рух 
пішоходів, оперативних транспортних засобів і спеціальної техніки, заборонено.

в) стоянка з працюючим двигуном;



Оскільки шум, що створюється працюючим двигуном, і викиди відпрацьованих газів 
створюють несприятливі умови для проживання та відпочинку людей, Правила 
дорожнього руху забороняють стоянку з працюючим двигуном у житлових зонах.

г) навчальна їзда;

З метою забезпечення безпеки дорожнього руху та запобігання ймовірності виникнення 
дорожньотранспортних пригод за участю осіб, які мають перевагу в житловій зоні, 
навчальна їзда в таких місцях заборонена.

ґ) рух вантажних автомобілів, тракторів, самохідних машин і механізмів (крім тих, що 
обслуговують об’єкти і громадян, виконують технологічні роботи або належать 
громадянам, що проживають у цій зоні).

Рух зазначених у даному пункті Правил дорожнього руху транспортних засобів 
дозволяється лише в тих випадках, якщо ці транспортні засоби виконують технологічні 
роботи, обслуговують об’єкти, громадян або належать громадянам, які проживають у 
таких зонах.

26.3. У пішохідну зону в’їзд дозволяється лише транспортним засобам, що обслуговують 
громадян і підприємства, які розташовані у зазначеній зоні, а також транспортним 
засобам, що належать громадянам, які проживають або працюють у цій зоні, чи 
автомобілям (мотоколяскам), позначеним розпізнавальним знаком “Водій з інвалідністю”,
якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять пасажирів з інвалідністю. 
Якщо до об’єктів, розташованих на цій території, є інші під’їзди, водії повинні 
користуватися лише ними. 

Слід зазначити, що пішохідна зона позначається знаками 5.33 «Пішохідна зона» і 5.34 
«Кінець пішохідної зони». Рух транспортних засобів у даній зоні заборонений, крім тих, 
які зазначені в даному пункті Правил.

26.4. Під час виїзду з житлової та пішохідної зони водії повинні дати дорогу іншим 
учасникам дорожнього руху.



В’їжджаючи в житлову зону або виїжджаючи з неї, водії зобов’язані дати дорогу як 
транспортним засобам, так і пішоходам, шлях руху яких вони перетинають, незалежно від
їхнього подальшого напрямку руху.

Домашнє завдання

Вивчити: Л.1. п. 26.1-26.4, 
Законспектувати: «Заборони, що діють у житловій зоні».

РУХ ПО АВТОМАГІСТРАЛЯХ І ДОРОГАХ ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ

2. 

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

Оскільки автомагістраллю і дорогою для автомобілів здійснюється інтенсивний 
швидкісний рух, водії транспортних засобів, які збираються виїхати на такі дороги, 
зобов’язані бути уважними і надати перевагу в русі транспортним засобам, які вже 
рухаються по ним.

27.2. На автомагістралях і дорогах для автомобілів забороняється:

а) рух тракторів, самохідних машин і механізмів;

Рух тракторів, самохідних машин і механізмів автомагістраллю і дорогою для автомобілів 
може створити перешкоду для руху інших транспортних засобів через невелику швидкість
такого руху, тому їм заборонено рухатися такими дорогами.

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);

За наявності на автомагістралі чи дорозі для автомобілів двох смуг для руху в одному 
напрямку, з урахуванням вимог пункту 11.5 цих Правил, водії вантажних автомобілів із 
дозволеною максимальною масою понад 3,5 т можуть займати другу смугу для руху, якщо
перша смуга зайнята, при цьому не мають створюватися перешкоди для руху 
транспортним засобам, що рухаються з більшими швидкостями.

За наявності трьох і більше смуг для руху в одному напрямку водіям вантажних 
транспортних засобів з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т забороняється 
виїжджати далі другої смуги. Як виняток, на дорозі для автомобілів водії таких вантажних
транспортних засобів можуть виїхати на крайню ліву смугу лише для розвороту або 
повороту ліворуч на перехресті.

В) зупинка поза спеціальними місцями для стоянки, позначеними дорожніми знаками 5.38
або 6.15;



Зупинка на автомагістралі і дорозі для автомобілів заборонена поза спеціальними 
місцями, тому в разі вимушеної зупинки водій зобов’язаний прибрати транспортний засіб 
за межі проїзної частини, а якщо це зробити неможливо, він має увімкнути аварійну 
світлову сигналізацію і встановити знак аварійної зупинки або миготливий червоний 
ліхтар на відстан

г) розворот і в’їзд у технологічні розриви розділювальної смуги;

Розвороти в розривах розділювальної смуги на проїзній частині, позначеній знаками 5.1 
«Автомагістраль» та 5.3 «Дорога для автомобілів» заборонені Правилами дорожнього 
руху. Технологічні розриви на розділовій смузі призначені тільки для руху оперативних 
транспопртних засобів (див. П. 3.1 даних Правил). У зазначених розривах за наявності 
спеціального дозволу може бути також дозволений рух транспортним засобам, 
обладнаним спеціальними маячками жовтогарячого кольору, які обслуговують 
автомагістралі або дороги для автомобілів.  

Ґ) рух заднім ходом;

Даний пункт Правил введений з метою забезпечення безпеки дорожнього руху на дорогах,
де організований швидкісний рух транспортних засобів. Даний пункт поширюється і на 
узбіччя, розташовані вздовж автомагістралі або дороги для автомобілів.

Д) навчальна їзда.

З метою забезпечення безпеки дорожнього руху навчальна їзда на автомагістралі та дорозі
для автомобілів заборонена, оскільки особа, яка навчається, не володіє достатніми 
навичками водіння.

27.3. На автомагістралях, крім спеціально обладнаних для цього місць, забороняється рух 
механічних транспортних засобів, швидкість яких за технічною характеристикою або 
їхнім станом менше 40 км/год, а також перегін та випасання тварин у смузі відведення 
дороги.

Рух транспортних засобів, швидкість яких обмежена технічною характеристикою або 
їхнім технічним станом до 40 км/год, автомагістраллю заборонений. Автомагістраллю 



також заборонений рух велосипедів, гужових возів (саней), а також випасання тварин у 
межах смуги відведення.

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.

Припис, що міститься в пункті 4.8 Правил, не поширюється на автомагістралі й дороги 
для автомобілів. На зазначених у пункті 27.4 дорогах дозволяється переходити проїзну 
частину лише наземними або підземними пішохідними переходами. Як виняток, на дорозі 
для автомобілів дозволяється переходити проїзну частину пішохідним переходом, 
розташованим на одному рівні з проїзною частиною, що позначений знаками 5.35.1 та 
5.35.2 «Пішохідний перехід».

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.

Водій зобов’язаний прибрати транспортний засіб за межі проїзної частини, оскільки на 
автомагістралі і дорозі для автомобілів організований швидкісний рух. Якщо прибрати 
транспортний засіб за межі проїзної частини неможливо, водій повинен увімкнути 
аварійну світлову сигналізацію та встановити знак аварійної зупинки або миготливий 
червоний ліхтар на відстані не менше ніж 40 м від транспортного засобу.

Домашнє завдання

Вивчити: Л.1. п. 27.1-27.5, 



Законспектувати: «Заборони, що діють на автомагістралях». 

РУХ ПО ГІРСЬКИХ ДОРОГАХ І НА КРУТИХ СПУСКАХ *

3. 

28.1. На гірських дорогах і крутих спусках, де зустрічний роз’їзд утруднено, водій 
транспортного засобу, що рухається на спуск, повинен дати дорогу транспортним засобам,
що рухаються вгору.

На спусках і підйомах, позначених знаками 1.6 «Крутий підйом» і 1.7 «Крутий спуск», за
наявності перешкоди на проїзній частині перевагу в русі мають транспортні засоби, що

рухаються на підйом.

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

а) користуватися спеціальними гірськими гальмами, якщо вони встановлені на 
транспортному засобі заводом-виробником;

Даний пункт Правил поширюється на транспортні засоби, обладнані допоміжною 
гальмовою системою, що призначена для тривалого підтримання постійної швидкості 
руху транспортного засобу на затяжних спусках. Під час використання допоміжної 
гальмової системи необхідно уникати моментів повного вимкнення двигуна.

б) під час зупинки або стоянки на підйомах і спусках користуватися противідкотними 
упорами.

Введення даного пункту до Правил дорожнього руху зобов’язує водіїв транспортних 
засобів, зазначених у пункті 28.2, під час зупинки або стоянки на підйомах і спусках 
користуватися противідкотними упорами, що дозволяє виключити мимовільний рух 
транспортних засобів і підвищити безпеку дорожнього руху.

28.3. На гірських дорогах заборонено:

а) рухатися з непрацюючим двигуном та вимкненими зчепленням або передачею;

Вимкнення двигуна, зчеплення або передачі може призвести до зниження ефективності 
гальмування та втрати стійкості транспортного засобу, тому в гірських умовах руху 
вимикати їх заборонено.



Необхідно відзначити, що вимкнення зчеплення або передачі в умовах ожеледиці може 
призвести до занесення транспортного засобу.

б) буксирування на гнучкому зчепленні;

Під час буксирування на гнучкому зчепленні в гірських умовах руху водій транспортного 
засобу, що буксирується, змушений на затяжних спусках часто користуватися гальмовою 
системою, що може призвести до перегріву і пошкоджень гальм, тому буксирування на 
гнучкому зчепленні в гірських районах заборонене.

Буксирування гірськими дорогами дозволене лише на жорсткому зчепленні або методом 
часткового вантаження.

в) будь-яке буксирування під час ожеледиці.

Під час ожеледиці зчіпні властивості шин автомобіля істотно знижуються, тому водії, які 
буксирують транспортні засоби, у разі буксирування будь-яким способом в ожеледицю 
можуть не впоратися з керуванням і створити аварійну обстановку на проїзній частині, що
неприпустимо.



Домашнє завдання

Вивчити: Л.1. п. 28.1-28.3, 
Законспектувати: «На гірських дорогах заборонено».  

МІЖНАРОДНИЙ РУХ

4.

29.1. Водій механічного транспортного засобу, що прибуває до України з іншої країни, а 
також водій – громадянин України, який виїжджає за кордон, повинні мати:

а) реєстраційні документи на транспортний засіб і посвідчення водія, що відповідають 
вимогам Конвенції про дорожній рух (Відень, 1968);

б) реєстраційний номерний знак на транспортному засобі, літери якого відповідають 
латинському алфавіту, а також розпізнавальний знак держави, в якій його зареєстровано. 

На кожному транспортному засобі, що перебуває в міжнародному русі, ззаду (а в разі 
буксирування причепа – і ззаду на причепі) має бути розпізнавальний знак держави, в якій
зареєстрований транспортний засіб.
Кожний транспортний засіб має обладнуватися спереду і ззаду реєстраційним номером, 
який має бути чистим і достатньо освітленим (див. п. 30.2 даних Правил).
Причепи та мотоцикли повинні мати номерний знак, встановлений ззаду, який так само, 
як і у автомобілів, має бути чистим і достатньо освітленим. На незареєстрованих причепах
у разі їх буксирування має бути встановлений ззаду номерний знак транспортного засобу.

29.2. Транспортний засіб, що перебуває в міжнародному русі на території України більше 
двох місяців, повинен бути тимчасово зареєстрований в уповноваженому органі МВС, 
крім транспортних засобів, що належать іноземним громадянам та особам без 



громадянства, які перебувають в Україні на відпочинку чи лікуванні за відповідними 
путівками або іншими документами на визначений органами Держмитслужби термін.

Слід зазначити, що реєстрація транспортних засобів в відповідних органах МВС України 
здійснюється у разі ввезення на територію України іноземним громадянином 
транспортного засобу для особистих потреб на строк, що перевищує два місяці.
Транспортні засоби, тимчасово ввезені під письмове зобов’язання про зворотнє вивезення,
не можуть бути передані у володіння або користування іншим особам.

Домашнє завдання

Вивчити: Л.1. п. 29.1-29.2, 
  


