
 

Права  
і правила 
пішохода 

Пішохід — особа, яка бере 

участь у дорожньому русі 

поза транспортними засоба-

ми і що не виконує на дорозі 

певної роботи.  

До пішоходів прирівнюють-

ся також особи, що пересува-

ються в інвалідних візках без 

двигуна, ведуть велосипед, 

мопед, мотоцикл, ве-

зуть санки, візочок, дитячий 

або інвалідний візок.  

  

березень 2018 року 

 

гурток  

“Юні інспектори руху” 



1.Пішоходи ходять лише тротуарами 

тримаючись лише правого боку щоб 

не заважати зустрічним пішоходам. 

 

2.За містом треба ходити узбіччям 

назустріч автомобілям, що рухаються, 

з тим, щоб вчасно побачити їх і посту-

питись дорогою. 

 

3. Перехрестя - найнебезпечніше міс-

це для пішоходів. Переходити перех-

рестя необхідно лише визначеними 

переходами.  

 

4. Найнебезпечніше переходити доро-

гу підземними переходами. 

 

5. Якщо підземних переходів немає, 

дорогу треба переходили в тих місцях, 

які означені лініями розмітки або до-

рожніми знаками. які означені лінія-

ми розмітки або дорожніми знаками. 

 

6. До того, як переходити вулицю, спе-

ршу треба подивитися ліворуч. Якщо 

проїжджа частина вулиці вільна - мож-

на йти. 

Коли ти 
пішохід 

7. Коли ти дістався середини вулиці, подивися право-

руч. Якщо проїжджа частина вільна - переходь. 

8. Якщо ти не встигаєш перейти вулицю, обов'язково 

зупинися на острівці безпеки. В разі відсутності його - 

треба зачекати на лінії, що розділяє транспортні потоки 

протилежних напрямів. Вулицю, де відсутній пішоход-

ний перехід, треба переходити від одного рогу до проти-

лежного. 

9. Під час переходу вулиці уважно стежте за сигналами 

світлофора. 

10. Червоний колір означає: "Стій! Зупинися!" 

11. Жовтий колір світлофора попереджає: "Увага! При-

готуйся!" 

12. Зелений колір світлофора подає команду: "Шлях 

вільний! Можна йти!" 

Основні правила руху  

через переходи 
 

Переходити проїжджу частину по-

за пішохідним переходом за на-явності 

роздільної смуги на дорозі забороняєть-

ся. 

Якщо огляд вулиці утруднений 

транспортом, що стоїть біля тротуару, 

деревами, кущами, сніговими наметами і 

т. д., то при виході з дому необхідно ду-

же уважно оглянути дорогу і переходити 

її тільки у спеціально відведеному місці. 
 

Пішохідний перехід — ділянка проїж-

джої частини або інженерна споруда, 

призначена для руху пішоходів через до-

рогу.  

Пішохідні переходи позначаються 

дорожніми знаками, дорожньою розміт-

кою, світлофорами. За відсутності доро-

жньої розмітки межі пішохідного пере-

ходу визначаються відстанню між доро-

жніми знаками, а на перехресті — шири-

ною тротуарів. 

Одне із головних правил пішо-

ходів — не виходити на проїж-

джу частину дороги, не перекона-

вшись в особистій безпеці і в то-

му, що вони не створять небезпе-

ки для інших учасників дорож-

нього руху.  


