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Генеральная Ассамблея…
- провозглашает 2011–2020 годы Десятилетием действий по
обеспечению безопасности дорожного движения;
- предлагает Всемирной организации здравоохранения и

региональным комиссиям ООН организовать проведение Недели
безопасности дорожного движения ООН.

Резолюція Генеральної Асамблеї 
ООН від 2 березня 2010року



ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА ПІШОХОДІВ

Пішоходи рухаються: тротуар –> пішохідна доріжка –> велодоріжка –>

узбіччя –> проїзна частина назустріч руху.

Пішоходи повинні переходити проїзну частину по пішохідних переходах,

а коли їх немає - на перехрестях по лініях тротуарів або узбіч.

Пішоходи, що не встигли перейти на дозволяючий сигнал чекають на

острівці безпеки; на вісьовій лінії розмітки, посередині проїзної частини.

Чекати транспортний засіб пішоходи повинні на тротуарах, посадкових

майданчиках, а якщо вони відсутні, - на узбіччі.

Пішоходи повинні пропускати транспорт зі спецсигналами.



Пішоходам заборонено:

- виходити на проїзну частину. Не переконавшись у безпеці;

- вибігати на проїзну частину;

- переходити поза переходом, коли є розділова, або 4 та більше смуг

руху, або є огородження.

У разі причетності до ДТП пішохід: надає допомогу, повідомляє 102,

лишається на місці.

Пішохід має право:

- на перевагу у русі на нерегульованому переході, а на регульованому –

при русі на дозволяючий сигнал;

- вимагати від органів виконавчої влади, власників автомобільних доріг,

вулиць і залізничних переїздів створення умов для забезпечення безпеки

дорожнього руху.



Острівець безпеки - конструктивно виділений над проїзною частиною дороги та

призначений як захисний елемент для зупинки пішоходів під час переходу проїзної

частини дороги. До острівця безпеки належить частина розділювальної смуги, через

яку пролягає пішохідний перехід



ВИМОГИ ДО ВЕЛОСИПЕДИСТІВ

Технічний стан: звуковий сигнал; в темну пору доби – фара,

свтлоповертачі з усіх боків.

Велосипедисти, рухаючись групами, повинні їхати один за одним, щоб не

заважати іншим учасникам дорожнього руху

Якщо велодоріжка перетинає дорогу поза перехрестям, велосипедисти

зобов'язані дати дорогу іншим транспортним засобам, що рухаються по

дорозі.

Забороняється рухатися по дорозі, коли поруч є велодоріжка.



ОБОВ'ЯЗКИ ПАСАЖИРІВ

Висадку та посадку здійснювати після зупинки з посадкового майданчика,

тротуару, узбіччя. Якщо їх немає – з крайньої смуги проїзної частини не з

боку суміжної смуги.

Пасажири повинні:

- сидіти або стояти, якщо це передбачено конструкцією;

- триматися за поручень;

- користуватися ременями безпеки та шоломами.

Пасажирам заборонено:

- відволікати водія під час руху;

- перешкоджати зачиненню дверей та їздити на підніжках, крюках;

- стояти в кузові та сидіти в непердбачених для цього місцях.

При ДТП обов’язки як у пішохода.





Початок зупинки

Кінець зупинки

Необов’язково



ПРОЇЗД ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ І ЗУПИНОК ТРАНСПОРТНИХ 

ЗАСОБІВ

Водій транспортного засобу, що наближається до нерегульованого

пішохідного переходу, на якому перебувають пішоходи, повинен

зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати дорогу

пішоходам, для яких може бути створена перешкода чи небезпека





Якщо перед нерегульованим пішохідним переходом зменшує швидкість

чи зупинився транспортний засіб, водії інших транспортних засобів, що

рухаються по сусідніх смугах, повинні зменшити швидкість, а в разі

потреби зупинитися і можуть продовжити (відновити) рух лише

переконавшись, що на пішохідному переході немає пішоходів, для яких

може бути створена перешкода чи небезпека.


