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Правила дорожнього руху на Україні 

 

З 1 січня 2002 року в Україні вступили в силу нові Правила дорожнього руху. 

Останні регламентуються Постановою Кабінету Міністрів України “Про Правила 

дорожнього руху”. 

Нововведення стосуються цілої низки норм та правил. Зокрема:  

- водіям під час руху заборонено користуватись мобільними телефонами, які не 

обладнано системами hands-free. Однак в Правилах не вказано розміру штрафу за 

таке порушення; 

- водіям необхідно мати при собі документ страхового полісу, відповідно до угоди 

цивільної відпрвідальності автовласника перед третіми особами; 

- їздити на мотоциклах дозволено з 16 років, керувати автмобілем – з18 років, а 

первозити більше восьми пасажирів з 19 років; 

- з 1 січня водії, котрих зупинив працівник деравтоінспекції мають право вимагати 

від останнього пред’явлення його посвідчення, а в разі потреби оскаржувати його 

дії в суді; 

- в разі вимушеного надання автомобіля в користування працівнику 

правоохоронних органів, власник автомобіля може вимагати відшкодування 

завданих такими діями збитків; 

- власник автомобіля також може вимагати компенсації за збитки, які спричили 

йому незадовільний стан автодоріг чи залізничних переїздівю. 

Крім того нові Правила дещо конкретніше (на відміну від старих Правил) 

регламентують швидкість руху автотранспорту. Так максимальною допустиму 

швидкість руху дозолено:  

- у населених пунктах – 60 км/год; 
- в житлових та пішоходних зонах – 20 км/год; 

- за межами населених пунктів:  

а) автобусам та решті автотранспорту – 90 км/год; 

б) легковим автомобілям (з причепом) та мотоциклам 80 км/год; 

в) автотранспорту, яким керують водії зі стажем до 2-х років – 70 км/год; 

г) вантажним автомобілям що перевозять людей у кузові – 60 км/год; 

- на шляхах для автомобілів - 110 км/год; 

- на автомагістралях – 130 км/год; 
- при буксировці – 50 км/год. 

Водій – іноземець, що керує транспортним засобом по території України 

повинен мати при собі необхідні документи відповідно до вимог та норм Віденської 

Конвенції (1968 року). 

 
Підготовлено українсько-чеською інформаційно-аналітичною службою. 

(www.gazdagroup.com). 
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