
 
 

 

БУДЬТЕ РОЗУМНИМИ. ДІЛІТЬСЯ ДОРОГОЮ З ВЕЛОСИПЕДИСТАМИ. 

Водіям: Людей, які їздять на велосипеді, важко помітити в дорожньому русі, і вони мало захищені від ДТП. Перед зупинкою 

перевірте дзеркало заднього виду. Перевірте «сліпі зони» транспортного засобу перед тим, як повертати, паралельно 

паркуватися, відкривати двері або виїжджати з бордюру. Окрім використання дзеркал, дивіться по сторонам, перевіряючу 

наявність велосипедистів, скейтерів і водіїв скутерів, які, можливо, вже поряд з вами або наближаються до вас. 

Поради щодо того, як ділити дорогу з велосипедистами 

• Керуйте авто обережно. При зустрічі з велосипедистами зменшуйте швидкість. Не їдьте впритул. Залиште простір між 
транспортним засобом і велосипедом. Завчасно розпізнайте небезпеки, з якими можуть зіткнутися велосипедисти, і 
дайте їм простір на дорозі. 

• Поступайтеся дорогою велосипедам. Велосипеди також вважаються транспортними засобами і рухаються в тому ж 
напрямку, що й автомобілі. Надайте належну перевагу в русі. Дайте велосипедистам додатковий час для проїзду 
перехресть. 

• Будьте уважними. Звертайте увагу на велосипедистів в потоках автомобілів та на перерестях. Не сигнальте поблизу 
велосипедистів. Зупиняючись і відкриваючи двері, зволікайте на велосипедистів.  

• Проїжджайте повз обережно. Проїжджаючи повз, їдьте за чотири фути від велосипедиста. Перш ніж проїхати повз 
велосипедиста, дочекайтеся безпечних дорожніх умов. Подивіться через плече, перш ніж рухатися назад. 

• Слідкуйте за дітьми. Діти на велосипедах часто непередбачувані. Очікуйте несподіванок та сповільніть темп. Не очікуйте 
від дітей знання правил дорожнього руху. Через їх зріст, дітей важче побачити.   
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 Поради людям, які їздять на велосипеді 

Ті самі закони, що застосовуються до автомобілістів, застосовуються і до 
велосипедів. Дотримуйтеся вимог всіх пристроїв регулювання дорожнього руху (знаків і світлофорів) і 
давайте сигнали руками, щоб повідомити про зупинки та повороти.  

Їдьте по правій стороні дороги. Завжди їдьте в тому ж напрямку, що й рух транспорту. 
Використовуйте крайню праву смугу. Велосипеди та транспортні засоби, що рухаються повільніше, 
повинні триматися праворуч.  

Гальма. Звуковий сигнал. Фара. Велосипеди повинні мати справні гальма, звуковий сигнал або дзвінок і 
фару. 

Їдьте передбачувано. Їдьте по прямій, не виляйте на дорозі чи між припаркованими автомобілями. Перед виїздом на вулицю або 
перехрестя перевірте наявність дорожнього руху. Передбачте небезпеку та займіть відповідне положення на дорозі для безпечного  руху.  

• Будь помітним. Одягайте контрастний одяг яскравих кольорів.  Використовуйте біле переднє світло та червоне заднє світло в умовах 
слабкого освітлення. Використовуйте відбивач або світловідбиваючу стрічку чи одяг зі світловідбиваючими елементами.  Встановіть зоровий 
контакт з автомобілістами, щоб вас помічали.  

• Діти-пасажири віком від 1 до 4 років повинні перевозитися в спеціальному дитячому сидінні.  Перевозити на велосипеді дитину віком до 1 
року - заборонено.  

• Контроль за дітьми: Очікується, що особи, виховуючі дітей, при навчанні дітей водінню велосипеда також навчать їх правилам дорожнього 
руху. Дітям дозволяється їздити тротуарами, зважаючи на пішоходів.    
 

 

Правильна посадка шолома 

1. Переконайтеся, що шолом щільно притискається до голови.  

2. Верхня частина шолома повинна знаходитися на рівні двох пальців над бровами.  

3. Перед тим, як замкнути замок, потягніть за реміні так, щоб вони прийняли форму літери «V».   

4. Затягніть ремінь шолом під підборіддям. Між ременем і підборіддям повинно поміщатися не більше двох пальців.  

     Під час носіння шолома не рекомендується також надягати шапку або хустку. 
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