Правила та обов’язки пішоходів, які збережуть життя
Наразі все частіше почали говорити не
лише про відповідальність водіїв на
дорогах, але й про відповідальність
пішоходів.
Правила та обов’язки пішоходів
роз’яснює
Анастасія
Мироненко,
фахівчиня Кропивницького місцевого
центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги.
Відповідно до п. 1. 10 Правил дорожнього руху, пішохід – це особа, яка
бере участь у дорожньому русі поза транспортними засобами і не виконує на
дорозі будь-яку роботу. До пішоходів прирівнюються також особи, які
рухаються в інвалідних колясках без двигуна, ведуть велосипед, мопед,
мотоцикл, везуть санки, візок, дитячу чи інвалідну коляску. Правила, яких
пішохід зобов’язаний дотримуватись, визначено розділом 4 Правил дорожнього
руху «Обов’язки та права пішоходів», до яких відноситься:
 переважне право перетинання проїзної частини по позначених
пішохідних переходах;
 при відсутності в зоні видимості переходу чи перехрестя переходити
дорогу, вулицю, залізничний переїзд під прямим кутом до краю проїзної
частини на дільниці, де вона добре проглядається в обидві сторони;
 вимагати від державних та місцевих органів влади, власників
автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів створення
необхідних умов для забезпечення безпеки руху;
 рухатися по тротуарах, пішохідних або велосипедних доріжках, узбіччях,
а в разі їх відсутності – по краю проїзної частини автомобільної дороги чи
вулиці у напрямку руху транспортних засобів;
 перетинати проїзну частину автомобільної дороги, вулиці по пішохідних
переходах, а в разі їх відсутності – на перехрестях по лінії тротуарів і
узбіч;
 керуватися сигналами регулювальника та світлофора в місцях, де
дорожній рух регулюється;
 не затримуватися і не зупинятися без необхідності на проїзній частині
автомобільної дороги, вулиці і залізничному переїзді;
 не переходити проїзну частину автомобільних доріг, вулиць, залізничних
переїздів безпосередньо перед транспортними засобами, що
наближаються, поза пішохідними переходами при наявності роздільної
смуги, а також у місцях, де встановлені пішохідні чи дорожні
огородження;

 стримуватися від переходу проїзної частини при наближенні
транспортного засобу з включеними проблисковим маячком та
спеціальним звуковим сигналом;
 не виходити на проїзну частину із-за нерухомого транспортного засобу
або іншої перешкоди, що обмежує видимість, не переконавшись у
відсутності транспортних засобів, що наближаються.
У випадку, коли пішохід причетний до дорожньо-транспортної пригоди,
він повинен подати можливу допомогу потерпілим, записати прізвища та
адреси очевидців, повідомити орган чи уповноважений підрозділ Національної
поліції про пригоду, необхідні дані про себе і перебувати на місці до прибуття
поліцейських.
У темний час доби пішоходи повинні намагатися виділити себе на
проїжджій частині: використовувати елементи, що повертають світло,
прикріплені до одягу; дорожні робітники повинні використовувати одяг із
спеціальної тканини, оброблений люмінесцентними барвниками.
Пішохід повинен дотримуватись правил дорожнього руху на рівні з
іншими його учасниками. Останнім часом це правило є надто актуальним, адже
недотримання пішоходами своїх обов’язків як учасника дорожнього руху є
причиною значної кількості ДТП на дорогах України. Більше того – пішохід
зобов’язаний пам’ятати, що порушення ним правил тягне за собою передбачену
законом відповідальність, а вирішення питання щодо зменшення аварійності
лежить у площині внесення змін у транспортну логістику міст, створення
передумов для полегшення керування транспортними засобами для водіїв,
створення інфраструктури для решти учасників дорожнього руху.
Отримати юридичну консультацію або роз’яснення з правових питань
можна:
• зателефонувати на безкоштовний номер системи надання
безоплатної правової допомоги 0 800-213-103;
• поставити питання в повідомленні на електронну адресу центру
kropyvnytskyi1.kropyvnytskyi@legalaid.kr.ua;
• поставити запитання в месенджер фейсбук-сторінки системи БПД
https://www.facebook.com/Kropyvnytskyi.1.Centre.BVPD/;
• написати на електронну пошту найближчого місцевого центру
(адреси можна дізнатися на сайті системи БПД https://www.legalaid.gov.ua/;
• скористатися
правничою
вікіпедією
WikiLegalAid
https://wiki.legalaid.gov.ua;
• прочитати правову консультацію на телеграм-каналі «Безоплатна
правова допомога» https://t.me/ualegalaid.

