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Посібник велотренера
Цей посібник може бути корисний для підготовки
Велотренера чи Велотренерки і для проведення велошколи
як конспект лекції.
Перед початком заняття рекомендуємо роздати
учасникам буклети «Правила дорожнього руху для
велосипедистів».
За ПДР велосипедисти є повноправними учасниками
дорожнього руху, які мають як права, так і обов'язки. Тому
сідаючи на велосипед, людина має виконувати всі правила
дорожнього руху.
Зважаючи, що велосипед має меншу масу, швидкість, а
головне найменш помітний на дорозі транспорт, ПДР
передбачають певні обмеження заради безпеки.
1. Тому в ПДР є окремий параграф § 6.Вимоги до
велосипедистів
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1.ВИМОГИ
ДО ВЕЛОСИПЕДИСТА

1 Рухатися по дорозі на велосипедах дозволяється особам, які
досягли 14-річного віку.

Пояснення:

парк, велодоріжка, проїзна частина (ПЧ). За
містом — по узбіччю в напрямку руху, якщо дозволяють умови,
при цьому не заважаючи пішоходам. Заборонено рухатись по
автомагістралях та «дорогах для автомобілів».

2

Велосипедисти мають право керувати велосипедом, який
обладнано звуковим сигналом та світлоповертачами: спереду —
білого кольору, по боках — помаранчевого, позаду — червоного.
Для руху в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості на
велосипеді повинен бути встановлений та увімкнений ліхтар
(фара).

Пояснення: світлоповертачі обов'язкові, фари за ПДР повинні

бути для руху в темну пору доби, але для підвищення видимості на
дорозі фари та блимавки рекомендується використовувати
також у негоду. Підвищити свою помітність на дорозі також
можна за допомогою світлоповертальних жилетів, флікерів
тощо. Одяг також має бути яскравим. Шолом за ПДР не
обов'язковий, але рекомендований.
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Велосипедисти, рухаючись групами, повинні їхати один за
одним, щоб не заважати іншим учасникам дорожнього руху.

Зона видимості велосипедиста
в темний (нічний) час доби
темний
одяг

червоний жовтий
одяг
одяг

18

24

31 37 42

білий
одяг

55

світловібиваючий
одяг

65

85

120

світловібиваючий
жилет

150

велосипед з
заднім
ліхтариком,
що мигає

200

60
80
100

Гальмівний шлях автомобіля в метрах

Бережіть себе!

Колона велосипедистів, що рухається по проїжджій частині,
повинна бути розділена на групи (до 10 велосипедистів у групі) з
дистанцією руху між групами 80-100 м.

Пояснення:

Людина на чолі колони показує попереджувальні
сигнали (повороти, зупинка). Усі послідовно мають їх обов'язково
повторювати, разом з останньою людиною.

ВАЖЛИВО! Велогрупа без супроводу спецавтомобілів не є
цільною. Кожен має виконувати ПДР незалежно. Якщо перша
людина проїхала на зелене світло, а в наступної вже жовте,
обов'язково потрібно зупинитись. У таких випадках потрібно
наперед узгодити маршрут і домовитись, що перша людина в разі
розриву групи чекатиме на решту.
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Велосипедисти можуть перевозити лише такі вантажі, які
не заважають керувати велосипедом і не створюють перешкод
іншим учасникам дорожнього руху.
5

5

Якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу поза перех-

рестям, велосипедисти зобов'язані дати дорогу іншим
транспортним засобам, що рухаються по дорозі.

Пояснення: для початку треба розуміти, що таке перехрестя.
Перехрестя — місце перехрещення, прилягання або розгалуження
доріг на одному рівні, межею якого є уявні лінії між початком
заокруглень країв проїзної частини кожної з доріг. Не вважається
перехрестям місце прилягання до дороги виїзду з прилеглої
території.
Також такі перетини визначаються розміткою 1.15, яка
позначає місце, де велосипедна доріжка перетинає проїзну
частину.
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6 Велосипедистам заборонено:
а) керувати велосипедом з несправним гальмом, звуковим
сигналом, а в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості
— з вимкненим ліхтарем (фарою) чи без світлоповертачів;

Пояснення: проводимо огляд велосипеда перед виїздом: перевірка
гальм, колес (тиск, візуальний контроль пошкоджень
протектора), зірочок та ланцюга.

б) рухатися по автомагістралях (знак 5.1) і дорогах для
автомобілів (знак 5.3), а також по проїзній частині, коли поряд
облаштовано велосипедну доріжку;

знак 5.1

знак 5.3

в) рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках (крім дітей до 7
років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих);

Пояснення: де рухатися дітям з 7 до 14 років? Залишаються
велодоріжки, житлова зона, прибудинкова територія, дачні
ділянки та парки.

г) під час руху триматися за інший транспортний засіб;

ґ) їздити, не тримаючись за руль, та знімати ноги з педалей
(підніжок);
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д) перевозити пасажирів на велосипеді
(за винятком дітей до 7 років, які
перевозяться на додатковому сидінні,
обладнаному надійно закріпленими
підніжками);

е) буксирувати велосипеди;

є) буксирувати причіп, не передбачений для експлуатації з
велосипедом.

7 Велосипедисти повинні виконувати вимоги цих Правил, що
стосуються водіїв або пішоходів і не суперечать вимогам цього
розділу.
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2. ПОЛОЖЕННЯ
ВЕЛОСИПЕДИСТІВ
НА ДОРОЗІ
1

Рух по проїзній частині на
велосипедах дозволяється лише в один
ряд по правій крайній смузі якомога
правіше, за винятком випадків, коли
виконується об'їзд. Поворот ліворуч і
розворот дозволяється на дорогах з
однією смугою для руху в кожному
напрямку і без трамвайної колії
посередині. Дозволяється рух по
узбіччю, якщо це не створить
перешкод пішоходам.

Пояснення: крайнє положення на проїзній частині — положення

транспортного засобу на відстані від краю проїзної частини
(середини проїзної частини або розділювальної смуги), яка не дає
можливості рухатися попутному транспортному засобу (у
тому числі двоколісному) ще ближче до краю проїзної частини
(середини проїзної частини або розділювальної смуги); Але

2

Користувач велосипеда = водій транспортного засобу,
велосипед у руках = пішохід з габаритним багажем.

3

Рекомендації — на мостах, розв'язках або всюди за відсутності впевненості — їдьте по тротуару. Набирайтесь досвіду
поступово, виїжджайте спершу на маленькі вулиці.

4

Рух по тротуару. Велосипедистів на тротуарі бути не
повинно. Відповідно, якщо обрали все-таки тротуар, то майте
на увазі, пішохід тут правий у всьому. Сигналити йому не можна.
Збита людина або ж заподіяна матеріальна шкода на тротуарі —
адміністративна, цивільна або й кримінальна відповідальність,
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залежно від наслідків.

5

При переїзді наземних пішохідних переходів, слід обов'язково
злазити. Підземні/надземні переходи — те саме, що на тротуарі
в пункті 2.4.

Пояснення:

водій, під'їжджаючи до пішохідного переходу, очікує
побачити там пішоходів, що рухаються зі швидкістю близько 5
км/год. Виїзд велосипедиста на швидкості 15+ км/год стане для
нього неприємною несподіванкою.
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Рух по проїзній частині

џ

Оскільки велосипедисти є повноправними учасниками
дорожнього руху, вони зобов'язані виконувати всі Правила
дорожнього руху! У першу чергу, велосипедистів стосуються
сигнали регулювальника, світлофора, знаки пріорітету,
знаки, що визначають порядок руху по смугах, дорожня
розмітка.

џ

Розташування. ПДР: як можна ближче до правого краю ПЧ, в
напрямку, що збігається з напрямком руху. Завжди в крайній
правій смузі. Вираз «як можна ближче до правого краю ПЧ»
можна трактувати так: положення має бути таким, щоб у
жодного іншого учасника дорожнього руху не могло виникнути
думки влаштуватись між велосипедистом та правим краєм
ПЧ, тобто щоб було очевидно, що він там не влізе. Але
йдеться не лише про автомобілі, а також про мотоцикли,
моторолери, інших велосипедистів. Тому ця відстань має
бути малою, але достатньою, щоб вберегти себе від
випадкових контактів з бордюром, придорожніми
конструкціями, стоками для води, дорожнім сміттям, що
може пошкодити колеса.

џ

Виняток з 3.2 — для об'їзду перешкод (дорожні роботи, ями,
калюжі) та припаркованого транспорту, впевнившись у
безпеці маневру та показавши попереджувальний сигнал.
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Знову ж таки, має виконуватись умова «якомога ближче до
правого краю» у трактуванні з пункту 3.2.

ВАЖЛИВО! З водіями потрібно спілкуватися, вони
використовують поворотники, для велосипедистів є сигнали
руками. Читати думки водії не вміють, тому ви повинні бути
передбачуваними.
Необхідно виробити алгоритм дій і довести його до автоматизму: озирніться (подивіться в дзеркало), переконайтеся, що ваш маневр безпечний, покажіть рукою сигнал і
тільки тоді виконуйте маневр.

Якщо припаркованих авто багато, але вони розташовані на
деякій відстані одне від одного, то не потрібно вихляти,
об'їжджаючи кожен — їдьте прямо, поки не звільниться
смуга. В цілому, намагайтеся їздити прямо і передбачувано
для інших учасників дорожнього руху.

Попереджувальні сигнали велосипедистів. Витягнута вбік
рука — поворот у відповідному напрямку. Піднята вгору рука
— зупинка. Коли показувати — при будь-яких маневрах.

Пояснення: у ПДР також передбачено жест «зігнута в лікті

рука», що означає поворот у протилежну сторону (витягнута
права рука = зігнута в лікті ліва). Але витягнута рука є більш
очевидним жестом, тому дуже рекомендується показувати
попереджувальні сигнали у вигляді саме витягнутої руки;
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винятком може бути ситуація при їзді зі стрімкої гірки, коли
правою рукою необхідно тримати задні гальма.

РЕКОМЕНДАЦІЯ:

відривайте руки від керма, лише якщо
впевнено сидите в сідлі. Якщо є шанс втратити рівновагу, просто
пригальмуйте і добре оцініть ситуацію.

Поворот праворуч. Рухаємось у правій смузі, робимо попереджувальний сигнал, впевнюємось у безпеці, пропускаємо
пішоходів, робимо поворот, якщо він дозволений ПДР.
1. Зелена секція світлофору зобов'язує рухатись направо.
2. Зелена стрілка біля червоної секції світлофору дозволяє рух
праворуч, але не зобов'язує. Якщо нам потрібно прямо, то
стаємо біля бордюру, щоб не заважати водіям, яким потрібно
праворуч.
3. При зупинці на світлофорі, намагайтесь вибрати позицію
так, щоб вас не зачепило авто попереду і щоб вас бачив водій
авто позаду. Не потрапляйте в сліпі зони.
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Поворот ліворуч. Дозволений лише у випадку, коли проїзна
частина (ПЧ) має не більш, як одну смугу для руху в кожному з
напрямків (тобто максимум 2 смуги всього) і при цьому
немає трамвайних колій. Якщо розмітки немає, кількість
смуг на ПЧ визначається візуально. Перед поворотом
заздалегідь робимо попереджувальний сигнал, пропускаємо
попутні транспортні засоби, впевнюємось у безпеці маневру.
Якщо ж смуг більше:
1. Поворот/перехід: проїжджаємо прямо, до пішохідного
переходу, злізаємо з велосипеда, переходимо як пішохід,
продовжуємо рух.
2. Поворот у два прийоми: якщо дозволяють обставини
(ширина ПЧ, інтенсивність руху, наявність острівців безпеки
на перехресті тощо), проїжджаємо в напрямку руху до
протилежного краю вулиці, стаємо в правий крайній ряд на
перпендикулярній вулиці. Рухаємось прямо і перетинаємо
вулицю, по які рухались до цього. Таким чином, поворот
наліво розбивається на два проїзди прямо.

ДОЧЕКАТИСЯ
ЗЕЛЕНОГО

13

Проїзд прямо. Дозволяється, якщо ПДР дозволяють
рухатись прямо в крайній правій смузі. При цьому можна
показати попереджувальний сигнал, як при повороті ліворуч.
Це потрібно, аби дати зрозуміти, що ви не будете
повертати праворуч (в деяких випадках можна показати
неофіційний, проте інтуїтивно зрозумілий «жест
супермена» — рука, витягнута вперед/вбік по діагоналі).
Якщо ж розмітка або знак «рух по смугах» (5.16) зобов'язує праву
смугу рухатись праворуч, то слідуємо цьому знаку, їдемо
праворуч до пішохідного переходу, переходимо як пішохід і
рухаємось далі.

Знак 5.16

Заборонено залишати крайню праву смугу на перехрестях!
Велосипед малопомітний для водіїв, перебування
велосипедистів у 2-3 смузі всередині потоку дуже небезпечне.
Проїзд розв'язок. Дозволяється проїжджати дорожні
розв'язки, якщо велосипедист весь час перебуває в крайній
смузі. Якщо ж потрібний напрямок руху вимагає зміщення на
інші смуги, перетворюємось на пішохода і переміщуємось по
пішохідних переходах.
Об'їзд перешкод. Ями, дорожні роботи, припарковані
автомобілі. Показуємо попереджувальний сигнал, впевнюємось у безпеці, об'їжджаємо (при цьому, можливо,
виїжджаємо за межі крайньої смуги, проте має виконуватись
умова «якомога ближче до правого краю ПЧ»), повертаємось
назад. З припаркованими автомобілями обережно, можуть
відчинятись двері. Дивимось крізь заднє скло, на увімкнену
«аварійку» і т.п., щоб зрозуміти, є хтось всередині чи немає.
Якщо є можливість, то об'їжджаємо на дещо більшій відстані.
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Якщо немає — просто пригальмовуємо і пильнуємо.
Проїзд нерегульованих перехресть. Перехрестя без світлофора або ж зі світлофором, який не працює. При перетині
доріг з різним покриттям — дорога з твердим покриттям
має пріоритет. При перетині доріг з однаковим покриттям,
головна дорога помічена знаком 2.3 з ПДР «головна дорога».
Другорядна — знаком 2.1 «дати дорогу». Можлива ситуація,
коли знаку «головна дорога» немає, а «дати дорогу» висить.
Це також робить цю дорогу другорядною. Транспортні
засоби, що рухаються другорядною дорогою, мають
пропустити ті, що на головній. За відсутності будь-яких
знаків, дороги вважаються рівнозначними. В таких випадках
діє правило «хто справа, той перший». Трамвай завжди має
пріоритет.

Знак 2.1

Знак 2.3

Дотримання швидкісного режиму. Велосипед у місті може
їхати зі швидкістю, порівняно з автомобілем. Швидкісний
режим на нього також поширюється, зокрема, у пішохідній
зоні швидкість не має перевищувати 15-20 км/год, на
території підприємств, на гірських схилах та в інших
випадках — швидкість визначено дорожнім знаком 3.29.
Велосипед не має бути обладнаним спідометром, проте
візуально швидкість також з деякою точністю контролюється, чим більше досвіду, тим точніше (наприклад, по
передачах).

Знак 3.29
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Взаємодія
з громадським
транспортом

1

Проїзд у транспорті (на даний момент)

Трамвай, тролейбус — дозволено, якщо не заважає людям.
Автобус — не дозволено й не заборонено. Фактично здебільшого не
пускають, посилаючись на пункт «заважає людям», і
заперечити неможливо — автобуси здебільшого переповнені.
Маршрутка — заборонено.
Міська електричка — дозволено.
Міжобласні поїзди — велосипеди дозволено перевозити в чохлах як
багаж, без додаткової плати.

2

Взаємодія на дорозі

Трамвай, автобус, тролейбус рухаються передбачувано. Можна
обганяти на зупинці. При цьому слід переконатись, що він ще не
збирається від'їжджати, це можна зробити по таких ознаках —
ввімкнені повороти, візуальна оцінка кількості людей, які ще
сходять/заходять тощо.
Зупинки бувають двох типів: у крайній правій смузі та в
спеціальній «кишені». Транспорт, що виїжджає з кишені, має
пріоритет — необхідно його заздалегідь пропустити. При цьому
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кишеня не є додатковою смугою руху, тому велосипеду не
потрібно в неї заїжджати, рухаючись «під бордюром».
Маршрутки непередбачувані. Тримайтесь від них подалі.

МЕРТВА ЗОНА

МЕРТВА ЗОНА

МЕРТВА ЗОНА

МЕРТВА ЗОНА

Будьте обережними з сліпими зонами! Будь-який великогабаритний транспорт (автобуси, тролейбуси, вантажівки) мають
великі сліпі зони ззаду та збоку. Ніколи не перебувайте там
тривалий час. Проїжджайте сліпу зону максимально швидко, за
умови, що транспортний засіб стоїть і не збирається рухатись.
Ніколи не влізайте між великогабаритним транспортом і
бордюром — він може почати маневрувати, навіть не знаючи про
ваше існування. Ви можете визначити, чи знаходитесь в сліпій зоні
по дзеркалах заднього виду. Якщо ви встановили зоровий контакт
з водієм транспорту, то ви не в сліпій зоні.

Дивиться водій:
- Часто
- Довольно часто
- Рідко
- Мертва зона
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4. ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
1

Контролюйте швидкість залежно від видимості, ваших навичок, стану дороги, стану велосипеда та інших умов руху.

2

Тримайте візуальний контакт з усіма учасниками дорожнього
руху. Якщо ви побачили водія/пішохода, а він вас, ви вже точно якось
роз'їдетесь.

3 Будьте максимально помітними. Яскравий одяг, очевидні та
передбачувані маневри, в темну пору доби — фари, блимавки,
світлоповертальні елементи.
4

У разі появи сумнівів чи невпевненості в будь-якій ситуації,
одразу сходимо з ПЧ на тротуар.

5

Не сідати на велосипед у стані алкогольного/наркотичного
сп'яніння, надмірної втоми, хвороби.

6

Якщо ви стали свідком/учасником ДТП, порядок дій такий:
допомогти постраждалим (головний принцип — не нашкодь!),
позначити місце події, викликати відповідні служби, організувати
об'їзд місця пригоди, залишатись на місці пригоди до приїзду поліції,
по можливості зберегти всі матеріальні свідчення пригоди в
недоторканому стані, дати свідчення, підписати необхідні
протоколи. При цьому слід знати свої права і не підписувати нічого
неправдивого або того, що може трактуватись неоднозначно. В
разі падіння з велосипеда, навіть якщо все начебто нормально, перед
продовженням руху уважно огляньте себе, свій одяг та велосипед.

7

Будьте ввічливими. Посміхайтесь і робіть привітні жести
іншим учасникам руху. Якщо хтось неправий, акуратно та чемно
зробіть зауваження. Вибачтесь, якщо не праві ви. Не примножуйте
хамство на дорогах.

8

Знання ПДР дає розуміння ситуації та усвідомлення
відповідальності. Наразі ПДР та велоінфраструктура в Україні не
є достатньо адаптованими під потреби велосипедистів. Їздити
повністю за правилами чи порушувати їх (і наскільки) — ваш вибір.
Завжди пам'ятайте про безпеку та відповідальність.
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5. ВІДПОВІДІ
НА ЧАСТІ ЗАПИТАННЯ

Чи можна проїжджати розв'язки? Можна, якщо при цьому
перебувати в крайній правій смузі. Якщо доводиться її залишити
для якогось маневру, це вкрай небезпечно й заборонено. Тобто
можна виконувати ті маневри, які дозволені з правої крайньої
смуги.
Чи можна перевозити дитину? Можна, але в шоломі та на
спеціально обладнаному кріслі на багажнику, або ж у спеціальному
причепі з жорстким кріпленням.
Як доглядати велосипед? Слід навчитись самостійно
накачувати колеса та змащувати ланцюг, регулярно протирати
раму та ланцюг від бруду. Рекомендується раз на рік проводити
технічний огляд велосипеда у веломайстерні.
Як і де купити велосипед? Якщо це ваш перший велосипед, то
підійде будь-який. Не їздіть швидко, будьте обережними,
поступово набирайтесь досвіду. Якщо відчули в собі бажання
розвиватись далі, подумайте, де і як саме вам здебільшого
доведеться їздити. Таким чином, виберіть відповідний тип
велосипеда (міський, гірський, гібрид, шосейний, дорожній тощо).
Якщо вже хочете кататись часто і серйозно, не беріть
«ашанбайк» (англійською BSO — bike-shaped object, «предмет,
що має форму велосипеда» — так називають переважну
більшість велосипедів, що продаються у великих гіпермаркетах
та на ринках; вони характеризуються незадовільною якістю
збірки, незамінними деталями невідомих виробників, наявністю
сумнівних інженерних рішень і, як результат, вони зазвичай
швидко виходять з ладу, не приносять задоволення і навіть
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можуть бути небезпечними для використання, хоча позитивні й
довговічні винятки також трапляються). Простенький велосипед
від нормального виробника прослужить значно довше й краще,
навіть якщо він не новий. Дорожні та міські велосипеди
українського та ще радянського виробництва також мають
доволі високу якість. При купівлі велосипеда «з рук», перевірте, чи
не перебуває він у базі крадених велосипедів, попросіть разом з
велосипедом надати й документи на нього (паспорт з номером
рами, чек, гарантія від магазину або виробника). Подивіться
форуми, почитайте поради. Зайдіть у веломагазин, поспілкуйтесь з продавцем.
Коли велосипедистам буде комфортно в Києві та інших
українських містах? Велоінфраструктура в Україні поступово
починає з'являтись, але це тривалий процес. У Києві вже ухвалили
велоконцепцію, яку допомогла розробити Асоціація велосипедистів Києва. Кожен та кожна може почати з малого: їздити
велосипедом на роботу, відвідувати велоподії та проявляти
ініціативу. Чим більше велосипедистів, тим вагоміші їхні
інтереси для органів влади.
Який велозамок обрати? Слід мати базові знання про велозамки та інструменти велозлодіїв (ножівка, півметрові ножиці по
металу). Найнадійніший, але й найважчий та найдорожчий — Uподібний, далі — пластинчатий замок, ланцюг, вже потім —
стальні троси (чим товще, тим важче і надійніше, проте все одно
їх можна перекусити болторізом). Не залишайте велосипед
надовго в безлюдних місцях з поганою видимістю. Проте наявність
людей поруч не гарантує безпеку — злодії діють швидко й
акуратно, тому, швидше за все, ніхто просто не зверне увагу.
Будьте обачними і не провокуйте злодія.
Які супутні витрати при купівлі велосипеда? Що потрібно
мати одразу і скільки це коштує? (Зазвичай люди рахують одразу
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шолом+велоодяг+ліхтарі+інструменти тощо.). Найперше слід
купити простий набір шестигранників, маленький насос та
простий дзвіночок. Якщо ви плануєте залишати велосипед без
нагляду, то ще й велозамок. Якщо плануєте їздити в темну пору,
тоді фари. Решту спорядження можна докупити при користуванні велосипедом за потреби.
Чи обов'язково носити шолом? У Правилах дорожнього руху
немає такої вимоги. Це ваш вибір, який залежить від стилю та
швидкості вашої їзди. Якщо часто і багато їздите дорогами, то
рекомендується. Також шолом є рекомендованим для дітей на
велосипеді і обов'язковим при перевезенні дітей у спеціальному
кріслі або ж причепі на жорсткому кріпленні.
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