
Кременецький місцевий центр з надання
безоплатної вторинної правової допомоги

Відповідальність пішоходів за порушення правил ПДР
На сьогоднішній день порушення пішоходами правил дорожнього руху

(далі - ПДР) є досить гострим і актуальним питанням, оскільки кожного дня ми
дізнаємось із новин, соціальних мереж, преси, про те, що на дорогах України
стається  велика  кількість  дорожньо-транспортних  пригод,  зокрема  значна
частина з яких, стається через порушення ПДР  власне самими пішоходами.

Згідно  п.1.10
Постанови  Кабінету
Міністрів України  від 10
жовтня  2001  р.  №  1306
«Про  Правила
дорожнього  руху»
учасником  дорожнього
руху  є  особа,  яка  бере
безпосередню  участь  у
процесі руху на дорозі як
пішохід,  водій,  пасажир,

погонич тварин, велосипедист, а також особа, яка рухається в кріслі колісному.
Відповідно до цього  пункту пішоходом вважається 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.

Відповідно  до  норм  статті  17  Закону  України  «Про  дорожній  рух»
пішохід, тобто особа, яка бере участь у дорожньому русі поза транспортними
засобами і не виконує на дорозі будь-яку роботу,  зобов’язаний:

1. рухатися по тротуарах, пішохідних або велосипедних доріжках, узбіччях,
а в разі їх відсутності - по краю проїзної частини автомобільної дороги
чи вулиці;

2. перетинати проїзну частину автомобільної дороги, вулиці по пішохідних
переходах, а в разі  їх відсутності  -  на перехрестях по лінії  тротуарів і
узбіч;



3. керуватися  сигналами  регулювальника  та  світлофора  в  місцях,  де
дорожній рух регулюється;

4. не затримуватися і  не зупинятися без необхідності на проїзній частині
автомобільної дороги, вулиці і залізничному переїзді;

5. 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;

6. стримуватися  від  переходу  проїзної  частини  при  наближенні
транспортного  засобу  з  включеними  проблисковим  маячком  та
спеціальним звуковим сигналом;

7. не виходити на проїзну частину із-за нерухомого транспортного засобу
або  іншої  перешкоди,  що  обмежує  видимість,  не  переконавшись  у
відсутності транспортних засобів, що наближаються.

Основною нормою в  якій передбачається відповідальність пішохода за
порушення  ПДР  є  стаття  127  Кодексу  України  про  адміністративні
правопорушення. Суб'єктами такого правопорушення, згідно даної статті, може
бути фізична особа, яка досягла 16-річного віку та здійснила:

1. непокору сигналам регулювання дорожнього руху, перехід проїзної
частини  у  невстановлених  місцях  або  безпосередньо  перед
транспортними засобами, що наближаються, порушує інші правила
дорожнього  руху  -  вона  отримує  попередження,  або  на  неї
накладається штраф в розмірі  трьох неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян;

2. якщо  особа  здійснила  таке  правопорушення  у  стані  сп’яніння
(алкогольного,  наркотичного  чи  токсичного)  –  то  на  неї  буде
накладений штраф в розмірі восьми неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян;

3. у  разі  вчинення  особою,  вищезазначеного  правопорушення,  що
спричинило до створення аварійної обстановки, - її притягують до
штрафу  в  розмірі  десяти  неоподатковуваних  мінімумів  доходів
громадян або громадських робіт на строк від двадцяти до сорока
годин.

Отже, важливо розуміти те, що  учасниками дорожнього руху є не лише
водії  механічних  транспортних  засобів,  а  й  інші  особи,  які  беруть
безпосередньо  участь  у  процесі  руху  на  дорозі.  Пішохід,  як  повноправний
учасник дорожнього руху наділений правами і обов’язками, щодо дотримання
правил дорожнього руху та повинен знати і  виконувати правила дорожнього
руху,  за недотримання яких наступає адміністративна відповідальність.


