
ПОДІЛИСЬ

ДОРОГОЮПОВАЖАЙ 

ВЕЛОСИПЕДИСТАПОДІЛИСЯ ДОРОГОЮ

КОЛИ ТИ ВОДІЙ АВТОМОБІЛЯ/ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ:
поважай велосипедиста/-ку, він/вона такі ж учасники дорожнього руху, як і ти
знижуй швидкість, під’їжджаючи до велосипедиста/-ки
дотримуйся безпечної дистанції 1,5м між своїм транспортним засобом та 
велосипедистом/-кою (чи легким персональним транспортом “ЛПТ”) при випередженні 
під час руху проїзною частиною
не паркуйся у пішохідних зонах, на тротуарах і велодоріжках

КОЛИ ТИ ВЕЛОСИПЕДИСТ/-КА (ЧИ КОРИСТУВАЧ/-КА ЛПТ):
користуйся, за наявності, велодоріжками та велосмугами
якщо поруч відсутні велодоріжки і тобі вже більше 14 років, рухайся узбіччям або 
крайньою правою смугою проїзної частини (тримайся якомога правіше)
одягай світловідбиваючі елементи під час руху в темну пору доби та в умовах поганої 
видимості
поважай, пропускай і не лякай пішоходів, якщо ти вимушено рухаєшся тротуаром
якщо крім тебе на проїзній частині рухаються й інші велосипедисти, їдьте винятково 
один за одним

КОЛИ ТИ ПІШОХІД: 
користуйся тротуарами
не заходь на велодоріжки
не користуйся телефоном та навушниками під час переходу велодоріжки та дороги
одягай світловідбиваючі елементи під час руху в темну пору доби та в умовах поганої 
видимості

Кожен з нас є учасником дорожнього руху як 
пішохід, велосипедист, чи водій автотранспорту. 

Будьмо уважними, толерантними та 
взаємоввічливими на дорогах та 

вулицях міста.



ВЕЛОСИПЕД - АЛЬТЕРНАТИВНИЙ АВТІВКАМ ТА 
ГРОМАДСЬКОМУ ТРАНСПОРТУ ЗАСІБ ПЕРЕСУВАННЯ: 

Не завдає шкоди навколишньому середовищу

Не створює шуму

Позитивно впливає на здоров’я

Економить сімейний бюджет

Цей флаєр виготовлено за фінансової підтримки Європейського Союзу в рамках проєкту «SUMCITYNET: міста за 
покращення доступності і кліматично-сталу міську мобільність» Програми транскордонного співробітництва 
європейського інструменту сусідства Польща-Білорусь-Україна 2014-2020. 

Зміст інформації, розміщеної у цьому флаєрі, за будь-яких обставин, не відображає позицію Європейського 
Союзу, ОУ або СТС Програми транскордонного співробітництва європейського інструменту сусідства 
Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 рр. і відповідальність за неї несе виключно ГО «Агентство сприяння сталому 
розвитку Карпатського регіону «ФОРЗА», www.forza.org.ua

Розповсюджується безкоштовно.

ПОВАЖАЙ 

ВЕЛОСИПЕДИСТАПОДІЛИСЯ ДОРОГОЮ

ПОВАЖАЙ 

ВЕЛОСИПЕДИСТА

Пересування на будь-якому 
транспорті має бути безпечним для 

всіх учасників дорожнього руху.


