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№
пп 

Было  
(ред. 18.06.11) 

Стало  
(ред. 26.09.11) 

Сравнение,  
что нового? 

1 - велосипедист - особа, яка керує велосипедом; Вводится определение 
«велосипедист» 

2 водій - особа, яка керує транспортним засобом. 
Вершник,  візник, погонич тварин, який веде їх за 
повід, прирівнюється до водія. Водієм є також особа, 
яка навчає керуванню, знаходячись безпосередньо у 
транспортному засобі; 

водій - особа, яка керує транспортним засобом і має 
посвідчення водія на право керування транспортним 
засобом відповідної категорії. Водієм також є особа, яка 
навчає керуванню  
транспортним засобом, перебуваючи безпосередньо в 
транспортному  засобі; 

Из определения «водитель» 
исключаются лица, управляющие 
животными. 

3 механічний транспортний засіб - транспортний засіб, 
що приводиться в рух з допомогою двигуна. Цей 
термін поширюється на трактори, самохідні машини 
і механізми (крім транспортних засобів, робочий 
об'єм двигуна яких не перевищує 50 куб. см), а також 
тролейбуси та транспортні засоби з електродвигуном 
потужністю  понад 3 кВт; 

механічний транспортний засіб - транспортний засіб, що 
приводиться в рух з допомогою двигуна. Цей термін 
поширюється на трактори, самохідні машини і 
механізми, а також тролейбуси та транспортні засоби з 
електродвигуном потужністю понад 3 кВт; 
 

Признаются механическими 
транспортными средствами (ТС) 
все, что приводится в движение 
двигателем, независимо от его 
объема. 

4 мопед - двоколісний транспортний засіб, що має 
двигун з робочим об'ємом до 50 куб.см;  

мопед - двоколісний транспортний засіб, який має 
двигун з робочим об'ємом до 50 куб. см або 
електродвигун потужністю до 4 кВт; 

Теперь мопедом признается ТС, 
имеющее электродвигатель до 4 
КВт. 

5 2.1. Водій механічного транспортного засобу 
повинен мати при собі:   
б) реєстраційний документ на транспортний засіб 
(для  транспортних засобів Збройних Сил - технічний 
талон), а у разі відсутності в транспортному засобі 
його власника, крім того, - свідоцтво про право 
спільної власності на цей транспортний засіб або 
реєстраційний чи інший засвідчений в 
установленому порядку документ, що підтверджує 
право керування, користування чи розпорядження 
таким транспортним засобом; 

2.1. Водій механічного транспортного засобу повинен 
мати при собі:   
б) реєстраційний документ на транспортний засіб (для 
транспортних засобів Збройних Сил - технічний талон); 

Полностью отменена 
необходимость подтверждать что 
ТС принадлежит именно водителю. 
Не нужны ни доверенность, ни 
какие либо другие документы на 
распоряжение ТС – только 
регистрационный талон на ТС 
(техпаспорт) 

6 г) у встановлених законодавством випадках 
дорожній лист і документацію на вантаж, що 
перевозиться; на маршрутних транспортних засобах - 
схему маршруту та розклад руху; на великовагових і 
великогабаритних транспортних засобах та 
транспортних засобах, що здійснюють дорожнє 
перевезення небезпечних вантажів, - документацію 
відповідно до вимог спеціальних правил; 

г) на маршрутних транспортних засобах - схему 
маршруту та розклад руху; на великовагових і 
великогабаритних транспортних засобах та 
транспортних засобах, що здійснюють дорожнє 
перевезення небезпечних вантажів, - документацію 
відповідно до вимог спеціальних правил; 
 

Теперь не требуются путевые 
листы и документы на груз (они 
нужны будут только для перевозки 
крупногабаритных, 
крупнотоннажных и опасных 
грузов) 

7 2.2. Власник транспортного засобу, а також особа, 
яка використовує такий транспортний засіб на 
законних підставах, можуть передавати у своїй 
присутності керування транспортним засобом іншій 
особі, що має при собі посвідчення на право 
керування транспортним засобом відповідної 
категорії, а також особі, яка навчається водінню 
транспортним засобом відповідно до вимог цих 
Правил. 
 

2.2. Власник транспортного засобу, а також особа, яка 
використовує такий транспортний засіб на законних 
підставах, можуть передавати керування транспортним 
засобом іншій особі, що має при собі посвідчення водія 
на право керування транспортним засобом відповідної 
категорії. Власник транспортного засобу може 
передавати такий засіб у користування іншій особі, що 
має посвідчення водія на право керування транспортним 
засобом відповідної категорії, передавши їй 
реєстраційний документ на цей транспортний засіб. 

Ввиду правки №5, можно 
разрешать пользоваться своим ТС 
любому лицу, у которого есть права 
соответствующей категории, путем 
передачи техпаспорта. 
 
Исключена возможность 
предоставлять свое ТС лицам, 
которые обучаются вождению (то 
есть не имеют прав). 

8  2.3. Для забезпечення безпеки дорожнього руху 
водій зобов'язаний: 
г) під час руху на мотоциклі бути в застебнутому 
мотошоломі і не перевозити пасажирів без 
застебнутих мотошоломів;  

 2.3. Для забезпечення безпеки дорожнього руху водій 
зобов'язаний: 
г) під час руху на мотоциклі і мопеді бути в 
застебнутому мотошоломі і не перевозити пасажирів без 
застебнутих мотошоломів; 

Определена необходимость быть в 
застегнутом мотошлеме для 
водителя и пассажиров мопеда. 

9 2.4. На вимогу працівника міліції водій повинен 
зупинитися з дотриманням вимог цих Правил, а 
також:  
а) передати для перевірки документи, зазначені в 
пункті 2.1; 

2.4. На вимогу працівника міліції водій повинен 
зупинитися з дотриманням вимог цих Правил, а також:  
а) пред'явити для перевірки документи, зазначені в 
пункті 2.1; 

Теперь водитель ТС имеет право не 
передавать документы в руки 
работника милиции. Их достаточно 
только предъявить. 

10 в) дати можливість оглянути транспортний засіб 
відповідно до законодавства за наявності на те 
законних підстав.  

в) дати можливість оглянути транспортний засіб 
відповідно до законодавства за наявності на те законних 
підстав, у тому числі провести з використанням 
спеціальних пристроїв (приладів)  
перевірку технічного стану транспортних засобів, які 
відповідно до законодавства підлягають обов'язковому 
технічному контролю. 

Для частных ТС, которые не 
подлежат обязательному 
техническому контролю, 
отменяются какие либо 
технические проверки, в том числе 
и на дороге. 

11  2.7.б Примітка 2 
2. Особа, яка скористалася транспортним засобом, 
повинна видати довідку або зробити запис у 
дорожньому листі із зазначенням пройденої відстані, 
тривалості поїздки, свого прізвища, посади, номера 
посвідчення, повного найменування свого підрозділу 
чи організації.  
 

2.7.б Примітка 2 
2. Особа, яка скористалася транспортним засобом, 
повинна видати довідку із зазначенням пройденої 
відстані, тривалості поїздки, свого прізвища, посади, 
номера посвідчення, повного найменування свого 
підрозділу чи організації. 

Ввиду правки №6 (отмена путевых 
листов), если работник милиции 
взял ТС в пользование, он не 
должен оставлять записей в 
путевом листе. 

12 2.9. Водієві забороняється: 
в) керувати транспортним засобом, не 
зареєстрованим у Державтоінспекції, без номерного 
знака або талона про проходження державного 
технічного огляду;  

в) керувати транспортним засобом, не зареєстрованим у 
Державтоінспекції, без номерного знака або з номерним 
знаком, що:  
не належить цьому засобу;  
не відповідає вимогам стандартів;  
закріплений не в установленому для цього місці;  
закритий іншими предметами чи забруднений, що не 

Отменяется необходимость иметь 
талон технического осмотра ТС. 
Отдельно оговариваются 
требования к номерному знаку, он 
должен: 
- соответствовать стандартам 
- быть закрепленным в 



 
дає змоги чітко визначити символи номерного знака з 
відстані 20 м;  
неосвітлений (у темну пору доби або в умовах 
недостатньої видимості) чи перевернутий; 

установленном месте и 
неперевернутым 
- быть открыт, освещен и чист 
(читаться на расстоянии 20 метров) 

13 2.11 
У разі коли під час дорожньо-транспортної пригоди 
пошкоджено лише застраховані транспортні засоби 
та немає загиблих і травмованих, допускається 
оформлення відповідних матеріалів представником 
страхової організації без участі працівника 
підрозділу Державтоінспекції за згодою учасників 
пригоди. 

2.11 
У разі настання дорожньо-транспортної пригоди за 
участю транспортних засобів, зазначених у чинному 
договорі обов'язкового страхування цивільно-правової 
відповідальності, за умови експлуатації таких 
транспортних засобів особами, відповідальність яких 
застрахована, відсутності травмованих (загиблих) 
людей, а також за умови досягнення згоди водіїв таких 
транспортних засобів щодо обставин скоєння дорожньо-
транспортної пригоди, за відсутності у них ознак 
алкогольного, наркотичного чи іншого  
сп'яніння або перебування під впливом лікарських 
препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, та 
у разі складення такими водіями спільного 
повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду 
відповідно до встановленого Моторним (транспортним) 
страховим бюро зразка. У такому випадку водії 
згаданих транспортних засобів після складення ними 
зазначеного в цьому пункті повідомлення  
звільняються від обов'язків, передбачених підпунктами 
"д" - "є" пункту 2.10 цих Правил. 

Расширена возможность без вызова 
работников ГАИ оформлять 
совместное уведомление о ДТП. 
Добавлено обязательное согласие 
водителей по обстоятельствам 
ДТП, отсутствие какого-либо 
опьянения у водителей. 

14 2.12. Власник транспортного засобу має право:  
 а) довіряти в установленому порядку користування і 
розпорядження транспортним засобом іншій особі;  

2.12. Власник транспортного засобу має право:  
а) довіряти в установленому порядку розпорядження 
транспортним засобом іншій особі; 

Убрано слово «использование».  

15 2.13. Право на керування транспортними засобами 
надається:  
а) мототранспортними засобами і мотоколясками - з 
16-річного віку;  
б) автомобілями всіх видів і категорій (за винятком 
автобусів і вантажних автомобілів, обладнаних для 
перевезення більше восьми пасажирів), трамваями і 
тролейбусами - з 18-річного віку;  
в) автобусами і вантажними автомобілями, 
обладнаними для перевезення більше восьми 
пасажирів, - з 19-річного віку. 

2.13. Право на керування транспортними засобами 
особам може бути надано:  
мототранспортними засобами і мотоколясками 
(категорії А1, А) - з 16-річного віку;  
автомобілями, колісними тракторами, самохідними 
машинами, сільськогосподарською технікою, іншими 
механізмами, які експлуатуються на вулично-дорожній 
мережі, всіх типів (категорії В1, В, С1, С), за винятком 
автобусів, трамваїв і тролейбусів, - з 18-річного віку;  
автомобілями з причепами або напівпричепами 
(категорії ВЕ, С1Е, СЕ), а також тими, що призначені 
для перевезення великогабаритних, великовагових і 
небезпечних вантажів, - з 19-річного віку;  
автобусами, трамваями і тролейбусами (категорії D1, D, 
D1Е, DЕ, Т) - з 21-річного віку.  
Транспортні засоби належать до таких категорій:  
А1 - мопеди, моторолери та інші двоколісні транспортні 
засоби, які мають двигун з робочим об'ємом до 50 куб. 
см або електродвигун потужністю до 4 кВт;  
А - мотоцикли та інші двоколісні транспортні засоби, 
які мають двигун з робочим об'ємом 50 куб. см і більше 
або електродвигун потужністю 4 кВт і більше;  
В1 - квадро- і трицикли, мотоцикли з боковим 
причепом, мотоколяски та інші триколісні 
(чотириколісні) мототранспортні засоби, дозволена 
максимальна маса яких не перевищує 400 кілограмів;  
В - автомобілі, дозволена максимальна маса яких не 
перевищує 3500 кілограмів (7700 фунтів), а кількість 
сидячих місць, крім сидіння водія, - восьми, состав 
транспортних засобів з тягачем категорії В та причепом, 
повна маса якого не перевищує 750 кілограмів;  
С1 - призначені для перевезення вантажів автомобілі, 
дозволена максимальна маса яких становить від 3500 до 
7500 кілограмів (від 7700 до 16500 фунтів), состав 
транспортних засобів з тягачем категорії С1 та 
причепом, повна маса якого не перевищує 750 
кілограмів;  
С - призначені для перевезення вантажів автомобілі, 
дозволена максимальна маса яких перевищує 7500 
кілограмів (16500 фунтів), состав транспортних засобів 
з тягачем категорії С та причепом, повна маса якого не 
перевищує 750 кілограмів;  
D1 - призначені для перевезення пасажирів автобуси, у 
яких кількість місць для сидіння, крім сидіння водія, не 
перевищує 16, состав транспортних засобів з тягачем 
категорії D1 та причепом, повна маса якого не 
перевищує 750 кілограмів;  
D - призначені для перевезення пасажирів автобуси, у 
яких кількість місць для сидіння, крім сидіння водія, 
більше 16, состав транспортних засобів з тягачем 
категорії D та причепом, повна маса якого не перевищує 
750 кілограмів;  
ВЕ, С1Е, СЕ, D1E, DE - состави транспортних засобів з 
тягачем категорії В, С1, С, D1 або D та причепом, повна 
маса якого перевищує 750 кілограмів;  
Т - трамваї та тролейбуси. 

Расширен перечень ТС для 
управления которых нужны права. 
В частности для управления 
мопедом нужны права А1, а 
управлять ими можно только с 16 
лет. 
Добавлены новые категории прав. 

16 2.14. Водій має право: 
б) довіряти в установленому порядку керування 
приватним транспортним засобом іншій особі, у якої 

- Ввиду правки №5,  убрана 
избыточная норма. 



 
при собі є посвідчення на право керування 
транспортним засобом відповідної категорії;  

17 3.5. Наближаючись до нерухомого транспортного 
засобу з увімкненим проблисковим маячком синього 
або синього і червоного кольору та спеціальним 
звуковим сигналом (або без увімкненого 
спеціального звукового сигналу), що стоїть на 
проїзній частині, водій повинен зупинитися. 
Продовжувати рух можна лише з дозволу 
регулювальника, а за його відсутності - іншої особи, 
яка регулює рух.  

3.5. Наближаючись до нерухомого транспортного 
засобу з увімкненим проблисковим маячком синього 
кольору та спеціальним звуковим сигналом (або без 
увімкненого спеціального звукового  
сигналу), що стоїть на узбіччі (біля проїзної частини) 
або на проїзній частині, водій повинен знизити 
швидкість до 40 км/год та в разі подання 
регулювальником відповідного сигналу зупинитися. 
Продовжувати рух можна лише з дозволу 
регулювальника. 

Теперь, нет необходимости 
останавливаться перед ТС с синим 
проблесковым маячком и ждать 
разрешения на проезд. Достаточно 
снизить скорость до 40 км/час. 
Остановиться нужно только по 
сигналу регулировщика. 

18 5.2. Пасажири, користуючись транспортним засобом, 
повинні:  
б) під час пересування на транспортному засобі, 
обладнаному ременями безпеки, бути 
пристебнутими, а на мотоциклі - в застебнутому 
мотошоломі;  

.2. Пасажири, користуючись транспортним засобом, 
повинні: 
б) під час пересування на транспортному засобі, 
обладнаному ременями безпеки, бути пристебнутими, а 
на мотоциклі і мопеді - в застебнутому мотошоломі; 

Определена необходимость быть в 
застегнутом мотошлеме отдельно 
для пассажиров мопеда. 

19 6. ВИМОГИ ДО ВОДІЇВ МОПЕДІВ І 
ВЕЛОСИПЕДІВ  
 6.1. Рухатися по дорозі на мопедах дозволяється 
особам, які досягли 16-річного, на велосипедах - 14-
річного віку. Під час руху по дорозі водій мопеда та 
пасажир, якого він перевозить, зобов'язані бути в 
застебнутих мотошоломах.  
Для водіїв мопедів і велосипедів місцевими органами 
виконавчої влади може бути встановлена картка, в 
яку заноситься інформація про водія і яку водії 
мопедів чи велосипедів у такому разі повинні мати 
при собі.  
6.2. Мопеди і велосипеди повинні бути обладнані 
звуковим сигналом та світлоповертачами: спереду - 
білого кольору, по боках - оранжевого, ззаду - 
червоного.  
6.3. Для руху в темну пору доби та в умовах 
недостатньої видимості на мопеді необхідно 
увімкнути освітлення, на велосипеді - ліхтар (фару).  
6.4. Водії мопедів і велосипедів, рухаючись групами, 
повинні їхати один за одним, щоб не заважати іншим 
учасникам дорожнього руху. Колона велосипедистів, 
що рухається по проїзній частині, повинна бути 
розділена на групи (до 10 велосипедистів у групі) з 
дистанцією руху між групами 80-100 м.  
6.5. Водії мопедів і велосипедів можуть перевозити 
лише такі вантажі, які не заважають керувати 
транспортним засобом і не створюють перешкод 
іншим учасникам дорожнього руху.  
6.6. Якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу 
поза перехрестям, водії мопедів і велосипедів 
зобов'язані дати дорогу іншим транспортним 
засобам, що рухаються по дорозі.  
6.7. Водіям мопедів і велосипедів забороняється:  
 а) керувати мопедом або велосипедом з несправним 
гальмом, звуковим сигналом, а в темну пору доби і в 
умовах недостатньої видимості - з неувімкненою 
фарою і заднім ліхтарем на мопеді чи без 
світлоповертачів на велосипеді;  
б) рухатися по автомагістралях і дорогах для 
автомобілів, а також по проїзній частині, коли поряд 
є велосипедна доріжка;  
в) рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках 
(крім дітей до 7 років на дитячих велосипедах під 
наглядом дорослих);  
г) під час руху триматися за інший транспортний 
засіб;  
ґ) їздити не тримаючись за руль та знімати ноги з 
педалей (підніжок);  
д) перевозити пасажирів на велосипеді, за винятком 
дітей до 7 років, на додатковому сидінні, 
обладнаному надійно закріпленими підніжками;   
е) буксирування мопедів і велосипедів;  
є) буксирування причепа, не передбаченого для 
експлуатації з цими транспортними засобами.  
 6.8. Водії мопедів і велосипедів повинні виконувати 
вимоги інших пунктів цих Правил, що стосуються 
водіїв або пішоходів і не суперечать вимогам цього 
розділу.  

6. ВИМОГИ ДО ВЕЛОСИПЕДИСТІВ  
 6.1. Рухатися по дорозі на велосипедах дозволяється 
особам, які досягли 14-річного віку.  
 6.2. Велосипедист має право керувати велосипедом, 
який обладнаний звуковим сигналом та 
світлоповертачами: спереду - білого кольору, по боках - 
оранжевого, позаду - червоного. Для руху в темну пору 
доби і в умовах недостатньої видимості на велосипеді 
повинен бути встановлений та увімкнений ліхтар (фара).  
 6.3. Велосипедисти, рухаючись групами, повинні їхати 
один за одним, щоб не заважати іншим учасникам 
дорожнього руху.  
Колона велосипедистів, що рухається по проїзній 
частині, повинна бути розділена на групи (до 10 
велосипедистів у групі) з дистанцією руху між групами 
80-100 м.  
6.4. Велосипедист може перевозити лише такі вантажі, 
які не заважають керувати велосипедом і не створюють 
перешкод іншим учасникам дорожнього руху.  
 6.5. Якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу поза 
перехрестям, велосипедисти зобов'язані дати дорогу 
іншим транспортним засобам, що рухаються по дорозі.  
 6.6. Велосипедисту забороняється:  
 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;  
 б) рухатися по автомагістралях і дорогах для 
автомобілів, а також по проїзній частині, коли поряд 
облаштовано велосипедну  
доріжку;  
 в) рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках (крім 
дітей до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом 
дорослих);  
 г) під час руху триматися за інший транспортний засіб;  
 ґ) їздити, не тримаючись за руль, та знімати ноги з 
педалей (підніжок);  
 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 причеп, не передбачений для 
експлуатації з велосипедом.  
 6.7. Велосипедисти повинні виконувати вимоги цих 
Правил, що стосуються водіїв або пішоходів і не 
суперечать вимогам цього розділу. 
 

Ввиду правок №3 и 4 (требования к 
мопедам такие же как и к другим 
МТС), раздел 6 относится только к 
велосипедистам. 
Отменены велосипедные карточки. 
 
По тротуарам и пешеходным 
дорожкам можно ездить на 
велосипедах до 7 лет. 
Велосипедистам с 7 до 14 лет 
можно ездить только по 
велосипедным дорожкам. 
По дорогам общего назначения и 
велосипедным дорожкам можно 
ездить велосипедистам с 14 лет.  

20 9.9. Аварійна світлова сигналізація повинна бути 
ввімкнена: 
б) у разі засліплення водія світлом фар;  

9.9. Аварійна світлова сигналізація повинна бути 
ввімкнена: 
б) у разі зупинки на вимогу працівника міліції або 
внаслідок засліплення водія світлом фар;  

Теперь нужно включать «аварийку» 
при остановке по требованию 
работника милиции. 

21 12.6. Поза населеними пунктами на всіх дорогах та 
на дорогах,  
що проходять через населені пункти, позначені 
знаком 5.47, дозволяється рух із швидкістю: 
в) вантажним автомобілям, що перевозять людей у 
кузові, - не більше 60 км/год; 

12.6. Поза населеними пунктами на всіх дорогах та на 
дорогах, що проходять через населені пункти, позначені 
знаком 5.47, дозволяється рух із швидкістю: 
в) вантажним автомобілям, що перевозять людей у 
кузові, та мопедам, - не більше 60 км/год; 
 

Мопедам запрещено двигаться со 
скоростью больше 60 км/час на 
всех дорогах. 



 
22 14.6. Обгін заборонено:  

 а) на перехресті, крім випадків, коли обганяються 
двоколісні транспортні засоби без бокового причепа; 

14.6. Обгін заборонено:  
а) на перехресті;  

Запрещен обгон двухколесных ТС 
на перекрестке  

23 19.3. У разі погіршення видимості у напрямку руху, 
викликаного світлом фар зустрічних транспортних 
засобів, водій повинен зменшити швидкість до такої, 
яка б не перевищувала  
безпечної за умовами фактичної видимості дороги в 
напрямку руху, а у разі засліплення - увімкнути 
аварійну світлову сигналізацію і, не змінюючи смуги 
руху, зупинитися. Відновлення руху дозволяється 
лише після того, як пройдуть негативні наслідки 
засліплення. 

19.3. У разі погіршення видимості в напрямку руху, 
викликаного світлом фар зустрічних транспортних 
засобів, водій повинен зменшити швидкість до такої, 
яка б не перевищувала безпечної за умовами фактичної 
видимості дороги в напрямку руху, а в разі засліплення - 
зупинитися, не змінюючи смуги руху, і увімкнути 
аварійну світлову сигналізацію. Відновлення руху  
дозволяється лише після того, як пройдуть негативні 
наслідки засліплення. 
 

При ослеплении водителя светом 
фар встречного автомобиля, нужно 
сначала включить «аварийку», а 
потом уже остановиться без смены 
полосы, но не наоборот. 

24 23.10. Буксирування забороняється: 
д) причепів будь-якого типу автобусами.  

23.10. Буксирування забороняється: 
д) автобусами. 

Убрано слово «прицепы», для 
дальнейшего уточнения 

25 23.11. Експлуатація составів транспортних засобів у 
складі автомобіля, трактора або іншого тягача і 
причепа дозволяється лише за умови відповідності 
причепа тягачу та виконання вимог щодо їх 
експлуатації. 

23.11. Експлуатація составів транспортних засобів у 
складі автомобіля, трактора або іншого тягача і причепа 
дозволяється лише за умови відповідності причепа 
тягачу та виконання вимог щодо їх експлуатації, а 
состава транспортних засобів у складі автобуса і 
причепа - також за наявності причіпного пристрою, 
установленого заводом-виробником. 

Разрешена буксировка прицепов 
автобусами, только в случае 
наличия сцепного устройства от 
завода-изготовителя 

26 23.12. Експлуатація состава транспортних засобів у 
складі автобуса і причепа забороняється. 

- Ввиду правки №25 убрана 
избыточная норма. 

27 24.1. Навчати водінню транспортного засобу 
дозволяється лише осіб, які не мають для цього 
медичних протипоказань, а у разі підготовки особою 
відповідно до вимог пункту 24.7 в індивідуальному 
порядку - за наявності відповідної медичної довідки.  

24.1. Навчати водінню транспортного засобу 
дозволяється лише осіб, які не мають для цього 
медичних протипоказань. 

Фактически запрещается обучение 
вождению в индивидуальном 
порядке. 

28 24.2. Особам, котрі навчаються водінню автомобіля, 
повинно бути не менше 16 років, а мотоцикла - 14 
років. Такі особи зобов'язані мати при собі документ, 
що засвідчує їхній вік. 

24.2. Особам, котрі навчаються водінню автомобіля, 
повинно бути не менше 16 років, а мотоцикла чи мопеда 
- 14 років. Такі особи зобов'язані мати при собі 
документ, що засвідчує їхній вік 

Ввиду правок №3 и 4, обучаться на 
управление мопедом можно только 
с 14 лет.  

29 24.5. Навчальна їзда на дорогах дозволяється тільки в 
присутності майстра виробничого навчання водінню 
(особи, яка навчає) і за достатніх початкових навичок 
водіння у того, хто навчається. 

24.5. Навчальна їзда на дорогах дозволяється тільки в 
присутності спеціаліста з підготовки водіїв і за 
достатніх початкових навичок водіння у того, хто 
навчається. 

Учебная езда разрешена в 
присутствии некоего специалиста 
по подготовке водителей. Кто им 
может быть – не уточняется. 

30 24.6. Майстер виробничого навчання водінню 
навчального закладу незалежно від його форми 
власності і господарювання повинен мати при собі 
документ на право навчання водінню і посвідчення 
на право керування транспортним засобом 
відповідної категорії і несе відповідальність як водій 
згідно із законодавством.  

- Убраны некоторые требования к 
лицу, которое профессионально 
обучает вождению.  
С этого лица  также снята 
ответственность как с водителя ТС.  

31  24.7. Особа, яка навчає водінню в індивідуальному 
порядку, повинна мати стаж водія не менше 3 років і 
посвідчення на право керування транспортним 
засобом відповідної категорії. Ця особа також несе 
відповідальність як водій згідно із законодавством. 

- 
 

Ввиду поправки №27, фактически 
запрещается обучение вождению в 
индивидуальном порядке. 

32 24.8. Механічні транспортні засоби, на яких 
проводиться навчання, повинні мати розпізнавальні 
знаки "Учбовий транспортний засіб" відповідно до 
вимог підпункту "к" пункту 30.3 цих Правил. 
Автомобілі навчальних закладів, які систематично 
використовуються для навчання водінню, крім того, 
повинні бути обладнані додатковими педалями 
зчеплення і гальмування, дзеркалом заднього виду 
для майстра виробничого навчання.  

24.8. Транспортні засоби, на яких проводиться 
навчання, повинні мати розпізнавальні знаки "Учбовий 
транспортний засіб" відповідно до вимог підпункту "к" 
пункту 30.3 цих Правил. Автомобілі, які систематично 
використовуються для навчання також повинні бути 
обладнані додатковими педалями зчеплення (у разі коли 
конструкція транспортного засобу передбачає педаль 
зчеплення), акселератора (у разі коли конструкція 
транспортного засобу допускає можливість обладнання 
такою педаллю) і гальмування, дзеркалом або 
дзеркалами заднього виду для спеціаліста з  
підготовки водіїв. 

Упрощаются требования к ТС, на 
которых проходят обучение 
водители.  
Только автомобили, которые 
систематически используются для 
обучения, должны быть 
дополнительно оборудованы. 

33 30.2. На механічних транспортних засобах (за 
винятком трамваїв і тролейбусів) і причепах у 
передбачених для цього місцях встановлюються 
номерні знаки відповідного зразка, а у правому 
нижньому кутку переднього вітрового скла 
транспортного засобу закріплюється талон про 
проходження технічного огляду. 
На трамваях і тролейбусах наносяться реєстраційні 
номери, що надаються відповідними 
уповноваженими на те органами.  
За рішенням Ради міністрів Автономної Республіки 
Крим, місцевих органів виконавчої влади чи органів 
місцевого самоврядування може проводитися 
реєстрація мопедів, велосипедів і  
гужового транспорту.  
Забороняється змінювати розміри, форму, 
позначення, колір і розміщення номерних знаків, 
наносити на них додаткові позначення або закривати 
їх, вони повинні бути чистими і достатньо 
освітленими.  

30.2. На механічних транспортних засобах (за винятком 
трамваїв і тролейбусів) і причепах у передбачених для 
цього місцях встановлюються номерні знаки 
відповідного зразка.  
 На трамваях і тролейбусах наносяться реєстраційні 
номери, що надаються відповідними уповноваженими 
на те органами.  
 Забороняється змінювати розміри, форму, позначення, 
колір і розміщення номерних знаків, наносити на них 
додаткові позначення або закривати їх, вони повинні 
бути чистими і достатньо освітленими.  

Ввиду правки №12, для всех ТС 
теперь нет необходимости в 
нижнем правом углу ветрового 
стекла устанавливать талон ТО. 
 
Отменена регистрация мопедов, 
велосипедов, гужевого транспорта. 
 

34 31.3. Забороняється експлуатація транспортних 
засобів згідно із законодавством:  
б) якщо вони не пройшли державного технічного 
огляду або не мають талона про його проходження;  

31.3. Забороняється експлуатація транспортних засобів 
згідно із законодавством: 
б) якщо вони не пройшли обов'язковий технічний 
контроль (для транспортних засобів, що підлягають 
такому контролю); 

Ввиду правки №12, талон ТО 
нужен только для тех ТС, для 
которых установлен обязательный 
техосмотр.  Частные ТС в эту 
категорию не попадают. 

 


