
         важливих правил відповідального водія
Поширюй стандарти  ввічливої поведінки на дорозі.

Ставай частиною великої спільноти відповідальних учасників руху.

Кожен учасник дорожнього руху 
вартий поваги

Ніколи не знаєш, якою сьогодні буде дорога, 
погода чи настрій. Але є дещо незмінне: від твоєї 
поведінки за кермом може залежати людське 
життя….

Нерозважливість може мати сумні наслідки і для 
твоїх пасажирів, і для інших учасників 
дорожнього руху. Пам’ятай про це!

Пристібати ремінь безпеки — твоя 
корисна звичка

Коли сядеш за кермо і не захочеш пристебнути 
ремінь безпеки (бо він «заважає» або «мало що 
дає»), подумай ось про що: збережене життя не 
може бути незручним. 

Ремінь безпеки є одним із найважливіших та 
ефективних засобів пасивної безпеки. Привчай 
до цієї думки і себе, і своїх пасажирів! 
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                 Тверезість — запорука      
                  безпеки

«Кілька келихів не завадять! Скільки тут тієї дороги, 
кілька зупинок?» — можеш подумати ти і увімкнути 
двигун…

Будь максимально відповідальним, керуй авто лише 
у тверезому стані! Здоров’я та життя зберігають не 
високі штрафи, а тверезий розум. Зрештою, на місці 
пішохода можеш опинитися і ти…
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Твій автомобіль — твоя фортеця

Переймайся не лише охайним зовнішнім 
виглядом, але й належним технічним станом 
свого авто. 

Основні вузли та агрегати повинні бути 
справними, адже від цього залежить безпека на 
дорозі. Красиве авто — охайне і справне авто!

Зателефонуйте пізніше!

Іноді ця фраза дійсно рятує життя. 
Найбезпечнішим керування є тоді, коли твій 
мобільний телефон спокійнісінько лежить собі 
подалі від рук на кермі. 

Для розмов у дорозі існує безліч корисних 
пристроїв. А якщо дзвінок дійсно терміновий, 
зупинися у дозволеному місці та виріши усі 
питання не «на ходу».

                  Дитині — дитяче крісло

«Маленькі пасажири» частенько вносять свої 
корективи у звичне, спокійне керування 
автомобілем. 

Спеціальне автокрісло — єдиний правильний 
спосіб убезпечити дитину та забезпечити собі 
спокій за кермом.

                 Дотримуйся найбільш 
                 безпечного  та зрозумілого 
                стилю водіння

Сюрпризи доцільні лише тоді, коли дарують 
радість. 

Різкий маневр, прискорення, гальмування чи 
перестроювання — потенційно небезпечні 
«несподіванки» для інших учасників дорожнього 
руху. Старайся уникати таких «сюрпризів»! 
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Дороги твого міста вкрай 
потребують свого героя.

 
І цей герой – ти!

Кажи «Ні!» паркуванню на 
тротуарах, газонах і дитячих 
майданчиках

Для всього є своє місце і свій час. Для авто також! 

Не «кидай» своє авто на тротуарі, пішохідних 
доріжках чи дитячих майданчиках. Поважай 
оточуючих, і ця повага повернеться тобі 
сторицею!

Не роби винятків для увімкнення 
поворотів, навіть у дворах

Перед тим, як зробити маневр, навіть у дворі 
житлового масиву, обов’язково дивися у дзеркала 
і завчасно вмикай сигнали повороту. Хто знає, що 
чекає на тебе там, за поворотом?

                 Не займай місце тих, кому    
                 паркуватися важче

Для твого залізного коня завжди можна знайти 
місце тро-о-шечки далі. 

Поважай людей з обмеженими можливостями. 
Для них твоє розуміння справді дуже важливе!
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