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Анотація. Розглянуто питання безпеки пішоходів, зокрема дітей шкільного віку, під час їх руху в темну пору доби з охопленням таких аспектів 
убезпечення дорожнього руху, як дорожня інфраструктура, конструкція транспортних засобів, поведінка водіїв та безпосередньо пішоходів, 
насамперед дітей як найбільш уразливих учасників дорожнього руху, та просвітницька діяльність. Здійснено аналіз законодавства України та 
європейських країн у цій сфері, яке зокрема регламентує вимоги щодо використання світлоповертальних елементів, а також практику та 
рекомендації стосовно їх використання. Надані рекомендації щодо можливих дій з посилення на національному рівні безпеки пішоходів, зокрема 
дітей шкільного віку, під час їх руху в темну пору доби.
Ключові слова: безпека дорожнього руху, дорожньо-транспортна пригода, уразливий учасник дорожнього руху, пішохід, транспортний засіб, 
світлоповертальний елемент.

Аннотация. Рассмотрены вопросы безопасности пешеходов, в частности детей школьного возраста, во время их движения в темное время 
суток с охватом таких аспектов безопасности дорожного движения, как дорожная инфраструктура, конструкция транспортных средств, 
поведение водителей и непосредственно пешеходов, прежде всего детей как наиболее уязвимых участников дорожного движения, и просве-
тительская деятельность. Осуществлен анализ законодательства Украины и европейских стран в этой сфере, которое в частности ре-
гламентирует требования по использованию светоотражающих элементов, а также практику и рекомендации по их использованию. Даны 
рекомендации касательно возможных действий по усилению на национальном уровне безопасности пешеходов, в том числе детей школьного 
возраста, во время их движения в темное время суток.
Ключевые слова: безопасность дорожного движения, дорожно-транспортное происшествие, уязвимый участник дорожного движения, пе-
шеход, транспортное средство, светоотражающий элемент.

Abstract. The issue of the safety of pedestrians, in particular school-age children during their movement at nighttime is considered with the coverage of 
such aspects of road safety as road infrastructure, vehicle design, behavior of drivers and pedestrians, especially children directly as the most vulnerable 
road users, and educational activities. Particular attention is paid to the fact that road traffic is the most complex and difficult aspect of the environment 
that a child can experience, especially during in poor daylight and in darkness (because in the autumn and winter it gets dark very early and time when 
children should go to school or from school falls at this period of the day).
In the paper is shown how the visibility zones for drivers of motor vehicles in the darkness and in bad weather conditions are changing. Also, in the paper is 
provided information about the visibility of pedestrians who use or do not use on the clothes the retro-reflective elements, at the use of dipped and distant 
headlights of the car. 
The legislation of Ukraine and European countries in this area, which in particular regulates the requirements for the use of retro-reflective elements, as 
well as the practice and recommendations regarding their use, are analyzed. 
At the same time, the paper conducted a review of existing decisions that ensure pedestrian safety and allow them to be more visible to drivers of motor 
vehicles, especially with the onset of dusk and at nighttime. The analysis of the recommendations contained in the Consolidated Resolution on Road Traffic 
(R.E.1) concerning the increase of road safety in the dark time of day is carried out. Recommendations on possible actions to enhance the safety of pedestrians 
at the national level, including school-age children during their movement at nighttime are given.
Keywords: road safety, road traffic accident, vulnerable road user, pedestrian, vehicle, retro-reflective element.
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Вступ
До категорії уразливих (незахищених) учас-

ників дорожнього руху належать пішоходи та ве-
лосипедисти. При цьому, найбільш уразливими з 
них є діти, особи з інвалідністю та люди похилого 
віку, які беруть участь у дорожньому русі насам-
перед як пішоходи (така категорія учасників до-
рожнього руху передбачена зокрема в статті 16 
Закону України «Про дорожній рух» та 4.2.4 ДСТУ 
2935:2018 «Безпека дорожнього руху. Терміни та 
визначення понять»). 

Підтвердженням цього є й статистичні дані 
щодо смертності та травматизму пішоходів  
і велосипедистів у дорожньо-транспортних при-
годах (далі – ДТП). В Україні відсоток випадків 
смертей внаслідок ДТП за видами «наїзд на пі-
шохода» та «наїзд на велосипедиста» у 2017 році 
склав більше 44 % (в абсолютних показниках 
1515 осіб з 3432), а в 2018 році – більше 43 % 
(1455 осіб з 3350) [1].

Показово, що за національною статистикою 
у 2018 році на 1 загиблого в усіх ДТП припадає 
трохи більше 9 травмованих, а у ДТП за видами 
«наїзд на пішохода» та «наїзд на велосипедиста» 
на 1 загиблого – «лише» 6 травмованих (менше 
на 33 %), водночас на 100 таких ДТП з постражда-
лими отримували смертельні травми 15 осіб, а на 
100 інших ДТП з постраждалими – 13. Тобто ДТП 
за участі уразливих (незахищених) учасників до-
рожнього руху у більшості випадків призводять 
до смертей.

Треба враховувати і той факт, що вказані види 
ДТП більш характерні для населених пунктів, 
де рух пішоходів і велосипедистів є інтенсивні-
шим, ніж, приміром, на автомобільних дорогах 
державного значення. Так сумарна частка ДТП із 
постраждалими за видами «наїзд на пішохода» 
та «наїзд на велосипедиста» на автомобільних 
дорогах загального користування (52 тис. км зі 
170 тис. км усіх доріг в країні) у 2018 році скла-
ла 21 % [2], що вдвічі менше від показників по 
Україні загалом. Однак небезпека настання ДТП 
за їх участі саме з фатальними наслідками на цих 
дорогах в більшості випадків є вищою, особливо 
в темну пору доби, зокрема з причини більш ви-
соких швидкісних режимів руху транспортних 

засобів, відсутності освітлення дороги, поганої 
видимості учасників руху тощо.

За даними галузевої Бази даних обліку та ана-
лізу ДТП за 2018 рік на автомобільних дорогах 
державного значення було скоєно 748 ДТП за 
участю пішоходів, з них 703 з постраждалими, 
у яких 332 особи загинули (тобто майже у кож-
ному другому ДТП гинула людина) та 431 особа 
отримала травми, а частка цих ДТП, що припала 
на ніч, ранішні та вечірні сутінки, склала 76 % 
(рис. 1) [3].

Рис. 1. Розподіл ДТП за видом «наїзд на пішохода» за порою доби на 
автомобільних дорогах державного значення в Україні (2018 р.)

У Європейському Союзі до бази даних CARE 
(Community database on Accidents on the Roads in 
Europe) заносять інформацію стосовно загиблих 
у ДТП пішоходів залежно від години дня (рис. 2) 
[4]. І хоча кількість загиблих у нічний час різко 
зменшується, але з огляду на зниження обсягу 
руху на дорогах за питомим показником смерт-
ність в аваріях у цей період доби є значною.

Рис. 2. Розподіл загиблих у ДТП пішоходів за годиною дня в ЄС (2016 р.)
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Стосовно дітей, то загальні статистичні дані 
щодо ДТП, скоєних в Україні за участю дітей ві-
ком до 18 років, зокрема дітей-пішоходів, наве-
дені у табл. 1 [1, 5].

Питання забезпечення безпеки пішоходів, 
зокрема дітей шкільного віку, під час їх руху в 
темну пору доби є комплексним, що охоплює 
багато аспектів убезпечення дорожнього руху, 
зокрема дорожню інфраструктуру, конструкцію 
транспортних засобів, поведінку водіїв та безпо-
середньо пішоходів (зокрема дітей як найбільш 
уразливих учасників дорожнього руху), та про-
світницьку діяльність.

Варто зазначити, що в межах роботи Робочої 
групи з безпеки дорожнього руху (WP.1) Комі-
тету з внутрішнього транспорту Європейської 
економічної комісії Організації Об’єднаних На-
цій підготовлено Зведену резолюцію про дорож-
ній рух (СР.1) (далі – Зведена резолюція) [6]. Ця 
Зведена резолюція, доповнюючи Конвенцію про 
дорожній рух 1968 року та Європейську угоду 
1971 року, що доповнює Конвенцію про дорожній 
рух, але не маючи обов’язкової юридичної сили 
конвенцій, містить велику кількість інформатив-
ного матеріалу стосовно дорожнього руху та його 
безпеки і презентує перелік рекомендованих за-
ходів і практики, які держави покликані здійсню-
вати у цій сфері.

У підрозділі 1.6 Зведеної резолюції, в якому 
розглядається питання керування транспортним 
засобом в темну пору доби, зазначено, що у по-
рівнянні зі світлою порою доби, в темну пору не 
тільки істотно підвищується ризик ДТП, але й 
самі ДТП мають серйозніший характер. Близько 
35 % осіб, які отримують травми, і 50 % осіб, які 

гинуть на дорогах, є жертвами ДТП в темну пору 
доби, незважаючи на той факт, що обсяг руху вно-
чі становить лише третину від загального обсягу 
транспортних потоків. Це пояснюється, зокрема, 
погіршенням видимості (значним зниженням зо-
рової функції, зниженням контрастності об’єктів 
на дорозі тощо), вживанням алкогольних напоїв, 
стресом і загальним стомленням, які уповільню-
ють реакцію; зокрема недостатньою підготовле-
ністю водіїв до керування транспортним засобом 
в темну пору доби. Всі ці та багато інших чинни-
ків призводять до того, що водій може невірно 
оцінювати елементи навколишнього середовища 
(ситуації на дорозі), внаслідок чого неправильно 
реагувати на них.

Водночас у Зведеній резолюції, зокрема в час-
тині, що стосується питання безпеки дітей-пішо-
ходів, акцентовано увагу на те, що дорожній рух  
є найбільш складним і важливим аспектом навко-
лишнього середовища, з яким може зіткнутися 
дитина, тим паче в темну пору доби (оскільки во-
сени та взимку темніє дуже рано, час, коли дітям 
необхідно йти до школи або зі школи, припадає 
саме на цю пору). У результаті фізіологічного та 
психічного розвитку дитини її поведінка є менш 
передбачуваною та суттєво відрізняється від по-
ведінки дорослої людини. Крім того, діти схиль-
ніші до дорожньо-транспортного травматизму 
та небезпеки тривалої (постійної) втрати працез-
датності, яка може надати глибокий негативний 
вплив на якість життя постраждалих у ДТП дітей.

Таким чином, узагальнюючи викладене вище 
та з огляду на поставлені амбітні цілі щодо зни-
ження рівня смертності внаслідок ДТП та тяжкості 
їх наслідків для учасників дорожнього руху в меж-

Таблиця 1 
Загальні статистичні дані щодо ДТП, скоєних в Україні за участю дітей  

віком до 18 років, зокрема дітей-пішоходів

Рік
Показник

2017 2018

Кількість за 
12 місяців

% до поперед-
нього періоду

Кількість за 
12 місяців 

% до поперед-
нього періоду

ДТП, скоєні за участю дітей віком до  
18 років (усього/з постраждалими), у яких: 4770 / 4135 +6,0 / +10,1 4327 / 3739 -9,3 / -9,6

загинуло, осіб 175 -3,3 176 +0,6
травмовано, осіб 4483 +12,1 4059 -9,5

ДТП, скоєні з вини дітей-пішоходів віком до 
18 років (усього/з постраждалими), у яких: 181 / 175 -21,3 / -20,8 139 / 130 -23,2 / -25,7

загинуло, осіб 6 +20,0 5 -16,7
травмовано, осіб 170 -22,7 125 -26,5
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ах Стратегії підвищення рівня безпеки дорожньо-
го руху в Україні на період до 2020 року, схваленої 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
14.06.2017 № 481-р, та Державної програми під-
вищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні 
на період до 2020 року, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 435, 
вважаємо, що проблематиці убезпечення пішохо-
дів, зокрема дітей шкільного віку, під час їх руху 
в темну пору доби має бути приділено на націо-
нальному рівні особливої уваги. 

Основна частина
Одна з найпоширеніших причин ДТП в Україні –  

низька видимість пішоходів у темний час доби, 
особливо в осінньо-зимовий період, про це за-
значається на сайті Міжнародного благодійного 
фонду «Допомоги постраждалим внаслідок до-
рожньо-транспортних пригод» [7]. 

Недостатня видимість є важливим фактором, 
що впливає на ризик нещасних випадків на до-
рогах серед усіх категорій користувачів доріг.  
У країнах з низьким та середнім рівнем доходу 
погана видимість пішоходів і транспортних за-
собів є серйозною проблемою. Поєднання руху 
транспортних засобів та інших користувачів доріг 
разом із поганим вуличним освітленням збільшує 
ризик того, що незахищені учасники дорожнього 
руху (пішоходи, діти, люди старшого (похилого) 
віку, велосипедисти) можуть бути непоміченими. 
Нехтування необхідністю використання в темну 
пору доби доступних, простих та відносно недоро-
гих засобів, зокрема, таких як велосипедні ліхтарі 
або світлоповертальні елементи, ускладнює вже 
наявні небезпечні умови [8].

Європейські дослідження виявили, що третині 
пішоходів-жертв ДТП було складно побачити ав-
томобіль, який ударив їх, в той час як 40 % водіям 
було проблематично побачити пішохода [8].

Велика частина наїздів на пішоходів і вело-
сипедистів в країнах із низьким рівнем доходу 
відбувається з настанням сутінків, на світанку 
або в нічний час, через погану видимість. Однак 
дослідження в цій сфері на сьогодні обмежені  
і є недостатніми.

Проблема поганої видимості пішоходів, зокре-
ма дітей-пішоходів, часто фігурує в літературі як 
один з факторів ризику травматизму [9,10,11]. По-
гана видимість пішоходів є наслідком:

• недостатньої освітленості або повної відсут-
ності освітленості дороги;

• відсутності світлових приладів на транс-
портних засобах і велосипедах;

• невикористанням пішоходами світлоповер-
тальних накладок або яскравого одягу, особливо 
з настанням сутінків, на світанку та в нічний час;

• тощо.
На сьогодні відомо достатньо рішень, які за-

безпечують безпеку пішоходів та дають змогу 
їм бути більш помітними для водіїв транспорт-
них засобів, особливо з настанням сутінків та 
в нічний час доби. До таких рішень, зокрема 
належать використання світлоповертальних 
елементів.

Світлоповертальні елементи (флікери) – це 
флуоресцентна смужка. Завдяки спеціальній 
структурі поверхні світло, що потрапляє на флі-
кер, не розсіюється в усі боки, як це відбувається 
зі звичайними предметами. Світло відбивається 
точно в тому напрямку, звідки воно потрапило на 
флікер, тобто навіть ослаблене відстанню світло 
автомобільних фар спрямовуватиметься фліке-
ром чітко в напрямку очей водія. Саме це спря-
моване відображення робить флікер таким по-
мітним у темряві [12].

Для поліпшення умов видимості водіям, пішо-
ходи насамперед повинні розуміти, що водії мо-
жуть не побачити їх в умовах поганої освітленос-
ті або в умовах темряви, особливо в тих випадках, 
коли вони одягнені у темний одяг. Основні захо-
ди задля поліпшення видимості пішоходів – це 
носіння ними світлого і яскравого вбрання, а та-
кож використання світлоповертальних елемен-
тів на верхньому одязі, взутті та інших предметах 
(рюкзаку, сумці тощо).

Відомо, що всі поверхні відбивають світло, при 
цьому, матові поверхні – з меншою інтенсивніс-
тю, ніж блискучі або поліровані. Відбиття буває 
дифузійне, коли частка світла відображається у 
зворотному напрямку, а більша частина (іноді до 
90 %) в інші сторони, і дзеркальне, коли промінь 
відображається під кутом, рівним куту падіння. 
Водночас, буває таке відбиття світла, коли світ-
лові промені, падаючи на поверхню, майже по-
вністю відбиваються назад (в напрямку джерела 
світла). Це значною мірою пояснює той факт, що 
темний одяг набагато гірше помітний у тем-
ряві, ніж світлий (темна куртка відбиває лише  
5 % світла, що попадає на неї, у той час як світла 
куртка – 80 % [13].

Стосовно світлоповертальних елементів, то 
найкращої помітності можна досягти, викорис-
товуючи флікери-смужки лимонно-жовтого або 
білого кольорів. Флікери червоного, зеленого й 
синього кольорів програють у відбиваючій здат-
ності вказаним вище кольорам [12].
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Типові фари ближнього світла автомобіля да-
ють змогу освітлювати дорогу перед автомобілем 
не більше ніж на 150 метрів. Ця відстань не за-
вжди є достатньою для водіїв, пішоходів і вело-
сипедистів, аби вчасно побачити один одного та 
зуміти уникнути небезпеки потенційного зіткнен-
ня на дорозі. Видимість дороги з місця водія силь-
но знижується з настанням сутінків, в ночі та на 
світанку (в ранкові години), за умов туману та 
інших ускладнених погодних умов. Видимість во-
діїв знижується до відстані менше ніж 150 метрів 
унаслідок поганих погодних умов та темряви, що 
менше ніж ділянка дороги, яку освітлюють фари 
автомобіля (низькі промені) [14]. 

Багато пішоходів та велосипедистів недооці-
нюють важливість їх видимості на дорозі, і не 
враховують те, що навіть на вулицях та дорогах 
з освітленням можуть бути присутні ділянки  
з поганою видимістю (зокрема між лампами 
освітлення та під деревами).

Зір є основним каналом, яким до водіїв тран-
спортних засобів надходить інформація (до  
90 %). Людське око здатне чітко бачити яскраві 
предмети на темному тлі. Це означає, що якщо 
навкруги темно і пішохід одягнений у темний 
одяг, водій транспортного засобу, який рухаєть-
ся, помітить його набагато пізніше, ніж у випадку, 
якщо пішохід має світлоповертальні елементи на 
одязі або носить яскравий одяг.

Як змінюються зони видимості для водія  
у темряві та за важких погодних умов показано 
на рис. 3.

Пішоходи та велосипедисти часто не об’єктивно 
оцінюють свою видимість у темну пору доби та  
в умовах недостатньої видимості для водіїв. Біль-
шість з них вважають, що якщо вони зможуть чіт-
ко побачити фари транспортних засобів здалеку, 
то одночасно і водій транспортного засобу зможе 
побачити їх. Однак насправді, водій помічає пішо-
хода на дорозі лише на відстані 20–150 метрів до 
пішохода (залежно від часу дня та погодних умов). 

У зв’язку з цим, надзвичайно важливо для забез-
печення власної безпеки, пішоходам та велосипе-
дистам бути більш помітними на дорозі [14]. 

Одним із найпростіших способів поліпшити 
видимість цієї категорії уразливих учасників 
дорожнього руху полягає у використанні світ-
лоповертальних елементів на верхньому одязі 
та/або взутті. Багато країн Європейського Союзу 
вже впровадили подібну практику для пішоходів, 
які рухаються вночі, зобов’язуючи їх у темну пору 
доби тримати маленькі ліхтарики або інші світ-
ловідбивні предмети в руці. Це робить їх поміт-
нішими для водіїв транспортних засобів. Таким 
чином, водії, перш ніж доїхати до них, зможуть 
помітити їх на відстані близько 150 метрів.

Є й інші дослідження на тему видимості пішо-
ходів у темну пору доби.

Дуже часто водії просто не мають змоги поба-
чити пішоходів, особливо дітей, на достатній для 
успішного гальмування відстані. На відміну від 
дорослих, діти, у яких когнітивні й фізичні функ-
ції ще перебувають у процесі становлення, не 
можуть повною мірою орієнтуватися в складній 
ситуації дорожнього руху. Вони часом не в змозі 
об’єктивно оцінити дистанцію до автомобіля та 
швидкість його руху, вчасно зробити маневр або 
звільнити дорогу. Це обумовлює їхню уразли-
вість як пішоходів. Крім того відносно невеликі 
розміри тіла дитини роблять її менш помітною 
на дорозі, а у випадку ДТП ризик ушкодження 
життєво-важливих органів від удару елементами 
конструкції транспортного засобу буде більшим, 
ніж у дорослих. Ці фактори дитячої уразливості 
варто враховувати [11,13].

Використання світлоповертальних елементів 
дає змогу знизити травматизм та смертність на 
дорогах в 6-8 разів. Під час руху автомобіля з уві-
мкненим ближнім світлом фар водій може помі-
тити пішохода на відстані 20–30 метрів (рис. 4). 
Та якщо людина носитиме світлоовертальні еле-
менти, то відстань її видимості збільшиться до  

а)                                                                                                                                                     б)
Рис. 3. Видимість на дорозі пішоходів: а) без використання на одязі світлоповертального елементу;  
б) з використанням на одязі світлоповертального елементу
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130–150 метрів! У разі використання дальнього 
світла фар водій зможе побачити пішохода на від-
стані від 300 до 400 метрів [7]. 

Гальмовий шлях автомобіля на швидкості  
60 км/год на сухій дорозі становить приблизно  
30 метрів. При цьому, пішохода в темному одязі во-
дій побачить на відстані 20 метрів. Отже, за швид-
кості 80 км/год автомобіль проходить 22 метри за 
секунду. Це означає, що за 2 секунди автомобіль 
встигне проїхати цілих 44 метри. Водночас люди-
ну в одязі зі світлоповертальними елементами 
буде видно на відстані 130 метрів. Відповідно, це 
обумовлює важливість носіння світлоповерталь-
них елементів, яка стає ще більше очевидною із 
розумінням того, що на сьогодні більшість авто-
мобілістів перевищує швидкість у 60 км/год.

Дуже показовим є європейський досвід ви-
користання світлоповертальних елементів. Зо-
крема, в Норвегії саме використання світлопо-
вертальних елементів дало змогу скоротити 
травматизм серед пішоходів на 85 % [7]. Цікавим 
є також те, що за останні кілька років у Фінлян-
дії жоден нічний пішохід не загинув внаслідок 
наїзду. Саме тому в багатьох країнах (Фінляндії, 
Данії, Швеції, Естонії, Білорусі) на законодавчо-
му рівні закріплено обов’язкове носіння одягу 
зі світлоповертальними елементами. У Велико-
британії в 2001 році компанія Nationwide роздала  
6 мільйонів аксесуарів, що відбивають світло, 
всім учням початкових шкіл країни, і вже протя-
гом наступного календарного року кількість ДТП 
за участю дітей цього віку знизилося на 26 %, що 
мало великий суспільний резонанс [13].

Також існує досвід використання світлоповер-
тальних елементів і в країнах пострадянського про-
стору. Так, у Білорусії ще в 2006 році почала діяти 
програма «Мінус сто» [12], за якою передбачалося, 
що в результаті загального застосування пішохода-
ми світлоповертальних елементів вдасться знизи-

ти кількість загиблих людей внаслідок ДТП на сто 
осіб. У пресі та на телебаченні проводилася широка 
агітаційна кампанія щодо застосування громадя-
нами флікерів. Світлоповертальні елементи про-
давалися фактично в кожному магазині й газетно-
му кіоску, а рекламними плакатами було завішано 
значну кількість автобусних зупинок. Завдяки 
комплексу заходів програми вдалося у 2007 році 
скоротити кількість загиблих у ДТП, порівняно з 
попереднім роком, майже на 200 осіб.

В Україні також є досвід проведення заходів, 
пов’язаних з використанням світлоповертальних 
елементів. Ще в 2005 році МВС України разом з 
Державним науково-дослідним центром безпеки 
дорожнього руху й діяльності дорожньо-патруль-
ної служби вивчали ефективність мікропризма-
тичних світловідбивачів [13]. Зразки флікерів 
були закріплені на темній трасі, на висоті 1,20 
метри (а це відповідає середньому зросту дитини 
8-10 років). На швидкості 60 км/год автомобіль 
«Daewoo Lanos» висвітлював ближнім світлом 
фар уявного школяра. Помітивши відбивач, во-
дій заздалегідь знижував швидкість, і «резервна 
відстань» між пішоходом і зупиненим легковим 
автомобілем сильно збільшувалася. Із ближнім 
світлом, з 25–40 до 130–140 метрів, а з дальнім 
світлом й до всіх 400 метрів.

Також втілювався спільний українсько-естон-
ський проект [15], спрямований на підвищення 
рівня безпеки пішоходів. Досягти бажаного ре-
зультату пропонувалося через ознайомлення та 
розвиток культури носіння пішоходами світло-
повертальних елементів.

У тих країнах, де вже існує практика викорис-
тання світлоповертальних елементів, вимога до 
необхідності їх використання викладена у відповід-
них законодавчих актах. Зазвичай це правила до-
рожнього руху країни або законодавчий акт, який 
врегульовує питання безпеки дорожнього руху.

Рис. 4. Видимість пішоходів, які використовують або не використовують на одязі світлоповертальні елементи, 
при ближньому та дальньому світлі фар автомобіля (відстань між автомобілем і пішоходами відображено в метрах)
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Для прикладу, Закон про дорожній рух Есто-
нії включає в себе правила дорожнього руху та 
містить такі норми: «При движении по дорогам в 
условиях недостаточной видимости или в тем-
ное время суток пешеходы должны пользоваться 
светоотражателями или источниками света» 
(пункт 8 розділу 2 «Правила движения для пеше-
ходов» глави 2 «Правила дорожного движения»). 
Також для організованих груп людей передбаче-
на вимога, що керівник групи повинен забезпе-
чувати безпеку руху за допомогою відповідних 
засобів, зокрема в темний час доби – світловід-
бивачів, ліхтариків тощо.

Також у зазначеному Законі (стаття 2) є визна-
чення терміну «светоотражатель» – устройство 
для повышения заметности людей или иных 
объектов в темное время суток, отражающее свет 
обратно к освещающему его источнику, которое 
видно в пучке ближнего света на расстоянии не 
менее 150 метров и в пучке дальнего света на 
расстоянии не менее 300 метров», а в статті 11 
Закону вимагається таке:

«используемые в дорожном движении предме-
ты сигнальной одежды, жилет безопасности, ве-
лосипедный шлем и светоотражатель пешехода 
должны отвечать требованиям, предъявляемым 
к средствам индивидуальной защиты, и соответ-
ствовать своему целевому назначению».

Щодо України, то у пункті 4.4 розділу 4 Правил 
дорожнього руху, затверджених постановою Ка-
бінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306, 
існує норма щодо використання світлоповерталь-
них елементів саме рекомендаційного характеру:

«4.4. У темну пору доби та в умовах недостат-
ньої видимості пішоходи, які рухаються проїзною 
частиною чи узбіччям, повинні виділити себе, а за 
можливості мати на зовнішньому одязі світло-
повертальні елементи, для своєчасного їх вияв-
лення іншими учасниками дорожнього руху». 

З огляду на це, а також враховуючи практи-
ку та досвід успішних в убезпеченні дорожнього 
руху європейських країн, доцільно вказану націо-
нальну норму перевести в категорію обов’язкової 
та забезпечити належний контроль за її дотри-
манням громадянами.

Повертаючись до Зведеної резолюції, варто 
врахувати та реалізувати на українських тере-
нах рекомендації, що містяться у ній стосовно 
підвищення безпеки дорожнього руху в темну 
пору доби [6]. 

Так стосовно влади рекомендується:
- активізувати роботу з розповсюдження інфор-

мації про фактори ризику ДТП в темну пору доби;

- проводити кампанії з роз’яснення нагаль-
ної потреби для пішоходів і водіїв двоколісних 
транспортних засобів, зокрема велосипедистів, 
бути помітними в темну пору доби для інших 
учасників дорожнього руху завдяки використан-
ню існуючих систем освітлення на двоколісних 
транспортних засобах, а також світлоповерталь-
них матеріалів (жилети, люмінесцентні підошви, 
нарукавні пов’язки тощо);

- удосконалити систему підготовки водіїв і 
здачі іспитів на отримання посвідчень водія та-
ким чином, щоб домогтися кращого засвоєння 
особливостей керування транспортним засобом 
в темну пору доби як, наприклад, спеціальні ві-
зуальні прийоми;

- активізувати поліцейський контроль;
- удосконалити систему забезпечення нічної 

візуальної орієнтації на дорогах поза населеними 
пунктами, зокрема за допомогою більш чіткого 
позначення контурів доріг на поворотах за раху-
нок поліпшення горизонтальної та вертикаль-
ної розмітки та дорожніх знаків і сигналів, ви-
користання більш широких катафотів на стовпах 
вздовж узбіч доріг та іншого;

- удосконалити загалом дорожню розмітку, по-
кажчики напрямку руху, дорожні знаки, сигнали 
тощо, шляхом використання світлоповертальних 
і флуоресцентних матеріалів;

- проаналізувати ефективність вуличного 
освітлення, особливо в місцях зосередження 
інформаційних знаків, зокрема на міських магі-
стралях, а також в місцях, де водії транспортних 
засобів і пішоходи користуються загальною про-
їзною частиною.

Водночас Зведена резолюція містить рекомен-
дації, що стосуються безпеки дітей на їх шляху 
до школи та зі школи (розділ 4.2), зокрема щодо 
руху в темну пору доби.

Так, органам влади рекомендується:
- враховувати аспекти безпеки на шляху до 

школи та зі школи в процесі навчання дітей пра-
вилам безпечної поведінки на дорогах, зокрема 
в школах;

- захищати дітей за допомогою активних і па-
сивних заходів;

- посилити контроль за дотриманням водіями 
правил дорожнього руху поблизу шкіл, особливо 
в години, коли діти приходять до шкіл та їх по-
лишають;

- заохочувати використання засобів масової 
інформації для поширення програм, які призна-
чені для батьків і дітей та мають на меті підви-
щення безпеки дітей на шляху до/зі школи;
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- ужити необхідних заходів для проведення 
досліджень, спрямованих на підвищення безпеки 
дітей, які беруть участь у дорожньому русі;

- організувати систему перевезень дітей (на-
приклад, шкільними автобусами), зокрема для 
учнів молодших класів, і особливо якщо школа 
розташована далеко від місця проживання.

Водночас для батьків та адміністрацій шкіл 
рекомендуються викладені нижче заходи:

- батьків необхідно інформувати про те, що 
їхні діти як учасники дорожнього руху мають 
обмежені можливості, та спонукати (заохочува-
ти) до підвищення безпеки своїх дітей шляхом 
нагляду та навчання: 

- дорослим варто нагадувати про необхідність 
звертати особливу увагу на те, щоб на власному 
прикладі постійно демонструвати дітям безпеч-
не поводження, що забезпечує дотримання пра-
вил дорожнього руху;

- батьки та адміністрації шкіл мають усвідом-
лювати важливість поліпшення видимості дітей 
за допомогою яскравого одягу або пристосувань 
(зі світлоповертальних або люмінесцентних ма-
теріалів), щоб підвищити безпеку, зокрема в умо-
вах поганої видимості.

Стосовно дітей, які відповідно до національ-
ного законодавства можуть використовувати 
велосипеди і мопеди:

- доводити їм до відома важливість правиль-
ного обладнання їх транспортного засобу (освіт-
лення, світлоповертальні пристосування, гальма 
тощо), а також носіння яскравого одягу або одягу 
зі світлоповертальними смугами;

- вказувати їм на особливі види небезпеки, 
які можуть виникнути під час руху на дорозі 
для їх категорії транспортних засобів, особли-
во у зв’язку з наявністю важких транспортних 
засобів.

Водночас у Главі 9 Зведеної резолюції наведені 
рекомендації щодо обладнання для забезпечення 
безпеки дітей на шляху в школу та зі школи і по-
близу шкіл, зокрема рекомендації, що стосуються 
навколишніх умов поблизу шкіл і розташування 
шкіл, та рекомендації, що стосуються зупинок 
рейсових і шкільних автобусів, а в додатку VIII –  
додаткові рекомендації щодо навчання дітей без-
печній поведінці на дорозі.

Висновки
Очевидним є те, що за умов недостатньої або 

поганої видимості ризик настання ДТП за участю 
пішоходів з тяжкими наслідками є високим. При-
чинами цього можуть бути година дня (нічний 

час, вечірні та ранкові сутінки), складні погодні 
умови (туман, дощ, хурделиця тощо), неосвітле-
ність ділянки дороги (відсутнє або недостатнє 
освітлення), невикористання освітлювальних 
приладів або їх відсутність у транспортних засо-
бах, низька видимість пішоходів, а також втома 
та втрата концентрації водіями транспортних 
засобів або неуважність учасників дорожнього 
руху тощо.

Бачити і бути побаченим є основними переду-
мовами для забезпечення безпеки усіх учасників 
дорожнього руху.

Ефективним засобом у досягненні видимос-
ті може стати застосування світлоповертальних 
елементів (на верхньому одязі, взутті та інших 
предметах), ліхтариків або одягу світлого кольо-
ру пішоходами, зокрема дітьми шкільного віку, 
адже ці засоби дають змогу водіям транспорт-
них засобів значно раніше їх побачити, а відтак 
вчасно зреагувати та уникнути ДТП з тяжкими 
наслідками.

Застосування світлоповертальних елементів дає 
змогу водіям автомобілів з увімкненим ближнім 
світлом фар помітити пішохода на відстані до 130–
150 метрів (замість 20–30 метрів, у разі не вико-
ристання світлоповертальних елементів), а з увім-
кненим дальнім світлом фар – на відстані від 300 
до 400 метрів. За деякими даними використання 
світлоповертальних елементів дає змогу знизити 
травматизм та смертність на дорогах в 6–8 разів.

Окрім того, темний одяг набагато гірше по-
мітний у темряві, ніж світлий (темна куртка від-
биває лише 5 % світла, що попадає на неї, у той 
час як світла куртка – 80 %).

Враховуючи законодавство та досвід країн 
стосовно убезпечення дорожнього руху в темну 
пору доби або за умов поганої чи недостатньої 
видимості, вважаємо за доцільне:

- врахувати рекомендації, викладені в Зве-
деній резолюції, в частині безпеки пішоходів, 
зокрема дітей на шляху до школи та зі школи, 
насамперед стосовно забезпечення їх видимості 
в темну пору доби;

- забезпечити проведення широкої агітаційної 
та роз’яснювальної кампанії щодо застосування в 
темну пору доби світлоповертальних елементів, 
ліхтариків або одягу світлого кольору пішохода-
ми, зокрема дітьми шкільного віку. Такі заходи 
будуть актуальними і в межах виконання захо-
ду 1 завдання 7 Державної програми підвищен-
ня рівня безпеки дорожнього руху в Україні на 
період до 2020 року, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 435 
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(«проведення інформаційної кампанії щодо вико-
ристання світловідбивних елементів пішоходами 
та велосипедистами у темну пору доби»);

- розглянути питання щодо внесення до Правил 
дорожнього руху норми стосовно обов’язкового ви-
користання пішоходами, зокрема дітьми шкільного 
віку, під час їх руху в темну пору доби світлоповер-
тальних елементів, ліхтариків тощо.

До цієї роботи мають бути залучені усі за-
цікавлені сторони, зокрема МВС, МОН, Мінінф-
раструктури, адміністрації населених пунктів, 
навчальні заклади, наукові та громадські орга-
нізації та інші.
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