
 

 

 

Керівництво з безпеки дорожнього руху в Японії 

~Пішоходи та велосипеди ~ 

(Українська мова)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Департамент дорожнього руху штаб-квартири поліції префетурі Хього 

 

 

Цей документ підготовлений відділом планування транспорту департаменту 

транспорту штаб-квартири поліції префектури Хього та ґрунтується на веб-сайті 

(https://www.moj.go.jp/isa/) національного агенства імміграції Японії. 

 

 



１ Значення кольорів світлофора            

            

             Синій: ви можете рухатись. 

 

 

             Жовтий/синій колір приходить і проходить. 

Автомобіль зупиняється. Не варто починати рухатись. 

 

            Червоний: Стоп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ Прогулянка по дорозі         

 

 〇 Рушаємо по тротуарах(доріжки для людей, щоб ходити). 

 〇 Там, де немає тротуару, рухайтесь з правого  

      боку дороги. 

 

  

 

 

 〇 При переході дороги перетинайте за сигналом світлофору або по пішохідному 

перехіду. 

 〇  Не перетинайте місце, де знаходиться цей знак →        . 

 



〇   На пішохідних переходах підніміть руку, щоб побачили автомобілі та 

мотоцикли, тротуари та пішохідні доріжки. 

Переходьте тільки на пішохідних переходах, так щоб вас побачили люди за кермом. 

Тільки впевнившись, що шлях безпечний, перетинайте. 

                                                    пішохідний перехід 

 

 

 

〇  Навіть переходячи дорогу, дивитесь чі не наближаються автомобілі або 

мотоцикли. 

〇 На залізничних переїздах, коли є звук тривоги, або коли на рівні переїзду чути 

вимикач, або коли чути вимикач, не перетинайте дорогу. 

Не перетинайте, коли шлакбаум починає спускатися. 

Автоматичний вимикач  залізничний переїзд 

 

 

。 

 

 〇 Вночі, під час ходьби, носіть одяг яскравих кольорів, таких як білий або жовтий. 

Це одяг та взуття, які світяться при носінні або при світлі автомобільних фар. 

Закрепить на одязі чи на сумці щось яскраве, так, щоб світилося та було помітно для 

людей, які їздять на автомобілях. 

 

 

 

３ Покататися на велосипеді      

 

〇 Велосипед – підпорядкован тім же правилам, що і автомобіль. 

 

    Гарне місце для їзди на велосипедах 

 

Їхати требі з лівого боку дороги, де їде автомобіль 



    

Дороги що мають цей знак →          

мають колір 

коричневий або синій  

(Велосипедні доріжки) 

 

 Дороги що мають цей знак →      

(доріжки для людей та велосіпедів) 

・ Як показано на цьому малюнку,  

Такі доріжки розташовані біля дорог,  

де їздять автомобілі. 

・ Їдьте повільно, щоб ви могли негайно зупинитися. 

・ Якщо потрібно щоб не турбувати людей, які ходять, зупиняйте велосіпед або злізайте 

з нього. 

 

    Правила їзди на велосипеді 

 

                Коли ви вживаєте алкоголь, не можливо сідати 

   на велосипед. 

 

 

 

   Не сідайте удвох на один велосипед. 

 

 

 

 

                               Не можна їхати пліч-о-пліч з іншими 

   велосипедами. 

 

 

 



   Не можливо їхати, тримаючи парасольку або  

   під час використання мобільний телефону 

   (смартфону). 

 

 

   Вночі або, наприклад, коли темно, ви повинні 

   увімкнути світло. 

 

 

                              При перевезенні дитини на дорослому  

                              велосипеді, або коли дитина до 12 років їде 

                              самостійно, необхідно носити шолом.  

                              Дорослі також повинні їхати у шоломі. 

 

    При проходженні через перехрестя 

                  Коли ви повертаєте праворуч, це відбувається як 

                                синя лінія на цьому зображенні. 

                                Не йдіть по діагоналі, як червона лінія. 

                                При повороті ліворуч, якщо є людина, що йде, 

зупиніться.                 

 

                  Коли на перехресті є такий знак→ 

                треба їхати по ньому. 

 

 

                Біля місця де знаходиться цей знак →    ,  

                                треба зупинитися. Тільки переконавшись,  

                                що навколо все беспечно, можна продовжити рух. 

 

 

 

 



    Страхування велосипедів 

 〇 На випадок якщо ви потрапили в аварію з велосипедом, давайте звернемось  

до страхової компанії. Коли ви отримали поранення або ви когось травмуєте,  

то для отримання грошей можна звернутися до страхової компанії. 

 〇 У префектурі Хього ви повинні бути застраховані. 

 Відносно страховки запитайте у велосипедному магазині. 

     

 

 

 

 


