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С первого августа 2012 года вступило в действие постановление Кабинета Министров
Украины от 18 июля 2012 г. № 668 "Про внесення змін до Правил дорожнього руху".
Этим постановлением изменена редакция важного пункта 2.10. В старой редакции было
так:
12.10. Додаткові обмеження швидкості руху можуть бути встановлені виключно у разі
проведення дорожніх робіт разом з попереджувальним знаком 1.37.
У разі коли дорожні знаки обмеження руху 3.29 та 3.31 встановлені без проведення
дорожніх робіт або залишені після їх завершення, водій не може бути притягнений до
відповідальності згідно із законодавством за перевищення встановлених обмежень
швидкості руху.
Обов'язковим є встановлення дорожніх знаків 3.30 та 3.32 на відстані не більше ніж 2
кілометри від місця встановлення знака обмеження швидкості руху.
(Правила доповнено пунктом 12.10 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
22.04.2009 р. N 395)
Новая редакция:
“12.10. Додаткові обмеження дозволеної швидкості руху можуть вводитися тимчасово і
постійно.

При цьому разом із знаками обмеження швидкості руху 3.29 та/або 3.31 обов’язково
додатково встановлюються відповідні дорожні знаки, які попереджають про характер
небезпеки та/або наближення до відповідного об’єкта.
У разі коли дорожні знаки обмеження швидкості руху 3.29 та/або 3.31 встановлені з
порушенням визначених цими Правилами вимог щодо їх введення чи з порушенням вимог
національних стандартів або залишені після усунення обставин, за яких їх було
встановлено, водій не може бути притягнений до відповідальності згідно із
законодавством за перевищення встановлених обмежень швидкості руху.”.
И появились новые пункты: 12.10 1 и 12.10 2 :
“12.10 1 . Обмеження дозволеної швидкості руху (дорожні знаки 3.29 та/або 3.31 на
жовтому фоні) вводяться тимчасово виключно:
а) у місцях виконання дорожніх робіт;
б) у місцях проведення масових або спеціальних заходів;
в) у випадках, пов’язаних із стихійними (погодними) явищами.
12.10 2 . Обмеження дозволеної швидкості руху вводяться постійно виключно:
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а) на небезпечних ділянках доріг та вулиць (небезпечні повороти, ділянки з обмеженою
видимістю, місця звуження дороги тощо);
б) у місцях розміщення наземних нерегульованих пішохідних переходів;
в) у місцях розташування стаціонарних постів Державтоінспекції;
г) на ділянках доріг (вулиць), прилеглих до території дошкільних та загальноосвітніх
навчальних закладів, дитячих оздоровчих таборів.”.

Какой получился результат: Если раньше знак ограничения скорости должен быть
установлен только со знаком "Дорожные работы", то новая редакция расширяет это
список: Знак ограничения скорости должен быть установлен с дорожным знаком,
который предупреждает про характер опасности или приближение к объекту.

Так же вводятся понятия постоянного и временного ограничения скорости.

Временные ограничения могут вводится при:
- дорожных работах
- массовых или специальных мероприятиях
- стихийных бедствиях и соответствующих погодных условиях

Постоянные ограничения могут вводится при:
- опасных участках дорог и улиц
- нерегулированных пешеходных переходах
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- стационарных постах ГАИ
- на участках дорогах около школ, детских оздоровительных лагерей и тп.

Теги: правила дорожного движения 2012, правила дорожнього руху

( Правила дорожного движения 2011. ПКМУ № 1029 )
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