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РОЗТАШУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА ДОРОЗІ
11.1. Кількість смуг на проїзній частині для руху нерейкових транспортних
засобів визначається дорожньою розміткою або дорожніми знаками 5.16,
5.17.1, 5.17.2 (див. додаток 1), а за їх відсутності - самими водіями з
урахуванням ширини проїзної частини відповідного напрямку руху,
габаритів транспортних засобів і безпечних інтервалів між ними.
11.2. На дорогах, які мають дві і більше смуг для руху в одному напрямку,
нерейкові транспортні засоби повинні рухатися якнайближче до правого
краю проїзної частини, крім випадків, коли виконується випередження, об’їзд
або перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом.
11.3. На дорогах із двостороннім рухом, які мають по одній смузі для руху в
кожному напрямку, за відсутності суцільної лінії дорожньої розмітки чи
відповідних дорожніх знаків виїзд на смугу зустрічного руху можливий лише
для
обгону
та
об&apos;їзду
перешкоди
або
зупинки чи стоянки біля лівого краю проїзної частини в населених пунктах у
дозволених випадках, при цьому водії зустрічного напрямку мають перевагу.
11.4. На дорогах з двостороннім рухом, які мають щонайменше дві смуги для
руху в одному напрямку, забороняється виїжджати на призначений для
зустрічного руху бік дороги.
11.5. На дорогах, які мають дві і більше смуги для руху в одному напрямку,
виїзд на крайню ліву смугу для руху в цьому ж напрямку дозволяється, якщо
праві зайняті, а також для повороту ліворуч, розвороту або для зупинки чи
стоянки на лівому боці дороги з одностороннім рухом у населених пунктах,
коли це не суперечить правилам зупинки (стоянки).
11.6. На дорогах, які мають три і більше смуги для руху в одному напрямку,
вантажним автомобілям з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т,
тракторам, самохідним машинам і механізмам дозволяється виїжджати на
крайню
ліву
смугу
лише
для
повороту
ліворуч та розвороту, а у населених пунктах на дорогах з одностороннім
рухом, крім цього, - для зупинки зліва, в дозволених випадках, з метою
завантаження чи розвантаження.
11.7. Транспортні засоби, швидкість руху яких не повинна перевищувати 40
км/год або які з технічних причин не можуть розвивати таку швидкість,
повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини, крім
випадків, коли виконується обгін, об&apos;їзд або перестроювання перед
поворотом ліворуч чи розворотом.

