
ПАМ’ЯТКА ВОДІЮ-

«ВРАХОВУЙ ОСОБЛИВОСТІ СЕЗОНУ!» 

Відділення виконавчої дирекції Фонду Соціального страхування у Котовському районіВідділення виконавчої дирекції Фонду Соціального страхування у Котовському районі

«НЕБЕЗПЕКА З’ЯВЛЯЄТЬСЯ ШВИДШЕ, ЯКЩО 
ДО НЕЇ СТАВЛЯТЬСЯ ЛЕГКОВАЖНО»

1 .  Особливу  небезпеку  для  вод ія  в  ос інньо-зимовий  пер іод   мо ь                                                                                 жут
становити атмосферні та природні  явища :  дощі, тумани,  легкі ранкові заморозки.
Так, навіть при мокрому асфальті на дорозі, вкритій листям, небезпечні обгони і різке 
гальмування.
Завжди  пам'ятай про смертельну небезпеку високих швидкостей на поворотах, на 
мокрій дорозі і в ожеледь. Перед поворотом до мінімуму знизь швидкість без 
застосування різкого гальмування.
 Якщо все ж задньопривідна машина ввійде в «занос» то  необхідно: відпустити 
педаль гальм, не вимикаючи зчеплення повернути кермо в бік «заносу», плавно 
пригальмувати, вивести автомобіль із стану  некерованого руху. 
2. Перед кожним виїздом  своєчасно та в повному обсязі перевіряй технічний стан 
автомобіля - справність гальм, рульове управління, шини, прилади освітлення, 
склоочищувачі. 
Своєчасно виконуй роботу по заміні шин відповідно сезону експлуатації.
Доукомплектуй транспортний засіб зручним шанцевим інструментом- завірюха може 
застати зненацька. Якщо не можливо уникати поїздок в особливо несприятливі 
метеорологічні умови то добре мати в багажнику спеціальні  ланцюги та інші 
пристрої, призначені для кращого зчеплення з льодом.
 Навіть при відносно спокійній обстановці особливу небезпеку восени та взимку 
становлять перехрестя, зупинки громадського транспорту. Слід враховувати, що в  
таких місцях дорожнє полотно  може бути особливо слизьким через постійне 
гальмування автомобілів. 
3. Загальні правила руху на слизькій дорозі: 

  Зменшуй швидкість; 
  Збільшуй дистанцію і бічний інтервал по відношенню до інших транспортних 

засобів
  Виконуй всі маневри плавно, без різких рухів; 
  Пам'ятай- в осінньо-зимовий період світловий день коротший, вчасно  

використовуй  світло фар;
  Суворо дотримуйся правил дорожнього руху, уникай  засліплювань водіїв 

зустрічного руху, через несвоєчасне перемикання світла фар з дальнього на 
ближнє; 

  При русі автомобіля в дощ і сніг пам'ятай, про ймовірність зменшення 
видимості, через перевищені навантаження на склоочищувачі;

  При русі на підйом вибирай таку передачу, що б не довелося перемикатися до 
повного завершення підйому;

4. Пам'ятай про смертельну небезпеку отруєння чадним газом. Не допускай роботу 
двигунів транспортних засобів в середині гаражів та інших приміщень не обладнаних 
спеціальними системами відведення вихлопних газів!
5. Пам'ятай про підвищену пожежну небезпеку. Під час ремонту та технічного 
обслуговування не  використовуйте джерел з відкритим полум'ям та несправні чи 
саморобні електроприлади .

ВОДІЙ, ТВОЯ  БЕЗПЕКА, В ПЕРШУ ЧЕРГУ, ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ТЕБЕ 
ТА ТВОГО СТАВЛЕННЯ ДО РОБОТИ!

Суворе дотримання правил та виконання інструкцій,  досвід і майстерність, 
уважність і дисциплінованість - надійна гарантія безаварійної роботи в 

осінньо- зимовий сезон!
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