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Мета дослідження
Виявити першопричини аварійності та смертності на дорогах в Івано-Франківську та
Івано-Франківській області на прикладах 2 визначених ділянок (Івано-Франківськ, Європейська
площа та смт. Лисець, центр міста) для подальшого планування освітньої та просвітницької
програм та інформаційної кампанії

Завдання дослідження
Дослідити проблемні моменти, які створюють аварійні ситуації на вказаних ділянках.
З’ясувати ставлення водіїв до окремих правил у сфері безпеки дорожнього руху
(обмеження швидкості руху, використання ременю безпеки, заборона керування авто в стані
сп’яніння, заборона використання мобільного телефона за кермом тощо), через недотримання яких
стаються ДТП.
●
Визначити особливості поведінки інших учасників дорожнього руху (велосипедистів,
пішоходів та ін.), що можуть призводити до аварійних ситуацій.
●
Проаналізувати, чи впливає стереотипне ставлення (чоловіків до жінок, старших до
молодих та ін.) на поведінку на дорозі.
●
●

Методологічні особливості реалізації
Якісне дослідження серед мешканців Івано-Франківська та смт. Лисець
Час проведення: березень-травень 2021р.
Етапи проведення:
1.
Фокус-групи (1,5-2 години)
2.
Глибинні інтерв’ю (1,5 години кожне)
3.
Визначення тенденцій

Цільова аудиторія
Фокус-групи (4 зустрічі по 6 осіб):
●
2 змішані (водії зі стажем водіння до 3 років — 50%, водії зі стажем водіння більше 3 років
— 50%, водії-жінки — 1-3 особи, водії-чоловіки — 3-5 осіб, професійні водії (автобус, таксі,
вантажні перевезення та ін.) — 1-2 особи, мешканці Івано-Франківська — 100%, частота виїздів за
кермом — не менше 5 разів на тиждень, часті поїздки в районі супермаркету
“Велмарт”/Європейська площа;
●
1 міленіали (водії зі стажем водіння до 3 років — 100%, водії-жінки — 1-3 особи,
водії-чоловіки — 3-5 осіб, професійні водії (автобус, таксі, вантажні перевезення та ін.) — 1-2
особи, мешканці Івано-Франківська — 100%, частота виїздів за кермом — не менше 5 разів на
тиждень, в районі супермаркету “Велмарт”/Європейська площа);
●
1 - мешканці смт.Лисець
Глибинні інтерв’ю (5 учасників: 4 — чоловіків, 1 — жінка)
●
Водій автобуса — 1
●
Поліцейський, Івано-Франківськ — 1
●
Поліцейський, смт. Лисець — 1
●
Таксист — 1
●
Інструктор з водіння – 1
Всього: 29 осіб (24 особи — фокус групи, 5 осіб — глибинні інтерв’ю)
Рекрутинг забезпечував виконавець дослідження (ФОП Салаш І.І., соціологічна агенція).
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Висновки дослідження

Проблемні моменти на ділянці “Івано-Франківськ, Європейська площа”
Цю ділянку ми обрали, оскільки, за статистикою поліції 2019-2020р.р., вона є однією з найбільш
аварійних в місті. Також тому, що на ній є багато елементів дорожнього руху (кільцевий рух,
пішохідні переходи, перехрестя, заїзд на парковку, світлофори, зупинки громадського транспорту),
поруч багато інституцій — обласна лікарня, коледж, торгівельний центр, автозаправка.
Варто зважати, що при незначних пошкодженнях авто (наприклад, під час бокових зіткнень,
розповсюджених на цій ділянці) учасники ДТП схильні вирішувати інцидент без звернення в
поліцію, відповідно, кількість таких випадків в статистиці є заниженою.
Протягом 2020 року на обраній ділянці за статистикою поліції сталося 14 ДТП (з них - 2 наїзди на
пішоходів, 6 бокових зіткнень, 4 зіткнення з задньою частиною авто).
Під час інтерв’ю ми ідентифікували наступні проблемні моменти на думку водіїв:
-

погана організація руху на кільці, зокрема, через відсутність розмітки. Респонденти часто
наводили приклад розмітки на кільці на вул. Довженка, де таких проблем не існує.
Це кільце не має розмітки, якщо їхати на Крихівці і ліворуч на Набережну, там була чітка
розмітка з напрямками руху. Внутрішня смуга — чітко вказано ліворуч, зовнішня смуга —
праворуч і прямо. На Європейській площі немає, але там є дотримання стандартів ширини
смуги — 2, 75 м — це мінімальна ширина проїжджої частини. Наприклад водій їде по
Коновальця, він бере зовнішню смугу, хто хоче ліворуч на Ребета, то він займає внутрішню
смугу і по ній повертає ліворуч. (чоловік, 54 роки)
Взагалі там зараз абсолютно нема полос. От я помічала на Крихівецькому кільці, де є розмітка
намальована, нанесено, коли це видно, не так, щоб людина здогадалася. Кільце на ВелМарті
дуже велике, досить зручне, але через те, що воно не відмічене полосами, то там люди
губляться. Якщо є чітка розмітка, це дуже допомагає: як керуватися, де зупинитися, як кого
пропустити. Коли стрілочка нанесена, то людина вже підсвідомо реагує. Звичайно, є умільці,
коли людина може поїхати не зовсім так, але переважно для пересічних водіїв, які
дотримуються правил, це дуже допомагає, коли є нанесена розмітка. (жінка, 44 роки)
Там треба чітко навести розмітку, щоб водій розумів куди він їде, і куди з цієї полоси йому
дозволено їхати. Розмітки немає — водій їде куди хоче. Якщо б була, він заїжджає на кільцеву
розв'язку, бачить, що з цих двох полос можна їхати по кільці, але кожен їде по своїй полосі, не
підрізаючи один одного. (чоловік, 29 років)

-

Нерозуміння водіями правил руху по кільцю та на перехрестях
Водій не знає як себе поводити на перехресті. В нас це взагалі дуже слабенька практика Тому
треба водіям показувати розміткою, на жаль, в наших водіїв наступна логіка: немає розмітки,

4

значить там все дозволено. ...Кільце — є досить масштабним у порівнянні з іншими кільцями
по місту, і воно дозволяє рухатись одночасно двома смугами руху по кільці, по габаритах воно
дозволяє це здійснити. Є, відповідно, внутрішня смуга руху, є права, зовнішня, виходить, що
водій, який рухається лівою він вважає, що завжди правий і починає виїжджати на праву. він
може здійснити якийсь маневр або поворот праворуч. Образно, якщо ми їдемо вулицею
Коновальця, він їде лівою смугою, потім різко маневрує праворуч, бо йому треба на Бандери
поїхати. Хоча за ПДР він мав би перелаштуватися у праву смугу, але наші люди трохи
неграмотні в плані ПДР, вони завжди на перехрестях їдуть як попало. (чоловік, 36 років)
Але деякі водії машинально, знаєте, як порушують. Мені, наприклад, поміха справа, але я на
кільці. Він їде собі попри лікарню,там де потім на Надвірну зупиняються,він собі їде і вже там
далі рахує,що то мені поміха справа. Але ж я з головного Кольца з’їхав.Є там неразбериха якась
(чоловік, 57 років)

-

велика кількість пішохідних переходів з малою відстанню один від одного на одній з
найбільш навантажених автомобілями вулиць
там багато є моментів, тому що ділянку робили відносно руху пішоходів, водій поки доїде до
того кільця, він налаштований на те, щоб швидко його проїжджати, бо він витратив багато
часу на пішохідні переходи. Якщо їхати в напрямку з вулиці Коновальця, то ми маємо два
пішохідних переходи, один за одним, буквально 50 метрів. Ти вже витрачаєш свій час і це є
нормальна природна реакція людини. І, відповідно, треба пропустити, потім швидко
вклинюватися, і ми маємо проблему (чоловік, 36 років)

-

порушення водіями правил парковки — паркування на острівцях безпеки. Ця проблема
виникає, зокрема, через те, що вантажні автомобілі не можуть під’їхати до магазинчиків
Стоянка-зупинка на кільці — це теж проблема. Там є трикутники, вже багато отримували
штрафи за це, вони це усвідомлюють як місце для стоянки. (чоловік, 36 років)

-

незадовільна якість дорожнього покриття
Плюс дорожнє покриття у нас не є ідеальне. Я б сказав, далеко не ідеальне. І якщо порівнювати
ліву і праву смугу, то права смуга у нас розбита повністю в напрямку кільця, всі намагаються
якось об"їжджати. Там насправді дуже багато ДТП - порушення бокового інтервалу, дуже
тісно прижимаються один до другого, об"їжджають ями. Снігоприбиральна техніка поїздила і
залишила нам дорогу для їзди, відповідно люди по тому і їдуть, а воно не завжди дорівнює двом
ТЗ. Техніка проїхала, зробила грядочку між двома смугами, відповідно люди плутаються, кому
надати перевагу. (чоловік, 36 років)

-

погана організація пішохідних переходів (зокрема, біля ВелМарту) — як з точки зору
безпеки (освітлення, регулювання швидкості, завантаженість габаритним транспортом), так
і з точки зору регулювання потоку пішоходів. Зауважимо, що респонденти пригадали кілька
випадків аварійних ситуацій на пішохідному переході, які не завершилися травматично і
тому не потрапляють в статистику поліції.
Ну на тій ділянці є багато ДТП,перехід там не освітлюється,по – друге лежачі поліцейські там
спрацьовані,що якщо хтось пролітає,то він навіть не стрясне машину. (чоловік, 57 років)
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Їду я автобусом,і дивлюся як людина переходить з Велмарту. Я зупиняюся, а цей їде по лівій
стороні,він не бачить. І я вже пожалів, що я ту людину пропускаю, тому що вона виходить, а
цей летить на неї. Дякувати Богові, все закінчилося нормально. (чоловік, 57 років)
в мене таке було, там де Коновальця, ми їхали на пару і зупинилися пропускати людину, а інший
водій не бачив, і людина почала бігти і забігла в бокове скло машини… людина дуже
перелякалася… (жінка, 22 роки)
В цьому моменті біля Велмарту, коли їде маршрутка, вона габаритна, десь зупиняється і йде
людина. Тобто є небезпека, що машина, що на іншій смузі може в'їхати, не видно габаритів
(чоловік, 28 років)
Там нерегульований, люди як хочуть так йдуть. Пропустив десятьох, їдеш і йде одна, ти мусиш
її пропускати, чекати і через це страшна пробка. (чоловік, 28 років)
Біля Велмарту… вже почали йти з того боку і з того, машина стоїть. Всі перейшли, починає
ще одна людина йти… (чоловік, 42 роки)

-

стихійна зупинка (дорога прямує на виїзд з міста; люди, що приїжджали до торговельного
центру чи студенти коледжу зупиняють попутки на виїзд з міста)
Там я ще спостерігав, є така картина: люди з ближніх сіл збираються іменно там де коледж,
навпроти, і вони по тій смузі транспорту. Їм зупиняють, зазвичай такі прості автомобілі, і
маршрутні, і тоже утворюється затор певний. Не раз так їхав, особливо по п’ятницях, коли
додому всі люди їдуть, там стоїть людей десять, і вони всі махають, хтось зупиняється і
гальмується весь рух. І відповідно вже об"їжджаєш, створення ДТП дуже часто буває.
(чоловік, 28 років)

-

Відсутність заборонних знаків повороту на вул.Сорохтея при русі в напрямку центра
Їжджу там часто, бо маю гараж на Петлюри. Вважаю цю ділянку проблемною, бо в
основному, як виїжджати з магазину Велмарту, там немає розмітки і більшість людей не знає,
що якщо я рухаюсь зі сторони аеропорту до міста, то я не можу повернути на Сорохтея. Є
водії, що повертають, погана розмітка, ускладнений рух. Кільце - з"їзд на світлофорному
перехресті на Бандери там теж проблеми. (чоловік, 22 роки)

-

нагромадження інфраструктурних елементів біля дитячої лікарні (зупинка громадського
транспорта, парковка, пішохідний перехід)
Там ще пішохідний перехід зразу за зупинкою, і людина не бачить, бо за зупинкою стоїть пижик
і не видно, чи їде машина. Зазвичай, людина зупиняється буквально перед самою машиною. Мені
дуже страшно, бо я стресовий водій та завжди переживаю, то я стаю за 2 метра до
пішохідного переходу, навіть якщо там немає людей, щоб просто перестрахуватись. (жінка, 23
роки)
Там на кожному кроці зупинка: біля лікарні, трохи нижче, так само ті пішохідні, взагалі не
розумію хто і як там їх малювали. Та постав перед зупинкою, щоб було нормально, щоб людина
бачила. Там має бути безпечніше зроблено, це ж лікарня дитяча. Там завантаженість дуже
велика: і лікарня, і Велмарт, і люди їдуть з аеропорта, гаражі, склади (жінка, 22 роки)
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Проблемні моменти в місті, згадані респондентами додатково
-

недостатньо місць для паркування, немає влавлюючих парковок на під’їзді до центру міста.
В той же час — рух по багатьох вулицях ускладнений паралельним паркуванням.
Недостатня кількість паркомісць біля новобудов
Забрати усі паралельні парковки, збудувати одну зі сторони універмагу, другу - зі сторони
Січових Стрільців. Збудувати два паркінга, центр розгрузився б повністю і заборонити ці бокові
по 10 гривень. Має бути надземний або підземний паркінг, заїхав - залишив машину. Якщо я
живу на Коновальця, а працюю в центрі, то я не буду їхати назад, а ставлю поближче до
роботи. Кожен залишив би 10-20 грн за день користування парковки, бо машина стоїть в сухому
місці, ти знаєш, що ніхто б не зачепив. А цей парковщик не відповідає ні за машину, ні за що,
лише аби було кому збирати гроші. Ніхто не хоче будувати, нащо будувати парковку, якщо
можна побудувати багатоповерхівку. Одна парковка є на Мельника, і то вона не дуже велика.
Але це не є в центрі, якщо ти працюєш зі сторони ЦУМУ, то не зручно там лишати. Я можу
собі виїхати на бордюр, але це є порушення. Якщо я маю гроші на машину і бензину, щоб
доїхати, то я маю гроші і на парковку. Але парковка - це надійно, є якісь камери,
спостереження, ніхто не зачепе, сухо. А ці парквоки, то помалювали лінії, поставили
паркомати, а ходять і далі збирають гроші. (чоловік, 36 років)
плюс наші люди не дуже розуміють як регулюється перехрестя, і дуже заважає парковка не
Бельведерській (жінка, 22 роки)

-

незадовільна якість дорожнього покриття згадується усіма респондентами
Буває, що перед пішохідним є велика яма, по центру цього багато, водій не хоче в ямі стояти чи
колесо щоб з"їхало, відповідно він об"їжджає, там може йти пішохід, або хтось інший їхати. І
це має вагому причину по безпеці, зокрема Бельведерська, там є спуск і там дороги немає: є
пішоходи, нерегульоване перехрестя (чоловік, 22 роки)

-

відсутня або напів стерта розмітка (водії легше орієнтуються по розмітці, ніж по знаках)
багато люків, об’їжджаючи які, створюєш аварійну ситуацію (жінка, 22 роки)

-

місто не відповідає кількості транспорту (чоловік, 26 років)

-

непродуманість транспортних розв’язок біля комплексів новобудов
Порушити правила мене просили, коли приїхала до «Рівер Парку» , на Пасічній, висажувала
пасажира на пішохідному переході, тому що там заїхати було важко. Пасажир попросив
висадити на пішохідному переході. А наступні пасажири від Рівер Парку. І тут до мене
підходять іноземці, напевно студенти наші, спілкуються англійською, вони з сумками. І вони
просять їх везти або прямо на Целевича, або наліво в сторону Галича. Я пояснила, що їхати так
як вони хочуть – це або порушувати правила, або робити коло по тому мості, де купа машин. Я
скасувала замовлення (жінка, 44 роки)

-

стихійні пішохідні переходи (в місцях, де розташовані популярні об’єкти, а пішохідних
переходів немає)
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Та й тут в нас у Франківську скільки ситуацій я таких бачив. От на Мазепи, вулиця Саєвича,
там де озеро, перехід, там є кав"ярня і кіоск, до світлофора, там є перехід регульований, бо я
часто з дитиною ходжу на озеро, то ми завжди йдемо на світлофор. Ми йдемо через парк
Шевченка, там є арка, заходимо, а всі йдуть навпростець, через дорогу навпроти кіоска. А там
завжди рух інтенсивний. Ми намагаємось йти на перехід, адже там недалеко, 100 метрів. І
там багато школярів перебігають. (чоловік 28 років)

-

нерегульовані завантажені перехрестя
У нас ще є дуже багато нерегульованих перехресть, на яких було б добре поставити світлофор.
Для мене проблема переїхати від Панорами Плази, вул.Довга, там дуже важко повернути, там
би поставили світлофор, не спорю, пробки були б більші, але воно б розгрузило аварії. Там
постійно аварії, бо люди їдуть з Пасічної по Довгій (жінка, 23 роки)

-

необлаштовані пішохідні переходи для маломобільних груп населення
Дуже мало освітлювальних пішохідних переходів, дуже мало з"їздів, якщо говорити про
старших людей, або людей з інвалідністю - для них нічого не продумано, особливо в спальних
районах, де найбільше людей живе. Всюди має бути відчуття безпеки, людина в темноті навіть
має побачити. Ні острівців немає, особливо для мам з візочками (жінка, 22 роки)

Проблемні моменти на ділянці “смт.Лисець, центр”
Ця ділянка характеризується тим, що через неї йде автопотік в напрямку Верховини, Яремчі,
Богородчан, Надвірної. Мешканці наводили багато прикладів смертельних ДТП, які тут
сталися.
За час нашого спостереження за ЗМІ (з вересня 2020 по травень 2021), ми зафіксували 4
новини про ДТП з важкими наслідками на дорозі в смт. Лисець, одна з постраждалих —
дитина.
Протягом 2020 року на обраній ділянці за статистикою поліції сталося 7 ДТП (з них - 1 наїзд
на пішохода, 3 бокових зіткнень, 1 зіткнення з задньою частиною авто).
За результатами фокус-групи та глибинних інтерв’ю ми виокремили наступні проблемні
моменти:
-

погане покриття дороги, одна смуга якої — суцільні ями, через що водії виїзжають на
зустрічну смугу
В центрі тут відносно дорожнього полотна, ще трохи і буде полоса одна. Розбита
дорога…(чоловік, 42 роки)
особливо цей поворот як їхати на Богородчани, там така дорога, що хочеш-не хочеш, мусиш
виїхати на зустрічну. Якщо з-за повороту виїде машина. Навіть не знаю, чим це може
закінчитися. Удачу ловити або тікати так, щоб ця яма між колеса попала. А там аварій дуже
багато, на тому повороті, жінку недавно машина збила, дитину в тому році, тільки вийшли на
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навчання, машина збила. Там такий поворот, що його потрібно ремонтувати в першу чергу.
(жінка, 36 років)

-

відсутність світлофора поряд зі школою, де через нерегульований пішохідний перехід
машини їдуть на великій швидкості, що створює небезпеку ДТП за участі дітей. Така ж
ситуація в інших місцях, де є об’єкти інфраструктури (банкомат, зупинка).
В мене син в третьому класі, він сказав, що він не може біля школи перейти дорогу, бо машини
просто не зупиняються. Тому я кожен день ходжу за дитиною. Мені якщо по прямій до
центральної дороги то до 1 км. А це йде годину часу на це. Бо пускають батьки, які живуть з
тої сторони від пішохідного. (жінка, 30 років)
Навіть велосипедом, як ми переїжджаємо зі Старого Лисця по мості, то до банкомату
неможливо перейти. Я з дитиною, з велосипедом, якщо назбирається більше людей, то хіба
тоді. (жінка, 25 років)

-

в темний час доби знаки пішохідних переходів погано помітні, пішохідні переходи не
освітлені.
по факту, не кожен може купити собі світлоповертаючий елемент, особливо в селі. В селах
немає освітлення проїжджої частини, беремо Лисецький напрямок: якщо дорога не освітлена,
пішохода не видно, десь там не дуже по краю йде, але в таку погоду видимість ще
зменшується. Але це знову ж таки перевищення швидкості, і те, що люди йдуть без
світлоповертаючих елементів. (чоловік, 29 років)

-

немає повноцінних тротуарів, ті, що є - недоглянуті й втратили свою функціональність
Там машини просто літають, вони думають, що вони на виїзді, значить можна летіти.
Тротуарів як таких там немає, пішоходи мусять іти по дорозі...там такий тротуар, що з
дерев отак нависають, там не пройдеш, там просто стежка по суті. (жінка, 36 років)
Ви питаєтесь за велосипед, бо я велосипедом теж трохи у Франківськ їду. Кажуть, треба
їхати по узбіччю, якщо на узбіччі болото, треба їхати по краю дороги, їдеш по краю дороги, в
якомусь моменті там ями, ти мусиш дати трошки вліво, а там може бути машина. Так як
жінка каже: один їде, другий - на обгін. (жінка, 30 років)
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Упередження та ситуації, через які учасники дорожнього руху порушують
ПДР

Перевищення швидкості
Фактори, що впливають на перевищення швидкості:
- Поспіх, запізнення, втрата часу в короках та заторах
- Нічний час (менша інтенсивність руху)
- Вільна дорога (мало автомобілів)
- можливість автомобіля непомітно набирати швидкість (швидкість руху не відчувається
органами чуття — автомобілі мають добру шумоізоляцію, немає тряски порівняно зі
старими авто), водії іноді не усвідомлюють, що набрали швидкість вище дозволеної
- ігнорування показника спідометра
Багато респондентів відмічали, що перевищують завжди за наявності таких факторів.
Завжди. Бо як пуста дорога, а ти їдеш вночі 50. Я не говорю 150 по місту гнати, але ти
перевищуєш завжди.(чоловік, 28 років)

Стримуючі фактори:
- рух в місцях, які вдень перевантажені транспортом і перевищувати не виходить.
- з набуттям досвіду водіння бажання перевищувати швидкість проходить:
Спочатку якось зухвало їздиш, а потім воно нормалізується, доходиш до якогось піку і воно
стабілізується з огляду на те, що ти вже бачиш ці моменти, і ти вже настільки прораховуєш
цю ситуацію наперед, що цього обганяти не треба, бо на наступному світлофорі він буде з тебе
сміятися, що ти поміж нього швидко промайнула, а потім він повільно наздоганяє тебе, а ти
стоїш і думаєш: ну, і що я показала? (жінка, 44 роки)

Використання ременя безпеки
Фактори, які впливають на невикористання ременя безпеки:
-

думка, що ременем безпеки потрібно користуватися лише за містом, де швидкість руху
вища
Як їду десь далі, то так, а по місту я якось... (чоловік, 57 років)

-

робити так, як робить більшість
Я не можу сказати, що ігнорую правила, в літаку я пристібаюся як і всі. Всі так роблять, і я
теж. А коли тут якісь смішні люди пристібаються, а ти біжиш попереду паровоза. Тут нема
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таких вимог як за кордоном, де відповідні штрафи, відповідні зарплати, відповідні дороги і
машини. (жінка, 44 роки)

-

впевненість водія у своїх водійських навичках
Я не вважаю, що це безпека, коли ти не довіряєш собі, а довіряєш ременям. Впевнена, що мої
водійські навички дозволяють уникнути тих ситуацій (жінка. 44 роки)

-

нерозуміння витоків цієї вимоги (як ремень допомагає) або її протилежне трактування
(ремень шкодить при ДТП)
За містом ще використовую інколи, а в місті не можу себе заставити. Це так як із масками.
Всі кажуть, що треба носити, а я вважаю, що всі мають перехворіти і набути імунітет. Я
ловлю себе на думці, що мені важко дотримуватись таких правил, які я не вважаю
виправданими. (жінка, 44 роки)
Коли ти вже їдеш за 100-120, то ремінь дуже шкідливий насправді. (чоловік, 28 років)
В мене чоловік каже, що ремінь 50 на 50 рятує… (жінка, 36 років)

-

набуття водійського досвіду в часи, коли ременів не було або їхнього використання не
вимагалося та вплив цього досвіду на молоде покоління
З татом скрізь були, тоді про ремені ніхто якось особливо… Тато там так робив, коли
з'явилися авторадари, то тоді ніби показові виступи: давай пристебнемося. Ніколи це не було
мотивом, що це тобі врятує життя. А водійська майстерність і вміння не допустити
ситуацію - це так. А наявність ременів… Ну, в мене це не привито. А людина має право шукати
той захист, поважаю іншу точку зору. (жінка, 44 роки)

-

низька вірогідність контролю та відповідальності, відповідно — знецінення пріоритету цієї
вимоги
Не штрафують. Просто подивитись, ви кажете: 21 відсоток. Зі 100 штрафів, які виписали
людям, який відсоток штрафів за перевищення швидкості, а скільки виписали штрафів за
ремінь. Тобто не буде такий самий відсоток. Так само як спілкуєшся з поліцейським, в мене
перше питання - оціночне: Коли він востаннє виписував штраф за куріння в громадському
місці? То мій експрес-тест на поліцейського. Хто що скаже? Так само і за ремінь (чоловік, 28
років)
В іншій країні може б і не дозволила собі такого, а тут я більше покладаюся на свою водійську
майстерність, досвід. (жінка, 44 роки)

-

страх, що при небезпеці ремінь заважає вчасно залишити автомобіль
Я стою, звідти людина несеться на мене 100, і я не можу поїхати, бо переді мною машина, я
можу вийти. А поки я відстібну ремінь, то все час. Є різні ситуації (чоловік, 31 рік)

-

незручність, тиск ременя
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Для старших людей, в яких є проблеми із серцем, їх ремінь починає душити. Так, якщо не
пристібнутий, то легше вивільнитися, бо ремінь може заклинити. (чоловік, 22 роки)

-

прохання непристебнутого водія до пасажира аби той також не користувався ременем
безпеки
Я колись їхав, ще в школі був, хотів пристебнутися, то мені сказали: “Не пристібайся, бо
поліція зупинить і скаже, чому я не пристебнутий. То пристібаємось двоє, або ніхто.” Це було
7 чи 8 раз. (чоловік, 22 роки)
Я нікому не забороняю, але й нікому не нав’язую. От було кілька людей,які сприймали мої слова
як насмішку, але після їх поглядів я перестала робити зауваження, а себе поки що не можу
втиснути в ці рамки в тому плані, що однозначно стверджувати, що ці ремені врятують
життя. Це те саме, що надіятися на те, що коли ти на зебрі, то це тебе врятує. Не врятує.
(жінка, 44 роки)

Фактори, які впливають на використання ременя безпеки:
-

особистий досвід розуміння наслідків непристебнутого ременя
Особисто за досвід роботи: зазвичай люди, які були пристібнуті - це були живі люди. Які не
були пристібнуті - це люди, з якими часто вже не було часу проводити реанімацію. Якщо на
тебе буде летіти авто, в тебе не буде часу на реакцію. Авто, яке рухається зі швидкістю 60 км
- середня швидкість по місту, ми не беремо 100, - за 1 сек проїжджає 17 метрів. Немає часу
людині відреагувати. Сам пасок безпеки, система безпеки зроблена таким чином, що при ударі
вас прикриває автомобіль, бокові стійки, наприклад. І воно все впливає, навіть подушка безпеки,
яка спрацювала при непристебнутому ремені може спричинити перелом шийних хребців. Може
хтось один раз побачив такий міф десь в кіно, коли відсутність ременя допомагає... а так дуже
сумно виглядає, коли люди вилітають через лобове. (чоловік, 36 років)

-

розуміння наслідків, механізму дії захисної системи авто, чи порівняння
Якщо ти їдеш на швидкості 40 км не гальмуючи, в стіну заїдете, то це все одно, що випасти з 4
поверху….то що з вами буде, якщо ви не пристібаєтесь? (чоловік, 54 роки)
це 5 % таких випадків [коли ремень заважає]. Але якщо ми беремо в загальному, то ремінь
допомагає...Елементарний перебіг будь-чого, чи недотримання дистанції: він лупить машину,
але пасажир залишається в салоні, а не вилітає через вікно. (чоловік, 29 років)
вас подушка не вдарить, бо ви не пристібнуті, вона не спрацює. На машинах спереді стоять
подушки, чому дитину потрібно в іншу сторону на автокріслі, щоб голову не відірвало.(чоловік,
35 років)

-

набуття звички під час навчання
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Автоматизм, тобто, якщо ти дитину привчаєш сам, то вони якось до життя свого інакше
ставляться. Навчити дитину з самого дитинства, що так потрібно робити і буде пам'ятати
(чоловік, 21 рік)

Керування транспортним засобом в стані сп’яніння
Фактори, які впливають на водіння в стані сп’яніння:

-

відчуття контролю в стані сп’яніння, сподівання проїхати непоміченим
Я дивилася по відчуттях своїх і по ситуації: можу сісти за кермо чи не можу. Чекаю, поки
зможу сісти. Я знаю, що 0.2 проміле це два келихи вина і протягом двох годин для жінки…Але я
не любитель алкоголю. (жінка, 44 роки)
Якщо він буде їхати напідпитку, нічого не порушить, буде їхати легенько, може доїхати собі
додому. Насправді може бути дуже банальна причина зупинки - не надання перваги в русі. В
людини немає розуміння, що він вжив, він вбачає проблему в тому, що його зупинили через те,
що машина не така... Статистика сумна: в нас близько 50 протоколів за керування в
нетверезому стані. Кожен другий водій. (чоловік, 36 років)

-

самовпевненість водія в стані сп’яніння
Є такі водії, що з п"яним безпечніше їздити, ніж з тверезим. (чоловік, 26 років)

-

хибне розуміння дозволеної кількості алкоголю
Чого страшно? Пиво не покаже…(чоловік, 26 років)
Взагалі, допускається одна пляшка пива та один бокал шампанського. (жінка, 22роки)

-

відчуття вседозволеності та безкарності окремої категорії водіїв з високим рівнем
доходів чи зв’язками
Вседозволеність. Він знає, що йому за це нічого не буде. Цей приклад показує. Це було 4,5 років
назад. Він знає, що в нього тато рішає всі питання. Його машину з Пньова забрали у Франківськ
на арешт майданчик. Але на другий день він прийшов і машину йому повернули, він заплатив за
евакуатор. 130 статтю в суді він закрив. Його другий раз оформили, і другий раз
закрив...Третій раз він перевернувся в тій машині, добре, що він сам був. Це наслідок… (чоловік,
29 років)

Пасічна - 11 протоколів склали на чоловіка за те, що він постійно п’яний. І він жодного штрафу
не заплатив, в нього забрали машину, він зранку протверезів, пішов заплатив за
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штрафмайданчик, машину забрав, напився і далі поїхав. Його далі патрульні зупиняють,
шукають свідків, освідчують, він далі за своє. Робота зроблена, машину в нього забрали, його
відсторонили, на другий день він притворився, по тій самі схемі забрав машину і знову п’є.
(чоловік, 29 років)

-

відсутність контролю
Я на Тернопіль їздив.То був такий дядько, що мав 5 годин відстою.То він йшов на обід,випивав
чвертку, лягав в автобусі спати, вставав і їхав.
-А хіба немає контролю перед виїздом?
-Ні, то якщо з ночівлею. А якщо за один день туди-назад, то ні. (чоловік, 57 років)

-

занижена статистика ДТП через залишення місця аварії
Є багато, які в стані алкогольного сп’яніння, але зробити статистику, який відсоток, дуже
важко, бо є ДТП з скриттям: він зробив ДТП і залишив місце ДТП. Він розуміє, якщо він
залишиться на місці, на нього складуть протокол за ДТП, і за п’янку, а якщо він пішов, втік,
завтра протверезів чи знайшов тверезого водія і сказав, це не я був за кермом. Я думаю,
відсотків 90, де є свідоме залишення місця ДТП - це швидше в стані алкогольного сп'яніння або
наркотичного (чоловік, 29 років)

-

Не розповсюджена практика виклику послуги “драйвер\тверезий водій” (через
недоступність послуги, незнання чи небажання платити)
Мало хто знає, що є функція: Відвези мене на таксі. Приїжджають дві машини і везуть тебе
додому, ніхто про це не знає, одиниці. (чоловік, 28 років)

-

попередній “успішний” досвід водіння в стані сп'яніння без наслідків
Наприклад, водій в стані алкогольного сп’яніння, перевищення 2 проміле, бо мінімальне - рідко
буває. Аргумент: я ж нікого не вбив. Поки що - я відповідаю. Людина в стані алкогольного
сп’яніння на дорозі, те саме, що із зарядженою зброєю. (чоловік, 36 років)

-

стан розваги (особливо — в селах)
Вони їдуть в кабаки, п’ють і потім по селі ганяють. (жінка, 36 років)

Фактори, які стримують від керування транспортним засобом у стані сп’яніння:
-

кримінальна відповідальність, вилучення авто
невідворотність покарання
Кримінальна відповідальність і чітке знання того, що при порушенні має бути відповідальність.
(чоловік, 54 роки)
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-

для категорій водіїв з середнім та низьким доходом система штрафів вже діє достатньо
Я колись працював 5 років керівником бетонно-розливного узла. Всі на машинах.То дні
народження всякі були,корпоративи. Вони сідають, п’ють 50-100 г кон’ячку. А зараз
ужесточили штрафи, то вже не п’ють (чоловік, 57 років)

-

відповідальність перед дитиною, мамою
Підріс так, то був період юний. Коли я гуляв, дискотеки.. А зараз сім'я, діти. Мене навчило те,
що я дитину вожу. (чоловік, 28 років)

Користування мобільним телефоном за кермом
Фактори, які сприяють користуванню телефоном:
-

відвертання уваги за кермом важко довести
телефон, куріння, розмови - не документуються, важко довести (чоловік, 57 років)
Таких ДТП легеньких в 90 % причина - це телефон. якщо їх спитати: Чого так трапилося? Та
жінка подзвонила або я з другом переписувався. Тобто офіційно він не зізнається…(чоловік, 29
років)

-

Безкарність — як зі сторони поліції, так і зі сторони суспільства
Я знаю одного дядьку з автопарку,він як їде по трасі 3 години,то може хв10 він не розмовляє по
телефону.В мене є знайомі,які не хочуть їхати з ним,тому,що напружені постійно,що він по
телефону говорить.За таке треба наказувати. (чоловік, 57 років)
У вас є такий воділа старолисецький, що постійно говорить по телефону. (жінка, 25 років)
Ми з чоловіком недавно біля Велмарту їхали, то чувак нас підрізав, виявилось, що він по
телефону триндить, одною рукою кермо тримає… (жінка, 36 років)

-

спілкування телефоном не фігурує в причинах ДТП, на відміну від інших причин,
відповідно, не береться до уваги як важливе правило. Це стається через те, що водії не
вказують це в свідченнях, бо бояться додаткового покарання, а також через неусвідомлення
важливості цього порушення
Перша причина ДТП - це є телефон. Років 4 тому, я був в Києві на курсах лідерства, які
проводили канадці та американці, це тоді тільки запустилася патрульна поліція. Вони нам
розповідали, що за результатами дослідження більшість ДТП стається через телефон. Я не міг
тоді зрозуміти як це через телефон може статися ДТП, і коли ми почали працювати у
патрульній поліції, то я зрозумів, що і у нас є ця проблема. (чоловік, 29 років)
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-

затори — при повільному русі водії частіше дозволяють собі користування телефоном

-

важливість дзвінка — кілька респондентів відмітили, що дивляться, хто дзвонить, і
вирішують, наскільки це важливо. При цьому, більшість відповідає, що перебувають за
кермом і не можуть говорити.

-

розташування телефона на магнітній платформі на торпеді, з одного боку, звільняє руки
для керування ТЗ, з іншого боку - робить спілкування телефоном за кермом дозволеним
за правилами ПДР, і багато респондентів користуються цією опцією. Тим не менше,
увага до дорожньої ситуації знижується

Факторів, які б стримували від користування мобільним ми не ідентифікували, окрім
прикладів з-за кордону, де навіть за розмову за кермом можуть оштрафувати і суспільство
слідкує за дотриманням правил.

Дотримання правил перевезення дітей
Фактори, які сприяють порушенню правил перевезення дітей:
-

формальне виконання вимог
дитячі крісло присутнє, але не пристібають.(чоловік, 36 років)

-

новизна правила, низький відсоток тих, хто йому слідує

-

дитина відмовляється сідати в автокрісло через бажання бути як дорослі або через малий
вік
Коли ми почали їздити за кордон, йому було 1.5 року. Я його мусила сідати і брати на руки. Ми
брали таке із чоловікової машини автокрісло і ставили позаду, і коли він спав, то ми його ще
могли там залишити. А так він вовтузився по машині. Ми їхали за кордон на літній відпочинок,
буквально 2 дні. А потім приїжджали сюди і тут цих вимог вже…Якщо б так дійсно робили всі,
то цього легше було б дотримуватись. А коли нам до цього ще 80%. (жінка, 44 роки)

-

Кортока відстань до пункту призначення
Погана погода, дощ, школа там пару метрів, то малий сідає наперед. Ми коли сідаємо, про
погане не думаємо...Він сідає наперед, то уявляє вже себе таким дорослим. (жінка, 33 роки)

-

Вартість автокрісла
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Ну, зять віддав за автокрісло вісім з чимось тисяч, там і подвійний захист, і інше. Я це
схвалюю, бо безпека понад усе. Але я, наприклад, не можу таке. Інколи він мені монтує його, то
я вже беру онуку. Та що там, недалеко ж їхати... (чоловік, 57 років)

Фактори, що сприяють дотриманню правил:
-

дисциплінованість, сприйняття правил як обов’язкових для виховання дітей
Та діти теж хочуть на сніданок їсти чіпси із сухариками, але це не означає, що треба йти їм на
поводу. (чоловік, 28 років)

-

безпека як пріоритет
В мене зять старший такий, що онуку не дає мені в машину, тільки на авто кріслі. (чоловік, 57
років)

-

дотримання правил ПДР

Дотримання правил дорожнього руху загалом
Окрім викладених вище, респонденти не назвали інших частих порушень які б створювали
аварійні ситуації, щоб можна було встановити тренди. Можлива причина може бути в
суб’єктивній оцінці ситуації — якщо в визначених порушеннях джерело очевидне, то в інших
випадках провина може перекладатися на інших учасників дорожнього руху, поліцію,
дорожню інфраструктуру та ін.
Кожен шукає причину в комусь. Він якби був свідком, якби не переходив. Ті самі ДТП - водій мене
якби пропустив, не було б зіткнення. Чому він має когось пропускати, якщо ПДР свідчать про
інше? З поваги до когось, відповідють. Чому ви його не поважаєте за те, що він їде згідно
ПДР? Їх треба пропустити. Чому він має ставити ваші інтереси вище своїх? Він має себе
поводити як законослухняний громадянин. Неправильне розуміння, особливо з некоректними
водіями (чоловік, 36 років)

Також, багато говорилося про незнання правил дорожнього руху.
-

незнання правил учасниками дорожнього руху в принципі
В нас така проблема, що ми маємо 20-30 % водіїв, які добре знають ПДР. 15-20 - такі, які
орієнтуються, і 50, які не знають (чоловік, 36 років)
В нас зупинити водія і спитати, що цей знак означає: не можна їхати чи можна їхати. Людина
розуміє, але пояснити важко. Є такий, що каже: я тут завжди їздив. А знак? Цей знак собі тут
стоїть. Люди не знають елементарні знаки і правила, якщо пустити туди, де він не
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орієнтуються на місцевості, наприклад Львів, люди розгублюються, їде потік транспорту, і я
їду, він їде за навігатором, а те, що знак там стоїть, то нічого (чоловік, 29 років)

-

наслідки корупції
Я трохи їздив на Косів,і там люди по заробіткам. І вважається, що ти з заробіток маєш
повернутися вже на машині. А чи вмієш їхати,чи не вмієш… І хлопці приїжджають з
заробітків, купують права і їздять.І дуже порушують. Наш брат, якщо має трошки грошенят,
або купив вже машину, то він не звертає увагу на ті порушення. (чоловік, 57 років)

-

окремі порушення у сфері безпеки дорожнього руху в суспільстві вважаються
прийнятними (наприклад, проїзд на жовтий сигнал світлофору)
В мене в мами була така ситуація…. В нас всі водії проїжджають ще на жовте світло, коли
воно перемикається на червоне. В мене мама затормозила, і в неї влетів автобус в зад, і вона
переїхала і пішохідний перехід, добре що людей не було. Тобто він думав, що моя мама
пролетить, але моя мама - чемний водій. Нам відшкодували кошти, це був перевізник і він їхав на
Буковель забирати людей, і нам їхня компанія відшкодувала кошти. (жінка, 23 роки)

Причини свідомого недотримання правил дорожнього руху, які згадувалися:
-

безкарність за порушення через недостатній контроль, виявлення та накладення покарання
Ви думаєте європейці інші? Вони такі як ми. Але вони знають, що якщо вони здійснили
правопорушення, то будуть покарані (чоловік, 54 роки)
Контроль, якщо ти 10 разів порушив і тобі нічого не було. Ти заходиш в Дію і в тебе немає
штрафу. Що тобі заважає стати там 15 раз? (чоловік, 28 років)

-

економічна незахищеність суспільства — водії (професія) думають про те, як більше
заробити, економлячи бензин та працюючи понаднормово
В нас же починають не з того кінця. В нас починають з ременів, коли люди не мають що їсти.
Коли в таксиста нема іншого способу сім’ю прогодувати, йому треба і там, і там, і там, але
ми починаємо з ременів, бо дбаємо про безпеку. Тобто, маючи соціальний захист, нормальну
зарплату, люди не будуть себе так поводити, бо ці працюють –я ж бачу - на виснаження. Бо в
них сім’я і обов’язки. (жінка, 44 роки)

-

неврегульованість ситуації з автомобілями на “єврономерах”.
Є така група машин, як польські, литовські номери, мерседеси старих років. Це здебільшого
молоді люди, в них музика рубає, він жене і ти не знаєш, що від нього чекати. Був знайомий, що
їздив на скутері та людина на польських номерах збира пацана (чоловік, 22 роки)
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Інші ідентифіковані порушення:
-

керування без дозвільних документів особами до 18 років.
у нас всіх була паніка, ми в 16 років на машині їдемо, про алкоголь навіть ніхто і не думав. Зараз
діти в 15-16 років старше виглядають за нас. (жінка, 22 роки)

-

порушення правил проїзду на світлофорах, якими рідко користуються пішоходи (не
користуються взагалі або користуються в певний час), а також через невдале
регулювання таймінгу світлофорів
для пішоходів він потрібен, а для водіїв - ні. пішоходи могли б на кнопочку натискати і
світлофор був би за вимогою. (жінка, 23 роки)

-

несприйняття велосипедистів як учасників дорожнього руху
ми їхали в сторону богородчан велосипедами і там роздоріжжя йде, я їду з малим, він в мене
ззаді в кошику, чоловік їде спереді, на нього тупо дивляться з другорядної і наїхав на чоловіка.
Чоловік зіскочив, лише колесо звісімкувало. Поворот як на Гуту. Добре в нього реакція
нормальна, а дитина...дитина була пристебнута і в шоломі. (жінка, 36 років)

Спонукає не порушувати правила:
-

позитивний приклад
мода на дотримання правил в колі знайомих
громадський контроль
Є така програма “Зупини Лося” в ютубі, я дуже часто дивлюся, в Києві є активіст, який
ліпить наліпки за порушення. Тобто я вже настільки зафанатів цією програмою, що я зараз
стараюся взагалі не порушувати. (чоловік, 28 років)

Також, зі спостережень під час дискусії, можна сказати, що суспільство схвально сприймає
тих, хто час від часу порушує правила, оскільки таких більшість в порівнянні з тими, хто
завжди дотримується правил — такі водії на фокус-групах опинялись в опозиції.

Особливості поведінки інших учасників дорожнього руху
Оскільки ми проводили інтерв’ю переважно з водіями, то отримали багато зауважень до
поведінки велосипедистів і пішоходів як учасників дорожнього руху.
Так, щодо факторів, які створюють ризик аварійності з боку пішоходів, фігурують:
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-

видимість учасників дорожнього руху в темний час доби
Взагалі, я велосипедистів вважаю страшенними порушниками. Я - водій, що їздить на
транспортному засобі, і в нього включені габаритні вогні в таку пору року, ввечері включені
фари, тобто мене видно, машина видима, і людина вже може орієнтуватись. Але коли людина
як пішохід, або їде на велосипеді без ніяких пізнавальних знаків, без ніяких вогнів - це смертники.
Вони самі наражають своє життя на небезпеку і також водіїв, тому що це дуже небезпечно. Є
такі моменти, коли ти не бачиш, машина рухається швидко в темноті, а він думає, що він
видимий. Це якраз найбільша проблема, що пішоходи не розуміють, що їх водії не бачать. Тут
водій несе подвійну відповідальність: і за себе, і за машину, і за безпеку, і за безпеку тих, хто
виходить на проїжджу частину, не розуміючи, що вони на проїжджій частині (жінка, 44 роки)

-

поведінка на дорозі як учасника з найвищим пріоритетом
коли вона вже наймолодшу Христинку вчила, то (це вже тато зізнався-він чув) казала, що ти
коли на пішохідному переході, то тебе всі мають пропустити. Я колись мала пасажира, і він був
трохи випивши, і я забирала дочку його із садочка, і він каже, що я свою дочку вчу вже такими
словами, що я вже казала: «Не дивись на перехід, не дивись на світлофор, це тебе не врятує.
Дивися, чи машин немає”. (жінка, 44 роки)

-

неповага до інших учасників дорожнього руху, невизнання їхніх пріоритетів
візитна картка Франківська – це те, як люди переходять проїжджу частину. Ну, так можна
гуляти в парку чи по тротуару, де я тобі слова не скажу, як ти ідеш. Але коли ти виходиш на
проїжджу частину з таким прогулочним кроком і навіть не дивишся (чи в телефоні), то це
дуже безвідповідально з боку цих людей. Потім ці люди будуть шукати винних. (жінка, 44 роки)

-

неуважність через користування телефоном
і це проблема не тільки водії, це проблема пішоходів. Він бачить, що світить зелене, він собі йде
з телефоном і навіть не бачить. Водій собі пише, він собі. Це проблема обох. (чоловік, 29 років)
пішоходи зазвичай йдуть, дивляться в телефон, і не дивляться по сторонах (чоловік, 54 роки)

-

перетин дороги в недозволених місцях
Я людину навіть не на пішохідному пропущу краще. Оці телефони…Поліція хай би тоже на це
звернула увагу. От перешла пішохідний перехід з телефоном-штраф. Хай Франківськ це перше
впровадить. (чоловік, 57 років)

-

порушення чи незнання правил дорожнього руху
Велосипедисти їдуть так як вони хочуть, і пішоходи так само ходять. Це від незнання. (чоловік,
29 років)

-

раптове вибігання на дорогу, перебігання дороги
Не бігти через пішохідний! Я бігла собі в останню секунду, або просто переходила, якщо не
регульований, тепер ніколи, бо я знаю, що якщо хтось біжить, ти його можеш не побачити або
може щось статися. Я була свідком, була пробка де Космос, на пішохідному, дівчина бігла, її
водій не побачив і збив, не сильно, вона просто впала, бо був удар, підвелася і зрозуміла, що
неправильно зробила. (жінка, 22 роки)

Досвід водіння змінює культуру поведінки людини в якості пішохода:
Я бачу, якщо людина була хоча б на пасажирському сидінні і вона знає зі сторони водія, де
пішохід допускає помилки (жінка. 44 роки)
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Той хто сідає за кермо, вже не переходить дорогу як раніше. (жінка, 44 роки)
Я стала довше стояти на пішохідному переході, щоб пропустити машини, і поки машина сама
не зупиниться, щоб мене пропустити. (жінка, 22 роки)

Щодо поведінки велосипедистів, зауваження майже такі самі:
- Часті порушення правил через відсутність необхідності навчання та отримання дозволу
на водіння
так, з 14 років ти можеш отримати картку велосипедиста.Без неї взагалі заборонено керувати
велосипедом. Вам потрібно мати посвідчення водія, категорію, яка покриває велосипедиста. У
Варшаві є картка роверова, він має право рухатися по дорозі, але він має бути в жилеті, шолом
має бути обов'язково. В нас на жаль....Зараз є трохи зміни в законодавстві, тобто
велосипедисти мають мати світловідбиваючі, якщо рухаються по смузі транспортних засобів.
Також вони стараються проскочити, нечемні на дорозі. (чоловік, 36 років)

-

Неможливість притягнути їх до відповідальності через відсутність розпізнавальних
знаків і складність переслідування
Вони грубо порушують. Є спеціальна картка роверова в Польщі - посвідчення для
велосипедиста, яку ти маєш отримати в поліції. Ти маєш пройти навчання, здати іспит та
отримати цю картку на дозвіл їзди. В нас цього немає. Донедавна можна було їздити без
шолома, без номерних знаків на мопеді. Колись, при радянській владі, всі велосипеди мали номерні
знаки. (чоловік, 54 роки)

-

Неповага до інших учасників дорожнього руху
А люди не думають про інших, велосипедисти особливо, вони вважають, що вони мають право.
І це досить обідно, коли людина не розуміючи, що вона робить, яку вона небезпеку несе в собі і
такі дозволяє собі маневри на проїжджій частині, а потім на когось нарікає, що мене збили. Це
вже треба нагло так їздити вже, бо ніхто не хоче спричинити і собі, і людям. Тому водії більш
відповідальні, ніж велосипедисти і пішоходи. Це факт. (жінка. 44 роки)

-

Погана видимість велосипедистів в темний час доби
Я неодноразово казав, що у період, коли починає темніти, коли без світла, і ще нічого не дає і зі
світлом, так-от, велика небезпека є від хлопців з «Глово», що возять піцци чи вечері у тих
рюкзаках. Є такі велосипеди, що нема на них навіть не те що катафотів, а взагалі чогось, що б
блимало. Нічого немає і вони так їздять. Думаю, на це варто звернути увагу тим власникам, на
яких вони працюють. Тобто, техогляд той велосипедист має пройти зі своїм велосипедом. А то
ж вони їздять собі без знаків. Як ще мигає, то таке ще. (чоловік, 57 років)

-

Раптовий виїзд на про їжджу частину, рух в усіх зонах (тротуар, проїжджа частина)
Може, вони й не дуже винуваті, бо мала би бути велосипедна доріжка. А вони їздять і на
тротуарі, і вискакують з тротуару. Це дуже велика проблема. (чоловік, 57 років)

Частково, аварійність за участі велосипедистів – це наслідок поганої велоінфраструкутри
(відсутності повноцінної мережі велодоріжок):
по-перше, велосипедисти не знають ПДР. Можуть не помітити, тим більше приватники, вони
летять по смузі руху велосипедистів. (чоловік, 54 роки)
А на рахунок велосипедистів я не знаю. Я вже думав, що якщо десь є прямий ефір по
телебаченню «Галичина», то дзвонити і казати хай у цьому напрямку щось роблять, тому що
проблема дуже велика (чоловік, 57 років)
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Стереотипне ставлення до окремих учасників дорожнього руху
Ми не ідентифікували в ході дослідження стереотипного ставлення щодо окремих категорій
водіїв (новачки, жінки та ін.), всі водії висловлювались толерантно про інших водіїв. Ми
помітили лише ознаки стереотипів в ситуаціях, які не мають прямого відношення до ситуацій
на дорогах:
Ну, і він так почав розповідати, що коли він своїй жінці дає машину і очікує на неї вдома, то
коли чує як на вулиці люки гримлять, то вже знає, що це його жінка повертається. Я
запропонувала йому записатися до нього на курси, щоб він навчив, як треба. І тут він замовчав.
(жінка. 44 роки)
в нас ще є атавізми з Радянського Союзу, де потрібно вивчати будову двигуна. Це нікому зараз
не потрібно, бо є шиномонтаж. Які колеса, які автошини можна ставити. Навіщо для жінки
ця інформація? (чоловік, 54 роки)

Посилання на іноземні норми, згадані респондентами
що спонукають не порушувати окремі правила або покращують ситуацію на дорозі

-

Повороти направо
Мені подобається європейська модель, всі праві повороти є дозволені, якщо ти не
перешкоджаєш учасникам дорожнього руху (чоловік, 36 років)

-

Програма навчання в автошколі
В нас ще є атавізми з Радянського Союзу, де потрібно вивчати будову двигуна. Це нікому зараз
не потрібно, бо є шиномонтаж. Які колеса, які автошини можна ставити. Навіщо для жінки
ця інформація? Мені розповідали про Штати, там 70 % програми адаптовано і немає таких
закручених питань. Тобто всі знання зосереджені на тому, щоб вона могла керувати ТЗ.
Потрібно привести нашу програму у відповідність з цивілізованими країнами. (чоловік, 54 роки)

-

Дозвіл на їзду на велосипеді
так, з 14 років ти можеш отримати картку велосипедиста.Без неї взагалі заборонено керувати
велосипедом. Вам потрібно мати посвідчення водія, категорію, яка покриває велосипедиста. У
Варшаві є картка роверова, він має право рухатися по дорозі, але він має бути в жилеті, шолом
має бути обов'язково. В нас на жаль....Зараз є трохи зміни в законодавстві, тобто
велосипедисти мають мати світловідбиваючі, якщо рухаються по смузі транспортних засобів.
(чоловік, 36 років)

-

Користування мобільним телефоном за кермом
В Литві заборонено тримати телефон навіть пішоходу на пішоходному переході. (чоловік, 54
роки)
Навчання проводили канадці та американці, це тоді тільки запустилася патрульна поліція. Вони
нам розповідали, що за результатами дослідження більшість ДТП стається через телефон.
(чоловік, 29 років)
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За кордоном вже не мають права навіть підняти трубку, якщо ти їдеш на велосипеді [і говориш
по телефону], тебе можуть спокійно оштрафувати (чоловік, 27 років)

-

Користування ременем безпеки
От подружка із Франції казала, що 50 євро треба заплатити. І якщо не пристебнутий ти як
пасажир, то платиш ти, а якщо не пристебнутий водій, то платить він. (жінка, 44 роки)
Знайома в США, їхала туди, вона тут водила, там не мала досвіду і відповідно здавала на
водійське посвідчення і розказувала випадок, що вона сідає, заводить, а інструктор каже:
Виходь. Вона: Що сталося? Не пристебнулася. Тобто людина тільки до ключа, він каже: Все,
ти не здала, прийдеш на перездачу. Тобто до чого я веду: там настільки це за замовчуванням.
(чоловік, 28 років)

-

Обмеження щодо руху за знаками на нічний час
Була ситуація. Кінець вулиці Сорохтея, це якраз той плацдарм, який ми обговорюємо. На
Сорохтея до ВелМарту наліво повернути по знаку не можна. Там стоїть стрілочка «тільки
направо». Тому, щоб поїхати в місто, треба виїхати, проїхати 2-3 метри, поїхати на парковку
до ВелМарту і знову ж таки, по парковці виїхати. Цієї схеми руху притримуються люди
протягом дня, бо там такий потік, що проти шерсті не поїдеш. Але в нічний час, близько 22.00,
ти нікому не заважаєш, бо автомобілів немає, я як я кажу, що в нічний час не всі знаки діють,
тому так само як світлофори відключаються на ніч, щоб не заважати водіям… (жінка, 44
роки)

-

Контроль перевищення швидкості
В Коломиї зробили дуже гарно, над кожним пішоходом світиться червона лампа і відзеркалює,
ти думаєш, що це світлофор і одразу скидаєш швидкість. На Івасюка стоять, але це жовтий.
(Андрій, 36 років)
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Рекомендації
Департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради:
Щодо району Європейської площі:
-

-

-

Нанести розмітку на кільці Європейської площі для впорядкування
рядності —
це зменшить кількість бокових зіткнень.
Розглянути нанесення розмітки за типом турбокільця - – це особливий тип
кругового руху, що передбачає вибір необхідної смуги для потрібного напрямку ще
до входу на кільце. На самому ж кільці смуги розмічені не колами, а рукавами
спіралі, які одразу направляють на потрібний напрямок.
Переглянути розташування дорожніх елементів на ділянці вул.Коновальця (від
обласної дитячої лікарні до зупинки біля Велмарту): пішохідні переходи, зупинки,
парковки з огляду на їх безпечне розташування стосовно одна одної, концентрації їх
розміщення задля зниження вірогідності наїзду на пішоходів та зменшення стресу
водіїв.
Встановити освітлення та світлофор на вимогу (рекомендовано — надземний
перехід) на пішохідних переходах біля ВелМарту — вказані переходи небезпечні
через великий ризик наїзду на пішоходів через високу концентрацію транспорту.
Облаштувати заїзні кишені для зупинки громадського та приватного транспорту.
Встановити заборонний знак повороту на вул.Сорохтея з напрямку руху до центра
міста

Щодо міста в цілому:
-

-

Впорядкувати паркування в місті, збудувавши підземні\надземні паркінги, в тому
числі — перед заїздом в центр міста з усіх сторін.
Слідкувати за станом дорожнього покриття, під час ремонту враховувати перепад
дорожнього покриття в місцях розташування люків.
Слідкувати за станом розмітки — водії легше орієнтуються по розмітці, ніж за
знаками.
Провести аудит транспортних потоків з комплексів новобудов та торговельних
центрів на кшталт “Рівер Парку” чи “Епіцентру” на предмет зручності виїзду в
різних напрямках — якщо дозволений виїзд пов’язаний зі значними витратами часу,
то це спонукає водіїв порушувати.
Працювати над виявленням стихійних пішохідних переходів та їх “узаконенням”
там, де це можливо.
Зробити регульованими перехрестя з великим скупченням автомобілів (наприклад,
вул.Довга-Північний бульвар).
Слідкувати за доступністю переходів для маломобільних груп (безбар’єрність,
відсутність ям, інтервал світлофора).
Ліквідувати паралельне паркування на вузьких вулицях.
Розвивати мережу велодоріжок.

Службі автомобільних доріг в Івано-Франківській області:
- Відремонтувати дорожнє покриття автошляху Н09 в межах смт.Лисець.
- Встановити світлофор чи інші засоби обмеження швидкості в районі Лисецької ЗОШ
(смт.Лисець, вул.Січових Стрільців, 50).
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-

Встановити освітлення пішохідних переходів в межах смт.Лисець.
Встановити прибори заміру швидкості або червону підсвітку на пішохідному переході
задля зниження швидкості руху транзитного транспорту.

Лисецькій селищній раді
- Відремонтувати тротуари вздовж вул.Січових Стрільців
Інституціям громадянського суспільства, відділів зв’язків з громадськістю релевантних
муніципальних установ, поліції:
- Провадити інформаційні кампанії щодо доцільності користування ременем безпеки та
наслідками нехтування цим правилом, оскільки рівень користування ременями є дуже
низьким по Україні, в той час як ремень рятує життя в 50% ДТП.
- Провадити інформаційні кампанії щодо норм алкоголю в крові, дозволеному при керуванні
авто.
- Провадити інформаційні кампанії щодо користування мобільним телефоном за кермом як
однієї з основних причин ДТП
- Провадити інформаційні кампанії з дотримання правил перевезення дітей.
- Провадити кампанії з покращення видимості учасників дорожнього руху в темний час
доби.
- Приділяти увагу навчанню обов’язків і відповідальності пішоходів та велосипедистів
згідно ПДР
- Демонстрація пішоходам “картини” досвіду водія
Депутатам ВРУ, Головному сервісному центру МВС:
- Посилити відповідальність за керування авто в стані алкогольного сп’яніння запровадження кримінальної відповідальності, вилучення прав і авто
- Вдосконалити судову систему, яка б унеможливлювала ухиляння від відповідальності за
керування в стані алкогольного сп’яніння, забезпечити невідворотність покарання
- Заборонити користування мобільним телефоном, паління за кермом
- Звернути увагу на розгляд зниження віку, з якого можна керувати транспортними засобами
- Розглянути запозичення іноземного досвіду з запровадження обов’язкового навчання та
носіння засобів захисту для велосипедистів
- Проаналізувати іноземний досвід по дозволу поворотів направо на червоне світло
- Переглянути навчальну програму в автошколах, її осучаснення (фокус на правилах, не на
будові автомобіля чи виконанні обслуговування автомобіля, яке зараз виконується
практично повністю спеціалізованими сервісами (наприклад, шиномонтаж))
- Електроскутери, електросамокати - віднести до ТЗ
Управлінню Патрульної поліції в Івано-Франківській області:
- Сприяти збільшенню виявлення порушень з розмов по мобільному телефону за кермом
- Слідкувати за дотриманням правил пересування велосипедистами (виїзди з тротуару на
дорогу, проїзд перехресть, пішохідних переходів та ін.)
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