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Викладачам і учням автошкіл

УВАГА! АКЦІЯ!
У разі придбання товару з каталога
надається знижка.
Сума закупівлі, грн
Знижка, %

500
1000
2000
5
15
25

Кількість

* Витрати на доставку сплачуються за тарифами перевізника при отриманні замовлення.
** Поля для обов’язкового заповнення.

**ОРГАНІЗАЦІЯ / ПРИВАТНА ОСОБА
**КОНТАКТНА ОСОБА
**телефон
**місто
**відділення Нової пошти №
Код товару
Найменування

КУПОН ЗАМОВЛЕННЯ

3. Отримайте замовлення у
найближчого до Вас перевізника.*
Термін доставки замовлення —
до 7 днів після оплати.
Ціни, вказані у каталозі, діють
до 01.06.2021.

Як придбати книги

Бібліотека
автомобіліста

1. Виберіть з каталога книги, які вас зацікавили.
2. Зробіть замовлення зручним для вас способом:
за телефоном: (044) 537-29-20
по факсу: (044) 407-22-75
електронною поштою: info@ariy.com.ua
поштою: 03148, м. Київ-148, просп. Леся Курбаса 2-Б, а/с 24;
на сайті: www.ariy.com.ua

АРIЙ
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Правила розробленi колективом
авторiв ЦБДР та АС при МВС України

Правила дорожнього руху:

Відповідає офіційному тексту
У цьому виданні регламентовано
порядок дорожнього руху на території
України, затверджений постановою
Кабінету Міністрів України № 1306 від
10 жовтня 2001 року з урахуванням
усіх останніх змін.
Обкладинка м’яка, 48 с.,
формат 145х200 мм

Код 39359 (укр)

00
10грн

З. Д. Дерех, Ю. Є. Заворицький
Ілюстровані Правила дорожнього руху України
У посібнику продемонстровано понад 1200 дорожніх
ситуацій, а також дорожніх знаків і розмітки, які дають
можливість легко засвоїти вимоги Правил.
Обкладинка м’яка, 120 с.,
формат 205х260 мм
Схвалено Міністерством освіти і науки України
(Лист № 21.1/12-Г-597 від 22.08.2017)
Код 36613 (укр)

Код 33157 (рос)

00
55грн

Код 7587 (рос)

З. Д. Дерех, Ю. Є. Заворицький
Правила дорожнього руху України
з ілюстраціями основних положень
Правила дорожнього руху є нормативним
документом, який регламентує порядок
руху на вулицях і дорогах України. Знання
положень Правил допоможе кожному
учаснику дорожнього руху безпечно рухатися
та правильно орієнтуватися в ситуаціях, що
виникають на дорозі майже щодня.
Положення, що потребують додаткових
пояснень, проілюстровані рисунками та
схемами. Усі останні зміни в Правилах, внесені
постановами Кабінету Міністрів України,
враховано та виділено.
Книга призначена для всіх
учасників дорожнього руху.

25грн

00

Обкладинка м’яка, 72 с.,
формат 145х200 мм

З. Д. Дерех, В. Ф. Душник,
Ю. Є. Заворицький
Правила дорожнього руху
з коментарями та ілюстраціями
Книга являє собою офіційний текст Правил дорожнього руху, доповнений докладними коментарями,
роз’ясненнями та кольоровими ілюстраціями, які
відображають реальні дорожні ситуації.
Обкладинка м’яка, 176 с.,
формат 205х260 мм
Код 44264 (укр)

Код 44263 (рос)
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Код 39487 (укр)
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З. Д. Дерех, Ю. Є. Заворицький
Курс підготовки водія.
Правила проїзду перехресть
У посібнику наведено класифікацію перехресть, викладено порядок в’їзду на
них і техніку проїзду всіх типів перехресть відповідно до вимог Правил і безпеки дорожнього руху. Він призначений для поглибленого вивчення теми
«Проїзд перехресть» Правил дорожнього руху, передбаченої програмою підготовки водіїв транспортних засобів та затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 229 від 02.03.2010 р. «Про затвердження Типової навчальної
програми підготовки та перепідготовки водіїв транспортних засобів».
Книга стане у нагоді слухачам закладів із підготовки водіїв (автошкіл) на право керування транспортними засобами усіх категорій, викладачам курсів як
додатковий ілюстративний матеріал на заняттях, а також усім учасникам дорожнього руху.
Обкладинка м’яка, 104 с., формат 145х200 мм

Код 47337

00
69грн

З. Д. Дерех, Ю. Є. Заворицький
Курс підготовки водія. Дорожні знаки
У книзі докладно розглянуто тему «Дорожні знаки» за розділом «Правила дорожнього руху», вивчення якої передбачено навчальною програмою підготовки та перепідготовки водіїв. За допомогою рисунків та фотографій реальних
дорожніх ситуацій проілюстровано застосування дорожніх знаків, передбачених Правилами дорожнього руху і вимогами ДСТУ 4100-2002 «Знаки дорожні.
Загальні технічні умови. Правила застосування». Висвітлено порядок дій учасників дорожнього руху (водіїв та пішоходів) та наведено рекомендації, які
допоможуть майбутнім водіям безпечно керувати транспортним засобом.
Призначена для студентів навчальних закладів та слухачів автошкіл, а також
усіх, хто самостійно прагне засвоїти теоретичний курс Правил дорожнього
руху та успішно скласти іспити в сервісних центрах МВС України на право
керування транспортними засобами.

У посібнику розглянуто 200 дорожніх ситуацій, за яких певні
дії учасників руху можуть призвести до виникнення небезпечної ситуації, а часом навіть і до дорожньо-транспортної пригоди.
Запропоновані до розгляду ситуації — лише незначна частина з великої кількості можливих. Читач довідається, як діяти в
небезпечних ситуаціях під час перестроювання, обгону, зупинки; як чинити, коли на дорозі з’являються діти, пішоходи
та велосипедисти; як безпечно проїжджати зупинки громадського транспорту, перехрестя тощо.
Призначений для всіх учасників дорожнього руху.

Обкладинка м’яка, 64 с., формат 145х200 мм

Код 47001 (укр)
Код 47008 (рос)

Код 47623

(044)537�29�20

З. Д. Дерех,
Ю. Є. Заворицький
Небезпечні ситуації
на дорозі.
Як їх уникнути: практичні поради водіям

(044)407�22�75

00
19 грн

03148, Київ-148,
просп. Леся Курбаса 2-Б, а/с 24

Обкладинка м’яка, 72 с., формат 140х200 мм
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З. Д. Дерех, Ю. Є. Заворицький
Курс підготовки водія.
Медичне забезпечення
у запитаннях і відповідях
За європейськими стандартами та вимогами Головного сервісного центру МВС України до
теоретичного іспиту на право керування транспортними засобами, обов’язково 2 із 20 питань
стосуються надання першої домедичної допомоги потерпілим в автопригодах. Оскільки
у Правилах дорожнього руху наведено лише перелік дій водіїв, пасажирів і пішоходів у разі
їх участі у ДТП, автори цього посібника охопили широке коло питань щодо надання допомоги у разі різних видів травм потерпілих унаслідок ДТП, їхнього транспортування, надали докладні коментарі до правильних відповідей на екзаменаційні питання, що ставляться на теоретичному іспиті в сервісних центрах МВС, та поради лікарів із урахуванням сучасних
методик надання домедичної допомоги.
Книга адресована усім учасникам дорожнього руху, адже знання та вміння надавати першу допомогу до приїзду спеціалістів-медиків дають можливість збільшити
шанси потерпілого у разі отримання ним травм або навіть урятувати його життя.
Обкладинка м’яка, 48 с., формат 145х200 мм

Код 47617

(044)537�29�20

З. Д. Дерех, Ю. Є. Заворицький
Вчимося керувати автомобілем.
33 уроки
У посібнику у вигляді уроків розглянуто основи безпечного керування автомобілем.
Охоплено такі важливі питання, як правильна посадка в автомобіль, методи кермування,
виконання різних маневрів — повороту, розвороту, заїзду на стоянку, керування автомобілем за різних дорожніх ситуацій і за різних погодних умов.
Книга буде корисною для вивчення як новачкам (перед заняттями з практичного водіння
в автошколі), так і водіям із невеликим досвідом водіння, які прагнуть вдосконалити свої
навички керування автомобілем.
Призначена для широкого кола автолюбителів.
Обкладинка м’яка, 64 с., формат 165х235 мм
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(044)407�22�75

Код 32403 (укр)
Код 30506 (рос)

03148, Київ-148,
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З. Д. Дерех, Ю. Є. Заворицький
Білети для самопідготовки водіїв
категорій АВ. Готуємося до іспиту
в сервісному центрі МВС
До книги увійшли питання,
зміст яких відповідає винесеним
на теоретичний іспит у сервісних
центрах МВС України.
У цьому виданні у вигляді білетів подано
екзаменаційні питання для оцінки знань
кандидатів у водії транспортних засобів
категорій «А» і «В». Білети призначені для
перевірки знань Правил дорожнього руху,
будови транспортних засобів, основ безпечного керування транспортними засобами, першої долікарняної медичної допомоги потерпілим у ДТП і законодавчих актів,
що стосуються відповідальності за порушення Правил і безпеки дорожнього руху.
Книга містить 75 білетів по 20 запитань (як і на іспиті в ТСЦ МВС) для категорії «В» та додатково 10 білетів по 10 запитань для категорій «А1» і «А», а також таблицю правильних
відповідей.
Видання стане у нагоді слухачам навчальних закладів із підготовки та перепідготовки
водіїв, автошкіл, викладачам Правил і безпеки дорожнього руху, а також усім учасникам
дорожнього руху, хто прагне оцінити свої теоретичні знання.
Перелік питань розміщено на офіційному сайті ГСЦ МВС за посиланням:
https://hsc.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/BILETY_PDR_Kniga_2019.pdf.
Таблиці правильних відповідей ГСЦ МВС не оприлюднює.
Обкладинка м’яка, 176 с., формат 205х260 мм

Код 48426

143 грн

З. Д. Дерех,
Ю. Є. Заворицький
Тестові питання для кандидатів у водії транспортних засобів категорій «А1»,
«А», «C1», «C», «D1», «D», «BE», «C1E», «CE», «D1E», «DE» відповідно до вимог
Європейської Директиви. Білети
У книзі наведено набір питань у вигляді білетів, розроблених на основі
чинних Правил дорожнього руху, нормативних документів у галузі безпеки
дорожнього руху і дисциплін, що передбачені програмою підготовки за
спеціальністю «водій мото-, автотранспортного засобу».
Перелік теоретичних знань кандидатів у водії визначено Директивою
2006/126/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20.12.2006 р. про
посвідчення водія, якою уніфікуються
мінімальні вимоги до іспитів на право керування транспортними засобами, а також проектом Закону України
№ 5184 від 26.09.2016 р. «Про дорожній рух та його безпеку».
Білети, що містяться у книзі, можуть
бути використані для оцінювання
знань кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів залежно від категорії.
У кінці книги наведено таблицю правильних відповідей.
Обкладинка м’яка, 120 с.,
формат 200х260 мм

Код 47002

00

114 00
грн

Затверджено наказом Головного сервісного центру МВС України № 2
від 26.07.2019 р. для складання іспитів
на право керування транспортними засобами.
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З. Д. Дерех, Ю. Є. Заворицький
Тематичні запитання для перевірки знань Правил і безпеки дорожнього
руху, законодавства, основ надання першої медичної допомоги, складання
Європротоколу, етики та режимів праці й відпочинку водія, основ будови
й експлуатації ТЗ, його впливу на екологію

2021

У книзі містяться екзаменаційні питання для оцінки знань кандидатів у водії транспортних засобів, що
охоплюють усі положення Правил дорожнього руху, а також інших дисциплін з підготовки водіїв, передбачені програмою навчання. До книги увійшли питання щодо знань основ безпечного керування транспортними
засобами, першої долікарняної медичної допомоги потерпілим у ДТП і законодавчих актів, що стосуються
відповідальності за порушення Правил і безпеки дорожнього руху, страхування відповідальності власників
наземних транспортних засобів та складання Європротоколу.
Після запровадження Головним сервісним центром МВС України нової версії екзаменаційних питань
завдання цієї книги було перероблено, доопрацьовано та доповнено. У книзі враховано всі внесені зміни
до Правил дорожнього руху.
У кінці видання наведено таблицю кодів правильних відповідей з посиланнями на пункти Правил дорожнього руху або законодавчих актів України, на підставі яких слід обирати правильну відповідь.
Книга стане у нагоді викладачам і слухачам Правил і безпеки дорожнього руху закладів з підготовки та перепідготовки водіїв (автошкіл), а також усім учасникам дорожнього руху, хто прагне оцінити свої теоретичні
знання.
До книги увійшли питання, зміст яких відповідає винесеним на теоретичний іспит у
сервісних центрах МВС України. Такі питання у книзі позначені зірочкою.
Схвалено Міністерством освіти і науки України (Лист № 21.1/12-Г-595 від 22.08.2017)
Обкладинка м’яка, 272 с.,
формат 200х260 мм

Код 32404 (укр)
Код 46555 (рос)

(044)537�29�20

(044)407�22�75
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