
Безпека на залізниці



Статистика
Абсолютна більшість нещасних випадків
травмування сторонніх громадян, у тому 
числі зі смертельним наслідком, які
трапляються на залізниці, сталися в 
результаті порушення ними «Правил 
безпеки на залізничному транспорті
Україні» та «Правил поведінки громадян
на залізничному транспорті».

Серед яких найчастіше відбуваються
наступні: перехід залізничх колій у 
невстановлених місцях, ходіння по 
залізничних коліях, посадка і висадка під
час руху поїзда, переїзд залізничних
колій при закритому положенні
шлагбаума або при червоному світлі
світлофора та звуковому сигналі
переїзної сигналізації, та інші.



Статистика

Згідно статистичних даних, 
в Україні у I кварталі 2021 року 
сталося 7 нещасних випадків із 
травмуванням підлітків, 2 з них –
летальні. 



Селфі зі смертю



Хочеш уникнути небезпеки –
додержуйся правил безпеки

В Україні діють Правила безпеки 
громадян на залізничному 
транспорті України, затверджені 
наказом Мінтрансу від 19.02.1998 
року №54, зареєстровані у Мін’юсті 
24.03.1998 року за №193/2633 
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/sho
w/z0193-98#Text).

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0193-98#Text


Вимоги щодо безпеки громадян при користуванні послугами 
залізничного транспорту, знаходженні на 

території та об'єктах залізничного транспорту

Правила безпеки пасажирів
- Підніматися у вагон і виходити з 
вагона дозволяється тільки після 
повної зупинки поїзда.
- Посадку пасажирів у вагон і вихід 
їх з вагона необхідно проводити 
тільки з боку перонів або 
посадочних платформ. 
- Дітей під час посадки у вагон і 
висадки із вагона слід тримати за 
руку або на руках.
- Виходити із вагона під час 
зупинки можна тільки з дозволу 
провідника.



ПАСАЖИРАМ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

- Проїжджати на дахах, підніжках, перехідних 
площадках вагонів.
- Заходити у вагон і виходити з вагона під час 
руху поїзда.
- Висуватися з вікон вагонів і дверей тамбурів 
під час руху поїздів та викидати сторонні 
предмети (пляшки, пакети тощо) з вікон і 
дверей вагонів.

- Стояти на підніжках і перехідних площадках вагонів, самостійно 
відчиняти двері вагонів під час руху та на стоянці поїзда, затримувати 
автоматичні двері вагонів під час їх зачинення та відчинення.
- Проїжджати у вантажних поїздах без спеціального дозволу.
- Знаходитись в потязі у нетверезому стані.
- Залишати дітей без нагляду дорослих на вокзалах, 
пасажирських платформах та в поїздах.
- Провозити у вагонах легкозаймисті, шкідливі і вибухові речовини.



ПАСАЖИРАМ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

- Виходити із вагона на міжколійя і знаходитись там 
під час руху поїзда.
- Стрибати з платформи на залізничні колії.
- Проводити на пасажирських платформах рухомі 
ігри.
- Палити у вагонах (в тому числі в тамбурах) 
приміських поїздів, а також у непередбачених для 
паління місцях вагонів пасажирських поїздів.

- Бігти по платформі поруч із вагоном поїзда, що прибуває або відходить, а 
також перебувати ближче ніж 2 метри від краю платформи під час проходу 
поїзда без зупинки.
- Підходити до вагона до повної зупинки поїзда.
- Без потреби самовільно зупиняти поїзд.
- Розміщувати ручну поклажу в тамбурах вагона, коридорі салону, проходах 
купе та в проході вагона приміського поїзда.
- Забруднювати тамбури, засмічувати підлогу та сидіння вагонів.
- Демонтувати обладнання вагонів, псувати оббивку диванів та сидінь.



Правила безпеки для пішоходів:

1. Пішоходам дозволяється переходити залізничні колії 
тільки у встановлених місцях (пішохідні мости, 
переходи, тунелі, переїзди тощо).
На станціях, де немає мостів і тунелів, громадянам належить 
переходити залізничні колії у місцях, обладнаних 
спеціальними настилами, біля яких встановлені покажчики 
"Перехід через колії".
2. Перед тим, як увійти в небезпечну зону (ступити на 
колію), потрібно впевнитись у відсутності поїзда (або 
локомотива, вагона, дрезини тощо).
При наближенні поїзда до перону або платформи громадяни 
повинні стежити за звуковими сигналами, що подаються з 
локомотива, моторвагонного рухомого складу та іншого 
спеціального самохідного рухомого складу, уважно 
слухати оповіщення, що передаються по гучномовному 
зв'язку.



Правила безпеки для пішоходів:
3. При наближенні поїзда (або локомотива, вагона, дрезини тощо) треба 
зупинитись поза межами небезпечної зони, пропустити його і, впевнившись 
у відсутності рухомого складу, що пересувається по сусідніх коліях, почати 
перехід.

4. Наближаючись до 
залізничного переїзду, 
громадяни повинні уважно 
стежити за світловою і 
звуковою сигналізацією, 
а також 
положенням шлагбаумів. 
Переходити колії 
дозволяється тільки при 
відкритому шлагбаумі.



Правила безпеки для пішоходів:

При відсутності шлагбаума (коли переїзд 
не охороняється) перед переходом колії 
необхідно впевнитись, що до переїзду 
не наближається поїзд (або локомотив, 
вагон, дрезина тощо).





ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!!!

На станціях і перегонах пролізати під вагонами і
перелізати через автозчепи для переходу через
колію.
Проходити вздовж залізничної колії ближче п'яти
метрів від крайньої рейки.
Наближатися до електропроводу, що лежить на
землі, ближче ніж на 10 метрів.
Класти на рейки залізничної колії будь-які
предмети.





Бережіть своє життя!

Інформацію підготовили викладачі 
кафедри БЖД та ФВ 


