
 

 

 

 

 

 

 

Залізниця – це зона підвищеної небезпеки, причому  

з двох видів: наїзду рухомого складу і ураження електричним струмом високої напруги. Номінальна 

напруга в контактній мережі складає 27,5 тисяч вольт, а гальмівний шлях поїздів в середньому 

становить 600-800 метрів.  Пам’ятайте, що залізниця являється зоною підвищеної небезпеки і 

неможливо огородити тисячі кілометрів магістралі, як огороджуються промислові об’єкти.  

Основними причинами травмування громадян на залізниці залишається порушення ними правил 

безпеки на залізничному транспорті, зокрема: 

 перехід залізничних колій перед потягом, що наближається;  

 ходіння безпосередньо по коліях або близько до них (на відстані менше п’яти метрів до крайньої 

рейки);  

 знаходження надто близько від краю пасажирської платформи (менше, ніж півметра) під час 

проходження поїзда, ігнорування попереджувальних звукових та світлових сигналів залізничних 

переїздів; 

 особиста необережність пасажирів при посадці та висадці в вагони. 

Дотримуйтесь правил особистої безпеки при переході через залізничні колії та знаходження 

поблизу них: 

 Переходьте залізничні колії тільки у встановлених місцях (пішохідних мостах, переходах, тунелях, 

переїздах тощо). На станціях, де немає мостів і тунелів, переходьте залізничні колії у місцях, 

обладнаних спеціальними настилами, біля яких встановлені покажчики «Перехід через колії». 

  Перед тим, як увійти в небезпечну зону (ступити на колію), впевнитись у відсутності поїзда (або 

локомотива, вагона, дрезини тощо). 

 При наближенні поїзда до перону або платформи необхідно 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 пасажирів: 

 Підніматися у вагон і виходити з вагону тільки з боку перонів або посадочних платформ.  

 Виходити із вагону під час зупинки можна тільки з дозволу провідника. 



 

 

 

 Ходити по залізничних коліях та наближатися до 

них на відстань менше 5 метрів. 

 Переходити і перебігати через залізничні колії перед 

поїздом (або локомотивом, вагоном, дрезиною 

тощо), що наближається, якщо до нього залишилося 

менше ніж 400 м. 

 Переходити колію зразу після проходу поїзда (або 

локомотива, вагона, дрезини тощо), не 

впевнившись, що по сусідніх коліях не 

пересувається рухомий склад. 

 На станціях і перегонах пролізати під вагонами і перелізати через автозчепи для проходу через 

колію. 

 Проходити по залізничних мостах і тунелях, не обладнаних спеціальними настилами для проходу 

пішоходів. 

 Пролізати під закритим шлагбаумом на залізничному переїзді, а також виходити на переїзд, коли 

шлагбаум починає закриватися. 

 На електрифікованих лініях підніматися на опори, а також торкатись до металевих проводів 

заземлення, які ідуть від опори до рейки. 

 Підійматися на дахи поїздів, локомотивів та вагонів, а також конструкції мостів, освітлюваних 

вишок тощо. 

 Проїжджати на дахах, підніжках, перехідних площадках вагонів. 

 Заходити у вагон і виходити з вагона під час руху поїзду. 

 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. 

 Знаходитись в потязі у нетверезому стані. 

 Провозити у вагонах легкозаймисті, шкідливі і вибухові речовини. 

 Виходити із вагона на міжколійях і знаходитись там під час руху поїзда. 

 Стрибати з платформи на залізничні колії. 

 Проводити на пасажирських платформах рухомі ігри. 

 Палити у непередбачених для паління місцях вагонів 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. 
 

 

За посиланнями можна детальніше ознайомитись з Правилами 

безпеки громадян на залізничному транспорті України та 

Правилами поведінки громадян на залізничному транспорті 
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