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Інструкція з охорони праці №3 

для всіх учасників освітнього процесу  БДЕПФК 

при користуванні різними видами транспорту  

 

1. Правила безпеки  на  залізничному транспорті 

     1.     Громадяни,    які    порушують    Правила,    несуть відповідальність  згідно  з чинним 

законодавством України.  

 2. Правила безпеки для пішоходів  

     2.1. 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". 

     2.2. 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.   

     2.3.  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. 

     2.4. Наближаючись до залізничного переїзду, громадяни повинні уважно стежити за 

світловою  і  звуковою  сигналізацією,  а  також положенням  шлагбаумів.  Переходити  колії 

дозволяється тільки при відкритому шлагбаумі. 

     При відсутності  шлагбаума  (коли  переїзд  не  охороняється) перед переходом колії 

необхідно  впевнитись,  що  до  переїзду  не наближається поїзд (або локомотив, вагон, дрезина 

тощо).  

 Пішоходам забороняється: 

     2.5.  Ходити  по  залізничних коліях та наближатися до них на відстань  менше  п'яти  

метрів.   

     2.6. Переходити  і  перебігати  через  залізничні колії перед поїздом   (або   локомотивом, 

вагоном,   дрезиною   тощо),    що наближається, якщо до нього залишилося менше ніж 400 м.  

     2.7.   Переходити  колію  зразу  після  проходу  поїзда  (або локомотива,  вагона, дрезини тощо), 

не впевнившись, що по сусідніх коліях не пересувається рухомий склад.   

     2.8. Переходити та переїжджати залізничні колії при закритому положенні   шлагбаума  

або  при  червоному  світлі  світлофора  та  вуковому  сигналі  переїзної сигналізації.  

     2.9. На   станціях  і  перегонах  пролізати  під  вагонами  і перелізати через автозчепи для 

переходу через колію.  

     2.10. Проходити  по  залізничних   мостах   і   тунелях,   не обладнаних спеціальними 

настилами для проходу пішоходів.  



     2.11. Пролізати   під  закритим  шлагбаумом  на  залізничному переїзді,  а також виходити 

на  переїзд,  коли  шлагбаум  починає закриватися. 

     2.12. На електрифікованих  лініях  підніматися  на  опори,  а також  торкатись  до 

металевих проводів заземлення,  які ідуть від опори до рейки. 

     2.13. Наближатися  до  електропроводу,  що  лежить  на землі, ближче ніж на 10 метрів. 

     2.14.  Підніматися на дахи поїздів, локомотивів та вагонів, а також  на  конструкції  

мостів, освітлювальних вишок тощо. 

     2.15. Класти на рейки залізничної колії будь-які предмети. 

     2.16. Підходити ближче ніж на 0,5  метра  до  краю  платформи після  оголошення  про  

подачу  або прибуття поїзда до його повної  зупинки. 

     2.17.  Обходити вагони, що стоять на колії, на відстані менше п'яти  метрів  від  крайнього  

вагона.  

     2.18.  Проходити  між  розчепленими  вагонами,  що  стоять на  

колії,  якщо  відстань  між  ними  менше  десяти метрів.  

     2.19.  Сидіти на краю посадкової платформи, перону.  

     2.20. Знаходитись на об'єктах залізничного транспорту в стані  

алкогольного  сп'яніння.  

     2.21.  Ставити  особисті  речі  на  краю  платформи,  перону.  

3. Правила безпеки пасажирів 

     3.1. Підніматися  у  вагон і виходити  з  вагона дозволяється  

тільки після повної зупинки поїзда. 

     3.2. Посадку  пасажирів у вагон і вихід їх з вагона необхідно проводити тільки з боку 

перонів або посадочних платформ. 

     3.3. Виходити  із  вагона  під  час  зупинки  можна  тільки з  

дозволу провідника. 

Пасажирам забороняється:  

     3.4. Проїжджати на  дахах,  підніжках,  перехідних  площадках вагонів.  

     3.5. Заходити  у  вагон  і  виходити  з  вагона  під час руху поїзда. 

     3.6.  Висуватися  з  вікон  вагонів і дверей тамбурів під часруху поїздів та викидати сторонні 

предмети (пляшки, пакети тощо) звікон і дверей вагонів. 

     3.7.  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.   

     3.9. Знаходитись в потязі у нетверезому стані. 

     3.10.  Залишати  дітей  без  нагляду  дорослих  на  вокзалах, пасажирських  платформах  та  

в  поїздах.   

     3.11. Провозити у вагонах легкозаймисті,  шкідливі і вибухові речовини. 

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

     3.13. Стрибати з платформи на залізничні колії. 

     3.14. Проводити на пасажирських платформах рухомі ігри. 

     3.15. Палити  у  вагонах (в тому числі в тамбурах) приміських поїздів,  а також у  

непередбачених  для  паління  місцях  вагонів пасажирських поїздів. 

     3.16. 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. 

     3.17. Підходити до вагона до повної зупинки поїзда. 

     3.18. Без потреби самовільно зупиняти поїзд. 

     3.20. Розміщувати ручну поклажу в тамбурах  вагона,  коридорі салону, проходах купе та 

в проході вагона приміського поїзда. 

     3.21.  Забруднювати  тамбури,  засмічувати підлогу та сидіння вагонів. 

     3.22. Демонтувати обладнання вагонів, псувати оббивку диванів та  сидінь.   

2. Правила безпечної поведінки в громадському транспорті. 



- У пізній час уникайте малолюдних зупинок. Очікуючи транспорт, стійте на добре 

освітленому місці поряд із людьми. 

- На зупинках не повертайтеся спиною до транспорту, що рухається; а коли машина 

наближається до зупинки, не намагайтеся стати в першому ряду нетерплячого натовпу  -  вас 

можуть виштовхнути під колеса. 

- Автобус і тролейбус обходьте позаду, трамвай  -  попереду, будь-який транспорт може 

закрити собою інший, який рухається позаду ще з більшою швидкістю. 

- Не спіть, коли транспорт рухається: небезпечно не стільки проґавити потрібну зупинку, 

скільки травмуватися при різкому гальмуванні або маневруванні. 

- Не притуляйтеся до дверей, уникайте їздити на сходинах і в проході. Якщо є можливість, 

користуйтеся проїзними квитками, це позбавить вас додаткового пересування салоном і не 

відволікатиме вашу увагу.    

- Пам'ятайте, що в громадському транспорті часто діють кишенькові злодії, а їх улюблені 

місця - у проході та біля дверей. Не задивляйтеся у вікно, якщо на підлозі стоїть ваша сумка, 

тримайте її при собі; притуліть речі до стінки, якщо ви стоїте.  

- Намагайтеся не сідати в порожні автобуси, тролейбуси, трамваї. А якщо ви єдиний пасажир і 

їдете пізно, то сідайте ближче до водія, не біля вікна, а біля проходу, тоді до вас незручно буде 

підсісти. Якщо у вагоні з'явився агресивний або розв'язний пасажир, відверніться від нього і не 

зустрічайтеся з ним поглядом. 

3.1 Правила поведінки пасажира в автомобілі. 

    Пасажир в автомобілі має поводитися так: 

-  посадку та висадку з легкового автомобіля слід здійснювати не на проїзній частині, а в 

спеціально відведених місцях або біля бордюру і лише після повної зупинки транспорту; 

найголовніше - не зі сторони руху транспорту; 

-  під час руху автомобіля не можна відволікати водія; чіпати ручки дверей; гратися гострими 

предметами; висовувати руки і голову у вікна автомобіля; 

-  треба обов'язково користуватися ременями безпеки. 

4.1. Безпека руху велосипедиста. 

Правила користування велосипедом: 

- велосипед має бути обладнаний світловідбивачами  -  спереду білого кольору, з боків - 

оранжевого, ззаду  -  червоного; 

Велосипедистові забороняється: 

-  рухатися по проїзній частині, коли поряд є велосипедна доріжка; 

-  рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках (крім дітей на дитячих велосипедах під 

наглядом дорослих); 

-  під час руху триматися за інший транспортний засіб; 

-  буксирувати велосипед; 

-  їздити, не тримаючись за кермо та знімати ноги з педалей; 

-  керувати велосипедом із несправним гальмом і звуковим сигналом, а також без освітлення 

у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. 

5. Правила дорожнього руху. 

5.1.  Правила безпеки при переході вулиці 

     Пішоходи, щоб не створювати аварійної ситуації на дорогах, мають переходити проїзну 

частину по переходах - підземних, надземних або наземних. При наземному переході необхідно 

подивитися ліворуч, а дійшовши до середини дороги,праворуч. 

5.2  Правила переходу дороги на перехрестях. 

     Перехрестям називається місце перетину вулиць. Воно є регульованим і нерегульованим. 

На регульованому перехресті рух транспорту упорядковується за допомогою регулювальника або 

світлофора. Переходити дорогу необхідно тільки на зелене світло світлофора. Якщо перехрестя 

регулюється регулювальником, то слід підкорятися його сигналам. Пішоходи не повинні 

затримуватися чи зупинятися на дорозі, переходити перехрестя по діагоналі. За відсутності і 



світлофора, і регулювальника перехрестя є нерегульованим. Переходити його слід біля знаку 

«Пішохідний перехід» або по дорожній розмітці «зебра». 

    5.4 Рух за сигналами регулювальника 

     Регулювання транспортного руху і пішоходів у необхідних випадках здійснюється 

регулювальниками. Всі учасники дорожнього руху зобов'язані керуватися сигналами 

регулювальника, навіть якщо вони суперечать сигналам світлофора, дорожнім знакам і розмітці на 

дорозі. 

6.1 Поведінка при ДТП. 

    Найбільш розповсюджені види ДТП - це наїзд на пішохода, зіткнення, перекидання 

автотранспорту. 

Існує декілька правил для тих, хто виявився свідком або учасником ДТП: 

-  за будь-яких обставин не залишати постраждалого без допомоги; 

-  негайно сповістити про пригоду поліції (це не обов'язково у разі відсутності жертв, а в 

учасників -  претензій одне до одного); 

-  намагатися максимально зберегти всі сліди пригоди; 

-  свідкам наїзду або аварії, після якої водій покинув місце пригоди, запам'ятати та записати 

номер, марку, колір і прикмети машини та водія, викликати «швидку допомогу», сповістити 

дорослих та працівників поліції. 

      Кращим засобом самозахисту від ДТП є виконання правил дорожнього руху. Досягти 

цього можна, завжди дотримуючись пішохідної дисципліни, а саме: 

-  не переходити дорогу на червоне світло незалежно від наявності на ній автомобілів; 

- не вибігати на проїзну частину з тротуару, можна лише спокійно зійти, попередньо 

оцінивши ситуацію; 

- ходити лише тротуарами, а якщо вони відсутні - по узбіччю, обов'язково повернувшись 

обличчям до транспорту, що рухається, - тоді не тільки водій бачитиме пішохода, а й пішохід - 

водія; 

- зібравшись переходити вулицю, спочатку подивитися ліворуч, а, дійшовши до середини,- 

праворуч; 

- на дорозі відстань до автомобіля залежить від швидкості, з якою той рухається, отже, 

навчіться розраховувати, коли до авто далеко, а коли - близько; при цьому пам'ятайте, що навіть 

при швидкості 60 км/год гальмовий шлях автомобіля буде довшим за 15 метрів. 

    Пам'ятайте, що причиною ДТП може стати не тільки наїзд автомобіля або мотоцикла, але 

й велосипеда. Нерідко саме велосипедисти є джерелом напруженості на вулицях, у дворах. Чітко 

визначте для себе межі території для прогулянок, вулиці переходьте тільки в групі з іншими 

пішоходами. 

У випадку необхідності телефонуйте: 

101  -  пожежна безпека 

102  -  поліція 

103 -  «Швидка допомога» 

Будьте уважними! Бережіть себе! 

_____________________________                  _______________       ______________________  

                   (посада розробника)                             (підпис)            (ім’я, прізвище)                                                                                                                                       

 

Узгоджено:  

 

Інспектор з охорони праці         ____________    _________________________  

                                      (підпис)                       (ім’я, прізвище)                                                                                                                                        

                                  

Уповноважена особа   ___________  Анастасія ГОРЧАК 

                                      (підпис)                    (ім’я, прізвище)                                                         

                                                                                  

 



 


