
Правила безпеки

дорожнього руху під

час літніх канікул



Любі діти, під час перебування на вулиці ви є учасниками дорожнього руху. Тому важливою частиною

інструктажу є ознайомлення вас з правами та обов’язками пішоходів відповідно до Правил дорожнього

руху України. Особливу небезпеку для вас становить перехід через дорогу — неуважність може коштувати

життя. Тому : слід користуватися наземними та підземними пішохідними переходами, а в разі їх

відсутності — переходити на перехрестях вулиць і доріг, дочекавшись відсутності транспортних засобів

у полі зору не можна переходити дорогу без відповідного сигналу світлофора небезпечно виходити на

дорогу з-за перешкоди, яка обмежує видимість і пішоходові, і водієві вулицю найліпше переходити в гурті

пішоходів вибігати на проїжджу частину дороги чи влаштовувати на ній ігри заборонено за відсутності

пішохідних доріжок чи тротуарів або за межами населеного пункту рухатися вздовж дороги необхідно

узбіччям, назустріч руху транспортних засобів.



■ Правила користування велосипедом: 
рухатися дорогою (вулицею) на 
велосипеді дозволено лише особам, які
досягли 14 років на велосипеді
заборонено рухатися тротуарами або
пішохідними доріжками та перевозити
пасажирів велосипед має бути 
обладнаний ліхтарями для руху
в темний час доби та в умовах
недостатньої освітленості звуковий
сигнал і гальма обов’язково мають бути 
справними велосипедисти, рухаючись
групами, повинні їхати одне за одним, 
щоб не заважати іншим учасникам
дорожнього руху перевозити вантажі на 
велосипеді можна лише за умови, що це
не створює перешкод для інших
учасників дорожнього руху.



Безпека у залізничному транспорті

Під час канікул діти, частіше з батьками, а іноді самостійно, навідують родичів з інших міст

і сіл. Тому: переходити через колії необхідно лише по спеціально влаштованих переходах,

освітлених у темний час доби у жодному разі не можна для переходу через колію підлазити під

вагони, якщо потяг зупинився на місці переходу. Якщо необхідно пропустити потяг, слід чекати

осторонь, на безпечній відстані від найближчої колії уздовж колії можна проходити лише узбіччям.

Заборонено прямувати безпосередньо по колії, бігти платформою вздовж потяга, що прибуває чи

відходить. Підходити до вагона можна лише після повної зупинки потяга підніматися на дах

рухомого складу поїзда категорично заборонено посадку у вагон та вихід із нього можна

здійснювати лише з боку перону. Слід бути максимально обережним, аби не спіткнутися й не

впасти між посадковим майданчиком вагона та платформою на ходу потяга не можна відкривати

зовнішні двері тамбурів, стояти на підніжках і перехідних майданчиках. Якщо у вагоні відчинене

вікно, не можна з нього висовуватися. Під час зупинок потяга на перегонах не можна виходити

з вагонів у разі екстреної евакуації людей із вагона необхідно зберігати спокій. Виходячи, із собою

брати лише документи, гроші та предмети першої необхідності. За потреби слід допомагати

в евакуації молодшим дітям, літнім людям, інвалідам тощо під час виходу через бокові двері

й аварійні виходи, слід бути обережним, аби не потрапити під зустрічний потяг.



Пішоходам, що пересуваються біля залізничних об’єктів, забороняється:
1. Ходити по залізничних коліях.
2. Переходити і перебігати через залізничні колії перед потягом (або локомотивом, вагоном, дрезиною тощо), 
що наближається, якщо до нього залишається менше ніж 400 метрів.
3. Переходити колію відразу після проходу потяга (або локомотива, вагона, дрезини тощо), не впевнившись, що
по сусідніх коліях не пересувається рухомий склад.
4. Переходити залізничні переїзди при закритому положенні шлагбаума або при червоному світлі світлофора
переїзної сигналізації.
5. На станціях і перонах пролізати під вагонами і перелізати через автозчепи для переходу через колію.
6. Проходити вздовж залізничної колії ближче п’яти метрів від крайньої рейки.
7. Проходити по залізничних мостах і тунелях, не обладнаних спеціальними настилами для проходу пішоходів.
8. Пролізати під закритим шлагбаумом на залізничному переїзді, а також виходити на переїзд, коли шлагбаум 
починає закриватися.
9. На електрифікованих лініях підніматися на опори, а також торкатись до металевих проводів заземлення, які
ідуть від опори до рейки.
10. Наближатися до електропроводу, що лежить на землі, ближче ніж на 10 метрів.
11. Підніматися на дах потягів, локомотивів, вагонів тощо.
12. Класти на рейки залізничної колії будь – які предмети.
13. Підходити ближче ніж на 0,5 метра до краю платформи після оголошення про подачу або прибуття потяга 
до його повної зупинки.



Пасажирам залізничного транспорту забороняється:

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

2. Заходити у вагон та виходити з вагона під час руху потяга.

3. Висуватися із вікон вагонів і дверей тамбурів під час руху потяга.

4. Стояти на підніжках і перехідних площадках, відчиняти двері вагонів під час руху потяга,

затримувати автоматичні двері вагонів під час їх зачинення та відчинення.

5. Проїжджати у вантажних потягах без спеціального дозволу.

6. Знаходитись в потязі у нетверезому стані.

7. Залишати дітей без нагляду на вокзалі та в потязі.

8. Провозити у вагонах легкозаймисті, шкідливі та вибухові речовини. Виходити із вагона на

міжколійя і знаходитись там під час руху потяга.

9. Стрибати з платформи на залізничні колії.

10. Проводити на пасажирських платформах рухомі ігри.

11. Бігти по платформі поруч із вагоном потяга, що прибуває або відходить, а також перебувати

ближче ніж 2 метри від краю платформи під час проходу потяга без зупинки.

12. Підходити до вагона до повної зупинки потяга.

13. Без потреби самовільно зупиняти потяг.

14. Самостійно перевозити ручну поклажу засобами, які призначені для перевезення пошти або

багажу працівниками пошти та залізниці.

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

приміського потяга.



Пам’ятайте: дотримання

зазначених правил безпеки

вбереже Вас від травмування

при знаходженні на території

станцій, вокзалів, залізничних

перонах та проїзній частині!

Бережіть себе!!!


