
 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 
 

НАКАЗ 

29.12.2021                                                                                           №470-од 
  

Щодо попередження загибелі                                                                           

людей на залізничному транспорті  

та на водних об’єктах в зимовий період                                                                                      

у 2021-2022 навчальному році 
 

Відповідно до листа Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної 

державної адміністрації №01-33/3531 від 28.12.2021 року, листа відділу освіти 

культури, медицини і спорту Вижницької міської ради від 29.12.2021 року 

№1010 «Щодо попередження загибелі людей на водних об’єктах в зимовий 

період 2021-2022н.р.», листа відділу освіти культури, медицини і спорту 

Вижницької міської ради від 23.12.2021 року №1001 «Щодо вивчення вимог 

Правил безпеки та поведінки громадян на залізничному транспорті України», з 

метою збереження життя та здоров’я всіх учасників освітнього процесу, 

НАКАЗУЮ: 

 1. Долучити до тем бесід та виховних годин з безпеки життєдіяльності 

вивчення вимог «Правил безпеки громадян на залізничному транспорті 

України» та «Правил поведінки громадян на залізничному транспорті» (додаток 

1,2). 

 2. Класним керівникам 1-11-х класів провести виховні години, бесіди, 

години спілкування з метою вивчення правил поведінки на воді в зимовий 

період та надання першої допомоги потерпілим (додаток 3). 

 3. Провести батьківські збори онлайн з метою проведення інформаційної 

роботи, розповсюдження листівок, іншої наочної агітації для  батьків про 

правила поведінки на льоду та надання першої допомоги потерпілим. 

 4. Педагогу-організатору Юрійчук Р.В. та лаборантці сайту Вадилюк І.Ю. 

проводити на сайтах закладу інформаційно-роз’яснювальну роботу про 

ситуацію на водних об’єктах та правила безпечної поведінки на зимових 

водоймах, про першочергові заходи щодо попередження загибелі людей на 

водних об’єктах в зимовий період 2021-2022 років.    

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за заступницею 

директорки з навчальної роботи Татарин Л.М. 

 

Директорка закладу                                  Оксана СИЧОВА 

 

З наказом ознайомлено всіх працівників на оперативній нараді 

29.12.2021 року 

  



Додаток 1 

до наказу  

від 29.12.2021 року 

№470-од 

ПРАВИЛА 

поведінки громадян на залізничному транспорті 
Загальні положення 

Ці Правила стосуються пасажирів, які користуються залізничним транспортом, а 

також громадян, які зустрічають або проводжають їх на території залізниці, у 

вокзалах та поїздах. Зазначені пасажири та громадяни зобов'язані дотримуватися 

вимог цих Правил та інших документів, що регламентують порядок перевезення 

пасажирів і багажу залізницями. 

Правила поведінки на роздільних пунктах залізниці 
Роздільний пункт залізниці (станція, роз'їзд, обгінний пункт) разом з 

обладнанням, призначеним для забезпечення діяльності залізниці та безпеки руху 

поїздів, є зоною підвищеної небезпеки і особливого контролю.  

Особи, які не належать до працівників залізничного транспорту, не мають права 

ходити по залізничних коліях, знаходитися у службових приміщеннях залізниці, крім 

приміщень, де здійснюється прийом громадян, у вагонах під час їх відстою. 

Для проходу до поїзда або виходу до вокзалу пасажири повинні користуватися 

призначеними для цього пішохідними мостами, тунелями чи переходами. 

Пасажири безпересадочних  вагонів у пунктах їх перечіплювання можуть 

користуватися службовими переходами залізничників. При цьому необхідно мати при 

собі залізничний квиток або інший документ, який дає право на проїзд.  

Забороняється псувати колії, споруди та обладнання залізниці, а також вчиняти 

інші дії, які можуть порушити розклад чи безпеку руху на залізниці. 

Розмір збитків, завданих зазначеними діями, встановлюється залізницею. 

Правила поведінки на вокзалах, 

платформах та в пасажирських спорудах 
 Вокзал (приміщення для пасажирів на проміжних станціях) залізниці - 

комплекс спеціальних споруд, приміщень, обладнання, призначених для 

обслуговування пасажирів, надання їм платних послуг, управління рухом поїздів та 

розміщення персоналу. До складу вокзального комплексу входять: посадочні 

платформи, пішохідні тунелі та мости, переходи через залізничні колії, багажні 

приміщення, частина прилеглої до споруди привокзальної площі. 

 На території вокзалу пасажири, а також громадяни, які зустрічають або 

проводжають їх, повинні дотримуватись правил санітарно-гігієнічної, санітарно-

протиепідемічної та пожежної безпеки.  

 Користуватися вокзалом та приміщеннями для пасажирів мають право:  

 - пасажири, які придбали квитки або мають інший документ, що дає право на 

проїзд;- громадяни, які проводжають пасажирів; -громадяни, які зустрічають 

пасажирів. 

 Вокзал забезпечує обслуговування пасажирів цілодобово. Для осіб, які мають 

проїзні документи, вхід до залів обслуговування безплатний, для осіб, які таких 

документів не мають, - за плату, встановлену Укрзалізницею. Вхід до касового залу 

безплатний.  

У години доби з 22.00 до 6.00 в залах вокзалу можуть знаходитися тільки особи, 

які мають залізничні квитки на сьогодні та завтра, а також ті, що зустрічають та 

проводжають пасажирів. 

 На платформах та в приміщеннях вокзалу забороняється:    

- смітити, кидати та залишати будь-які предмети на колії, платформі, підлозі, 



підвіконнях, сидіннях у залі чекання; 

- пошкоджувати чи забруднювати майно залізниці; 

- розпивати спиртні напої, палити у невстановлених місцях;  

- створювати перешкоди працівникам вокзалу в проведенні контролю за дотриманням 

Правил та виконанні ними службових обов'язків; 

- продавати чи купувати квитки з рук;                 

- підходити ближче ніж на 0,5 метра до краю платформи після оголошення про 

подачу чи прибуття поїзда до його повної зупинки; 
- самостійно перевозити ручну поклажу засобами перевезення пошти чи багажу; 

- захаращувати зали, вестибюль вокзалу, проходи в залах чекання та платформи 

власною ручною поклажею; 

- залишати особисті речі без догляду. Щодо речей, знайдених за відсутності їх 

власника, вживаються заходи для встановлення ix приналежності; 

- здавати на зберігання до автоматичних чи стаціонарних камер схову та заносити у 

вокзал зброю, вибухові, інфекційні, радіоактивні речовини, бензин, гас, ацетон, спирт 

та інші легкозаймисті та легкогорючі речовини. 

Правила проїзду 
Для проїзду у вагонах будь-якої категорії пасажир повинен мати відповідні 

документи на право проїзду та пред'являти їх перед посадкою в поїзд провідникові 

вагону або особі, яка контролює вхід до вагонів приміського поїзда. Пасажир повинен 

зберігати проїзний квиток протягом усієї поїздки та пред'являти його на вимогу осіб, 

які здійснюють контроль (за винятком випадків, коли квиток зберігається у 

провідника вагону). 

Кожний пасажир має право безплатно перевозити із собою у вагоні ручну поклажу 

вагою до 36 кілограмів, а за об'ємом не більше місткості  місць, відведених кожному 

пасажиру для перевезення ручної поклажі.  Пасажири з ручною поклажею вагою 

більше 36 кілограмів та з легковаговою ручною поклажею об'ємом, більшим місткості 

місць для її перевезення, у вагон не допускаються. 

Ручна поклажа розміщується:  

у пасажирських купейних, плацкартних та спальних вагонах: 

-  пасажирів, які займають нижні місця - в рундуках купе; 

-  пасажирів, які займають верхні місця - на третіх полицях плацкартних вагонів, у 

нішах купейних вагонів, на верхніх спеціальних полицях спальних вагонів;     

у пасажирських загальних вагонах: 

- пасажирів, які займають непарні місця - в рундуках під сидіннями;   - 

пасажирів, які займають парні місця та місця з літерою "а" - на третіх полицях купе; 

у приміському поїзді: 

- під сидінням та на боковій верхній полиці вагона. 

Забороняється розміщення ручної поклажі в тамбурах вагона, коридорі салону, 

проходах купе, в проході приміського вагона. 

 Пасажирам забороняється: 

- знаходитися у вагоні без проїзних документів чи посвідчення на право безплатного 

проїзду;            

- перебувати на підніжках, дахах вагонів, перехідних площадках, у тамбурах 

пасажирського поїзда;          

- заходити і виходити з вагона до повної зупинки поїзда;     

- самовільно користуватися стоп-краном для затримки поїзда без крайньої потреби. У 

разі виникнення непередбачених аварійних обставин пасажир повинен сповістити 

провідника, а за його відсутності самостійно скористатися стоп-краном;   

- розпивати спиртні напої у невстановлених місцях, порушувати спокій інших 

пасажирів;            



- перебувати у стані наркотичного чи явно вираженого алкогольного сп'яніння, в 

забрудненому одязі;          

- палити у невстановлених місцях та застосовувати відкритий вогонь;    

- смітити в купе, коридорах вагона, кидати через вікно сміття та інші предмети; 

- забруднювати вагон, пошкоджувати внутрішнє вагонне обладнання, постільні речі; 

- перевозити зброю (крім особливих випадків - перевезення службової та мисливської 

зброї), вибухові, отруйні, смердючі, інфекційні, радіоактивні речовини, спирт, бензин, 

гас, ацетон та інші вогненебезпечні, легкозаймисті, самозаймисті речовини також 

ручну поклажу, яка може забруднити вагон. Перевірка ручної поклажі здійснюється у 

порядку, передбаченому законодавством; 

- залишати ручну поклажу та власні речі без догляду. У разі виявлення пропажі речей 

пасажир повинен негайно сповістити про це провіднику вагона; 

- створювати перешкоди для роботи або не виконувати вимоги провідника вагона, 

поліцейських, працівників митного, прикордонного та фітосанітарного контролю. 

За порушення цих Правил винні особи притягуються до відповідальності 

згідно із законодавством. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Додаток 2 

до наказу  

від 29.12.2021 року 

№470-од 

Правила безпеки громадян  

на залізничному транспорті України    
1. Загальні положення 

1.1. Правила безпеки громадян на залізничному транспорті України (далі - Правила) 

визначають вимоги що до безпеки громадян при користуванні послугами залізничного 

транспорту, знаходженні на території та об'єктах залізничного транспорту. 

1.2. 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, вагону, 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 звуковому 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. Дітей під час посадки у вагон і висадки із вагона слід 

тримати за руку або на руках. 

3.3. Виходити із вагона підчас 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 час руху поїздів та викидати 

сторонні предмети (пляшки, пакети тощо) з вікон 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. 

3.8. Проїжджати у вантажних поїздах без спеціального дозволу. 

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 міжколії 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 самовільне зупиняти поїзд. 

3.19. Самостійно перевозити ручну поклажу засобами, які призначені для перевезення 

пошти або багажу працівниками пошти та залізниці. 

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. 
 

  



Додаток 3 

до наказу  

від 29.12.2021 року 

№470-од 

Правила поведінки на льоду  

та надання першої допомоги потерпілому 

Хороша зима – зима морозяна, з кригою, снігом, легким морозцем. 

Часто замерзлі водойми стають місцем розваг та ігор, риболовлі. Але саме 

вони, обдуривши легковажних людей удаваною міцністю крижаного 

покриття, можуть стати місцем смертельної небезпеки. Неможливо 

«заборонити потрапляти у небезпеку», але застерегти від неї, дати поради, як 

діяти, щоб зберегти життя та здоров’я, ми повинні. 

Одна з небезпек – це тонкий лід. Він може підвести нас восени, взимку і 

навесні. Щоб цього не трапилось, треба дотримуватись правил безпеки. 

Ознайомлення з правилами безпечної поведінки на льоду 

 Виходити на лід можна тільки за стійкої морозної погоди. 

 Переходити водойми потрібно в спеціально позначених і обладнаних 

для цього місцях. 

 Забороняється виходити на лід, товщина і міцність якого вам невідомі. 

 Забороняється спускатися на лижах з крутого берега на неперевірений 

на міцність і товщину лід. 

 Перед переходом водойми льодом необхідно спочатку (якщо можливо) 

знайти стежку або сліди на льоду. Якщо їх немає, позначте з берега 

маршрут свого руху.  

Забороняється виходити на лід за таких умов: 

- якщо поруч теплі потоки води, в місці з’єднання річок, у місці виходу 

стічних і промислових вод;          

- у випадку швидкої течії річки у цьому місці;       

- за наявності вмерзлих у лід дошок, палок та інших предметів;    

- у випадку різного забарвлення льоду; 

- поблизу кущів, очерету, під кучугурами, у місцях, де водорості вмерзли у 

лід;  

- обминайте ділянки, покриті товстим прошарком снігу – під снігом лід 

завжди тонший;  

- під час весняного розтавання снігу та льоду, а також сильного перепаду 

температури під час потепління. 

- особливо обережно спускайтеся з берегів: лід може нещільно з’єднуватись 

із сушею, можливі тріщини, під льодом може бути повітря. Візьміть з собою 

палицю для того, щоб перевірити міцність льоду. Якщо після першого удару 

палицею на ньому з’являється вода, лід пробивається, негайно повертайтеся 

на те місце, звідки прийшли. Причому, перші кроки треба робити, не 

відриваючи підошви від льоду. Ні в якому разі не перевіряйте міцність льоду 

ударом ноги. 

 Лижникам перед виходом на лід рекомендується зняти петлі лижних 

палиць з рук і лямку рюкзака з одного плеча, а також розстібнути кріплення 

лиж. Ці приготування забезпечать свободу рухів у разі несподіваного 

провалу під лід. Під час руху лижник, який іде першим, ударами палиць 

перевіряє міцність льоду та контролює його стан. Якщо лід почав тріщати та 



з’явилися характерні тріщини – негайно повертайтеся. Не біжіть, а відходьте 

повільно. Пробийте ополонки по різні боки переправи, щоб виміряти 

товщину льоду (рекомендується відстань між ними 5м). треба мати на увазі, 

що лід складається з двох шарів: верхнього (каламутного) і нижнього 

(прозорого і міцного). Виміряти точну товщину можна лише знявши 

спочатку верхній прошарок неміцного льоду.       

Безпечним вважається лід:         

- для одного пішохода – зеленуватого відтінку, товщиною не менше 7 см;  

-  для влаштування катка – не менше 12 см (масове катання – 25 см)   

-  масова піша переправа може бути організована при товщині льоду не 

менше 15см; 

-  для переправи вантажного автомобіля – 30-35см, трактора – 40-60 см. 

Час безпечного перебування людини у воді:  

- при температурі води 24°С час безпечного перебування становить 7-9 

годин; 

- при температурі води 5-15°С - від 3,5 годин до 4,5 годин;  

- температура води 2-3°С являється смертельною для людини через 10 -15 хв; 

- при температурі води менше 2°С - смерть може настати через 5-8 хв.  

Способи рятування на льоду. Якщо ви провалились на льоду:   

- необхідно зберігати спокій, не панікувати і не метушитися. 

треба голосно покликати на допомогу;        

- позбавлятися слід тільки від того одягу, який вас тягне вниз. У будь-якому 

випадку постарайтеся залишити на собі головний убір, голова повинна бути 

максимально захищена, нехай навіть і мокрим головним убором;      

- не намагайтеся відразу ж видертися на лід. Підніміться на поверхню в місці 

провалу і прийміть у воді горизонтальне положення, відведіть  ноги назад, а 

не під себе, щоб тіло не склалося вдвічі під льодом. Остерігайтеся гострого 

льоду;  

- вибиратися на лід необхідно з тієї сторони, з якої ви провалилися; 

не намагайтеся вибратися на лід тільки за допомогою рук;  

- широко розкиньте руки по краях льодового пролому та утримуйтеся від 

занурення з головою, якщо можливо, переберіться до того краю ополонки, де 

течія не захопить вас під лід. Дійте рішуче і не лякайтеся, тисячі людей 

провалювались до вас і врятувались;         

- пристосуйтеся і постарайтеся переміститися усім тілом на лід, або обережно 

перекиньте одну ногу, а потім іншу;        

- намагайтеся не обламувати крайки льоду, без різких рухів вибирайтеся на 

лід, наповзаючи грудьми і по черзі витягаючи на поверхню ноги. Головне – 

пристосувати своє тіло для того, щоб воно займало найбільшу площу опори;    

- вибравшись із льодового пролому, відкотіться, а потім повзіть в той бік, 

звідки ви прийшли і де міцність льоду, таким чином, перевірена. Незважаючи 

на те, що вогкість і холод штовхають вас побігти і зігрітись, будьте обережні 

до самого берега, а там, не зупиняйтеся, поки не опинитесь в теплі, 

максимально захистіть голову і одягніть щось на ноги. Температура тіла в 

холодній воді буде швидко падати, тому намагайтеся це зробити якомога 

швидше.  

Способи рятування іншої людини, яка  провалився на льоду. 



-  негайно крикніть йому, що йдете на допомогу, при можливості приверніть 

увагу інших людей та зателефонуйте «101»;       

- наближатись до ополонки можна лише повзком, широко розкинувши руки. 

Буде краще, якщо ви можете підкласти під себе лижі, дошку, фанеру – 

збільшуючи площу опори – і повзти на них, до самого краю підповзати не 

можна, інакше у воді опиняться двоє, згодяться і  паски або шарфи, будь-яка 

дошка або жердина, санки, лижі зможуть врятувати людину. Кидати, зв’язані 

паски або шарфи треба за 3-4 м;      

- якщо ви не один, тоді взявши один одного за ноги, лягайте на лід 

ланцюжком і рухайтеся до пролому;           

-  діяти в цей час треба швидко і рішуче: потерпілий швидко заклякає у 

холодній воді, мокрий одяг тягне його вниз;       

- подавши постраждалому підручний засіб рятування, треба витягти його на 

лід і повзком вибиратися з небезпечної зони;       

- на березі викликайте «швидку медичну допомогу»;      

- потерпілого необхідно терміново доставити в тепле приміщення (прогрітий 

намет або кабіна автомобіля), по можливості надати першу допомогу, 

необхідну при переохолодженні;  

- по можливості, потерпілого швидко переодягніть в сухий одяг, організуйте 

обігрів спини і грудей, зробіть масаж кінцівок;  

- не занурюйте потерпілого в теплу воду, можуть виникнути серцеві 

проблеми; 

- по можливості прикладіть до тіла пляшку з гарячою водою або грілку; 

- дайте попити теплої води, якщо є - чаю.        

- потерпілому ні в якому разі не давайте спиртне «для зігріву». Спиртне в 

даному випадку провокує різке некероване зниження внутрішньої 

температури тіла. 
 


