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На №                   від __________ 

Керівникам органів управління 
освітою районів, міст обласного 
значення, головам об’єднаних 
територіальних громад 
Керівникам закладів освіти і установ 
обласного підпорядкування 
Керівникам професійно-технічних 
закладів 

 
 

Щодо профілактики травматизму  
на Львівській залізниці 
 

На виконання листа ПАТ «Українська залізниця» регіональної філії 
«Львівська залізниця» № Н-10/238 від 17 травня 2018 року та у зв’язку із 
стрімким зростанням кількості випадків травмувань громадян (часто – дітей 
та підлітків) на об’єктах залізничної інфраструктури департамент освіти і 
науки облдержадміністрації інформує про наступне. 

Порушення правил поведінки на залізниці, поширення новомодних 
підліткових захоплень, зокрема із використанням гаджетів, призвели до того, 
що протягом 2013 – 2017 років на Львівській залізниці було травмовано 497 
осіб, із них 283 – загинули. За 4 місяці 2018 року на магістралі травмувалися 
32 особи, з яких 22 – загинули. 

Особливе занепокоєння викликає суттєве зростання кількості випадків 
травмування дітей. За період 2013 – 2017 років травм зазнали 30 дітей віком 
до 16 років, 9 випадків травмувань призвели до смерті.  

Протягом 2018 року було травмовано 3 дітей, із них 1 – смертельно.  
Серед причин травмування дітей та підлітків найчастішими є такі: 
 - ходіння по коліях та перехід колії в неналежних місцях; 
 - перетин залізничних переїздів на заборонений сигнал світлової та 

звукової сигналізації; 
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 - ходіння по коліях у навушниках чи з іншими засобами, які знижують 
рівень уважності; 

 - спроби сфотографуватися на рухомому складі, на опорах мостів, в 
інших небезпечних місцях. 

У зв’язку з початком літніх канікул, для підвищення рівня обізнаності 
учасників освітнього процесу про правила перебування на залізниці та можливі 
наслідки їх порушень, просимо Вас організувати (за потреби із залученням 
фахівців регіональної філії залізниці) проведення уроків та виховних годин для 
учнів, бесід на батьківських зборах щодо вивчення «Правил безпеки громадян 
на залізничному транспорті України», а також розробити та розмістити у 
закладах освіти пам’ятку щодо дотримання правил безпеки на залізниці.  
 
 
 
 
 
 

Директор          Л.С.Мандзій 
 
 
 
 
 
 
 
Вик.: Пашкевич В.М., тел.: 235 41 98 
 
 
 
 


	_Hlt13893564

