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Вступ 

 

Щодня підрозділи ДСНС України 

ліквідовують сотні пожеж по всій території країни, 

значна частка яких виникає саме у житловому 

секторі. Так, з початку 2016 року в Україні виникло 

68 тис. 61 пожежа, з яких 24 тис. 111 − у 

житловому секторі. Кількість загиблих на пожежах 

вже сягає 1 тис. 353 осіб, а постраждалих − 1 тис. 

48 осіб. 

Зазвичай причиною виникнення пожеж у житловому секторі є самі люди, які 

нехтують елементарними правилами пожежної та, в першу чергу, власної безпеки. 

Недотримання правил експлуатації пічного опалення, паління у ліжку, залишення дітей 

без нагляду, використання для обігріву помешкань саморобних або несертифікованих 

обігрівачів, перенавантаження електромережі часто призводять до пожеж у побуті. 

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності міста 

Києва застерігає громадян дбати про належний протипожежний стан власних 

помешкань, дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті: 

не паліть у ліжку; 

використовуйте для обігріву помешкань тільки сертифіковані електрообігрівачі; 

слідкуйте за станом та справністю електромережі; 

дотримуйтесь правил пожежної безпеки при використанні індивідуальних систем 

опалення та систем пічного опалення; 

не залишайте без нагляду увімкненими в електромережу обігрівальні прилади, 

телевізори, праски у разі виходу з приміщень; 

намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно 

побутові електроспоживачі великої потужності. 

Дорослим слід пам’ятати, що безпека дітей залежить від їх виховання та свідомого 

ставлення до елементарних правил пожежної безпеки. Не залишайте дітей без нагляду, 

тримайте запальнички та сірники в недоступних для малечі місцях, розповідайте їм про 

небезпеку, яку приховує у собі вогонь! 

Майже кожній пожежі можна запобігти! Для цього слід обов’язково обговорити в 

родині не тільки заходи щодо запобігання пожежі, а й порядок дій у разі її виникнення: 

спосіб виклику пожежно-рятувальної служби, евакуації дітей, гасіння пожежі на 

початковій стадії, безпечні маршрути виходу з приміщення. 

Пам’ятайте: лише виконання елементарних правил пожежної та особистої 

безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню. 
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1.1. Порядок дій під час пожежі у будинку 

Будь-яка пожежа починається із загорання, яке інколи може ліквідувати одна 

людина, якщо має відповідні навички та знає правила поведінки під час пожежі. Тому, у 

разі виникнення пожежі необхідно заздалегідь знати: де і які засоби пожежогасіння 

розміщуються та як ними користуватися. 

Ні в якому разі не слід панікувати! Під час пожежі необхідно остерігатися високої 

температури, задимленості та загазованості, обвалу конструкцій будинків і споруд, 

вибухів технологічного обладнання і приладів, падіння обгорілих дерев, а також 

провалів. Небезпечно входити в зону задимлення! 

Рятуючи потерпілих з будинків, які горять, слід пам’ятати: 

перед тим, як увійти у приміщення, що горить, накрийтесь мокрою ковдрою, будь-

яким одягом чи щільною тканиною; 

двері в задимлене приміщення відкривайте обережно, щоб уникнути займання від 

великого притоку свіжого повітря; 

у сильно задимленому приміщенні рухайтесь поповзом або пригинаючись; 

для захисту від чадного газу необхідно дихати через зволожену тканину; 

у першу чергу рятуйте дітей, інвалідів та старих людей; 

звертайте увагу, що маленькі діти від страху часто ховаються під ліжко, в шафу та 

забиваються у куток; 

виходьте із осередку пожежі в той бік, звідки віє вітер; 

якщо на людині горить одяг, зваліть її на землю та швидко накиньте пальто, плащ або 

будь-яку ковдру чи покривало (бажано зволожену) і щільно притисніть до тіла, у разі 

необхідності викличте медичну допомогу; 

якщо загорівся ваш одяг, падайте на землю і перевертайтесь, щоб збити полум’я, ні в 

якому разі не біжіть – це ще більше роздуває вогонь; 

для гасіння пожежі використовуйте вогнегасники, пожежні гідранти, а також воду, 

пісок, землю, кошму, ковдри та інші засоби, пристосовані для гасіння вогню; 
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бензин, гас, органічні масла та розчинники, що загорілися, гасіть тільки за допомогою 

пристосованих видів вогнегасників, засипайте піском або ґрунтом, а якщо осередок 

пожежі невеликий, накрийте його азбестовим чи брезентовим покривалом, зволоженою 

тканиною чи одягом; 

якщо горить електричне обладнання або проводка, вимкніть рубильник, вимикач або 

електричні пробки, а потім починайте гасити вогонь. 

Якщо пожежа застала вас у приміщенні, слід дотримуватись наступних 

правил: 

якщо ви прокинулись від шуму пожежі і запаху диму, не сідайте в ліжку, а скотіться з 

нього прямо на підлогу; 

до дверей приміщення слід повзти підлогою під хмарою диму, але не відчиняти двері 

відразу; 

обережно доторкніться до дверей тильною стороною долоні, якщо двері не гарячі, то 

відчиніть їх та швидко виходьте; 

якщо двері гарячі, не відчиняйте їх – дим та полум’я не дозволять вам вийти; 

щільно закрийте двері, а всі щілини і отвори заткніть будь-якою тканиною, щоб 

уникнути подальшого проникнення диму. Повертайтесь поповзом у глибину приміщення 

і приймайте заходи до порятунку; 

присядьте та глибоко вдихніть повітря, розкрийте вікно, висуньтеся та спробуйте 

покликати за допомогою; 

якщо ви не в змозі розкрити вікно, розбийте віконне скло твердим предметом та 

зверніть увагу людей, які можуть викликати пожежну команду; 

якщо ви вибрались через двері, зачиніть їх та поповзом пересувайтесь до виходу із 

приміщення; 

обов’язково зачиняйте за собою всі двері; 

зверніть увагу, що під час пожежі заборонено користуватися ліфтами; 

якщо ви знаходитесь у висотному будинку, не біжіть вниз крізь вогнище, а 

користуйтеся можливістю врятуватися на даху будівлі. 

Запам’ятайте: у всіх випадках, якщо ви в змозі, зателефонуйте «101» і викличте 

пожежних. 
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1.2. Порядок дій при пожежі у квартирі 
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1.3. Дії при пожежі у ліфті 
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1.4. Правила безпеки при експлуатації побутового газового обладнання 
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1.5. Порядок дій при виявленні запаху газу у квартирі 
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1.6. Правила пожежної безпеки при користуванні електроприладами 
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1.7. Використання вогнегасників 
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2.1. Загальні правила пожежної безпеки у навчальних аудиторіях ЗНЗ 

1.У навчальних і навчально-виробничих приміщеннях школи необхідно розміщувати 

тільки необхідні для забезпечення навчально-виховного процесу меблі, прилади.  

2. Усі навчально-наочні  засоби  повинні  зберігатися  у спеціально відведених для цього 

приміщеннях, шафах, стелажах.  

3. У навчальних і навчально-виробничих приміщеннях зберігаються тільки ті прилади, 

устаткування і ТЗН, проводяться тільки ті досліди і роботи, які передбачені навчальними 

програмами.  

5. Після закінчення занять всі пожежо- і вибухонебезпечні матеріали та речовини 

повинні бути прибрані з класів і кабінетів, а також майстерень до спеціально відведених 

та обладнаних приміщень  

6. Кількість парт (столів) у класах і кабінетах не повинна перевищувати 

граничнодопустимих норм, які встановлюються Міністерством освіти і погоджуються з 

Міністерством охорони здоров’я.  

7. Всі учасники навчально-виховного процесу (учні, вчителі, співробітники кабінетів, 

лабораторій і майстерень) повинні знати правила пожежної безпеки і правила  поведінки 

під час пожежі.  

8. Перед початком проведення лабораторних занять вчитель повинен провести 

інструктаж щодо пожежної безпеки, а учні, прослухавши його, розписатися в журналі.  

9. Усі роботи, пов’язані з виділенням токсичних, пожежо-  і вибухо-небезпечних  газів  і 

пари, необхідно проводити у витяжній шафі.  

10. Лабораторні  приміщення, робочі майстерні, коридори і рекреації школи мають бути 

забезпечені вогнегасниками. Учасники навчально-виховного процесу повинні знати 

місця розміщення вогнегасників і вміти користуватися ними. 

11. Усі двері евакуаційних та інших виходів повинні завжди перебувати у справному 

стані, відчинятися у напрямі виходу людей із приміщення.  

12. Не дозволяється влаштовувати перегородки та сховища на сходах, сходових клітках і 

шляхах евакуації, захаращувати  вказані ділянки евакуаційних  шляхів.  

13. Не дозволяється користуватися електронагрівачами в класах і адміністративних 

приміщеннях.  

14. У приміщенні школи на видному місці повинен бути розташований план евакуації з 

приміщення. У навчальному закладі має бути призначено співробітника, який  відповідає 

за пожежну безпеку  та  евакуацію дітей із приміщення школи.  

15. У навчальному закладі повинна бути створена дружина юних пожежників.  

16. Приміщення навчального закладу має бути обладнане засобами оповіщення людей 

про пожежу (АПС, внутрішня телефонна або радіотрансляційна мережа, спеціально 

змонтовані мережі Оповіщення і т. ін.).  

17. Після закінчення всіх робіт необхідно провести обов’язковий огляд усіх приміщень із 

відключенням електроустаткування, за винятком апаратів і приладів безперервної дії. 
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2.2. Порядок дій працівника навчального закладу, який виявив пожежу чи її ознаки 
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2.3. Порядок дій керівника навчального закладу при пожежі 
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2.4. Порядок дій під час пожежі в приміщенні навчального закладу 
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2.5. Як організувати порятунок дітей під час пожежі 

Першопричиною сумних і трагічних наслідків пожеж, особливо з дітьми, є 

батьківський недогляд, нехтування дорослими правил безпеки, легковажне поводження 

дітей з вогнем, газом, незнання ними елементарних правил безпечної поведінки. 

Батькам, вчителям необхідно виховувати у дітей навички культури безпечної 

поведінки, демонструючи на власному прикладі обережність у поводженні з вогнем, 

газом, водою, побутовою хімією, ліками. Дітям потрібно давати чіткі знання і вміння, як 

діяти в тій чи іншій ситуації. Дорослим слід пам’ятати, що за будь-якої ситуації паніка – 

перший ворог безпеки. 

Про виникнення пожежі необхідно негайно повідомити за телефоном 101 і 

використовуючи первинні засоби пожежегасіння намагатись її загасити.  

Якщо не вдалося загасити пожежу в перші хвилини, то необхідно терміново 

організувати евакуацію людей. При цьому приміщення, які охопив вогонь, і задимлені 

місця необхідно проходити швидко, затримавши дихання, захистивши ніс і рот вологою 

тканиною. У сильно задимлених приміщеннях слід рухатися ділянками з відносно 

доброю видимістю – поблизу вікон і дверей, притримуватися стінки, а також повзком або 

пригнувшись: у прилеглому до підлоги просторі чисте повітря зберігається довше. 

Але в жодному разі під час евакуації не користуйтесь ліфтом – його в будь-який 

момент можуть відключити. 

Не намагайтеся вийти із зони пожежі сходовими клітками, якщо вона сталася на цих 

поверхах – сильне задимлення призведе в цьому випадку до загибелі людей. 

Пам’ятайте, не можна залишати дітей без нагляду з моменту виявлення пожежі та до 

її ліквідації. Евакуацію людей слід починати з приміщення, у якому виникла пожежа, і 

суміжних з ним приміщень, яким загрожує небезпека поширення вогню і продуктів 

горіння. Дітей молодшого віку і хворих слід евакуювати в першу чергу у зимовий час на 

розсуд осіб, які здійснюють евакуацію, діти старших вікових груп можуть заздалегідь 

одягтися або взяти теплий одяг із собою, а дітей молодшого віку слід виводити або 

виносити, загорнувши в ковдри або інші теплі речі.  

Ретельно перевірити всі приміщення, щоб унеможливити перебування у небезпечній 

зоні дітей. Керівникам закладу потрібно виставляти пости безпеки на входах у будівлі, 

щоб унеможливити повернення дітей і працівників до будівлі, де виникла пожежа. 

Пошук дітей, які залишилися безпосередньо в зоні пожежі – справа передусім 

професіоналів. Але якщо доведеться пошук вести до їх прибуття, то слід 

пам’ятати і виконувати наступні правила: 

1. Рятуючи дітей, не забувайте про власну безпеку. З цією метою пошук дітей у 

задимлених приміщеннях здійснюється по двоє: один розшукує, а другий страхує його за 

допомогою мотузки, перебуваючи в менш небезпечному місці. 

2. Перед тим як увійти у палаюче приміщення, потрібно накритися з головою мокрим 

покривалом, пальтом, плащем чи шматком цупкої тканини. 

3. Двері в задимлених приміщеннях слід відчиняти обережно, повільно, щоб уникнути 

спалаху полум’я  від швидкого притоку повітря. 

4. Пам’ятайте: маленькі діти від страху найчастіше ховаються під ліжками, диванами, 

столами, у шафи, комори, туалетні і ванні кімнати, у кутки, на поклик незнайомих 

голосів переважно не відгукуються. 
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5. Якщо відшукали дитину в палаючому приміщенні, накиньте на неї зволожене 

простирадло, скатертину чи ковдру, а рот і ніс прикрийте мокрою хусткою чи шарфом та 

негайно виходьте із зони вогню, диму. 

6. Якщо на дитині загорівся одяг, передусім треба потерпілого зупинити будь-яким 

способом: крикнути чи повалити на підлогу. Одяг слід зірвати або погасити: 

якнайшвидше накинути на неї мокре або сухе покривало, шерстяну (не синтетичну) 

ковдру, будь-яку тканину і притиснути до тіла, щоб припинити доступ повітря і загасити 

полум’я.  

7. Стежте, щоб дитина на якій загорівся одяг, не побігла – вогонь лише посилиться. У 

жодному випадку не гасіть одяг за допомогою вогнегасника – може статися хімічний 

опік. 

8. Якщо неможливо вивести дітей, скориставшись сходовими клітками, то спробуйте 

опустити дитину через вікно чи балкон, до яких подаються автомобільні підйомники, 

висувні і приставні драбини пожежних. У гіршому випадку, з висоти 2-4-го поверху 

дітей спускають на землю за допомогою міцної мотузки або зв’язаними по діагоналі 

простирадлами. Одним кінцем надійно обв’язують дитину, а інший закріплюють до 

важкого предмету, батареї парового опалення, але не до віконної рами, бо під важкістю 

тіла вона може відірватися. 

9. Потім, обмотавши мотузку навколо рук, починайте повільно спускати дитину на 

землю.  

У разі отримання опіку дитиною надайте домедичну допомогу: 

обливайте місця опіків великою кількістю води (15 хвилин і більше), будьте обережні, 

щоб уникнути переохолодження постраждалого; 

зніміть всі речі з обпеченої ділянки тіла (одяг, пасок, годинник тощо); 

не знімайте одежу чи інші речі, що прилипли до обпеченої ділянки; 

шкіру навколо опіків потрібно обробити антисептиком (пантенолом, перекисом 

водню); 

обгорніть обпечену ділянку стерильним бинтом з аптечки (при його відсутності − 

свіжою, чистою, гладенькою тканиною); 

ні в якому разі не змащуйте опік ні жиром, ні спиртом, ні маслом, ні кремом; 

не проколюйте пухирі; 

якщо опік великий, покладіть дитину на рівну поверхню, вкрийте чистою тканиною 

(простирадлом) і до приїзду лікаря, якщо дитина в свідомості напоїть теплим чаєм і 

укрийте тепліше, перевіряйте пульс та дихання кожні десять хвилин. При шоці терміново 

дайте 20 крапель настойки валеріани. 

 

Шановні батьки і педагогічні працівники! Не залишайте дітей без нагляду! 

Дбайте про безпеку дітей! Пам’ятайте, що життя ваших дітей залежить лише від вас 

самих! 
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3.1. Порядок дій під час пожежі на підприємствах, установах, організаціях 

Забезпечення пожежної безпеки є складовою частиною виробничої та іншої 

діяльності посадових осіб, працівників підприємств, установ, організацій. Згідно з 

чинним законодавством забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ та 

організацій покладаються на їх власників (керівників) та уповноважених ними осіб, якщо 

інше не передбачено відповідним договором. 

Власники підприємств, установ та організацій, а також орендарі зобов’язані: 

розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки; 

відповідно до нормативних актів з пожежної безпеки розробляти і затверджувати 

положення, інструкції, інші нормативні акти, що діють у межах підприємства, 

здійснювати постійний контроль за їх додержанням; 

забезпечувати дотримання протипожежних вимог стандартів, норм, правил, а також 

виконання вимог приписів і постанов органів державного пожежного нагляду; 

організовувати навчання працівників правилам пожежної безпеки та пропаганду 

заходів щодо їх забезпечення; 

утримувати в справному стані засоби протипожежного захисту і зв'язку, пожежну 

техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначенням; 

створювати у разі потреби, відповідно до встановленого порядку, підрозділи 

пожежної охорони та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу; 

подавати на вимогу державної пожежної охорони відомості та документи про стан 

пожежної безпеки об'єктів і продукції, що ними виробляється; 

здійснювати заходи щодо впровадження автоматичних засобів виявлення та гасіння 

пожеж; 

своєчасно інформувати пожежну охорону про несправність пожежної техніки, 

систем протипожежного захисту, водопостачання тощо; 

проводити службові розслідування випадків пожеж. 

Відповідно до ст. 6 Закону громадяни України, іноземні громадяни та особи 

без громадянства, які перебувають на території України зобов’язані: 
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виконувати правила пожежної безпеки, забезпечувати будівлі, які їм належать згідно 

з правом особистої власності, первинними засобами гасіння пожеж і протипожежним 

інвентарем, виховувати у дітей обережність у поводженні з вогнем; 

повідомляти пожежну охорону про виникнення пожежі та вживати заходів щодо її 

ліквідації, рятування людей і майна. 

Відповідно до Правил пожежної безпеки в Україні основними організаційними 

заходами щодо забезпечення пожежної безпеки є: 

визначення обов’язків посадових осіб щодо гарантування пожежної безпеки; 

призначення відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, 

приміщень, дільниць тощо, технологічного та інженерного устаткування, а також за 

утримання і експлуатацію наявних технічних засобів протипожежного захисту; 

встановлення на кожному підприємстві (установі, організації) відповідного 

протипожежного режиму; 

розробка й затвердження загально об’єктної інструкції про заходи пожежної безпеки 

та відповідних інструкцій для всіх вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних 

приміщень, організація вивчення цих інструкцій працівниками; 

розробка планів (схем) евакуації людей на випадок пожежі; 

встановлення порядку (системи) оповіщення людей про пожежу, ознайомлення з 

ним усіх працюючих; 

визначення категорій будівель та приміщень за вибухопожежною та пожежною 

небезпекою відповідно до вимог чинних нормативних документів, встановлення класів 

зон за Правилами улаштування електроустановок; 

забезпечення територій, будівель та приміщень відповідними знаками пожежної 

безпеки, табличками із зазначенням номера телефону та порядку виклику пожежної 

охорони; 

створення та організація роботи пожежно-технічних комісій, добровільних 

пожежних дружин та команд. 
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3.2. Порядок дій працівника підприємства у разі пожежі 
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  3.3. Порядок дій посадової особи підприємства, установи, організації у разі пожежі 
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4.1 Порядок дій під час пожежі у громадському транспорті 
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4.2. Дії при пожежі у вагоні метро 
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4.3. Дії при пожежі на теплоході 
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4.4. Дії при пожежі у вагоні потяга 
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4.5. Дії при пожежі на літаку 
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4.6. Дії при пожежі в легковому автомобілі 

Легковий автомобіль може повністю згоріти всього за 3-4 хвилини. 

За статистикою можливими причинами пожежі в автомобілі є: 

Несправна електропроводка, внаслідок чого сталося коротке замикання (КЗ). 

Паління в салоні. 

Витік в системі подачі пального. 

Пролив і займання пального. 

Недбалість при перевезенні легкозаймистих вантажів. 

Самозаймання промасленого ганчір’я. 

Удар блискавки чи падіння на автомобіль високовольтного проводу. 

ДТП (за статистикою лише 1 випадок із ста). 

Недотримання правил пожежної безпеки. 

Інші причини. 

Щоб не сталося біди, завжди тримайте в машині: 

1. Вогнегасник.  

Краще купити 2-5-літровий вуглекислотний або порошковий вогнегасник − у 

небезпечній ситуації ви не пошкодуєте про цю купівлю. 

2. Облаштування для зняття клеми акумулятора.  

Подивіться, чим можна швидко зняти клему, щоб припинити дію струму. При 

короткому замиканні часто навіть виключення запалення не вирішує проблему 

знеструмлення. 

3. Щільні бавовняні рукавички − вони убережуть від опіків. Синтетику не беріть − 

розплавиться прямо на руках. Пункти 2 і 3 примотайте скотчем до пункту 1 і 

покладіть у легкодоступне місце. Вивчіть інструкцію по використанню вогнегасника і 

термін його перезарядки − усе це написано на корпусі. Перше запам’ятайте, друге 

запишіть червоною ручкою, наприклад, в автодокументах. Якщо вогнегасник не 

перезаряджати і не перевіряти час від часу, ніхто не дасть гарантії, що він спрацює у 

небезпечній ситуації. 

Перші ознаки загоряння: 

1. Характерний запах диму або горілої гуми. 

2. Наявність диму. 

3. Недвозначні спроби водіїв зустрічного чи попутного транспорту привернути Вашу 

увагу. 

Як уже говорилося, автомобіль згоряє повністю за лічені хвилини. Тому у 

випадку пожежі немає часу чекати на приїзд пожежних (хоча їх викликати необхідно). 

Починайте діяти самостійно. Лише так Ви зможете зберегти свій автомобіль частково 

неушкодженим.  
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Якщо ви вирішили ліквідувати пожежу в автомобілі своїми силами 

(власноруч), запам’ятайте: 

Збільшуючи швидкість автомобіля, загасити вогонь не вийде! Необхідно відразу 

ж з’їхати на узбіччя, зупиняючись якнайдалі від людей, будівель, транспорту. 

Зупиніть авто, поставивши машину на ручне гальмо. Слід відразу висадити всіх 

пасажирів, забрати документи та інші цінні речі. Лише тепер можна візуально виявити 

можливе місце пожежі і оцінити інтенсивність та небезпеку полум’я. 

Вогонь в автомобілі майже завжди зароджується під капотом мотора через розрив 

трубопроводу, що подає бензин, або в результаті запалення в карбюраторі або 

газовому балоні. Перше, що необхідно зробити, − це роз’єднати контакти, витягши 

ключ із замка запалювання. Якщо машина працює на газі, закрити два крани, 

розташовані в багажнику. 

Відкрийте капот важелем з салону, але не піднімайте його, якщо побачите 

полум’я або густий дим − так ви спровокуєте приплив кисню та можливий викид 

полум’я. Діставайте вогнегасник, надіньте бавовняні рукавички, приготуйте 

інструмент для зняття клем. На місце загоряння спрямуйте струмінь газу (піни) 

вогнегасника, маневруючи ним по всій площині поширення полум’я. Гасити фронт 

вогню також можна, наступаючи на нього, крок за кроком відвойовуючи в полум’я 

простір. Пам’ятайте, піднімаючи капот необхідно бути особливо обережним: руки 

мають бути захищені рукавичками (ганчіркою), голову відхиліть назад. 

Для гасіння пожежі можна використовувати інші підручні засоби (пісок, сніг, 

воду, брезент, куртки або ковдри). Збивши полум’я, відкрийте капот повністю. 

Загасіть полум’я остаточно. Зніміть клему для відвертання повторного займання. 

Якщо причиною загоряння в автомобілі є пролив пального, необхідно в першу 

чергу гасити пальне, а потім машину. Не забувайте і про власну безпеку. Адже Ваші 

руки чи одяг можуть бути в бензині. 

Пожежа в районі бензобака є найнебезпечнішим варіантом. Тому відразу ж 

відбігайте подалі від автомобіля. В такий момент найважливіше вберегти себе і 

пасажирів від можливого вибуху. 

В будь-якому випадку, слід пам’ятати, що найважливіше − це людське життя. А 

людина в палаючому автомобілі може знаходитися не більше півтори хвилин. 

 

Пам’ятайте! Ваше життя, здоров’я та цілісність Вашого «залізного коня» 

багато в чому залежить від Вас. Дотримання правил пожежної безпеки, 

регулярний техогляд та належна підготовка до екстрених ситуацій допоможе 

Вам діяти швидко та впевнено. 
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.1. Якщо ви опинились в осередку пожежі на відкритій місцевості 
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5.2. Як захистити свої присадибні ділянки від пожеж 
Причини більшості вогневих нещасть у житловому секторі мають чітко визначений 

людський фактор. Недбале поводження з вогнем, спалювання сухої трави чи бур’яну, 

сміття, неправильні монтаж та експлуатація електричних чи газових приладів призводять 

до жахливих наслідків, зарадити яким часто-густо уже неможливо. 

Тому головне – дотримуватись правил безпеки: 
тримайте територію господарства в чистоті;  

горючі матеріали необхідно зберігати в найбільш віддаленому від житлових та 

господарських будівель місці (не ближче 10 м);  

постійно слідкуйте за станом печей, димарів, своєчасно ліквідовуйте виявлені 

тріщини. На горищі всі димові труби і стіни, в яких проходять димові канали, повинні 

бути відштукатурені і побілені; 

не застосовуйте для розпалювання печей легкозаймисті та горючі рідини;  

не допускайте перегріву печей, не ставте поблизу них ліжка, шафи, не завішуйте їх 

килимками; 

постійно слідкуйте за станом електропроводки. Не користуйтесь пошкодженою 

електропроводкою або без ізоляції. Електричні праски, плитки ставте тільки на негорючі 

підставки. Не залишайте без нагляду побутові електроприлади, не доручайте нагляд за 

ними дітям. Ідучи з дому, не забувайте вимкнути електричні прилади; 

не дозволяйте дітям гратися з вогнем, не залишайте їх без нагляду дорослих. 

Роз’яснюйте їм про шкоду, яку може заподіяти вогонь, який вийшов з-під контролю 

людини; 

заміну та підключення балонів з газом повинні проводити тільки спеціалісти 

газового господарства. Після закінчення користування газовими приладами необхідно 

закрити кран газопроводу чи вентиль балона з газом; 

забороняється застосовувати відкритий вогонь для перевірки з’єднань газопроводів, 

залишати ввімкнені газові плити без нагляду.  

Найпоширеніший метод позбутися сміття та сухої рослинності – це спалити їх. Цей 

небезпечний метод може призвести до великої біди, ціна якої – людське життя. Як 

правило, люди, які її підпалюють, переконані, що таким чином вони роблять корисну 

справу. Та, насправді, наражають на небезпеку себе, сусідів і суттєво погіршують стан 

довкілля, адже часто це переростає у великомасштабні пожежі. Швидкість поширення 

вогню надзвичайно висока, особливо у спекотні літні дні. Тому локалізувати його на 

відкритих територіях дуже важко. Надзвичайно небезпечним є спалювання сухої трави 

на полях, через які проходять високовольтні лінії електропередач, поблизу лісових 

масивів. Також потрібно пам’ятати, що під час горіння листя та інших рослинних 

залишків у повітря вивільняються шкідливі хімічні сполуки, які знижують імунітет 

людини, викликають алергію, захворювання дихальних шляхів, посилюють негативний 

перебіг хронічних, а також сприяють розвитку онкологічних захворювань. Часто до 

вогню потрапляє різне сміття, що істотно підсилює рівень забруднення повітря і 

збільшує шкоду для здоров’я. 

У зв’язку з цим, ми закликаємо господарів присадибних ділянок відмовитися від 

практики спалювання опалого листя, сухої трави та інших рослинних залишків, сміття. 

Адже кожен підпал не лише завдає суттєвої шкоди довкіллю, а й призводить до інших 

негативних наслідків, несучи загрозу життю та здоров’ю людей!  
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6.1. Домедична допомога при опіках 
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6.2. Домедична допомога потерпілим у пожежі 
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