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ПАМ’ЯТКА 
 

ПРАВИЛА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В ПОБУТІ 
 

Взимку значно збільшується кількість пожеж у житловому секторі, що призводять не лише 

до значних матеріальних збитків, але й, що найголовніше — до травмування та загибелі людей. 

Зазвичай причиною виникнення пожеж у помешканнях є нехтування громадянами елементарних 

правил пожежної та, в першу чергу, власної безпеки. Паління у ліжку, перенавантаження або 

несправність електромережі часто призводять до пожеж у побуті. Крім того, часто для обігріву 

власних помешкань люди використовують саморобні або несертифіковані електрообігрівачі, а 

також порушують правила експлуатації пічного опалення. 
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 ―101‖, евакуації дітей, гасіння пожежі на початковій стадії, безпечні 

маршрути виходу з приміщення. 
Основні запобіжні заходи і правила пожежної безпеки при експлуатації електричних та 

нагрівальних приладів, що використовуються у побуті, такі: 

- нагрівальні прилади можна встановлювати тільки на негорючі підставки; 
- забороняється залишати прилади, що включені, без нагляду; 
- забороняється включати в одну розетку одночасно декілька приладів; 
- необхідно спостерігати за щільністю контактів в місцях приєднання проводів приладів до вилки, 

клем між собою тощо; 
- небезпечно замінювати запобіжники, що перегоріли, в телевізорах, приймачах і інших побутових 

приладах саморобними або плавкими запобіжниками; 
- забороняється користуватися саморобними нагрівальними приладами. 

Під час використання пічного опалення не допускається: 

- залишати печі, які топляться, без нагляду або доручати нагляд за ними малолітнім дітям; 
- користуватися печами, які мають тріщини; 
- розміщувати паливо, інші горючі речовини та матеріали безпосередньо перед топковим отвором; 
- сушити й складати на печах одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали; 
- застосовувати для розпалювання печей легкозаймисті та горючі рідини; 
- здійснювати топлення печей із відкритими дверцятами топки; 
- зберігати у приміщенні запас палива, який перевищує добову потребу. 

Обов’язково, дотримуйтесь правил пожежної безпеки, не наражайте себе на небезпеку. 

НАГАДУЄМО ТЕЛЕФОНИ СЛУЖБ РЕАГУВАННЯ У РАЗІ НЕБЕЗПЕКИ 

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Херсонській області – тел. 101, 

42-26-95, моб. тел.: 093-315-85-17 або Центральну диспетчерську службу «1580» відділу з питань цивільного 

захисту міста Херсона Херсонської міської ради – тел. 1580, 26-18-35, моб. тел.: 050-309-15-80, 097-202-15-80. 

Головне управління Національної поліції України в Херсонській області – тел. 102, 22-33-02, моб. тел.: 095-

278-71-81 
Комунальне некомерційне підприємство «Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф» Херсонської обласної ради – тел. 103, 46-00-64, 42-26-28,  моб. тел.: 095-277-39-03 

Центральна аварійна диспетчерська служба акціонерного товариства «Херсонгаз» – тел. 104, 35-47-72, 

32-76-36. 32-47-72,  моб. тел.: 050-396-75-10   
 

Будьте уважні та обережні, бережіть своє здоров’я і життя ! 


