
 

 

 
 

 

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА 

В ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Щороку з настанням зимового періоду збільшується 

кількість пожеж, травмування та загибель людей на них, 

через елементарне недотримання та нехтування 

правилами пожежної безпеки при користуванні 

нагрівальними електро- і газовим приладами, а також при 

експлуатації пічного опалення. Перед початком 

опалювального сезону котельні, теплогенераторні й 

калориферні установки, печі та інші опалювальні прилади 

мають бути старанно перевірені й відремонтовані.  

 

ЩОБ ЗБЕРЕГТИ СВОЄ ЖИТТЯ ТА ЖИТТЯ  

БЛИЗЬКИХ ВАМ ЛЮДЕЙ, ПАМ’ЯТАЙТЕ: 

– нагрівальні частини електроприладів мають бути 

захищені від зіткнення з горючими матеріалами та 

встановлені на поверхні з негорючого матеріалу; 

– температура зовнішньої поверхні 

електроопалювальних приладів у найбільш нагрітому місці 

в нормальному режимі роботи не повинна перевищувати 

85°С; 



– відстань від приладів електроопалення до горючих 

матеріалів і будівельних конструкцій, має становити не 

менше 0,25 м (якщо більша відстань не встановлена 

будівельними нормами або іншими нормативними 

документами); 

– не допускайте використання для обігріву приміщень, 

не сертифікованих та саморобних нагрівальних приладів 

та газових кухонних плит; 

– в разі використання серійних нагрівальних пристроїв 

прослідкуйте за тим, щоб вони були встановлені таким 

чином, щоб уникнути перекидання, обмежте доступ до них 

дітей; 

– дотримуйтесь правил пожежної безпеки при 

використанні індивідуальних систем опалення та систем 

пічного опалення в будинках, своєчасно проводьте 

очищення димоходів; 

– не залишайте без нагляду у разі виходу з приміщення 

увімкнені в електромережу нагрівальні прилади, 

телевізори, праски тощо; 

– намагайтесь уникати перевантаження електричних 

мереж, не вмикайте одночасно декілька побутових 

електроспоживачів великої потужності; 

– не допускайте застосування саморобних 

некаліброваних плавких вставок в запобіжниках 

електричного струму; 

– тримайте запальнички та сірники поза полем зору 

дітей та у недосяжних для них місцях. Діти віком від двох 

років здатні самостійно їх запалити. Ніколи не заохочуйте 

та не дозволяйте дітям бавитися з сірниками і 

запальничками та вважати їх іграшками; 

– не паліть у ліжку! Паління у ліжку – одна з головних 

причин смертельних випадків при пожежі в оселях; 

– не користуйтесь печами й осередками вогню, які 

мають тріщини; 



– не залишайте печі, які топляться без догляду та не 

доручайте нагляд за ними дітям;  

– не розміщайте паливо й інші горючі речовини 

безпосередньо перед топковим отвором; 

– зберігайте не загашені вуглини та золу в металевому 

посуді, встановленому на дерев'яній підлозі або горючій 

підставці; 

– не сушіть й не складайте на печах одяг, дрова, інші 

горючі предмети та матеріали; 

– не застосовуйте для розпалювання печей легко 

запалювальні та горючі речовини; 

– не використовуйте для топлення дрова, довжина яких 

перевищує розміри топки; 

– не здійснюйте топлення печей з відкритими 

дверцятами топки; 

– не закріплюйте на димових трубах антени телевізорів, 

радіоприймачів тощо. 

 

ПАМ’ЯТАЙТЕ САМІ ТА НАВЧІТЬ СВОЇХ ДІТЕЙ, ЩО 

ПОСТІЙНЕ ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ПОЖЕЖНОЇ 

БЕЗПЕКИ – ЗАПОРУКА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЛЮДСЬКИХ 

ЖИТТІВ ТА ЗНАЧНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ! 

 

 

 


