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Про організацію роз’яснювальної 
роботи серед населення

На виконання Плану інформаційно-просвітницької роботи прошу 
довести до населення, через розміщення в місцевих ЗМІ, сайтах, у місцях з 
масовим перебуванням людей, консультаційних пунктах цивільного захисту 
органів місцевого самоврядування, проведення тематичних бесід в трудових, 
тощо,.., матеріал щодо необхідності дотримання правил безпечного 
поводження під час святкування новорічних та різдвяних свят (додається).

Про вжиті заходи доповісти до управління на електронну адресу 
sokurenko@adm.dp.gov.ua (в Lotes Notes на ім’я Вячеслав Сокуренко) та у 
письмовій формі з наданням копій публікацій.
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Додаток 1

Щоб наслідки пожежі не затьмарили свята дотримуйтесь елементарних 
правил пожежної безпеки

Правила пожежної безпеки:
-  ялинка має бути встановлена на стійкій основі;
-  забороняється встановлювати ялинку на шляхах евакуації;
-  ілюмінація мусить бути виконана з дотриманням правил влаштування 

електроустановок;
-  при виявленні будь-якої несправності в ілюмінації (нагрівання дротів, 

блимання лампочок, іскріння тощо) її слід терміново вимкнути;
-  мінімальна відстань від місця встановлення ялинки до опалювальних 

пристроїв та легкозаймистих речей, портьєр тощо має становити не менше 1 
метра;

-  не прикрашайте ялинку ватою, папером, марлею та целулоїдними 
іграшками;

-  необхідно використовувати тільки електричні гірлянди промислового 
виробництва;

-  у приміщенні, де встановлено ялинку, категорично заборонено 
запалювати бенгальські вогні;

-  заборонено одягати дітей у костюми з вати, марлі, паперу та інших 
легкозаймистих матеріалів;

-  у приміщенні, де встановлено ялинку, необхідно обладнати 
протипожежний куточок, в якому мають знаходитися вогнегасники, вода та 
спеціальні покривала;

-  перед встановленням ялинки в дитячих закладах та громадських місцях 
необхідно обов’язково проконсультуватися у пожежників.

У разі виникнення надзвичайних ситуацій негайно повідомте пожежну 
охорону за телефоном 101!

Управління цивільного захисту 
облдержадміністрації



Додаток 2

Будьте обережні при придбанні та використанні піротехніки!

Під час використання піротехнічних виробів можуть виникнути різні 
фактори, які несуть у собі небезпеку для оточуючих. Як уникнути біди, не 
зіпсувати свята собі й іншим?

По-перше:
- При покупці вимагати від продавця копії сертифікат якості;
- Перевірити наявність на піротехнічному виробі або його упаковці 

інформації про термін придатності виробу або його гарантійний термін;
- Пам’ятати, що при кожному піротехнічному виробі в обов’язковому 

порядку повинна бути інструкція із застосування, що містить текст про 
небезпеку піротехнічного виробу та обмеження за віком споживача щодо його 
застосування. Інструкція може бути нанесена на корпусі піротехнічного виробу 
або його споживчій упаковці.

По-друге:
Знати небезпечні фактори при використанні піротехнічних виробів, до 

яких відносяться:
- Полум’я або високотемпературний струмінь продуктів згорання (цей 

фактор характерний для фонтанів, феєрверків тощо і небезпечний можливістю 
загорання легкозаймистих речовин, які знаходяться поряд з працюючим 
виробом);

- Палаючі елементи виробів, як то зірки, іскри, шлаки, тощо. Час горіння 
зірок підбирається таким чином, щоб вони встигали згоріти раніше, ніж 
досягнуть поверхні землі. Тому при неправильному розташуванні виробу ці 
палаючі зірки можуть упасти на землю).

- Небезпечний склад продуктів горіння (при горінні піротехнічних 
виробів у великій кількості утворюються речовини, шкідливі для здоров’я 
людини).

- Звуковий тиск (велика гучність при розриві піротехнічних виробів 
може викликати у глядачів відчуття дискомфорту або травмування органів 
слуху).

Категорично забороняється:
- Розбирати, ремонтувати піротехнічні вироби, а також використовувати 

не за призначенням або в умовах, непередбачених експлуатаційною 
документацією;

- Запускати піротехнічні вироби з рук (крім хлопавок);
- Нахилятися над виробом під час запуску;
- Знаходитися після підпалу вогнепровідного шнуру (сповільнювача) у 

небезпечній зоні;
- Направляти або кидати піротехнічний виріб у бік людей, ударяти по них 

будь-якими предметами, тягти за гніт;
- Носити підготовлені до запуску піротехнічні вироби у кишенях одягу;



- Використовувати піротехнічні вироби з видимими механічними 
пошкодженнями;

- Застосовувати до піротехнічних виробів великих механічних 
навантажень;

- Залишати побутові піротехнічні вироби без догляду при можливості 
безконтрольного доступу до них неповнолітніх дітей;

- Використовувати побутові піротехнічні вироби особам, які 
знаходяться у нетверезому стані;

- Використовувати піротехнічні вироби, що створюють світлові та 
шумові ефекти, на відстані ближче 100 м від громадських споруд та житлових 
будинків.

- Проводити запуск виробів при сильному вітрі;
- Уникати можливості випадкового спрацювання піротехнічних виробів 

унаслідок використання відкритого вогню, куріння, дії нагрівальних приладів 
тощо.

Пам’ятайте! Придбання піротехніки, яка не відповідає встановленим 
вимогам безпеки, у не встановлених для реалізації даного виду продукції 
місцях (електричках, стихійних ринках, підземних переходах тощо) призводить 
до тілесних ушкоджень різних ступенів тяжкості, глибоких опіків тіла, каліцтва 
та поранення дітей.

Управління цивільного захисту 
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