
ЕКСПРЕС-ІНФОРМАЦІЯ 
«Правила безпеки при користуванні пічним опаленням та 

елекггроприлада ми»

З початку року в області виникло 1093 пожежі, з них в житловому 
секторі 847, на яких виявлено 50 загиблих осіб. З настанням лютих морозів 
значна частина займань стається через порушення громадянами правил 
пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.

17 грудня сталася жахлива трагедія на Черкащині. В селі Драбівці у 
пожежі загинули четверо дітей. Старшій дівчинці було вісім, а молодшому 
хлопчику - трохи більше року. Малих самих удома залишила мати. 
Ймовірною причиною пожежі рятувальники називають необережне 
поводження з пічним опаленням.

Також, 18 грудня у житлому будинку в с.Коськів Шепетівського 
району виникла пожежа, на якій бійці ДСНС виявили у задимленому 
приміщенні житлової кімнати 65-річного власника громадянина без проявів 
ознак життя. Причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки 
під час експлуатації пічного опалення.

У зв’язку з цим Головне управління Державної служби з надзвичайних 
ситуацій у Хмельницькій області звертається до подолян з застереженням 
дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки в побуті та 
виконувати заходи безпеки при використанні печей та електропобутових 
нагрівальних приладів.|

Запам’ятайте, при користуванні печами забороняється:
• розпалювати їх легкозаймистими та горючими рідинами;
• залишати печі, в яких горить вогонь, без нагляду;
• доручати розпалювати печі та нагляд за ними дітям;
• розташовувати меблі, шафи та інше обладнання поблизу печей на 

відстані меншій 0,7 м, а від топкових отворів до горючих матеріалів відстань 
повинна бути не менше 1,25 м;

• проводити розпалення печей дровами, довжина яких перевищує 
розміри топника;

• сушити та зберігати на поверхні нагрівання опалювальних печей 
горючі предмети;

• використовувати для обігріву несправні опалювальні печі;
• категорично забороняється закривати піддувало опалювальної печі, 

коли там ще горить вугілля або є жар — це може призвести до отруєння 
чадним газом;

• виносити та викидати гаряче вугілля ближче 15 метрів від будівель.
В опалювальний сезон не забувайте очищати димарі від сажі хоча б один 

раз на три місяці.

Не менш поширеною причиною пожеж є порушення правил 
користування побутовими електроприладами. Аналіз таких пожеж показує,



що вони відбуваються, в основному, з двох причин: у разі порушення правил 
користування електропобутовими приладами і прихованої їх несправності.

Запам’ятайте кілька основних запобіжних заходів і правил пожежної
безпеки при експлуатації електричних 
та нагрівальних приладів, що
використовуються у побуті:

• нагрівальні прилади можна 
встановлювати тільки на негорючі 
підставки;

забороняється залишати 
прилади, що увімкнені без нагляду та

приладами.

вмикати в одну розетку одночасно 
декілька приладів;

• необхідно спостерігати за 
щільністю контактів у місцях 
приєднання проводів приладів до 
вилки, клем між собою тощо;

• забороняється користуватися
саморобними нагрівальними

Дотримуйтесь правил пожежної безпеки, бережіть своє життя та 
майно!




