
 

Зважаючи на те, що зазвичай під час Новорічних святкувань стрімко зростає кількість пожеж, які 

виникають внаслідок порушення правил пожежної безпеки при користуванні гірляндами, 

встановленні ялинок та при користуванні піротехнічними виробами, дослухайтесь корисних 

порад і це допоможе Вам безпечно зустріти та провести Новорічні й  Різдвяні свята. 

ЩОБ НЕ ТРАПИЛОСЬ БІДИ: 

· Не встановлюйте ялинку на шляхах евакуації; 

· Не встановлюйте ялинку поблизу опалювальних приладів, телевізорів, приймачів, 

магнітофонів; 

· Встановлюйте ялинку на стійкій основі: на надійній підставці, в посудині з піском, подалі від 

штор, гардин та інших предметів, які легко піддаються вогню; 

· Не прикрашайте ялинку целулоїдними іграшками, а також марлею, ватою, папером не 

просоченими вогнезахисною сумішшю; 

· Прикрашайте ялинку тільки електричними гірляндами промислового виготовлення купленими 

у спеціалізованих крамницях, а не на ринках, де часто-густо зустрічається неякісний товар; 

· Обов'язково перевірте справність електричного проводу, його ізоляцію; 

· Напруга лампочок не повинна перевищувати 12В, а потужність 25Вт; 

· Гірлянди потрібно закріплювати надійно, бо при падінні від поштовху чи протягу вони можуть 

стати причиною пожежі; 

· Не дозволяйте дітям самостійно включати електрогірлянди; 

· Ні в якому разі не застосовуйте в приміщенні свічки, бенгальські, вогні, відкритий вогонь, 

феєрверки, вибухонебезпечні хлопавки, петарди та ін; 

· Не одягайте дітей в костюми з легкозаймистих матеріалів, не залишайте малюків одних, без 

нагляду дорослих; 

· Хвою яка обсипалася з ялинки треба відразу прибирати - вона, як порох, може спалахнути від 

будь-якої іскри; 

· Ніколи не прикрашайте свічками новорічну ялинку! Це неминуче призводить до пожежі; 

· Не залишайте запалені свічки без нагляду, будьте особливо уважні, якщо в будинку є діти і 

домашні тварини; 

· Не ставте свічки поблизу легкозаймистих предметів. Використовуйте стійкі підсвічники, 

зроблені з негорючих матеріалів; 

· Не залишайте без нагляду ввімкнені в електричну мережу електроприлади. 

Якщо Ви помітили ознаки пожежі - не панікуйте. Спочатку подивіться, що горить. Якщо це 

гірлянда - негайно вимкніть її з розетки. Якщо ялинка вже запалала - беріть хутко ковдру, рядно, 

намочуйте їх у воді й накривайте ялинку або просто залийте її водою. Якщо ж Ви самі не в змозі 

справитися з вогнем – негайно викликайте пожежно-рятувальну службу за номером „101”. 

ПРИ ПРОВЕДЕННІ НОВОРІЧНИХ ЗАХОДІВ З МАСОВИМ ПЕРЕБУВАННЯМ ЛЮДЕЙ 



ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 

• Встановлювати ялинку поблизу евакуаційних виходів і захаращувати коридори, проходи та 

підступи до засобів пожежогасіння. 

• Застосовувати дня оформлення приміщень, виготовлення маскарадних костюмів і т.п. 

матеріали, необроблені вогнезахисним складом, целулоїдні іграшки, вироби з поролону та інших 

легкозаймистих матеріалів 

• Допускати заповнення приміщень людьми понад установлені норми 

• Категорично забороняється застосування свічок, бенгальських вогнів, різного роду 

піротехнічних ефектів, користуватися хлопавками. гасити світло в приміщенні 

• Проведення заходів в приміщеннях із гратами на вікнах. 

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ В ПРИМІЩЕННЯХ ДЕ ПРОВОДЯТЬСЯ НОВОРІЧНІ СВЯТА 

· Встановлювати ялинки та проводити заходи дозволяється в приміщеннях, що мають не менше 2 

виходів; 

· Під час проведення новорічних заходів повинно бути встановлено чергування відповідальних 

осіб за пожежну безпеку; 

· Кількість присутніх у приміщеннях, що використовуються для проведення новорічних ялинок, 

встановлюється з розрахунку 0.75 кв.м на людину, а при проведенні танців, ігор і подібних 

заходів - з розрахунку 1.5 кв.м на одну людину; 

· Над дверима, призначеними для евакуації людей, повинні бути встановлені світлові таблички 

зеленого кольору з написом "ВИХІД", а в коридорах вказівні знаки. Черговий персонал повинен 

бути забезпечений справними електричними ліхтарями; 

· Ілюмінування ялинок повинно проводитися фахівцем - електриком і тільки гірляндами 

заводського виготовлення; 

· Для формування і продажу новорічних подарунків має бути визначено спеціальне приміщення, 

що відповідає вимогам пожежної безпеки. 

У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ НЕОБХІДНО: 

• негайно повідомити пожежну охорону за телефоном 101 або через операторів мобільного 

зв'язку 

• прийняти термінові заходи по евакуації людей 

• відключити від електроживлення електроприлади (гірлянду, ТВ та ін. за винятком системи 

протипожежного захисту) 

• прийняти міри по гасінню пожежі первинними засобами пожежогасіння; 

• при загорянні штучної ялинки категорично забороняється братися за неї руками, краще 

накинути на неї щільну тканину (ковдру) 

 Використання піротехнічних виробів дітям заборонено!!! 

      Будьте вкрай обережні, бережіть своє життя та життя своїх близьких! Дотримуйтеся правил 

безпеки життєдіяльності, привчайте до цього дітей! Пам’ятайте: ваше життя – у ваших руках, 

намагайтеся зробити все, щоб зберегти його. 


