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Пожежа – це неконтрольоване 

горіння поза спеціальним вогнищем, що 

розповсюджується в часі і просторі



Пожежа 

супроводжується 

знищенням

матеріальних

цінностей, 

створює загрозу

життю та

здоров’ю людей, 

довкіллю



Щорічно на землі виникає близько 

6 мільйонів пожеж

За рік в Україні виникає:

- близько 60 000 пожеж;

- гине від 3 500- 4500 людей;

- травмується більше 5 000 людей;

- збитки складають більше 160 млн. грн.

Розподіл загибелі людей 

за годинами доби:
ранок (06-10) – 23 %;

вечір (18-22) – 14 %; 

день (10-18) – 27 %;

ніч (22-06) – 36 %.



Основні причини виникнення пожеж

- необережне поводження з 
вогнем – 52 %;

- порушення правил 
монтажу та експлуатації 

електрообладнання й
електроприладів –

20-25 %;
- порушення правил 

улаштування і 
експлуатації приладів 

опалення – 8-10 %;
- дитячі пустощі 

з вогнем 5%;
- підпали – 3-5 %;

- інші причини (іскри, 
самозаймання, природні 

явища та інше) – 5 %.

В побуті:



На виробництві:
-порушення правил монтажу і експлуатації 

електрообладнання та електроприладів – 25-30%;
- необережне поводження з вогнем – 20-25 %;

- порушення правил пожежної безпеки при 
проведенні вогневих робіт – 10-12 %;

- порушення правил пожежної безпеки в 
технологічному процесі – 10 %;

- порушення правил улаштування і експлуатації 
приладів опалення – 4-6 %;

- підпали – 5 %;
- інші причини (іскри, самозаймання, природні 

явища та інше) – 2%. 



Небезпечні фактори пожежі
Висока температура – можливі опіки шкіри 

та дихальних шляхів.

Шкідливі продукти горіння, в тому числі 

чадний газ – отруєння організму.

Відкритий вогонь – опіки шкіри, загорання 

одягу, небезпека полум'яних потоків, що 

випускаються полум'ям після виникнення 

пожежі.

Втрата видимості при задимленні –

порушення орієнтації в просторі. Евакуація 

в таких умовах ускладнюється або стає 

неможливою.

Вибух – моментальне загоряння великого 

обсягу речовини, наприклад суміш газу з 

повітрям



Краще один раз побачити…



Як не стати жертвою вогню в 

громадських місцях



Правила евакуації



Засоби пожежогасіння

Для боротьби з 
пожежами на початковій

стадії застосовують
первинні засоби 
пожежогасіння

До них належать: 
пожежні кран-комплекти, 
вогнегасники, пожежний 
інвентар (резервуари з 
водою, ящики з піском, 

пожежні відра, лопати), а 
також різний переносний

пожежний інструмент
(кирки, сокири, багри, 

ломи і т. ін.).



Вогнегасники



ДОТРИМУЙТЕСЬ 

ПРАВИЛ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

ПАМЯТАЙТЕ!!!
Якщо виникла пожежа –

рахунок часу йде на секунди


