
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Через часті відключення електроенергії в 

українських містах збільшується пожежна небезпека: 

старі мережі не витримують навантаження, короткі 

замикання можуть мати страшні наслідки.  

Щоб твоя домівка не постраждала від тимчасових 

віялових відключень, радимо прислухатися до кількох 

слушних порад, які дали у ДСНС. 

 

 

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ  

ПІД ЧАС ВІДКЛЮЧЕННЯ СВІТЛА 

Перше й обов’язкове правило — пильно слідкувати 

за дітьми, які можуть шукати та використовувати 

додаткові засоби освітлення, коли зникає 

електроенергія. Будь-який незграбний, випадковий рух 

https://dsns.gov.ua/uk/news/ostanni-novini/vidklyucennya-elektroenergiyi-ubezpecte-sebe-blizkix-i-zitlo-vid-pozezi


може спровокувати пожежу, задимлення чи 

замикання.  

 

ПРИ КОРИСТУВАННІ СВІЧКАМИ 

 

 Використовуй невисокі, стійкі, металеві свічники. 

 

 Тримай запалені свічки на безпечній відстані від 

займистих матеріалів. 

 

 Не пали свічки до кінця — залишай недогарок 

довжиною три сантиметри. 

 

 Не залишай запалені свічки без нагляду.  

 

https://vikna.tv/styl-zhyttya/yaki-svichky-prydbaty-ta-yak-obraty-svichku-porady/


  

 

ЯКЩО ДІМ ОБІГРІВАЄ ПІЧКА 

 

 Не допускай перегріву печі: слідкуй, щоб в стінах 

печей і димарів не було тріщин.  

 

 Протягом опалювального періоду слід очищати 

димоходи.  

 

 На підлозі з займистих матеріалів перед топковими 

дверцятами прибий металевий лист розміром 50 на 70 

сантиметрів. 

 



 Не користуйся для розпалу печей легкозаймистими 

рідинами. 

 

 Не залишай прилади, що топляться, без нагляду.   

 

 

ЯКЩО ТИ МАЄШ  

ГАЗОВИЙ ТУРИСТИЧНИЙ ПАЛЬНИК 

 Купуй лише сертифіковану продукцію в ліцензованих 

точках продажу. 

 Неухильно дотримуйся інструкції виробника. Завжди 

перевіряй цілісність балончика. Відсутність слідів 

витікання газу можна перевірити за допомогою 

мильного розчину. 

 Газовий пальник розрахований для використання на 

відкритому повітрі. Якщо пальник використовується у 



приміщенні, де живуть люди, там обов’язково має 

бути вентиляція. 

 Не допускай потрапляння на балони сонячних 

променів та тримай їх якомога далі від дії високих 

температур. 

 

 

ПРИ КОРИСТУВАННІ ГЕНЕРАТОРАМИ 

 Купуй лише сертифіковану продукцію тільки в 

ліцензованих точках продажу. Уважно дотримуйся 

інструкцій виробника. 

 Генератори та паливо повинні використовуватися 

тільки на відкритому повітрі на відстані не менше шести 

метрів від вікон, дверей та гаражів. 

 Тримай генератор сухим та захищеним від дощу або 

затоплення. Дотик до мокрого генератора або 



пристроїв, підключених до нього, може призвести до 

ураження електричним струмом. 

 Перед заправкою дай генератору охолонути. 

Паливо, пролите на гарячі деталі двигуна, може 

спалахнути. 

 Встанови детектори чадного газу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АГОВ, Я  ЗАСТРЯГ У ЛІФТІ! 

Через відключення електроенергії збільшилася 

кількість викликів від людей, які застрягли в ліфті. 

Рятувальники закликають громадян  не 

користуватися ліфтом у період стабілізаційних 

відключень електроенергії та під час повітряної тривоги. 

Та якщо вже так сталося, що ви опинилися в ліфті і ваша 

мандрівка там “призупинилася”, то: 

 Постарайтеся не панікувати. 

 Не тисніть на всі кнопки поспіль, не стрибайте в 

ліфті і не намагайтеся відчинити двері кабіни 

самостійно. 

https://gluzd.org.ua/author/iryna-blazhenko/?show-post-type=any
https://gluzd.org.ua/author/iryna-blazhenko/?show-post-type=any
https://gluzd.org.ua/author/iryna-blazhenko/?show-post-type=any
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B3%D0%BB%D0%B8_%D0%B2_%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%82%D1%96?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVHGxUZ7C9zs-h5mCQparIhyaVMHVmjhA2NL6q_KzS4piiusm8Dp_WksnQKP8QIMtGCBC6L7O8FyUQPKcTeTGVc5qSPy03b25vD1rorZS3ojnL4g6ouzx5AjdGMF56kwovRf-MRWxFNTPs29RINtwtp&__tn__=*NK-R


 Скористайтеся кнопкою виклику диспетчера чи 

зателефонуйте до аварійно-ліфтової служби (зазвичай 

вони вказані в ліфті). 

 Якщо нема телефону або мобільного зв’язку, 

намагайтесь покликати на допомогу мешканців 

будинку, щоб вони викликали відповідну службу. 

 Рекомендовано подбати, щоб у ліфті була тривожна 

валіза з ліхтариком, продуктами, що не псуються, 

водою та аптечкою. 

Та навіть коли є світло, постарайтеся не 

користуватися ліфтом, щоб у разі аварійного вимкнення 

не опинитися в пастці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А ЯКЩО Я ЗАХОЧУ ЇСТИ? 

Важливо мати запаси їжі, питної та технічної води, 

адже не всі магазини працюють під час відключення 

електроенергії. 

Варто запастися їжею, що має тривалий термін 

зберігання: консерви, сухе печиво, хлібці, соління, 

сухофрукти, сухарі, їжа швидкого приготування тощо… 



Якщо на вулиці температура близька до нуля, то 

балкон підстрахує холодильник. Щодо морозильної 

камери, то сучасні моделі можуть тримати температуру 

до чотирьох діб. Єдине — не варто постійно відкривати 

та перевіряти стан продуктів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А ГРІТИСЯ ЯК? 

 Дієвий олдскульний метод — грілка. Та не біда, 

якщо такої у вас немає. Можна використати пластикові 

пляшки та гарячу воду. А ще такі грілки можна класти 

на постіль, щоб прогріти її перед сном.  

 Встановити зимовий режим вікна, що допоможе 

зберегти тепло в оселі завдяки більшій щільності 

примикання рами до стулки вікна. 



 Подбайте про теплий одяг, ковдри.  

 

ДБАЙ ПРО ВЛАСНУ БЕЗПЕКУ 

 ТА БЕЗПЕКУ СВОЇХ РІДНИХ! 

ГОЛОВНЕ ТЕПЛО ТА СВІТЛО — НЕ ЗЗОВНІ, 

А ВСЕРЕДИНІ КОЖНОГО З НАС!!! 


