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Правила пожежної безпеки в Україні

Ілюстрації з відкритих інтернет-джерел.  

Цей документ є легким для читання описом 

повного тексту правил пожежної безпеки.

Вам потрібно читати повний текст, якщо хочете 

дізнатися усі правила пожежної безпеки.

Повна назва документа «Правила пожежної 

безпеки в Україні», затверджені наказом 

Міністерства внутрішніх справ України від 

30.12.2014 № 1417

Повний текст документа можна знайти 

на вебсайті Верховної Ради України за адресою: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0252-

15#Text%20uchniv-pid-chas-kanikul. html
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1. Що таке правила пожежної безпеки?

Люди живуть в будівлях.

Наприклад, у квартирі чи в будинку.

Люди приходять до різних будівель для того, 

щоб навчатися, працювати, лікуватися, 

відпочивати.

Наприклад, приходять до школи, лікарні, 

магазину чи на завод.

Іноді в будівлях буває пожежа.

Правила пожежної безпеки розповідають, 

що робити, щоб не було пожежі в будівлі.

Правила пожежної безпеки розповідають, 

що робити, коли почалася пожежа в будівлі.

Люди повинні знати правила пожежної 

безпеки, щоб не було пожежі в будівлі.

Правила пожежної безпеки повинні знати 

і дорослі, і діти.
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Будівлі бувають різні.

Це може бути школа, магазин, завод чи інше.

У кожній будівлі є головна людина.

Наприклад, директор школи, директор 

магазину, директор заводу.

Головна людина пише правила пожежної 

безпеки для своєї будівлі.

Головна людина дивиться, щоб усі виконували 

правила пожежної безпеки в цій будівлі.

У кожній будівлі є різні кімнати.

У лікарні це можуть бути кімнати, де 

приймають хворих.

У школі це може бути клас, де навчаються 

діти.
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На заводі може бути кімната, де зберігають 

речі.

Спеціальні люди пишуть правила пожежної 

безпеки для кожної кімнати в будівлі.

Люди повинні прибирати кімнату після роботи. 

Люди повинні вимикати електричні прилади.

Люди повинні мати воду для гасіння пожежі.

Для гасіння пожежі в будівлі люди 

використовують спеціальні речі.

Наприклад, вогнегасник.

Речі для гасіння пожежі повинні бути якісним 

та перевіреним.

Речі для гасіння пожежі перевіряє 

головна людина в будинку.
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На стінах у будівлях повинні висіти 

спеціальні картинки.

Наприклад, як поводитися під час пожежі.

У кімнатах будівлі на видному місці повинен 

висіти номер телефону пожежних.

Ця картинка показує вихід з будівлі.

Ця картинка показує, куди бігти, якщо 

почалася пожежа.

Ця картинка показує, де знаходяться речі 

для гасіння пожежі.

Ця картинка показує, що в будівлі може 

швидко початися пожежа.

Ця картинка показує, що тут заборонено 

палити сигарети.
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Ця картинка показує, що в будівлі є речі, які 

швидко спалахують.

Люди повинні встановлювати звукові прилади, 

які попереджають про пожежу.

У театрах, кінотеатрах, концертних залах, 

на стадіонах побудовані спеціальні проходи, 

щоб бігти у разі пожежі.

Ця картинка означає, що не можна ставити 

речі в таких проходах.

Людям заборонено закладати вікна речами.

Вікна повинні бути вільними, щоб тікати від 

пожежі.
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2. Правила пожежної безпеки 
в будинках чи квартирах

Люди живуть в будинках чи квартирах.

Люди, які живуть в будинках чи квартирах, 

повинні знати правила пожежної безпеки.

У будинках чи квартирах може бути багато 

електричних приладів.

Електричні прилади – це речі, які працюють 

від електрики.

Це може бути електрична праска, пральна 

машинка, ноутбук чи інше.

Таких речей у квартирі може бути багато.

Електричні прилади повинні справно 

працювати та бути перевіреними.

Поламаними електричними приладами 

не можна користуватися, прилади можуть 

загорітися.

Людям забороняється лишати електричні 

прилади без нагляду.
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Людям забороняється вішати папір та тканину 

на світильники.

Люди повинні вимикати світло в усіх кімнатах 

будівлі після закінчення роботи.

У будівлях, де палять печі, є правила.

Людина не може працювати з піччю, якщо 

не навчалась цьому.

Людям забороняється лишати печі 

без нагляду.

Людям забороняється користуватися піччю, 

коли піч поламана.

Для обігріву використовують електричний 

обігрівач.

Обігрівач іноді називається калорифер.

Людям забороняється накривати калорифери 

та ставити на них речі.

Є прилади, які працюють від газу.

Наприклад, газова плита в квартирі.

Газ може вибухнути. Потрібно обережно 

користуватися газом.

Є правила, як користуватися газом.
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Газ потрапляє до будівлі по трубах.

Забороняється запалювати вогонь біля 

поламаних газових труб чи приладів, з яких 

виходить газ.

Газ може вибухнути.

Газ має сильний запах.

Ти можеш відчути запах газу.

Там, де відчуваєш запах газу, не можна 

запалювати вогонь та вмикати електричні 

прилади.

Якщо ти відчув запах газу, відкрий вікно 

та провітри кімнату.

Якщо ти відчув запах газу, негайно телефонуй 

до газової служби за номером 104.
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3. Правила пожежної безпеки 
в дитячих садочках та школах

Є будівлі, у яких навчаються діти.

Це може бути садочок, школа, університет.

У будівлях, де навчаються діти, на кожному 

поверсі повинно бути два пожежних виходи.

У будівлях, де навчаються діти, забороняється 

палити вогонь.

Якщо діти ночують у будівлі, призначаються 

чергові по будівлі дорослі.

Чергові дорослі повинні мати телефон 

для виклику пожежних, якщо почалася 

пожежа.

Чергові дорослі повинні знати, де знаходяться 

ключі від виходів.

Чергові дорослі повинні мати ліхтарики.

Чергові дорослі повинні знати, скільки дітей 

в будівлі і де діти знаходяться.

Якщо виникне пожежа, чергові дорослі 

телефонують пожежним і говорять, скільки 

дітей перебувають у будівлі.
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4. Правила поже безпеки 
в місцях відпочинку

Є будівлі, у яких зберігаються різні гарні речі.

Це може бути музей чи галерея.

Є будівлі, де знаходяться тварини.

Це може бути цирк або зоопарк.

Є будівлі, в яких проходять концерти, вистави.

Це може бути театр чи концертна зала.

Усередині таких будівель на стінах висить 

картинка, де намальовано, як людям виходити 

у випадку пожежі.

Усі проходи і виходи повинні бути широкими.

У всіх будівлях, де буває багато людей, 

повинні бути маски для захисту дихання під 

час пожежі.
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5. Правила пожежної безпеки в лікарнях

Є будівлі, у яких лікують дітей та дорослих.

Такі будівлі називають лікарнями, дитячими 

лікарнями, санаторіями.

У лікарнях повинні бути ноші для важкохворих 

людей.

Під час пожежі важкохворих людей виносять 

на ношах.

У лікарнях повинні бути маски для захисту 

дихання під час пожежі.

Деяким хворим потрібен кисень з балонів.

Балони з киснем можуть вибухнути під час 

пожежі.

Такі балони з киснем повинні бути 

в спеціальних безпечних місцях.
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Ліки та речовини повинні зберігатися у 

спеціальних шафах.

Деякі речовини у разі змішування можуть 

вибухнути.

Речовини, які можуть вибухнути, потрібно 

зберігати окремо.

У лікарнях забороняється палити вогонь.

У лікарнях забороняється користуватися 

електричними чайниками, прасками.

Для електричних приладів повинне бути 

спеціальне місце.
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6. Правила пожежної 
безпеки в магазинах

Є будівлі, у яких продають продукти та різні 

речі.

Такі будівлі називають магазинами, 

торговельними центрами чи ринками.

У магазинах повинні бути маски для захисту 

дихання під час пожежі.

У магазинах забороняється зберігати 

речовини, що легко спалахують.

У магазинах забороняється палити вогонь.
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7. Правила пожежної безпеки 
на заправках для автомобілів

Є будівлі, у яких автомобілі заправляють 

бензином чи іншим паливом.

Будівлі, у яких автомобіль заправляється 

паливом, називається автозаправна станція 

(АЗС).

Бензин чи інше паливо потрібне для того, щоб 

автомобіль їхав.

Паливо – це бензин, газ, дизпаливо.

Бензин, газ, дизпаливо можуть легко 

загорітися.

Бензин, газ, дизпаливо називають 

пожежонебезпечними речовинами.

Люди, які працюють на автозаправній станції, 

повинні знати правила пожежної безпеки.

На автозаправних станціях забороняється 

користуватися вогнем.

На автозаправних станціях є спеціальні місця 

для куріння.

Якщо хтось розлив бензин чи дизпаливо, 

потрібно засипати піском це місце.
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8. Правила пожежної безпеки на заводах

Є будівлі, у яких виробляють різні речі.

Такі будівлі називають заводами.

На заводах працюють люди.

Люди на заводах повинні знати правила 

пожежної безпеки.

На заводах є спеціальне обладнання, яке 

виробляє речі.

Спеціальне обладнання на заводах повинно 

бути захищеним від пожежі.

Люди на заводах повинні слідкувати, щоб 

не змішувалися речовини, що можуть 

вибухнути.

Деякі заводи виробляють вибухонебезпечні 

та пожежонебезпечні речовини.

Всередині таких заводів на стінах мають бути 

спеціальні картинки про захист від пожежі.

Ця картинка показує, що на заводі виробляють 

вибухонебезпечні та пожежонебезпечні 

речовини.
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На заводах повинна гарно працювати 

вентиляція, щоб очищувати повітря.

Вентиляція – це труби в кімнатах, туалетах, 

інших приміщеннях.

Труби втягують і забирають брудне повітря.

Свіже повітря іде до кімнат по трубах.

Кімнати після роботи потрібно прибирати.
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9. Правила пожежної безпеки на вулиці

Людям забороняється палити вогнища 

біля будівель.

Люди повинні прибирати простір 

між будинками від різного сміття.

Люди повинні прибирати сухі рослини та гілки, 

якщо будівлі розміщені біля лісу.

Люди повинні класти речовини, що легко 

горять, у дозволені місця.

Люди повинні будувати дороги так, щоб 

пожежна машина могла проїхати.

Люди повинні будувати ворота так, щоб 

пожежна машина могла заїхати.

Люди повинні гарно освітлювати територію 

біля будівлі, щоб було видно виходи з будівлі.
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10. Що робити, якщо почалась пожежа?

Якщо почалася пожежа, потрібно негайно 

зателефонувати у пожежну службу 

за номером 101.

Потрібно сказати пожежникам назву вулиці 

та номер будинку, де почалася пожежа.

Наприклад, вулиця Бастіонна, номер будинку 19.

Потрібно сказати пожежникам, скільки 

поверхів у будинку.

Наприклад, у будинку може бути 9 поверхів.

Потрібно сказати пожежникам, чи є люди 

у будинку і скільки людей у будинку.

Наприклад, у будинку, що горить, знаходиться 

10 людей.

Потрібно сказати пожежникам своє прізвище.

Потрібно припинити всю роботу у будівлі.

Потрібно швидко вийти з будівлі.



Головна людина, яка відповідає за правила 

пожежної безпеки, повинна погасити 

вогонь вогнегасником чи іншими засобами 

для гасіння пожежі.

Головна людина, яка відповідає за правила 

пожежної безпеки, повинна вивести 

всіх людей із будівлі.

Головна людина, яка відповідає за правила 

пожежної безпеки, повинна викликати 

пожежників.

Якщо в будівлі почалася пожежа, потрібно 

вимкнути всю електрику в будівлі.

Якщо в будівлі почалася пожежа, потрібно 

вимкнути всю вентиляцію у будівлі.

Якщо пожежа почалася в транспорті, потрібно 

зупинити транспорт.
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