
ТЕМА 17.
"ПОЖЕЖО- ТА ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНІ ПРЕДМЕТИ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА У ПОБУТІ.
РЕКОМЕНДАЦІЇ НАСЕЛЕННЮ ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ ТА ДІЙ ПРИ ВИНИКНЕННІ

ПОЖЕЖ. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПРИ ВИЯВЛЕННІ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ
ПРЕДМЕТІВ”.

Навчальна ціль:
Вивчити: пожежо- та вибухонебезпечні предмети на виробництві та у побуті; рекомендації

населенню щодо профілактики і дій при виникненні пожеж та правила поведінки при виявленні
вибухонебезпечних предметів.

Вид навчальних занять - групове заняття.            
Тривалість заняття - 2 години.                                      
Метод проведення заняття - бесіда, розповідь, показ. 
Місце проведення заняття – клас, місця розміщення засобів пожежогасіння.

Навчальні питання і орієнтовний     розрахунок  навчального часу:

Передмова 5 хв.
1. Пожеже- та вибухонебезпечні предмети на виробництві та у побуті. 40 хв.
2. Рекомендації населенню щодо профілактики та  дій при виникненні пожеж та правила поведінки

при виявленні вибухонебезпечних предметів. 40 хв.
Підсумки. 5 хв.

Навчальна література і посібники:
1. Закон України  "Про  Цивільну  оборону України", ВРУ, № 2974-ХП, 1993р., № 555-Х1У, 1999р., Київ.
2. Положення про Цивільну оборону України, постанова КМУ, № 299,1994 р., Київ.
3. Концепція захисту населення і територій у разі загрози та виникнення НС, Указ Президента України, №

234, 1999 р., Київ.
4. Періодичні інформаційні видання. МВС України, 1990-2000 рр., Київ.
5. Цивільна оборона, Воєнвидав, Москва, 1981 р.
6. Журнал "Надзвичайна ситуація", МНС України, Київ, 1998-2000рр.
7.  Методичний посібник з ЦО  і  НС.  РВЦ  ЦО  і  НС, Київ, 1997 р.
8. ГСРФ "Безпека в надзвичайних ситуаціях", Стандарт-видав Росії, Москва, 1995-2000 рр.
9. Періодичні інформаційні видання. МНС Росії, 1995- 2000 рр., Москва.
10. Дії населення в НС. РВЦ ЦО і НС, Київ, 1997 р.
11. Нормативно-методична література з питань протипожежної безпеки. МВС України, 1995-2000 рр.

Матеріальне забезпечення:

І. Стенди або схеми в класі:

1. Захист населення у надзвичайних ситуаціях.
2. Засоби і способи пожежегасіння при НС.
3. Дії органів управління і сил ЦО та населення при НС. 
3. Засоби колективного захисту населення при НС.
4. Засоби індивідуального захисту при НС.
5. Рятувальні і невідкладні аварійно - відновлювальні роботи при НС.

11. Засоби первинного пожежегасіння об’єкту

ПЕРЕДМОВА

Слово "Пожежа" завжди викликає у людини велику тривогу і хвилювання. І це зрозуміло, тому що
вогнем  нерідко  знищується  майно,  руйнуються  і  згорають  житлові  будинки,  школи,  і  громадські
будівлі,  об’єкти  господарської  діяльності,  завдається  значної  шкоди  навколишньому  природному
середовищі,  страждають  люди,  зазнаючи  опіків,  травм,  а  іноді  і  гинучи.  Сьогодні  нема  в  державі
жодного дня щоб вогонь не приводив до важких наслідків з загибеллю людей і значного матеріального
ущербу.

На  території  України  знаходяться  десятки  тисяч  промислових,  енергетичних,  транспортних,
сільськогосподарських та лісогосподарських об’єктів, які знаходяться у незадовільному стані: мають
значний знос основних фондів (від 60 до 85 %), часті відключення від енергоносіїв, незадовільний стан
пожежної  безпеки,  відсутність  резервів  матеріально-технічних  ресурсів,  незадовільний  стан
комунального господарства,  недотримання вимог техніки безпеки виробництва і  санітарного стану.



Все  це  приводить  до  появи  значної  кількості  аварій  (катастроф)  на  об’єктах,  які  є  передумовами
пожеж (вибухів),  що зачіпають не тільки працюючий персонал,  а  і  населення,  яке попадає  у зони
ураження, а також призводять і до значних екологічних катастроф, що охвачують значні території у
всіх реґіонах держави.

Всі пожежі (вибухи) діляться: в  спорудах,  на  комунікаціях  та  технологічному  обладнанні
промислових об’єктів; на об’єктах розвідки, видобування, переробки, транспортування та зберігання
легкозаймистих, горючих, а також вибухових речовин; на транспорті; в шахтах, підземних та гірничих
виробках; в будівлях та спорудах громадського призначення; на радіаційних, хімічних та біологічних
небезпечних  об’єктах.  Крім  того,  окремий  вид  пожеж  у  навколишньому  природному  середовищі:
лісові, торф’яні та степові.

Для характеристики пожеж (вибухів) та дій при їх виникненні вживається ряд термінів і визначень,
основні із них:

Пожежа  –  неконтрольований  процес  горіння,  який  супроводжується  знищенням  матеріальних
цінностей та створює небезпеку життю і здоров’ю людей.
    Пожежна  безпека –  стан  захисту  населення,  об’єктів  господарської  діяльності  та  іншого
призначення, а також довкілля від небезпечних факторів і дії пожежі. 
    Забезпечення пожежної безпеки – прийняття і дотримання нормативних правових актів, правил і
вимог пожежної безпеки, а також виконання протипожежних заходів.
    Пожежна  небезпека –  можливість  виникнення  або  розвитку  пожежі,  яка  міститься  у  якійсь
речовині, становищі або процесі.
    Вимоги пожежної  безпеки – спеціальна умова або правило організаційного і  (або) технічного
характеру,  що  встановлено  з  метою  забезпечення  пожежної  безпеки  спеціально  уповноваженим
державним органом в діючому законодавстві або нормативних технічних документах.
    Протипожежний захід – захід організаційного і (або) технічного характеру, що спрямований на
дотримання протипожежного режиму, створення умов для завчасного запобігання і (або) швидкого
гасіння пожежі.
    Пожежна охорона – головна частина системи пожежної безпеки, що з’єднує органи управління,
сили і засоби, які створюються в установленому порядку з метою захисту життя і здоров’я людей,
об’єктів господарської діяльності і довкілля від НС, що спричинені пожежами.
    Пожежевибухонебезпечний об’єкт - об’єкт, що виробляє, використовує, перероблює, зберігає або
транспортує легкозаймисті і пожеже- та вибухонебезпечні речовини, які створюють реальну загрозу
виникнення техногенної надзвичайної ситуації.
    Вибух – процес фізичних і хімічних перетворювань речовин, що швидко протікає і супроводжується
звільненням значної кількості енергії в обмеженому об’ємі, внаслідок чого в навколишньому просторі
виникає  і  розповсюджується  ударна  хвиля,  яка  може  привести  або  приводить  до  виникнення
техногенної надзвичайної ситуації.
    Вибухонебезпечна речовина – речовина, яка може вибухнути при дії полум’я або виявляти чуткість
до струсу чи тертя більше, ніж динітробензол.
     Природна пожежа - неконтрольований процес горіння, що стихійно виникає і розповсюджується в
довкіллі, який супроводжується інтенсивним виділенням тепла, диму та світловим випромінюванням,
що створює небезпеку для людей і завдає шкоду об’єктам господарської діяльності та навколишньому
середовищу.
     Лісна пожежа – неконтрольований процес горіння в лісах, що виникає стихійно або внаслідок
зневажливого поводження людей з вогнем і розповсюджується по території лісу.
     Степова  пожежа –  неконтрольований  процес  горіння,  що  виникає  стихійно  або  внаслідок
штучного палу в степу.
     Торф’яна пожежа – загорання торф’яного болота, осушеного або природного, при перегріві його
поверхні променями сонця або внаслідок зневажливого поводження людей з вогнем.
     Зона  пожежі –  територія,  в  межах  якої  в  результаті  стихійного  лиха,  аварій,  катастроф  або
необережної дії людей виникають і розповсюджуються  пожежі.   

Від  дотримування  кожним  громадянином  правил  пожежної  безпеки  на  виробництві  та  у
побуті дозволяє запобігти виникненню пожеж (вибухів) та підвищити безпеку проживання  своїх
рідних,  знайомих  та  сусідів  та  функціонування  об’єктів  виробничого,  громадського,
комунально-побутового та соціального призначення.



ПЕРШЕ НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ:

“ПОЖЕЖО- ТА ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНІ ОБ’ЄКТИ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА У ПОБУТІ”.

Техногенні пожежі і вибухи, які виникають на  об’єктах, приводять до виникнення таких факторів
ураження як повітряна ударна хвиля і теплове випромінювання. На характер і масштаби таких аварій
суттєво впливають такі показники: кількість, тип і категорія вибухових і пожеженебезпечних речовин;
вогнестійкість будівель і споруд;  пожежна небезпека виробництва; стан систем з гасіння пожеж на
об’єктах; метеоумови та інші.
    Ступінь ураження об’єктів господарської діяльності при пожежах і вибухах може бути мінімальним,
якщо  дотримуватись  обґрунтованих  вимог  з  обмеження  запасів  пожеже-  і  вибухових  речовин  на
об’єкті, які не повинні перебільшувати для: займистих газів –200 тон, легко займистих рідин – 0000
тон, високотоксичних речовин – 20 тон, токсичних речовин – 500-200 тон, окислювачів – 500-200 тон,
вибухових  речовин  –  200-50  тон,  рідин,  що  спалахують  –  200  тон,  речовин,  що  небезпечні  для
навколишнього природного середовища – 200 тон.

По вибуховій, вибухово-пожежній і пожежній небезпеці всі  ВПНО  діляться на шість категорій: А,
Б, В, Г, Д і Є.

Категорія  виробництва  А (вибухові  і  пожеженебезпечні)  -  горючі   гази,   нижня   межа
вибуховості,  яких не більше 10% від об’єму повітря; рідини з температурою спалаху до 28  С при
умові,  що указані гази і рідини здатні утворювати  вибухонебезпечні  суміші ; горючі гази, нижня
межа вибуховості,  яких не більше 10 % від об’єму повітря; рідини з температурою спалаху до 28 С
при умові,  що  указані  гази і  рідини  здатні утворювати вибухонебезпечні суміші у об’ємі,  який
перевищує 5 % об’єму приміщення.  Речовини,  які  здатні  вибухати і  горіти при взаємодії  з водою,
киснем  повітря  або  один  з  одним. Речовини,  які здатні вибухати і горіти при взаємодії з водою,
киснем повітря або один з одним.

Категорія виробництва Б (вибухові і пожеженебезпечні) – горючі гази, нижня межа  вибуховості,
яких не більше 10 % від об’єму повітря;  рідини з температурою спалаху від 28 до 61  С включно;
рідини,  які  в  умовах  виробництва  нагріваються  до  температури  спалаху  і  вище;   горючі  пилі  або
волокна, нижня  межа вибуховості яких 65 г/м3 і менше до об’єму повітря, при умові, що вказані гази,
рідини і  пилі  можуть утворювати вибухонебезпечні   суміші  в об’ємі,  що перевищу 5 %  об’єму
приміщення.

Категорія виробництва В (пожеженебезпечні) – рідини з  температурою спалаху вище 61С; горючі
пилі або волокна, нижня межа вибуховості яких понад 65 г/м3 до об’єму повітря; речовини,  які  здатні
тільки  горіти при взаємодії  з водою, киснем  повітря або один  з одним;  тверді горючі речовини і
матеріали.

Категорія виробництва Г (пожежонебезпечні) – не горючі   речовини і матеріали у  гарячому,
розжареному  чи  розплавленому  стані,  процес  обробки  яких  супроводжується  виділенням
променевого  тепла,  іскор  і  полум’я;  тверді,  рідкі   і   газоподібні  речовини,  які   згорають  чи
утилізуються в якості палива.

Категорія виробництва Д (пожеженебезпечні) – не горючі  речовини  і  матеріали  в  холодному
стані.

Категорія виробництва Є (вибуховонебезпечні) – горючі гази без  рідкої  фази і вибухонебезпечні
пилі в такій  кількості, що вони можуть утворювати вибухонебезпечні суміші в об’ємі,  що перевищує
5 % об’єму приміщення,  і  в  якому за умов технологічного  процесу можливий  тільки вибух (без
послідуючого горіння). Речовини, здатні вибухати (без послідуючого горіння)  при  взаємодії  з водою,
киснем  повітря або один  з одним.

За  ступенями  вогнестійкості  (1-У)  будинки  і  споруди  визначаються  мінімальними  межами
вогнестійкості будівельних конструкцій і загорання матеріалів, із яких ці конструкції збудовані (стіни,
колони,  сходові  площадки,  косоури,  східці,  балки  і  сходові  марші,  несучі  конструкції  перекриття,
елементи покриття), максимальна межа  вогнестійкості яких складає 2,5 г.

Основними параметрами факторів ураження пожеж (вибухів) є: повітряна ударна хвиля (надмірний
тиск  в  фронті  повітряної  ударної  хвилі),  теплове  випромінювання  (щільність  теплового  потоку),
токсичні навантаження (гранично допустима концентрація, токсична доза).

Стандартна  модель  виникнення  і  розвитку  аварії  на  пожежевибуховонебезпечному  об’єкту
складається із п’яти фаз:

1 фаза – накопичування дефектів в обладнанні, відхилення від передбачених реґламентом процедур
виконання технологічного процесу персоналом, а також неякісне проектування і будівництво об’єкту;



11  фаза  –Порушення  цілості  технологічних  установок,  комунікацій  і  т.д.,  викидів  небезпечних
речовин, виникнення пожежі;

111 фаза – розповсюдження небезпечних речовин чи пожежі в навколишнє середовище;
1У  фаза  –  укриття  і  евакуація  населення,  проведення   розвідки,  зонування  території.  Надання

медичної допомоги  потерпілим. Локалізація  осередку  аварії з метою закінчення викиду або пожежі.
У  фаза  -  повна  дезактивація  або   дегазація  зараженого  ґрунту  і  т.д.  Лікування  потерпілих  та

відновлення при можливості функціонування об’єкту.
Вибуховими  речовинами називають  хімічні  сполуки  або суміші,  що  під  впливом зовнішніх  дій

здатні до швидкого хімічного само розповсюдженого перетворювання з виникненням сильно нагрітих
і з великим тиском газів, які проводять механічну роботу розширенням .
    Вибухові перетворювання в залежності від властивостей вибухових речовин і виду дії на нього може
протікати в формі горіння або вибуху.
    Всі вибухові речовини поділяються на три основні групи: ініціюючі, бризантні та кидальні вибухові
речовини.
    Ініціюючі вибухові речовини мають велику чутливість до зовнішньої дії (удару, тертю і дії вогню) і
до них відносяться: гримуча ртуть, азид свинцю, тенерес, капсульні сполуки.     
    Бризантні вибухові речовини більш сильніші і значно менш чутливі до різних видів зовнішньої дії,
ніж ініціюючі  вибухові  речовини.  По потужності  бризантні  вибухові  речовини поділяються  на  ВР
підвищеної, нормальної і зниженої потужності. До  підвищеної потужності відносяться: тен, гексоген,
тетрил;  до 
нормальної  потужності  відносяться:  тротил,  пикрінова  кислота,  пікрати,  пластичні  ВР;  зниженої
потужності відносяться: аміачна селітра, аміачні селітряні ВР.
    Кидальними вибуховими речовинами (порохами) називаються такі речовини, які основну форму
вибухового перетворювання є горіння і до них відносяться димний і бездимний порох.
    У народному господарстві використовуються  наступні вибухові речовини: 62% важко замерзаючий
динаміт, детоніт 10А, амоніт скелястий, амонал водостійкий, амоніт 6ЖВ, амоніт В-3, зерногрануліт
80/20, ігданіт, гранулотол, алюматол, амоніт ПЖВ-20, победіт ВП-4, амоніт АП-4-ЖВ.
     
                           Далі керівник заняття знайомить навчаємих з пожежонебезпечними об’єктами
суб’єкта господарської діяльності. 
     
                 Керівник ставить два-три запитання до навчаємих з метою вияснення стану засвоєння
матеріалу, при необхідності робить додаткові пояснення.

ДРУГЕ НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ:

“РЕКОМЕНДАЦІЇ НАСЕЛЕННЮ ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ ТА ДІЙ ПРИ ВИНИКНЕННІ 
ПОЖЕЖ ТА ПРАВИЛ ПОВЕДІНКИ ПРИ ВИЯВЛЕННІ ВИБУХОВОНЕБЕЗПЕЧНИХ

ПРЕДМЕТІВ”.

Масштаби і  характер пожеж залежать від типу і об’ємів ураження унаслідок НС, характеристик
забудови, пожежної небезпеки об’єктів, метеорологічних умов та інших факторів.
    Під пожежною обстановкою треба розуміти масштаби і щільність ураження пожежами населених
пунктів,  об’єктів  і  прилягаючих  до  них  лісних  масивів,  що  оказують  вплив  на  роботу  об’єктів
господарської діяльності, життєдіяльність населення, а також на організацію і проведення рятувальних
та невідкладних робіт.
    Попередня оцінка пожежної обстановки має ціль виявити можливі осередки виникнення суцільних
пожеж і  огневих штормів  та  спланувати  проведення  попереджувальних  протипожежних заходів,  а
також розробити план ліквідації суцільних пожеж та огневих штормів на випадок їх виникнення.
    При оперативній оцінці пожежної обстановки визначаються зони суцільних пожеж, протяжність
фронту вогню в осередках ураження і кількість протипожежних сил, необхідних для ліквідації пожеж.
Всі  розрахунки  проводяться  в  залежності  від  ступеню  ураження  міста  (населеного  пункту)  та   їх
площі.

Пожежі і вибухи на об’єктах господарської діяльності з ураженням житлової зони можуть виникати
не тільки в результаті виникнення осередків пломені, але і при руйнуванні елементів об’єктів, а також
при раптовому припиненні подання електричної енергії, води, газу, пару і т.д. 



    Вірогідність  перетворювання  осередків  пломені  в  окремі  або  суцільні  пожежі  в  значній  мірі
залежить від вогнестійкості будинків і споруд, щільності забудови і ступені руйнування. Тривалість
суцільної пожежі може змінюватися в широких межах.
    При руйнуванні об’єктів, які мають запаси або використовують в виробництві вибухові небезпечні
речовини (метан, пропан, бутан, етан, пропилен, бутилен та інші) виникають газоповітряні і вуглецеві
повітряні суміші.  
    Пломінь приводить до вибуху суміші з великою силою, що завдає  значної шкоди (руйнування
будинків  і  споруд,  будівельних  конструкцій  і  обладнання  та  інженерних  комунікацій),  а  іноді
приводить і до втрат серед населення. 
    При вибуху вуглецевих повітряних сумішей, виникають дві зони ураження: детонаційна хвиля з
тиском біля 17 кгс/см2 в межах хмари газоповітряної суміші з радіусом Rо і повітряна хвиля за його
межами. Так наприклад, радіус ураження при вибуху газоповітряної суміші при кількості продукту в
10 тон складає 45 метрів, а при вибуху 50 тон – 100 метрів.

Протипожежні  сили,  які  створені  в державі  на базі  Головного управління  протипожежної
охорони МВС України та його територіальних структурних підрозділів з залученням відомчих
сил, повинні забезпечити локалізацію і гасіння масових пожеж в умовах надзвичайних ситуацій,
з  метою створення умов для проведення РіНАВР та збереження від знищення вогнем різних
матеріальних цінностей в осередках ураження і зонах стихійного лиха.

Протипожежні  сили  складаються  із  воєнізованих  загонів,  команд,  професійних  команд  та
добровільних формувань (команди, ланки).
    Особливе  значення мають інженерно-технічні  протипожежні  заходи ЦО,  що проводяться
завчасно:
    устрій під’їздів і пристосувань на берегах річок і водосховищ для забору води пожежними
машинами;
    створення протипожежних розривів в міській забудові, в лісовій і сільській місцевості;
    підвищення вогнестійкості будинків і споруд та  зниження горючості їх елементів;
    підвищення стійкості роботи водопровідних систем і споруд;
    захист горючих конструкцій будинків і споруд в населених пунктах і на об’єктах (вогнезахисне
насичування), зніс малоцінних горючих будівель;
    проведення планових організаційних і протипожежних профілактичних заходів на об’єктах
лісного і сільського господарства; 
    створення  запасів  води  для  цілей  гасіння  пожеж  в  населених  пунктах  і  на  об’єктах
(будівництво водоймищ, запруд і т. д.);
    обвалування складів (ємностей) з паливом та інші невідкладні протипожежні заходи.  
    Необхідно  враховувати,  що  в  зонах  масових  пожеж  виникає  різке  пониження  газових
параметрів  повітряного  середовища;  в  диму  можуть  знаходитися  різні  токсичні  продукти
згорання),  чому  в  зонах  задимлення  виникає  небезпека  отруєння  людей,  особливо  коли
швидкість  приземного  вітру  не  перевищує  10  км/г.  Тривалість  пожеж  на  складах  і  базах
нафтопродуктів  складає  декілька  діб,  яка  супроводжується  вибухами  і  сильним  задимленням
місцевості, і залежить від швидкості вигорання горючих рідин.

Пожежна техніка розділяється на пожежні машини основного призначення, пожежні машини
спеціального призначення і техніку народного господарства, що може бути пристосована для
цілей гасіння пожеж.

Велике  значення  має  обладнання  засобами  первинного  пожежогасіння  суб’єктів
господарської  діяльності  в  залежності  від  призначення об’єкту  (пожежні  машини,  пожежний
водопровід, гідранти, резервуари з водою, вогнегасники, пожежні пости та щити тощо).

Профілактичні протипожежні  заходи населенням проводяться як у період загрози виникнення
надзвичайної  ситуації,  так  і  повсякденно  з  однією  з  метою  зменшення  можливості  виникнення  і
розповсюдження пожеж.

Своєчасне  проведення  попереджувальних  заходів  населенням  знизить  можливість  виникнення
пожеж і займань і зменшує імовірність їх швидкого розповсюдження.

Для попередження пожеж у квартирі  треба зняти з вікон завіски і  тканинні  штори,  замість них
повісити штори із  білого паперу або тканини,  попередньо просочені  розчином борної  кислоти або
бури. Таке просочення надає паперу або тканині вогнетривкості.  По можливості треба  зробити на
вікні  дерев'яні віконниці (щити), пофарбувавши їх ззовні у білий колір або покривши вогнетривкою
речовиною.  Шибки  вікон  бажано  покрити  розчином  вапна  або  крейди.  Для  отримання  вапняного
розчину треба змішати 10 вагових частин вапна,  1  частину жиру і  З  частини води.  Легкозаймисті



предмети (картини, меблі) слід поставити у простінки. Одяг, взуття, книги, якими не користуються,
треба скласти у шафи або валізи. Гас, бензин та інші горючі матеріали необхідно винести із будинку і
тримати у безпечних місцях.

Дерев'яні споруди (сараї, паркани), що не являють собою особливої цінності, слід розібрати (дошки
і колоди можна використовувати при будівництві укриттів). Старі дерев'яні будівлі для підвищення їх
вогнетривкості обмазуються глиняним або вапняним розчином. Усі горища, сходові клітки, тамбури і
комори повинні бути звільнені від громіздких і непотрібних речей. На горищах дерев’яну тирсу, торф,
мох,  що  використовуються  для   утеплення,  по  можливості  замінити  вогнетривкими  матеріалами:
піском,  шлаком,  сухою  землею,  глиною.  Захисний  шар  повинен  бути  5-10  см.,  наскільки  дає
можливість перекриття.

Перевірте, чи добре відчиняються двері, що ведуть у коридори і на сходові площадки. Стіни та інші
частини дерев'яного будинку обмажте глиняним розчином - вони будуть більш вогнетривкими.

Необхідно підготувати засоби пожежегасіння: налити воду у діжки, баки і ванни. Заповнити піском
ящики і поставити їх так, щоб вони не заважали вільному виходу із квартири. Підготувати наявний
протипожежний інвентар (відра, багри, драбини та ін.). Слід перевірити справність пожежних кранів і
вогнегасників і у випадку необхідності вжити заходів до їх виправлення або заміни.

Дуже важливо, щоб  кожний житель  будинку ознайомився  з  розташуванням вводів  і  пристроїв
відключення  будинкових  комунальних  мереж.  Це  дасть  можливість  своєчасно  відключити  їх  у
випадку пошкодження.

Залишаючи  будинок,  не  можна  кидати  ввімкнутими  електроприлади,  запалені  газові  плити,
примуси і керосинки, що горять, плити, що топляться, особливо уважним слід бути після оголошення
загрозливого положення.

Крім того, кожній людині необхідно знати елементарні правила гасіння займань і пожеж і діяти у
боротьбі з вогнем сміливо і енергійно.

З настанням холодної  погоди небезпека виникнення пожеж значно  збільшується.  Пожежі  у цей
період частіше за все виникають від неправильного топлення печей і плит, від відігрівання замерзлих
трубопроводів відкритим вогнем, від впущеного вогню при палінні,  несправності електропроводки,
від залишених і  не вимкнутих електронагрівальних приладів,  дитячих пустощів з  вогнем та інших
причин.

Профілактичні  протипожежні  заходи  в  будинку  (квартирі),  житловому  секторі  і  на
виробництві.

Для  того,  щоб  звести  до  мінімуму  кількість  пожеж  після  надзвичайної  ситуації,  обмежити  їх
поширення  і  забезпечити  необхідні  умови  для  ліквідації,  необхідно  завчасно  провести  відповідні
пожежепрофілактичні заходи.

Відповідальними за проведення заходів  по забезпеченню пожежної безпеки є керівники об'єктів
(організацій, підприємств, установ). Вони повинні: організувати вивчення робітниками, службовцями і
інженерно-технічними працівниками протипожежних заходів; призначити відповідальних за пожежну
безпеку цехів, відділів, складів, майстерень і службових приміщень; вимагати від начальників цехів
(відділів, складів і т.д.) суворого додержання протипожежного режиму, вжиття заходів до виявлення і
усунення причин, що можуть викликати пожежу, проведення бесід з робітниками і службовцями на
протипожежні  теми,  а  також  утримання  засобів  пожежегасіння  у  справності  і  бойовій  готовності;
своєчасно  і  повністю  забезпечити  об'єкт  засобами  пожежегасіння,  зв'язку  та  сигналізації;  широко
запроваджувати  автоматичні  засоби  оповіщання  про  пожежі  і  стаціонарні  автоматичні  системи
пожежегасіння;   забезпечити цехи (склади,  установки  і  окремі  пожежевибухонебезпечні  агрегати і
приміщення) інструкціями про заходи пожежної безпеки.

Основними  інженерно-технічними заходами  цивільної оборони по підвищенню протипожежної
безпеки  об'єктів  господарської  діяльності  є:  підвищення  вогнетривкості  нових  будівель,  а  також
будівель,  що  реконструюються  та  розширюються;  знос  малоцінних  легкозаймистих  будівель;
просочування  вогненебезпечних  конструкцій  вогнезахисними  речовинами;  зниження
пожеженебезпечних  властивостей  оздоблювальних  матеріалів  і  покриттів;  розробка  неперервних
технологічних  процесів  виробництва,  що  виключають  наявність  проміжних  ємкостей  з  поже-
жевибухонебезпечними  продуктами;  зниження  ємності  виробничої  апаратури  і  складів



пожежевибухонебезпечних речовин, а також віддалення цих складів від технологічних установок на
безпечні відстані; захист ємкостей і комунікацій від розливу речовин (прокладка на низьких опорах, в
землі,  обваловування,  підземне  зберігання,  влаштування  зворотних  клапанів  самозачинювання,
піддонів, пасток і резервуарів з направленим стоком); захист технологічного устаткування, апаратів,
ємкостей від дії надзвичайних ситуацій (фарбування у білий колір, влаштування екранів); розробка і
впровадження автоматичних систем виявлення і гасіння пожеж на найбільш важливих об'єктах та ін.

На  об'єктах  господарської  діяльності,  окрім  вказаних  заходів  по  підвищенню  протипожежної
стійкості, можливе проведення наступних заходів: збільшення запасів води для цілей пожежегасіння
шляхом  будівництва  відкритих  водоймищ,  заплав  на  мілких  ріках,  струмках;  заповнення  водою
природних і штучних котлованів, виробничих складських ємкостей; улаштування додаткових під'їздів
до рік, природних і штучних водоймищ; спорудження для подачі води тимчасових насосних станцій з
двигунами внутрішнього згоряння на берегах морів, річок, озер, ставків, на причалах, паромах і судах
річкового  і  морського  флоту;  вивільнення  від  легкозаймистих  і  спалахуючих  рідин  резервуарних
парків і окремих резервуарів, що створюють у випадку руйнування ємкостей загрозу для житлових
районів або об'єктів господарської діяльності тощо.

Крім  проведення  профілактичних  заходів  кожній  людині  необхідно  знати  елементарні
правила гасіння пожеж. Цим правилам слід активно навчатися на заняттях з цивільної оборони
і в інших можливих випадках.

Додержання  правил  поводження  з  електронагрівальними  приладами,  газовими  і
електричними плитами.

В осінньо-зимовий  період  підвищене  навантаження  несуть  електропроводи,  електрообладнання,
електронагрівальні прилади. І там, де це не враховується і не приділяється потрібної уваги питанням
пожежної безпеки, нерідко виникають пожежі.

Щоб уникнути  пожеж з  цієї  причини,  електропроводку і  електричні  прилади необхідно  завжди
тримати у справному стані.  Старі  електропроводи слід замінити новими, провислі -  натягнути  на
ролики,  оголені  місця  проводів  -  ізолювати.  Несправні  лампові  патрони,  штепселі,  вимикачі  -
відремонтувати.

У  цілях  пожежної  безпеки  все  населення  у  повсякденному  житті  повинно  виконувати  певні
профілактичні протипожежні правила:

1. Обережно поводитися із газовими і електронагрівальними приладами.
2. Не користуватися несправними газовими апаратами і електронагрівальними приладами.
3. Не залишати працюючі газові і електронагрівальні прилади на довгий час без нагляду.
4. Не дозволяти користуватися газовими і нагрівальними приладами дітям і особам, що не знайомі з

правилами користування.
5. Не розбирати і не ремонтувати газові і електронагрівальні прилади власними силами і засобами.
6. При користуванні електронагрівальними приладами –прасками, чайниками, плитками - їх слід

встановлювати на вогнетривкі підставки (керамічні, бетонні, цегляні).
7. Виходячи з дому, слід потурбуватися про те, щоб не залишати ввімкнутими електричні прилади,

газові плити, примуси, гасівки, що горять і печі, що топляться.
Для зменшення можливості виникнення пожеж кожний громадянин повинен суворо дотримуватись

встановлених правил і обов'язків по їх попередженню у житлових будинках, на лісових масивах, на
промислових  підприємствах  та  в  інших  місцях.  Порушники  цих  правил  підлягають  штрафу,  що
стягується в адміністративному порядку, а злісні порушники, з вини яких виникли пожежі, що завдали
значних матеріальних збитків, притягуються до кримінальної відповідальності.

Але якщо лихо з якихось причин все ж таки прийде в дім, і трапиться пожежа, треба негайно
викликати пожежну команду по встановленому для даної місцевості номеру телефону. Частіше

за все - це телефон 01.
Про пожежу можна сповістити по телефону 01! Коротко, виразно і спокійно повідомити: де

виникла пожежа, що горить і хто повідомляє про пожежу.

По кнопковому повідомлювачу спеціальної пожежної сигналізації: для повідомлення про пожежу
необхідно  розбити  скло будь-яким предметом,  після  чого  натиснути  до відмови пускову кнопку  і
відпустити  її;  не  очікуючи  прибуття  пожежної  команди,  одразу  ж  розпочинайте  гасіння  пожежі,
використовуючи для цього первинні засоби гасіння - вогнегасники: воду, пісок, цупке покривало і т.



ін.;  зволікання  із  викликом  пожежної  команди  і  невміння  користуватись  первинними  засобами
пожежегасіння може привести до великих пожеж.

На початковій стадії  пожежі вогонь, як правило, поширюється досить повільно, і  вогнище його
може бути  ліквідоване  за  короткий  час  обмеженими  силами  і  засобами населення,  робітниками  і
службовцями без залучення пожежних команд.

Тому населення повинне оволодіти простішими прийомами гасіння займань.
Починати гасіння пожеж треба з того місця (ділянки), де вогонь може створити загрозу для

людей, заподіяти найбільші матеріальні збитки, викликати вибух або руйнування конструкцій.
Гасіння пожеж у будинках включає два періоди: період локалізації;період ліквідації пожежі.

У перший період основною задачею є - обмежити розповсюдження полум'я і одночасно здійснити
заходи по рятуванню людей із палаючих будівель.

На другому етапі - здійснюються заходи по безпосередній ліквідації горіння. При цьому розміри
вогнища пожежі можуть бути різними. В окремих випадках займання можна ліквідувати первинними
засобами  пожежегасіння,  а  саме:  заливанням  вогнища  водою  із  відра,  використовуючи  воду  із
водопроводу  або  сторонніх  ємкостей;  засипанням   вогнища   пожежі   вогнем    або   землею,
використовуючи лопати і пісок із ящика, встановленого біля входу в будівлю; заливанням вогнища
пожежі водою із внутрішніх пожежних кранів; гасіння вогнища пожежі за допомогою вогнегасників.

Засоби гасіння пожеж. Засоби безпеки при гасінні пожеж.
Первинні засоби гасіння пожеж призначені для гасіння пожеж на початковій стадії їх розвитку і

можуть застосовуватися для спасіння людей. До них відносяться: вогнегасники, внутрішні пожежні
крани;  відра; ломи; пісок (земля) та інші речовини і матеріали.  У цілях ефективного використання
первинних засобів і протипожежного інвентарю обладнуються протипожежні пости.

Пожежний пост обладнується пожежним щитом,  на якому розміщуються:  вогнегасники - 2 шт;
лопати - 2 шт; ломи - 2 шт;
відра - 2 шт; сокири - 2 шт; багри - 2 шт; кошма - 1 шт. Крім того, біля щита встановлюється діжка з
водою місткістю не менш як 200 л і ящик з піском місткістю не менш як 0-5 куб. м.
      Вогнегасники - надійний засіб гасіння займань до прибуття пожежних підрозділів, випускаються
наступні типи вогнегасників: вуглекислотні, пінні, порошкові і аерозольні.

Ручні  вуглекислотні  вогнегасники  ОУ-2,  02-5,  ОУ-8,  ОУ-10  і  ОУ-25.  Вони  призначені  для
невеликих початкових осередків спалахування займистих речовин і електроустановок. Являють собою
стальні  балони  ємністю  2,  5,  8,  10  і  25  л.  У  горловині  кожного  ввергнутий  запірний  вентиль  з
сифонною трубкою, вентиль має запобіжний пристрій, що спрацьовує при перевищенні тиску. Вага
вогнегасників - від 7 кг і більше.

Щоб привести  вогнегасник  у дію,  необхідно закрутити  маховичок вентилю проти годинникової
стрілки до відмови. Розтруб, із якого викидається вуглекислий сніг і газ, спрямовують на палаючий
предмет ще до відкривання вентиля. Дальність подачі струменю - 1,5-3,5 м. Час дії 25-30 секунд або
35-40 секунд.

Пінний вогнегасник ОП-5 призначений для гасіння початкових вогнищ пожежі на площі до 1 кв. м.
Він представляє собою сталевий зварний балон. У верхнє днище вварена горловина, закрита чавунною
кришкою з запірним пристроєм, що складається з гумового клапану, укріпленого на штоку, пружини,
що  притискує  клапан  до  горловини  кисневого  стакану  при  закритому  положенні  рукоятки.  За
допомогою цієї  рукоятки  здійснюється   піднімання   і   опускання   клапану.  Сприск  вогнегасника
розташований на горловині і закритий спеціальною мембраною. Лугова частина заряду розчинена у
8,5  л  води  і  залита  у  корпус  вогнегасника,  кислотна  частина  також  розчинена  у  воді  і  залита  у
поліетиленовий  кислотний  стакан  ємністю  0,15  л.  При  застосуванні  забезпечує  подачу
повітряномеханічної піни, чим досягається велика ефективність гасіння.

Порошковий  вогнегасник ОП-1  ("Супутник-1")  застосовується  для  гасіння  невеликих  займань
автомобілів,  лужних  металів,  електроустановок,  що  знаходяться  під  напругою,  легкозаймистих  і
горючих  рідин.  Вогнегасник  складається  з  циліндричного  корпусу  з  похилою  горловиною,  що
забезпечує розпилення порошку. Заряд складається із порошків ПСБ і ПС-1, що видаляють кисень із
зони  горіння;  порошки  не  електропровідні.  При  гасінні  відкривають  кришку  вогнегасника  і
енергійним струшуванням висипають порошок на вогонь так, щоб він утворив хмарку над полум'ям. 

Аерозольні бромметилові вогнегасники типу ОА і ОУБ застосовуються для гасіння горючих і
тліючих матеріалів (бавовни, текстилю), а також електроустановок, що знаходяться під напругою до



380  В.  Промисловість  випускає  вуглекислотно-бромметилові  вогнегасники  ОУБ-3  і  ОУБ-7,  котрі
аналогічні за конструкцією, але відрізняються лише розмірами.

Вогнегасник  являє  собою  сталеву  тонкостінну  посудину,  у  верхній  частині  якої  приварена
бобижка, у яку угвинчують вентиль з насадкою для створення струменя і ручкою для перенесення. В
середині балону мається сифонна трубка.

Для приведення вогнегасника в дію необхідно:
1.  Звільнити запор кронштейна і піднести вогнегасник до вогнища пожежі,  тому що виробники

залишають вогнегасники у зарядженому стані з опломбованими запірними вентилями.
2. Узявшись лівою рукою за рукоятку вогнегасника, правою рукою відкрити  вентиль, обертаючи

маховичок  проти годинникової стрілки до відмови.
3. Спрямувати струмінь на місце найбільш інтенсивного горіння.
Приведення в дію вогнегасників. Вогнегасник  вуглекислотний  типу  ОУ-2,  ОУ-5  або  ОУ-8:

повернути  маховичок  вентиля  проти  годинникової  стрілки  до  відмови:  розтруб  спрямувати  на
палаючий предмет ще до відкриття вентиля.

Пінний вогнегасник ОП-5: рукоятку клапану повернути на 180°, перевернути вогнегасник догори
дном, струмінь спрямувати на місце горіння. 

Порошковий вогнегасник  ОП-1:  відкрити  кришку вогнегасника,  обертаючи у  напрямку стрілки,
нанесеної  на  кришці;  узяти  вогнегасник  за  нижню  частину  корпусу  і  енергійно  струшувати,
спрямовуючи порошок у вогонь.

Аерозольний вогнегасник типу ОУБ: звільнити запор кронштейну і піднести вогнегасник до
вогнища пожежі;  узятися лівою рукою за  рукоятку вогнегасника,  правою відкрити вентиль,
обертаючи маховичок проти годинникової стрілки до відмови; спрямувати струмінь на місце
найбільш інтенсивного горіння.

Гасіння  легкозаймистих  і  горючих  речовин,  що  зберігаються  на  складах  у  резервуарах  різної
ємності  і  будови,  а  також у  тарі  -  залізних  бочках,  на  об'єктах  господарської  діяльності  можливі
випадки  зберігання  їх  у  різній  тарі  (бочках,  бідонах  і  т.д.)  ,  у  побутових  умовах  зберігаються  у
металевій і пластмасовій тарі (бідонах, каністрах тощо), має ряд особливостей і включає два періоди:
період локалізації і період ліквідації. 

У перший період основною задачею є обмеження поширення вогню, рідин, що розлилися, на інші
ємкості. На другому етапі здійснюються заходи по безпосередній ліквідації горіння.

Невеликі вогнища горіння розлитої рідини чи займання рідини в окремій тарі можна ліквідувати
первинними засобами пожежегасіння, а саме:  ізоляцією шляхом засипання вогнища горіння рідини
піском (землею); ізоляцією вогнища горіння шляхом накриття вогнища горіння кошмою (брезентом);
гасінням горючої рідини шляхом використання пінних і порошкоподібних вогнегасників.

Для гасіння займань не завжди можна користуватися водою або піною. Небезпечно спрямовувати,
наприклад, водяний струмінь на палаючу електропроводку чи на електроустановки, що знаходяться
під  напругою,  так  як  при  цьому  людина  може  бути  уражена  струмом,  оскільки  вода  є  гарним
провідником. Тому перед початком гасіння необхідно зняти напругу з палаючих електропроводок і
електромереж.

Якщо цього зробити не можна, то для гасіння необхідно застосовувати вуглекислотні (ОУ-2,
ОУ-5) або порошкові (ОП-1) вогнегасники, склади яких не проводять електричний струм.

При гасінні пожеж у будівлях необхідно дотримуватися заходів безпеки:
1. Згідно діючих правил, до безпосереднього гасіння пожеж не допускаються підлітки до 18 років,

вагітні і годуючи груддю жінки, інваліди, глухонімі і психічно хворі.
2. Кожний працюючий по гасінню пожежі зобов'язаний слідкувати за зміною обстановки, станом

перекриттів,  стін,  сходових  клітин,  щоб  уникнути  загибелі  людей  при  їх  обваленні  і  у  випадку
виникнення небезпеки негайно попередити всіх працівників на ділянці і керівника гасіння.

3.  При  явній  загрозі  обвалення  особовий  склад  виводиться  у  безпечне  місце.  Для  швидкого
оповіщення людей, що працюють у небезпечній зоні, керівники гасіння пожежі встановлюють єдині
сигнали і доводять їх до всього працюючого складу.

4. При роботі слід враховувати можливе отруєння людей окислом вуглецю. Необхідно передбачити
використання  ізолюючих  протигазів  (або  протигазів  з  додатковими  патронами  ДП-1)  або,  за  їх
відсутності,  частіше  підмінювати  пожежників,  особливо  тих,  що  працюють  на  верхніх  поверхах
приміщень.

5.  Для  захисту  тіла  від  опіків  пожежники  повинні  бути  одягнуті  у  відповідний  одяг,  мати



протипожежне спорядження: сталеві каски, рукавиці, пояси, сокири. Працювати без бойового одягу і
спорядження забороняється.

6. При наявності даних про витік газу необхідно входити в приміщення в ізолюючих протигазах і
провітрювати його.

7.  При  роботі  на  височині  слід  застосовувати  запобіжні  пристосування  -  для  виключення
можливості падіння працюючих.

8. Заборонено залишати без нагляду ствол, навіть після припинення подачі води.
9.  До початку вскриття і  розбирання конструкції  необхідно відключити  розташовані  на ділянці

роботи електричні мережі, відключити всі газові мережі і прилади.
10.  При  необхідності  звалювання  димових  труб,  обгорілих  опор  чи  частин  будівлі  повинно

проводитися під керівництвом керівника гасіння пожежі і після виведення з небезпечної зони людей і
техніки.

При гасінні легкозаймистих і горючих рідин:
1. Гасіння пожеж з горючими рідинами може ускладнюватись розривами резервуарів, вскипанням і

викидами нафтопродуктів  і  розповсюдженнях  вогню на  місцевості.  Кожний робітник  зобов'язаний
слідкувати  за  зміною обстановки,  при явній  загрозі  вибуху,   викидів  і  розтікання  горючої  рідини
особовий склад виводиться у безпечне місце.

2.  Для швидкого оповіщення людей,  що працюють у небезпечній зоні,  керівник гасіння пожежі
зобов'язаний встановити єдині сигнали і довести їх до всього особового складу.

3. Працюючи із піною, розчинами піноутворювачів, особовий склад повинен уникати потрапляння
їх на шкірні покрови і особливо на слизову оболонку очей. При потраплянні піноутворювача ОП-1 слід
промити очі 2-процентним розчином борної кислоти.

4.  Пінні  вогнегасники  не  допускається  застосовувати  для  гасіння  приладів  і  устаткування,  що
знаходиться  під  напругою  електричного  струму  більш  як  36 В, а  також  для  гасіння  речовин  і
матеріалів, що взаємодіють із водою.

5.  Перед  застосуванням  пінного  вогнегасника  його  вихідний  отвір  необхідно  прочистити
підвішеною до ручки шпилькою.

6. Перед пуском у дію вуглекислотного (бромметиленового)  вогнегасника розтруб (розпилювач)
повинен  бути  спрямований  у  сторону  вогню.  Братися  рукою  (голою)  за  розтруб  працюючого
вуглекислотного вогнегасника не можна.

При рятуванні потерпілих із будинків, що палають, і при гасінні пожежі, дотримуйтесь 
наступних правил:

перш ніж увійти в приміщення, що палає, накрийтесь мокрим покривалом, пальтом, плащем, 
щільною тканиною;

двері в задимлене приміщення відкривайте обережно, щоб уникнути займання вогню від великого 
притоку свіжого повітря;

у дуже задимленому приміщенні рухайтесь повзком або пригнувшись;
для захисту від чадного газу необхідно дихати через зволожену тканину.    
Запам’ятайте! Маленькі діти від страху часто ховаються під ліжками, в шафах, забиваються в

куток;
якщо на вас загорівся одяг, лягайте на землю і, перевертайтесь, щоб збити полум’я; бігти не можна -

це ще більше розду-ває вогонь;  
побачивши людину в одязі, що горить, накиньте на нього пальто, плащ або яке-небудь покривало і

щільно  притисніть  його.  На  місце  опіків  накладіть  пов’язки  і  відправте  потерпілого  в  медичний
заклад; 

при  гасінні  пожежі  використовуйте  вогнегасники,  пожежні  крани,  а  також  воду,  пісок,  землю,
покривала та інші засоби;

речовини, що гасять вогонь, направляйте в місця найбільш інтенсивного горіння і не на полум’я, а на
поверхню, яка горить;

якщо горить вертикальна поверхня, воду подавайте в верхню її частину;
в задимленому приміщенні використовуйте розпилений  струмінь, який сприяє осадженню диму і

пониженню температури;
горючі  рідини  гасіть  сумішами,  які  викликають  піну,  засипайте  піском  або  ґрунтом,  а  також

накривайте невеликі осередки покривалами, одягом, брезентом і т.д.;
якщо  горить  електродріт,  спочатку  виверніть  пробки  або  вимкніть  вимикач,  а  потім  починайте

гасити вогонь;



виходити із зони пожежі необхідно в навітряну сторону, туди звідки дує вітер.
Найбільш  доступними  засобами  гасіння  займань  і  пожеж  є  вода,  пісок,  або  грунт,  ручні

вогнегасники, азбестові і брезентові покривала і навіть гілки дерев або одяг.
Запам’ятайте! Дотримання і своєчасне проведення профілактичних протипожежних заходів

знизить  можливість  виникнення  пожеж  і  займань  у  вашому  домі  (квартирі)  та  зменшують
імовірність їх швидкого розповсюдження. 

У разі виникнення пожежі при необхідності викликайте пожежну команду за телефоном  - 01.

Уразі  виявлення  вибухонебезпечних  предметів  (авіабомби,  артилерійські  і  мінометні
боєприпаси, протитанкові і  протипіхотні міни, ручні гранати, вибухівку та підозрілі  вибухові
устрої тощо) виконуйте наступні правила:

не піднімайте і не розбирайте вибухонебезпечні предмети;
огородіть місце знаходження вибухонебезпечних предметів;
виставте при можливості охорону місця знаходження вибухонебезпечних предметів;
повідомте про знахідку органи місцевої виконавчої влади, військкомат, міліцію, відділ з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення рай (міськ)адміністрації.
Керівник  заняття  знайомить  навчаємих  зі  станом  пожежної  охорони  на  об’єкті,  його

протипожежними силами і засобами і місцем їх розташування. 

      Керівник ставить декілька запитань щодо перевірки стану засвоєння матеріалу і при необхідності
робить додаткові роз'яснення, після чого робить короткі підсумки і ставить завдання на підготовку до
наступного заняття.


