
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ПАМ'ЯТКА  
для населення щодо дій у надзвичайних ситуаціях 

Навчально-методичний центр цивільного захисту 
 та безпеки життєдіяльності Рівненської області        

http://nmc-rivne.ucoz.ua

Напередодні Новорічних та Різдвяних свят феєрверки, петарди, 
ракети та інші яскраві вибухові „іграшки” особливо притягують до себе 
увагу не тільки дітвори, а й дорослих. Але з кожним роком збільшується 
кількість людей, що отримують від таких забав каліцтва, термічні опіки, 
інші травми. Дуже часто це трапляється внаслідок необережного, 
неправильного користування піротехнічними виробами. 

Як не стати жертвою святкової продукції: 
 необхідно купувати піротехніку тільки дорослим в спеціально 
призначених для цього магазинах, ні в якому разі не на базарах, ринках, 
а тим паче просто з рук; 
 при купівлі піротехнічних виробів обов'язково ознайомтеся з 
інструкцією, вона повинна бути на кожному виробі. Якщо немає 
інформації щодо використання - то виріб є не сертифікованим, тому 
користуватися ним небезпечно; 
 перевірте термін зберігання, його встановлює сам виробник, і ніхто не 
має права цей термін продовжити; 
 обов'язково перевірте чи не пошкоджена упаковка, чи не має 
пошкоджень сам виріб.  

Щоб запобігти неприємним наслідкам від „спілкування” з 
піротехнікою, необхідно пам'ятати і дотримуватися правил пожежної 
безпеки при використанні піротехнічних виробів:  
 не запускайте петарди, феєрверки, ракети всередині приміщення, з 
балконів та поблизу житлових будинків і новорічних ялинок; 
 не намагайтесь виготовляти феєрверки самостійно в домашніх умовах; 
 не зберігайте піротехніку біля приладів опалення, не носіть 
вогненебезпечні вироби у кишенях, не розбирайте їх; 
 не можна курити, працюючи з піротехнічними виробами, а також 
знаходитись в нетверезому стані; 
 не сушіть піротехніку на батареях опалення або печах; 
 зберігайте піротехніку у недоступному для дітей місці; 
 діти можуть запускати феєрверки, петарди, різні ракети, висаджувати у 
повітря хлопавки, підпалювати бенгальські вогні тільки в присутності
дорослих; 
 той, хто запускає піротехніку, повинен щонайшвидше відбігти на 
безпечну відстань (як правило 10-15 метрів і більше); 
 якщо перший запуск піротехнічного виробу був невдалим, то в будь-
якому випадку не підходьте до нього, не беріть руками, не повторюйте 
спроби запуску. 
 Разом з тим варто задуматись про повну відмову від використання
піротехніки у зв’язку із складною ситуацією, що склалася у нашій державі.

Пам’ятайте, що знання та виконання цих правил є запорукою 
безпеки вашого життя та життя ваших дітей! 
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