
ОБЕРЕЖНО – ГАЗ! 

Природний газ – отруйна та 

вибухонебезпечна речовина. 

ВАРТО ПАМ’ЯТАТИ: 

 Спочатку запалюй сірник або 

спеціальну запальничку, а потім відкривай 

кран газової плити. 

 Газову плиту НЕ можна 

використовувати для 

обігріву приміщення. 

 Газові прилади 

НЕ можна ремонтувати 

самостійно. Це повинен 

робити тільки фахівець. 

 Якщо полум’я 

стало замість синього 

жовтогарячим, почало тремтіти, газовим 

приладом користуватися НЕ можна. 

 

ЯКЩО ТИ ВІДЧУВ  

ЗАПАХ ГАЗУ: 

 НЕ вмикай світло та 

електроприлади, НЕ 

користуйся телефоном. 

 Закрий всі крани плити. 

 НЕГАЙНО відкрий 

вікна та залиш квартиру. 

 Повідом 

дорослих, батьків та 

сусідів. 

 Зателефонуй 

за номером служби 

газу 104. 
 

П А М Я ’ Т А Й ! 
 

ВИБУХ ГАЗУ МОЖЕ ЗРУЙНУВАТИ 

БАГАТОПОВЕРХОВИЙ БУДИНОК! 

          НЕБЕЗПЕКА ВІД ЕЛЕКТРИКИ 

Удар струмом – дуже небезпечна 

травма. При проходженні через організм 

струм викликає опіки, розлад діяльності 

нервової, дихальної систем, порушення 

роботи серця.  

ВАРТО ПАМ’ЯТАТИ: 

 НЕ вмикай електроприлади мокрими 

руками. 

 НЕ тягни за 

електричний 

дріт. 

 НЕ встромляй 

у розетки 

цвяхи або інші 

металеві предмети. 

 НЕ користуйся феном у ванній кімнаті. 

НЕБЕЗПЕЧНО: 

 Грати поблизу  ліній електропередач, 

дротів. 

 Вилазити на 

енергооб’єкти. 

 Влазити у 

трансформаторні 

будки. 

 Самостійно 

ремонтувати електроприлади. 

 Використовувати електроприлади 

поблизу води. 

 Наближатися до 

обірваних дротів. 

 

 

 

П А М Я ’ Т А Й ! 
 

УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ 

ДУЖЕ НЕБЕЗПЕЧНЕ! 

НЕБЕЗПЕКА ПРИ ЗНАХОДЖЕННІ 

МАЛОВІДОМИХ ПРЕДМЕТІВ  

Час від часу в землі знаходять 

небезпечні знахідки — 

вибухові предмети, що й 

до сьогодні являють 

велику загрозу життю і 

здоров'ю людей. 

Зовні небезпечні 

предмети  можуть 

нагадувати безформні 

шматки металу. 

     ВАРТО ЗНАТИ: 

 Торкатися до вибухових або 

маловідомих предметів НЕ можна, бо це 

небезпечно для життя. 

 НЕ можна завдавати по них ударів, 

робити спроби до розбирання або 

розпилювання. 

 НЕ можна брати їх в руки, 

переносити їх з місця на місце. 

 Слід запам’ятати місце знаходження 

вибухонебезпечного предмета, та встановити 

орієнтир. 

П А М Я ’ Т А Й ! 

 

ЯКЩО ТИ ЗНАЙШОВ  НЕБЕЗПЕЧНИЙ 

ПРЕДМЕТ, ТРЕБА ОБОВ’ЯЗКОВО 

СПОВІСТИТИ ПРО ЦЕ ДОРОСЛИХ. 

 

П А М Я ’ Т А Й ! 

ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИМИ МОЖУТЬ 

БУТИ БАЛОНИ З-ПІД ПРИРОДНОГО 

ГАЗУ, КИСНЮ, АЦЕТИЛЕНУ ТОЩО, ТА 

БУДЬ-ЯКІ НЕЗНАЙОМІ ТОБІ 

ПРЕДМЕТИ ЧИ ПРИСТРОЇ!   

 

 



ОБЕРЕЖНО! НЕЗНАЙОМІ ЛЮДИ! 

 НЕ розмовляй з незнайомцями. 

 НЕ сідай у машину до незнайомця. 

 Ніколи НЕ вір незнайомій людини, 

якщо вона каже, що його попросили твої 

батьки забрати тебе зі школи. 

 В жодному разі 

НЕ сідай в ліфт з 

незнайомою людиною. 

 Якщо ти один 

вдома НЕ відчиняй двері 

незнайомій людині. 

 Ні в якому разі НЕ 

розмовляй з незнайомою 

людиною по телефону – клади слухавку. 

П А М Я ’ Т А Й ! 

УНИКАЙ – НЕЗНАЙОМЦІВ! 

 

СОБАКИ – НЕБЕЗПЕЧНІ! 

НЕБЕЗПЕЧНО: 

 Чіпати 

незнайомих собак. 

 Наближатися 

до собаки, яка щось 

охороняє або їсть. 

 Наближатися 

до собак під час 

собачих ігор. 

 При будь-яких обставинах тікати від 

собаки. 

 Кидати у собаку каміння, дражнити 

собаку. 

       ЯКЩО СОБАКА НАПАЛА НА ТЕБЕ: 

Відбивайтеся тим, що є під руками: 

палка, камінь, портфель. Найбільш вразливі  

місця собаки - це перенісся (і сам ніс), 

потилиця, тім’ячко, грудна клітина - туди і 

треба бити оскаженілу тварину. 

        ТВОЇ РЯТУВАЛЬНИКИ 

 

Отже, трапилось щось, з чим ти не 

можеш упоратися. Десь спалахнуло, 

вибухнуло, хтось знепритомнів, загубився… 

 

Куди дзвонити? 

 

Що 

трапилось? 

Кого 

викликати? 

Куди 

звертатися? 

Побачив 

пожежу, 

відчув запах 

диму 

Служба 

порятунку 

Телефонуй 

101 

Став свідком 

чи жертвою 

нападу, 

пограбування, 

здирництва, 

погроз 

Поліція 
Телефонуй 

102 

Хтось 

отримав 

травму, 

відчуває 

сильний біль, 

знепритомнів 

Медична 

допомога 

Телефонуй 

103 

Відчуваєш 

запах газу  
Служба газу 

Телефонуй 

104 

 

Повідомлення будуй! 

 

1. Що трапилось? 

2. Хто постраждав? 

3. Адреса, де трапилась подія? 

4. Прізвище того, хто дзвонить. 

 

 

 

 
 

Навчально-методичний центр цивільного 

захисту та безпеки життєдіяльності  

Запорізької області 

 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БУКЛЕТ ДЛЯ ДІТЕЙ 

 

 

БЕЗПЕЧНЕ ЖИТТЯ У ТВОЇХ РУКАХ! 

 

ЗНАЙ! ПАМ’ЯТАЙ! ВМІЙ! 

 

 

 

 

 

м. Запоріжжя 


