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Роздрукуйте для роботи

ПОВІДОМИТИ ЗА
ТЕЛЕФОНОМ 101
(якщо ви свідок
пожежі)

ЕВАКУАЦІЯ
(якщо ви у зоні пожежі)

ЗА МОЖЛИВОСТІ ВЖИТИ 
ЗАХОДІВ ЩОДО ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ
(якщо це у ваших силах)

ДОТРИМУВАТИСЯ ТАКИХ ПРАВИЛ 
(якщо ви в квартирі багато-
квартирного будинку, і не маєте
можливості вийти)

СЛУЖБИ ЕКСТРЕНОГО ВИКЛИКУ

адреса об’єкта

своє прізвище
в якій частині об’єкта 
проявляються чинники 
пожежі

чи є ознаки того, 
що в зоні пожежі 
є люди

•   чітко виконувати інструкції системи сповіщення людей
     та персоналу об’єкта про пожежу і залишити місце події

•   рухатися за знаками напрямку руху

•   не користуватися ліфтом

•   рухаючись сходами, не бігти та обов’язково триматися
     за поручні

•   прикрити за можливості рот і ніс вологою тканиною,
     щоб захистити себе від вдихання газу чи диму

•   в жодному разі не бігти, оскільки пришвидшене пере-
     сування збільшить частоту вдихання небезпечного диму

•   триматися стіни, де знаходиться вихід, і намагатися бути
     ближче до підлоги 

•   якщо на шляху евакуації є двері, треба обережніше їх 
     торкатися, оскільки вони можуть бути гарячими

•   взяти з собою людей, які потребують допомоги

гасити вогнище пожежі вогнегасниками, 
дотримуючись особистої безпеки

знеструмити живлення

у разі необхідності викликати інші
екстрені служби

зустріти рятувальні підрозділи

•   за можливістю скористатися пожежною драбиною 
     на балконі

•   перекрити шляхи надходження диму в квартиру, закривши
     їх підручними засобами (вологими ковдрами, ганчірками)

•   в жодному разі не відкривати вікна

•   викликати рятувальну службу та повідомити їй про своє 
     місцеперебування

•  не ховатися у ванній кімнаті

•  не намагатися спуститися через віконні прорізи на нижчі 
     поверхи

103 – Швидка медична допомога

104 – Аварійна газова служба

101 – Служби ДСНС України. Пожежна частина

102 – Поліція

ОСНОВНІ ДІЇ ПІД ЧАС ПОЖЕЖІ
У ЖОДНОМУ РАЗІ НЕ ПАНІКУВАТИ!

ПАМ’ЯТКА БЕЗПЕКИ
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Підлягає переробленню:
картон;
білий папір;
пакувальні коробки;
паперові пакети;
журнали, газети, альбоми, 
зошити

Не підлягає переробленню:
змішане упакування 
(Tetra Pak, Pure Pak);
чеки;
папір із самоклею-
чою або ламінованою 
поверхнею;
вироби з перероблено-
го паперу;
господарський папір

Переробленню підлягають 
сухі та чисті паперові відходи, 
без залишків харчових про-
дуктів або інших забруднень. 
Сміття з паперу, що підлягає 
переробленню, слід викидати 
в контейнер синього кольору, 
якщо він встановлений біля 
будинку. Однак можливі відмін-
ності в маркуванні контейнерів 
для збору паперових відходів.

ПРАВИЛА СОРТУВАННЯ ПАПЕРУ

ПРАВИЛА СОРТУВАННЯ ПЛАСТИКУ

Не підлягає переробленню:
кольорові непрозорі 
пляшки PET білого, 
жовтого і чорного 
кольорів;
ПВХ;
пластик без коду 
переробки;
зубні щітки, соломинки 
для пиття, обгортки від 
цукерок

Щоб відправити пластикову 
тару на переробку, її необхід-
но очистити від залишків їжі, 
видалити металевий дозатор, 
висушити та спресувати. Чисту і 
суху пластикову тару необхідно 
викидати в контейнер жовто-
го кольору, встановлений біля 
будинку або відвезти в пункт 
приймання вторсировини.

Підлягає переробленню:
PET або PETE пляшки; 
пляшки та флакони HDPE, 
PEHD чи PE, кришечки;
поліетилен у вигляді 
плівки чи флакону;
поліпропілен у вигляді 
плівки, флаконів, 
контейнерів;
полістирол;
упакування Tetra Pak 
і Pure Pak

ПРАВИЛА СОРТУВАННЯ СКЛА

Не підлягає переробленню:
дзеркало;
кришталь;
армоване скло;
кераміка;
жаро- і ударостійке скло

Підлягає переробленню:
пляшки;
склобій;
банки

Скляну тару необхідно очисти від залиш-
ків рідини, харчових продуктів, зняти ети-
кетки й корки, висушити. Щоб здати скло на 
переробку, його необхідно скласти в зеле-
ний контейнер, встановлений біля будинку. 
Колір сміттєвого бака може відрізнятися 
залежно від вибору компанії, яка займаєть-
ся роздільним збиранням побутових від-
ходів. Також відходи зі скла приймають у 
пунктах приймання вторсировини.

ПРАВИЛА СОРТУВАННЯ МЕТАЛУ

Не підлягає переробленню:
фольга із залишками їжі;
небезпечні відходи (батарейки, 
акумулятори)

Підлягає переробленню:
алюмінієві бляшанки;
жерстяні банки (тара від чаю, кави, печива);
жерстяні кришечки;
чиста фольга;
аерозольні балончики

Перш ніж здавати металеві банки та 
кришки, їх необхідно вимити, просушити 
й ущільнити. Алюмінієві та жерстяні бля-
шанки слід спресувати. Побутові відходи з 
металу потрібно викидати в контейнер чер-
воного кольору, але колір може відрізня-
тися залежно від компанії, яка встановлює 
та обслуговує контейнери. Також домаш-
ні відходи з металу приймають у пунктах 
прийому вторсировини.


