
Н адзвичайні події

'т̂ есиоаМлЯа снг<соши<г н іг
Щорічно відбувається велика кількість пожеж, які часто вини

кають через неправильну експлуатацію електроприладів. Це страшна 
трагедія, від якої не застрахований ніхто.

З червня о 21:43 на пульт диспетчерської служби міста надійшло 
повідомлення про пожежу в 9-поверховому гуртожитку Харківського 
Національного технічного університету сільського господарства ім. П. 
Василенка (пр. Ювілейний. 48/1).

На момент прибуття рятувальних підрозділів, загальна площа 
пожежі склала вже понад 20 ке. м. Рятувальникам довелося працюва
ти в засобах захисту органів дихання. Пожежниками було евакуйова
но понад 80 мешканців гуртожитку. О 22:16 пожежу локалізували, а о 
22:20 - ліквідували і дозволили мешканцям, які чекали на вулиці, зайти 
до своїх кімнати.

За словами рятувальних служб до ліквідації пожежі залучалося 
чотири одиниці техніки і 30 рятувальників. На місце пожежі виїжджали: 
оперативна група ГУ ДСНС України в Харківській області на чолі з за
ступником начальника ГУ ДСНС України в Харківській області, співро
бітники оперативно-координаційного центру, оперативна група ГУ НП в 
Харківській області, бригади швидкої допомоги та служби міста.

Причиною загоряння стало коротке замикання електропровод
ки в одній із кімнат на 5-му поверсі. Було встановлено, що в житловому 
приміщенні згоріли меблі, домашні речі, одяг та інші предмети побуту.

За коментарем про дану подію ми звернулися до директора 
студмістечка Харківського Національного технічного університету 
сільського господарства ім. П. Василенка Петренка Денису.

-  Згідно з правилами внутрішнього розпорядку, студентам  
ХНТУСГ заборонено користуватися електроприпадами в своїх кімна
т а х  через загрозу пожежі, - говорить Денис Миколайович. ■ Подібні 
запобіжні заходи дію ть у більшості студентських гуртожитків не 
тільки Харкова, а й України в цілому. Студенти  укладають з універ
си тетом  договір на проживання в гуртож итку на термін навчання. 
Порушення одного з пунктів передбочоє припинення дії договору на 
проживання в гуртож итку достроково

• Якими електроприладами можна користуватися?
- У  житлових кімнатах забороняється користуватися енер

гоємними і нагрівальними приладами (понад 1,5 кВт). Дозволено ви
користовувати персональний комп'ютер, холодильник, особисті на
стільні лампи тощо.

-  Як уникнути пожежі?
-  По-перше, дотримуватися правил пожежної безпеки при ко

ристуванні дрібними електричними приладами;
• по-друге, не встановлювати без дозволу адміністрації гур

то ж и тку  додаткові електроприлади (особисті електропобутові 
прилади і радіоапаратура проживаючих підлягають реєстрації у ко
менданта гуртож итку);

- по-третє, не можна змінювати т а  ремон
ту в а ти  електропроводку;

- і найголовніше,не користуватися електро
нагрівальними приладами.

Основні вимоги Правил пожежної безпеки
1. Не залишайте без нагляду ввімкнені в 

електромережу побутові електроприлади,
2. Експлуатуйте електроприлади відповідно 

до вимог інструкцій з експлуатації заводів-виготов- 
лювачів;

3. Стежте за несправністю електропровод
ки, не користуйтеся пошкодженими електропри
ладами, електророзетками;

4. Не вмикайте в одну розетку одночасно 
декілька потужних споживачів електроенергії, бо 
це перевантажуює електромережу;

5. Не використовуйте світильники зі зняти
ми захисними плафонами;

6. Не користуйтеся в приміщенні джерела
ми відкритого вогню (свічки, сірники І Т.Д .).

І пам'ятайте, що пожежу легше попере
дити, ніж погасити, і що маленький сірник може 
обернутися великою бідою!

Студмістечко.


