
 
 
 
 
 
 

СЛОВЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
відділ з питань цивільного захисту, 

мобілізаційної та оборонної роботи та 
Слов'янські курси цивільного захисту 

 
ПАМ’ЯТКА 

Безпечне користування ліфтами 
 

Основні несправності і поломки ліфта: 
� відкривання дверей шахти при відсутності кабіни; 
� рух кабіни з пасажирами при відкритих дверях шахти; 
� відсутність руху вільної кабіни при натисканні на кнопку виклику; 
� зупинка кабіни вище чи нижче рівня поверхової площадки більш ніж на 5 см; 
� відсутність зв'язку з диспетчерським пунктом; 
� відсутність освітлення кабіни ліфта чи площадки перед дверима шахти; 
� розбите скло в оглядових вікнах дверей; 
� пошкодження огородження шахти; 
� відсутність кришки на викличних і кнопкових апаратах і наявність доступу до оголених 

струмоведучих частин електроустаткування; 
� незвичний шум, стукіт, запах гару при роботі ліфта. 
При наявності перерахованих вище несправностей користуватися ліфтом 
не можна. У цьому випадку ліфт повинен бути відключений, а на 
основному посадковому поверсі вивішена табличка. 
До числа традиційних поломок ліфта відноситься зупинка кабіни з пасажирами між 

поверхами. У цій ситуації необхідно з кабіни повідомити по гучномовному зв'язку про поломку, 
покликати на допомогу, не намагатися самостійно відчинити двері. Залишати застряглу між 
поверхами кабіну надзвичайно небезпечно. 

 
Кримінальна небезпека ліфту 

� Утримайтеся від поїздки в ліфті з незнайомою людиною чи групою незнайомих 
людей, особливо в часи пізньої ночі. Цієї вимоги повинні суворо дотримуватись 
дівчата-підлітки та молоді жінки. Якщо хтось намагається силою затягти вас у ліфт, то 
необхідно здійняти галас, покликати на допомогу, намагатися самостійно звільнитися 
від зловмисника. 

� Якщо ви знаходитесь в кабіні ліфта і відчули загрозу нападу, то необхідно натиснути 
кнопку найближчого поверху чи кілька кнопок, що забезпечить багаторазову зупинку 
ліфта. Під час руху можна натиснути кнопку “Виклик диспетчера”. Іноді позитивний 
результат можуть дати переговори зі злочинцем. 

� У випадку нападу в кабіні ліфта не можна виявляти нерішучість, а тим більше жалість 
до злочинця. З метою самозахисту необхідно використовувати будь-яку важку річ: 
парасольку, сумку, скляну банку, удари намагайтеся наносити по голові. Злочинця 
можна вдарити ногою в пах, живіт, схопити за волосся, завдати удару головою в ніс, 
руками вдарити по вухах, у кадик. 

� Якщо вам вдалося вибратися з ліфта, то необхідно покликати на допомогу мешканців 
будинку, перехожих, співробітників міліції, сприяти затримці злочинця. 

 
Бережіть своє здоров’я і життя! 

 


