
 

 

 

 

ДО УВАГИ!!! 

    Про запобігання пожежам  

та правила пожежної безпеки  

на відкритих територіях 

у літній період 

 

 

 

Розпочався пожеженебезпечний період, коли достатньо лише необачно кинутого 

недопалка у суху траву, як миттєво пожежа набуває загрозливих масштабів. Крім того, 

вітряна погода сприяє дуже швидкому поширенню вогню.  

Рятувальники стикаються з проблемою недотримання людьми правил пожежної 

безпеки під час відвідування екосистем. Як результат – масштабні пожежі на відкритій 

території, непоправна шкода екології та чималі матеріальні збитки. Пам’ятайте, 

користуватись вогнем для знищення сухої трави та сміття категорично заборонено! 

Адже ці необдумані дії можуть призвести до розповсюдження вогню на житлові, 

господарські споруди та дачні садиби.  

За статистикою ГУ ДСНС України у Запорізькій області з початку цього року виникла 

751 пожежа в екосистемах, в результаті чого вогнем було знищено – 195 га території 

навколишнього природного середовища.  

Непоодинокими є випадки, коли гасіння лісових пожеж та загорянь на відкритій 

території пов’язане з подоланням великих труднощів, витратою значних матеріальних 

засобів і людських ресурсів. Від своєчасного виявлення загорання і гасіння на початковій 

стадії залежить подальший успіх ліквідації пожежі та розміри збитків. На жаль, 

непоодинокими є випадки, коли недбалість мешканців приватних домоволодінь, спалюючи 

суху рослинність, призводила до розповсюдження вогню на житлові будинки, як сталося 3 

квітня поточного року у с. Новофедорівка Вільнянського району. Ймовірною причиною 

пожежі, під час якої згоріло домоволодіння, стало необережне поводження з вогнем 

невстановленою особою на відкритій території, внаслідок чого вогонь перекинувся на 

будинок. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.  

 

Правила пожежної безпеки на відкритих територіях 

 

 Отже, під час відвідування лісів, берегів річки Дніпро та Національного заповідника  

о. Хортиця, необхідно бути вкрай обережним, адже не загашений недопалок або не залите 

вогнище можуть стати причиною виникнення масштабної пожежі. Представники лісництва 

розповідають, що для того, щоб повністю відновити пошкоджені дерева необхідно в 

середньому 40-50 років, чагарники та кущі відновлюються за 5 років. Якщо пожежа знищила 

червонокнижний вид трави чи кущів – то це завдає неоціненних збитків. 

Під час відпочинку у лісопаркових зонах слідкуйте за розпаленим багаттям та 

дотримуйтесь всіх правил пожежної безпеки. При виборі місця для пікніку враховуйте 

наявність охоронної зони ліній електромереж. Вона становить для ЛЕМ напругою 6-10кВ – 

10 метрів з кожного боку лінії, для ЛЕМ напругою 35кВ – 15 метрів, для ЛЕМ, напругою 

110кВ – 20 метрів, для ЛЕМ наругою 150кВ і більше – 25 метрів. Розпалення багать в 

охоронній зоні – загрожує не лише знеструмленням лінії, а й несе безпосередню загрозу для 

вашого здоров’я і, навіть, життя. Категорично забороняється також розкладати багаття, 
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спалювати стерню, залишати легкозаймисті матеріали та складати сміття поблизу ліній 

електропередач та трансформаторних підстанцій. 

 

Як безпечно розпалити багаття 

- місце для багаття обирайте на відкритому, але захищеному від вітру місці. Навіть невеликий 

вітерець здатний викликати швидке поширення вогню; 

- не можна розводити багаття ближче, ніж у 4–6 метрах від дерев, смолистих пнів або коренів; 

- не розводьте багаття на ділянках із сухим очеретом, мохом або травою; 

- не розводьте велике багаття. По можливості використовуйте вже існуючі місця для 

розведення вогнища; 

- ніколи не залишайте вогнище без нагляду; 

- залишаючи місце відпочинку, загасіть вогнище, заливши його водою. Переконайтесь, що у 

вогнищі не залишилось жодної жарини. 
 
 

Що робити в разі виникнення пожежі в екосистемах  

- не панікуйте та не приймайте поспішних необдуманих рішень; 

 - не тікайте від полум`я у протилежний від вогню бік, а долайте крайку вогню проти вітру, 

закривши голову і обличчя одягом; 

 - з небезпечної зони, до якої наближається полум`я, виходьте швидко, перпендикулярно 

напряму поширення вогню; 

 - якщо втекти від пожежі неможливо, то вийдіть на відкриту місцевість або галявину, 

ввійдіть у водойму або прикрийте ніс та рот мокрим одягом; 

 - будьте обережні в місцях загоряння високих дерев, вони можуть завалитися та травмувати 

вас; 

 - особливо будьте обережні у місцях торф`яних пожеж, враховуйте, що там можуть 

створюватися глибокі вирви, тому рухайтеся, по можливості, перевіряючи палицею глибину 

шару, що вигорів; 

  Якщо ви помітили загоряння у екосистемах – одразу зателефонуйте до Служби 

порятунку «101». 

  Дотримання цих елементарних правил суттєво підвищує ваші шанси не потрапити у 

надзвичайну подію та зберегти своє життя і здоров’я! 

 

 

У разі виявлення ознак пожежі (горіння): 

- негайно повідомити про це за телефоном 101. При цьому необхідно назвати 

місцезнаходження об’єкта, вказати кількість поверхів будинку, місце виникнення пожежі, 

обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище; 

- якщо пожежа виникла на підприємстві, повідомити про неї керівника чи відповідну 

компетентну посадову особу та (або) чергового на об’єкті; 

- вжити (за можливості) заходів щодо евакуювання людей, гасіння (локалізації) 

пожежі первинними засобами пожежогасіння та збереження матеріальних цінностей; 

- у разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби. 

 Посадова особа об’єкта, що прибула на місце пожежі, зобов’язана: 

- перевірити, чи викликана Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту 

(продублювати повідомлення), довести подію до відома власника підприємства; 

- у разі загрози життю людей негайно організувати їх рятування (евакуацію), 

використовуючи для цього наявні сили й засоби; 
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- видалити за межі небезпечної зони всіх працівників, не пов’язаних з ліквідуванням 

пожежі; 

- припинити роботи в будинку (якщо це допускається технологічним процесом 

виробництва), крім робіт, пов’язаних із заходами щодо ліквідування пожежі; 

- здійснити в разі необхідності відключення електроенергії (за винятком систем 

протипожежного захисту), зупинення транспортуючих пристроїв, агрегатів, апаратів, 

перекриття сировинних, газових, парових та водяних комунікацій, зупинення систем 

вентиляції в аварійному та суміжних з ним приміщеннях (за винятком пристроїв 

протидимового захисту) та здійснити інші заходи, що сприяють запобіганню розвитку 

пожежі та задимленню будинку; 

- перевірити включення оповіщення людей про пожежу, установок пожежогасіння, 

протидимового захисту; 

- організувати зустріч підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного 

захисту, надати їм допомогу у виборі найкоротшого шляху для під’їзду до осередку пожежі 

та в установці техніки на зовнішні джерела водопостачання; 

- одночасно з гасінням пожежі організувати евакуацію і захист матеріальних 

цінностей; 

- забезпечити дотримання безпеки праці працівниками, які беруть участь у гасінні 

пожежі. 

 З прибуттям на пожежу пожежно-рятувальних підрозділів повинен бути забезпечений 

безперешкодний доступ їх на територію об’єкта, за винятком випадків, коли чинним 

законодавством встановлений особливий порядок допуску. 

Після прибуття пожежно-рятувальних підрозділів адміністрація та інженерно-

технічний персонал підприємства, будинку чи споруди зобов’язані брати участь у 

консультуванні керівника гасіння пожежі з приводу конструктивних і технологічних 

особливостей об’єкта, де виникла пожежа, прилеглих будівель та пристроїв, організувати 

залучення сил та засобів об’єкта до вжиття необхідних заходів, пов’язаних із ліквідацією 

пожежі та попередженням її поширенню. 

 

Рятувальники вкрай стурбовані та звертаються до громадян з проханням бути 

пильними та обережними під час відпочинку на природі, дотримуватись правил пожежної 

безпеки. Але, якщо вже так сталося, що невинне багаття переходить у неконтрольоване 

розповсюдження вогню у велику пожежу, одразу телефонуйте до Служби порятунку «101».  

 

Давайте разом дбати про безпеку! Лише разом ми зробимо життя безпечним! 


