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________________________________________________________________________________ 

від __ _______ 20__ р.№_________   На №________ від                            . 
 

                                                                   Районним державним адміністраціям 

                                                                 Територіальним громадам 

                                                                  Керівникам господарств 

Про попередження виникнення  

пожеж в агропромисловому комплексі, 

лісах, торфовищах та сільгоспугіддях 
 

  

У зв’язку з настанням спекотного періоду збільшилася ймовірність 

виникнення пожеж у лісах, торфовищах та сільгоспугіддях. 

З метою недопущення виникнення пожеж під час жнив та вжиття 

необхідних заходів щодо їх попередження пропонуємо посилити контроль за 

станом пожежної безпеки, довести до керівників сільськогосподарських 

підприємств та населення Попередження (додається), забезпечити виконання 

вказаних профілактичних заходів та висвітлити на офіційному веб-сайті. 

     Про вжиті заходи прошу проінформувати Департамент  

агропромислового розвитку до 15 липня 2021р., e-mail: zemlerob2013@ukr.net 

Також надсилаємо матеріали вебінару "Пожежна безпека                                   

в агропромисловому комплексі-Попередження правопорушень                          

та відповідальність", який відбувся 26.05.2021. 

 

Додаток: на 8 арк. в 1 прим. 
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Районним державним адміністраціям, територіальним громадам, керівникам 

господарств, спеціалістам та фахівцям з питань пожежної безпеки 

 

З настанням пожежонебезпечного періоду різко зростає ймовірність 

загорання лісів, торфовищ та сільгоспугідь. 

Основними причинами виникнення пожеж в агропромисловому 

комплексі є сукупність погодних факторів, недотримання правил пожежної 

безпеки та планів дій щодо пожежного захисту лісів, торфовищ та 

сільгоспугідь у літній пожежонебезпечний період.  

З метою недопущення виникнення пожеж пропонується: 

- провести інструктивні наради з керівниками, головними інженерами, 

механиками, бригадирами тракторних бригад сільгосппідприємств 

щодо забезпечення пожежної безпеки на період збирання врожаю і 

заготівлі грубих кормів; 

- скласти та затвердити схематичні плани протипожежного захисту 

врожаю, на яких нанести: смуги прокосів, місця розміщення 

зернотоків, зерноскладів, польових станів, скиртування грубих 

кормів, місць встановлення знаків пожежної безпеки, тракторів з 

плугами, перекриття тимчасових доріг тощо; 

- поновити мінералізовані смуги, систему протипожежних бар’єрів, 

канав у лісових масивах, відновити, обладнати та привести у 

відповідність протипожежне водопостачання, підготувати для забору 

води всі наявні водонапірні башти, пожежні водоймища і пірси, інші 

інженерно-технічні споруди протипожежного призначення та 

під’їздні дороги до них; 

- забезпечити сертифікованими вогнегасниками об’єкти 

сільськогосподарського виробництва, провести роботу щодо  

вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій, встановити 

телефонний зв’язок на зерноскладах і складах грубих кормів; 

- підготувати місця для зберігання сіна та соломи, складування грубих 

кормів, огородити та обладнати їх блискавкозахистом і засобами 

пожежогасіння; 

- організувати виготовлення агітаційних матеріалів щодо збереження 

врожаю від вогню (трафарети, листівки, панно, знаки безпеки тощо) і 

встановити їх у місцях збирання врожаю, зберігання та переробки 

зерна і грубих кормів; 

- організувати патрулювання пожежонебезпечних ділянок лісових 

масивів, сільгоспугідь із залученням до цієї роботи громадських 

організацій та населення, забезпечити їх засобами наглядної 

протипожежної агітації та знаками попереджувального характеру; 

- організувати проведення роз’яснювальної роботи серед населення 

щодо дотримання правил пожежної безпеки при відвідуванні лісів, 

переміщенні по території сільськогосподарських угідь, у тому числі, 

із залученням засобів масової інформації. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пам’ятайте, спалюючи суху траву та рослинні залишки, ви: 
 

*Наносите шкоду ґрунту і землі 

*Отруюєте повітря 

*Вражаєте своє здоров’я та здоров’я своїх рідних 

*Пошкоджуєте рослини 

*Знищуєте птахів і тварин 

 

 Якщо Ви стали свідками спалювання сухої рослинності: 

• повідомте поліцію (поліція зобов’язана прийняти виклик, приїхати на місце 

злочину і скласти протокол); 

• сфотографуйте порушення 

Відповідальність 

         Регулюється змінами у Кримінальному кодексі та Кодексі України про 

адмінправопорушення, Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України з метою збереження довкілля щодо посилення відповідальності за дії, 

спрямовані на забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження 

об’єктів рослинного світу», якими передбачено посилення відповідальності за 

забруднення атмосферного повітря, знищення або пошкодження об'єктів рослинного 

світу, порушення вимог пожежної безпеки в лісах та самовільне випалювання сухої 

рослинності або її залишків. 

        Зокрема у ст. 241, ст. 245 Кримінального кодексу України та ст. 77, 77-1 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення, передбачаються такі штрафи,                

а саме за: 

-  забруднення повітря шкідливими випарами – від 30 тисяч 600 до 61 тисячі 200 

гривень; 

-  пошкодження рослинного покриву – від 91 тисячі 80 до 153 тисяч гривень; 

-  порушення пожежної безпеки у лісах для громадян – від 1,53 тисячі                             

до 4,59 тисячі гривень; 

-  порушення пожежної безпеки у лісах для чиновників – від 4,59 тисячі                  

до 15,3 тисячі гривень; 

-  знищення або пошкодження лісу вогнем для громадян – від 4,59 тисячі                        

до 15,3 тисячі гривень; 

-  знищення або пошкодження лісу вогнем для чиновників – від 10,71 тисячі                 

до 30,6 тисячі гривень; 

-  самовільний підпал трави для громадян – від 3,06 тисячі до 6,12 тисячі гривень; 

- самовільний підпал трави для чиновників – від 15,3 тисячі до 21,42 тисячі 

гривень; 

-  підпал трави природно-заповідного фонду для громадян – від 6,12 тисячі до 

12,24 тисячі гривень; 

-  підпал трави природно-заповідного фонду для чиновників – від 21,42 тисячі до 

30,6 тисячі гривень. 

 

 

 



Які альтернативи спалюванню листя? 

Як варіант, яким може скористатися приватний сектор –  компостування. Це 

безпечно для довкілля і навіть частково вирішує проблему накопичення побутового 

сміття. Компост – це забезпечення вашого саду та городу органічними добривами з 

великою кількістю мікроелементів. Його можна використовувати як мульчу, яка, 

окрім функції підкормки, буде зберігати вологу та пригнічувати ріст бур’янів біля 

корисних рослин. 

Якщо йдеться про утилізацію рослинних решток на полях, хорошою альтернативою 

може бути їх використання як органічні добрива. 

 

Пам’ятайте, спалювання сухої рослинності призводить до неконтрольованих 

пожеж! Нерідко – до важких наслідків, в тому числі і з людськими жертвами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


