
 

ПРАВИЛА ПОВОДЖЕННЯ В ЛІСІ 

 

Лісові пожежі можуть виникати в спеку та при посухах від ударів блискавки, 

необережного поводження з вогнем, очищення поверхні землі випалюванням 

сухої трави та інших причин. Висушена сонцем трава в лісі – це порох. 

Кинеш недопалок і виникне лісова пожежа яка може коштувати життя людям 

не кажучи про життя лісових мешканців. Саме з тліючої сигарети найчастіше 

починається пожежа. 

                       У лісі категорично забороняється: 

-  розпалювати багаття у хвойних молодняках, на ділянках, де багато 

сухого гілля, хвойної чи трав’яної підстилки, торфовищах; 

- залишати промаслені чи просякнуті легкозаймистими речовинами 

ганчірки, недопалки цигарок, не потухлі сірники; 

-  під час полювання користуватися пижами із легкозаймистих 

матеріалів; 

- водіям заправляти паливні баки транспортних засобів під час роботи 

двигуна, а також палити або користуватися відкритим вогнем поблизу 

транспорту, що заправляється. 

             Як запобігти пожежі в лісі: 

- якщо розводити багаття, звільніть місце для нього від нагромадження 

сушняку, сухої трави або ж обкопайте місце навколо багаття 

невеликою канавкою; 

-   не залишайте в лісі відкритого вогню, навіть невеличкого; 

- залийте багаття водою, якщо її немає, то розгорніть головешки та 

подрібніть великі вуглини. 

         Якщо Ви опинилися у осередку пожежі: 
-   не панікуйте та не приймайте поспішних, необдуманих рішень; 

-  покидаючи місце відпочинку біля багаття максимально залийте його 

територію водою; 

 -  не тікайте від полум’я, що швидко наближається, 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 розповсюдження вогню; 

 -  якщо втекти від пожежі неможливо, то вийдіть на відкриту 

місцевість або галявину, ввійдіть у водойму або накрийтесь мокрим 

одягом і дихайте  повітрям, що знаходиться низько над поверхнею 

землі – повітря тут менш задимлене, рот і ніс при цьому прикривайте 

одягом чи шматком будь – якої тканини; 

 - будьте обережні в місцях горіння високих дерев, вони можуть 

завалитися та травмувати Вас. До полум’я в 1,5 – 2 м наближатися не 

можна – чекайте пожежників; 

 -  після виходу із осередку пожежі повідомте місцеву адміністрацію та 

пожежну службу про місце, розміри та характер пожежі. 



В Оболонському районі розташовано близько 6 тис. гектарів лісового 

масиву, на території якого ще й досі можна натрапити на вибухонебезпечні 

предмети часів Великої Вітчизняної війни. Головну небезпеку в таких 

«подарунках» містять хімічні сполуки – пікрати, які утворюються від 

взаємодії металу та вибухівки. Пікрати вибухають навіть від невеликого 

тертя, іскри, удару.  

Тому, якщо ви виявили вибухонебезпечний предмет, до нього не можна 

навіть торкатися.  

Передусім потрібно: 

- обгородити місцезнаходження вибухонебезпечного предмету; 

- нікого не допускати до цього місця, для чого організувати за 

допомогою місцевих жителів чергування до прибуття представників органів 

влади. 

Виявлені вибухонебезпечні предмети знищують підриванням на місцях 

або в спеціально відведених місцях відповідно підготовлені фахівці-

піротехніки. 

Запам’ятайте! 

Якщо ви раптом побачите  хмари диму над найближчим лісом або 

виявите вибухонебезпечний предмет – негайно телефонуйте: 

    – 101 пожежна частина; 

   - 452-63-40 черговий місцевого лісництва; 

   - 430-50-10 оперативний черговий Головного 

управління з питань надзвичайних ситуацій Київської міської державної 

адміністрації; 

   - 419– 66 – 66 оперативний черговий Оболонської 

районної у м. Києві державної адміністрації. 

 

 


