
ПАМ‘ЯТКА ДЛЯ КИЯНИНА З ДОТРИМАННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 

 
Відділ контролю за благоустроєм та охорони навколишнього природного 

середовища Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації просить 
киян дотримуватись правил пожежної безпеки у лісах 

 
Просимо Вас під час відпочинку в лісі дотримуватись правил пожежної 

безпеки. У пожежонебезпечний період забороняється заїзд до лісового фонду (крім 
транзитних шляхів) транспортних засобів. Категорично  забороняється у лісі палити, 
кидати непогашені сірники, недопалки,  випалювати суху траву. 
Рекомендуємо  розводити багаття  лише у відведених для цього місцях та зонах 
відпочинку, які оздоблені необхідним інвентарем (лісові меблі, сформоване місце 
для ватри, накриття від негоди)  і огороджені мінералізованими смугами. 

При розведенні багаття необхідно розчистити місце, а після відпочинку – 
обов’язково загасити його та засипати землею (чи залити водою). 
Розведене вогнище не можна залишати без нагляду, а місце відпочинку після себе 
потрібно прибрати. У разі, якщо у лісі виникло загорання, відразу необхідно 
зателефонувати за номером: 101 або 272-40-18. 
 

Пам’ятка при пожежі в лісах! 

 
У разі, якщо ви опинилися в осередку пожежі: 

 з небезпечної зони, до якої наближається полум’я, виходьте швидко, 
перпендикулярно напряму розповсюдження вогню; 

 якщо втекти від пожежі неможливо, то вийдіть на відкриту місцевість, 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; 

 гасити полум’я невеликих низових пожеж можна, забиваючи полум’я гілками 
листяних порід дерев, заливаючи водою, закидаючи вологим ґрунтом та 
затоптуючи ногами, будьте обережні в місцях горіння високих дерев, вони 
можуть завалитися та травмувати вас; 

 під час гасіння пожежі, не відходьте далеко від доріг та просік, не випускайте з 
уваги інших учасників гасіння пожежі, підтримуйте з ними зв’язок за допомогою 
голосу; 

 особливо будьте обережні у місцях торф’яних пожеж, враховуйте, що там 
можуть створюватися глибокі вирви, тому пересувайтеся, за можливості, 
перевіряючи палицею глибину слою, що вигорів; 

 після виходу із осередку пожежі повідомте місцеву адміністрацію та пожежну 
службу про місце, розміри та характер пожежі. 

Також слід пам’ятати, що у спекотну погоду в лісі категорично забороняється 
розводити багаття та засмічувати територію. Особливо небезпечним є перехід від 
низової пожежі до верхової. 
Недбале та легковажне відношення до протипожежних заходів може спровокувати 
значні матеріальні збитки та нанести шкоду життю і здоров’ю людей. 
 


