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Щодо заборони спалювання сухої трави, 

залишків сухої рослинності, листя та сміття 
 

УВАГА! 

Шановні працівники та студенти! 
На виконання рішення Павлоградської міської комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій від 16.03.2021 протокол № 10 чергового засідання  

Інформуємо, що 
забороняється спалювання сміття, сухої рослинності, опалого листя, 

поживних залишків та відходів виробництва, це наносить величезну 

шкоду довкіллю. 

Просимо власників земельних ділянок вжити заходів з утримання в 

безпечному, протипожежному стані території та вживати вичерпних 

заходів щодо запобігання виникненню пожеж та своєчасного їх гасіння 

на початковому етапі. 
 

По всій території нашої країни громадяни продовжують бездумно та безконтрольно 
спалювати на власних присадибних ділянках сміття, сухе листя та чагарники, тим самим 
провокуючи масштабні пожежі у природніх екосистемах. 

 
Ігнорування громадянами правил пожежної безпеки при спалюванні сміття і сухої рослинності, 

необережному поводженні з вогнем під час перебування на відкритих територіях, біля торфовищ та у 
лісопаркових масивах призводить до різкого зростання кількості пожеж у екосистемах. Такі пожежі 
швидко поширюються, особливо у вітряні дні. 

Спалювання рослинності не тільки завдає шкоди довкіллю та здоров’ю людей, а й може перерости 
у неконтрольоване горіння, пошкодження нижніх частини дерев, кущів та верхніх частин коріння, 
загрожувати знищенню будівель та споруд житлового сектору. 

Нагадуємо, що за самовільне спалювання сухої рослинності або її залишків передбачена 
адміністративна відповідальність (ст. 77-1 КУпАП “Самовільне випалювання рослинності або її 
залишків”) та кримінальна (ст. 245 КК України “Знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу”). 
Порушення вимог ст. 77-1 КУпАП “Самовільне випалювання рослинності або її залишків”, відповідно до 
ст. 242-1 КУпАП, не відноситься до компетенції ДСНС України, а входить до повноважень органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері 
навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних 
ресурсів, а ст. 245 КК України відноситься до компетенції органів внутрішніх справ. 

Дії по самовільному спалюванню сухої трави є порушенням вимог Законів України “Про охорону 
атмосферного повітря” (ст.16), “Про охорону навколишнього природного середовища” (ст.12; 22) та 
правил пожежної безпеки. Адже за самовільне випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, 
водно-болотною та іншою природною рослинністю, рослинності або її залишків у смугах відводу 
автомобільних доріг і залізниць, а також опалого листя у парках, інших зелених насадженнях та газонів 
у населених пунктах без дозволу органів державного контролю у галузі охорони навколишнього 
природного середовища або з порушенням умов такого дозволу згідно статті 77-1 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення передбачено штраф – на громадян від 170 до 340 грн., а на посадових 
осіб від 850 до 1190 грн.  

Давайте будемо свідомо дотримуватися правил 
пожежної безпеки, спільно дбати про стан нашого 

довкілля. Чисте повітря – наше життя!  


