ДСНС України закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах!
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У зв'язку з підвищенням температурних показників та незначною кількістю опадів на
території м. Маріуполя вже неодноразово виникали пожежі у природних екосистемах.
Так, від початку березня рятувальники 22 ДПРЧ ДПРЗ-3 ГУ ДСНСУкраїни у Донецькій
області 4 рази ліквідовували загорання очерету у Центральному (Жовтневому) районі м.
Маріуполя.
Зокрема, 10-11 березня рятувальники ліквідували 3 пожежі навідкритій
території на загальній площі близько 2,2 Га. Ймовірною причиною займань було
необережне поводження з вогнем невідомих осіб.

Щорічно пожежі в природних екосистемах завдають значного збитку державі та, в першу
чергу, навколишньому середовищу, можуть спричинити пожежі будівель, знищити лінії
електромереж, газо- та нафтопроводів, лісові насадження.

Найчастіше пожежі у природних екосистемах виникають в результаті людської
недбалості та неуважності. Особливо збільшується кількість такого роду пожеж у
весняно-літній період.

Саме тому, з метою недопущення виникнення пожеж у природних екосистемах
рятувальники вже розпочали проводити профілактичні заходи з громадянами.

Співробітники Служби порятунку нагадують людям про небезпеку розведення вогнищ на
відкритих територіях та під час прибирання присадибних ділянок, випалювання сухої
трави та сміття. Рятувальники особливо наголошують на необхідності суворого
дотримання правил безпеки під час відвідування лісових масивів, адже порушення
елементарних правил пожежної безпеки може стати причиною масштабних пожеж та
трагічних наслідків.
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Правила пожежної безпеки на відкритій території

• Багаття, залишене без нагляду відпочивальників, можуть спричинити велику біду.
Пам’ятайте, що не можна випалювати траву та інші рослинні рештки та розкладати
багаття в лісі.

• Вкрай небезпечним є відвідувати хвойні насадження при п’ятому класі пожежної
небезпеки.

• Категорично заборонено звалювати та спалювати сміття у лісових насадженнях та
заїжджати на територію лісового фонду на автомобілі.

• Забороняється палити, кидати у лісі, на відкритих територіях, на узбіччях автодоріг
непогашені сірники та недопалки.

• Розводити багаття, користуватися відкритим вогнем на відстані менше 30 м від
будівель та споруд, 50 м - від хвойного та 25 м - від листяного лісового масиву
забороняється.

• Місця для розведення багать треба утримувати очищеними до верхнього шару ґрунту,
облямовувати смугою очищеного ґрунту не менше 2,5 м завширшки.

• Забороняється залишати без догляду джерела відкритого вогню.

• Викидати незагашене вугілля забороняється.

• Помітивши найменше розповсюдження вогню негайно телефонуйте до служби
порятунку «101»!
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Нагадуємо про кримінальну відповідальність відповідно до статті 245 Кримінального
кодексу України

1. Знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених
пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її
залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим
загальнонебезпечним способом - караються штрафом від трьохсот до п'ятисот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до
п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.

2. Ті самі дії, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші
тяжкі наслідки, -караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.
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