
Головні правила пожежної безпеки під час відпочинку в лісі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пожежа — стихійне лихо, що має катастрофічні наслідки для природи й людей. 

Найчастіше лісова пожежа провокується людською недбалістю: не загашені 

багаття, кинуті недопалки, іскри вихлопів. Рідше вона починається в результаті 

удару блискавки в сухостійне дерево або внаслідок тривалого тертя дерев. 

Найбільш 

пожежонебезпечними ліси стають у період сухої та спекотної погоди. 
Літо — час пікніків. А будь-який пікнік зазвичай не обходиться без багаття. 

На «живому» вогні так чудово присмажити хліб, а у вугіллі — спекти картоплю. 

А якщо «у програмі» шашлик, то без багаття — аж ніяк! 

Одне лихо — далеко не всі знають, як правильно розпалювати багаття. А 

як? 
Якщо ви з друзями багато років виїжджаєте на те саме місце, користуйтеся 

старими кострищами. Своїми, чужими — не важливо. А важливо, щоб 

багаття горіло на галявині, подалі від дерев і кущів. Інакше від полум’я можуть 

спалахнути гілки, а там і до лісової пожежі недалеко. 

Якщо старого кострища немає, виберіть рівне місце посередині галявини, 

подалі від дерев і кущів. Гострим ножем підріжте дерен до землі по колу 

майбутньої межі багаття. Розріжте дерен внутрішньої частини кола на вісім 

однакових частин. Акуратно підріжте кожну частину, переверніть і покладіть по 

периметру кострища. 

Складіть сухі дрова та дрібні гілочки. Для розпалювання можна взяти 

клапоть газети або бересту. До речі, багаття зручніше за все розпалювати 

звичайними сірниками, а не запальничкою. 

Не кладіть відразу занадто багато дров — велике полум’я не гріє, а обпалює, 

і стежити за ним складніше. Поки багаття горить, дивіться, щоб іскри не 

розліталися. 

Перед тим як іти, обов’язково залийте вугілля водою, навіть якщо вам 

здається, що воно остаточно згасло. Дерен покладіть на місце. І не забудьте 

забрати із собою сміття — порожні пластикові пакети та пляшки, консервні 



бляшанки, серветки. Складіть сміття в пластиковий пакет і викиньте в перший же 

сміттєвий контейнер, який побачите дорогою додому. 

Причини пожеж у лісі 

Причинами пожежі в лісі можуть стати блискавка або засуха, але головною 

причиною  виникнення  пожеж  у  лісі  є   необережність   людини.  Пам’ятайте, 

що вкрай небезпечно: 

кидати палаючі сірники, недопалки;палити суху траву;розводити вогнища; 

залишати в лісі промаслені або просочені іншою горючою речовиною 

клапті тканини. 
Причини загорянь лісових масивів можуть бути найрізноманітнішими. 

Майже 90 % лісових пожеж виникають через недотримання правил пожежної 

безпеки поводження з вогнем в місцях праці та відпочинку. 

Ліс — наше багатство, і не допустити його знищення вогнем — нам по силах. 

У пожежонебезпечний період слід дотримуватися особливої обережності в 

поводженні з вогнем. 

Не розпалюйте багаття в лісі, якщо в цьому немає нагальної потреби. 

Пам’ятайте: за жодних умов не можна розпалювати багаття під пологом 

хвойного молодняку, на торф’яних ґрунтах, а також у пожежонебезпечну погоду. 

Не можна залишати багаття без догляду, залишати місця привалу, не 

переконавшись у тому, що багаття загашено. Тримайте напоготові засіб 

пожежогасіння. Ретельно дотримуйтесь правил розведення багать. 

Забороняється кидати палаючі сірники, непогашені недопалки (виробіть у 

себе звичку: не кидати використаний сірник, не переломивши його пальцями, 

тому що, не загасивши сірника, його не можна зламати). 

Не їдьте до лісу в автомобілі без вогнегасника. Не можна заправляти пальним 

баки під час роботи двигунів внутрішнього згоряння, а також палити поблизу 

машин, що заправляються пальним. 

Якщо Ви потрапили в зону небезпеки 

Постарайтеся швидко проаналізувати обстановку: напрямок і силу вітру, стан 

людей, рельєф місцевості. 

Визначте вогнище пожежі, напрямок і швидкість її поширення й негайно 

рухайтесь у безпечне місце. 

У разі швидкого наближення фронту пожежі киньте спорядження, залишіть 

тільки медичну аптечку, сигнальні засоби й НЗ продовольства. 

Тікати від пожежі слід лише в навітряний бік (іти на вітер), обходячи 

вогнище пожежі збоку. 

У разі наближення пожежі рясно змочіть одяг і ляжте у воду. На мілководді 

загорніться з головою в спальний мішок, попередньо намочивши його та одяг. 

Зробіть багатошарову пов’язку для обличчя, яку теж змочуйте водою. 

У разі потрапляння у вогнище пожежі необхідно зняти з тіла весь 

нейлоновий, капроновий та інший одяг, що плавиться, позбутися пального й 

легкозаймистого спорядження. 

Забороняється підпалювати дерева з метою подачі сигналів небезпеки. 

Вийшовши із зони пожежної небезпеки, слід відразу ж повідомити в місцеві 

центри управління в справах ЦЗ й НС про час і місце виникнення та виявлення 

пожежі. 



Протипожежні заходи в лісі не складні й зовсім не потребують матеріальних 

затрат. Лише обережного дбайливого 

ставлення, розуміння серйозності можливих наслідків. 

Тож оберігаймо "зеленого друга" від знищення вогнем. 

Щоб завжди милуватися його красою, знаходити затишок 

під його кронами, дихати свіжістю на повні легені. 

Пам'ятайте, що лише висока культура поводження з 

вогнем, дотримання правил пожежної безпеки позбавить 

вас від біди і страждань, що приносять пожежі. 
 


