
СУВОРОВСЬКА РАЙОННА У м. ХЕРСОНІ РАДА 

ПАМ’ЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ 

   

Попередження загоряння очерету та дії при його ліквідації 
 

Щорічно, внаслідок займання очерету на фоні сильного вітру, виникають масові пожежі 
в плавнях, які призводять до загибелі тварин, птахів, знищення дерев та майна садівничих 

товариств. Ліквідація пожеж ускладнюється неможливістю оперативно дістатися до осередку 

займання. 
 

В цих умовах дотримуйтесь попереджувальних дій, для чого: 
 

- організовуйте протипожежні розриви між очеретом та садовими ділянками; 
- своєчасно прибирайте території захаращені сміттям, обрізаними гілками дерев; 

- організовуйте вивіз сміття та інших відходів, не захаращуйте проходи; 

- не організовуйте складання легкозаймистих матеріалів поблизу очерету; 

- не дозволяйте дітям розводити вогнища; 

- засипайте вугілля після приготування їжі на відкритому вогні та заливайте ці місця 

водою; 

- проводіть відповідні інструктажі з рідними та близькими людьми на випадок дій при 
виникненні пожежі; 

- створюйте добровільні пожежні дружини з сусідами, попередньо обговоривши спільні 

дії; 

- відпрацьовуйте з сусідами Порядок дій для евакуації людей на приватних човнах при 

масштабних пожежах; 

- майте під рукою складений заздалегідь довідник телефонів на випадок виникнення 

пожежі; 

- не забудьте вимкнути пристрої для припинення постачання електроенергії; 
- дотримуйтесь Правил безпеки при гасінні пожежі. 

 

Майже кожній пожежі можна запобігти! 
Обов’язково, дотримуйтесь правил пожежної безпеки, не наражайте себе на небезпеку. 

 

НАГАДУЄМО ТЕЛЕФОНИ СЛУЖБ РЕАГУВАННЯ У РАЗІ НЕБЕЗПЕКИ 

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Херсонській області – тел. 101, 

42-26-95, моб. тел.: 093-315-85-17 або Центральну диспетчерську службу «1580» відділу з питань цивільного 

захисту міста Херсона Херсонської міської ради – тел. 1580, 26-18-35, моб. тел.: 050-309-15-80, 097-202-15-80. 

Головне управління Національної поліції України в Херсонській області – тел. 102, 22-33-02, моб. тел.: 095-

278-71-81 
Комунальне некомерційне підприємство «Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф» Херсонської обласної ради – тел. 103, 46-00-64, 42-26-28,  моб. тел.: 095-277-39-03 

Центральна аварійна диспетчерська служба акціонерного товариства «Херсонгаз» – тел. 104, 35-47-72, 

32-76-36. 32-47-72,  моб. тел.: 050-396-75-10   
 

Будьте уважні та обережні, бережіть своє здоров’я і життя ! 


