
 

Спалювання листя та сухостою – це наведення порядку 

чи ще одна небезпека? 

 
Восени у нас прийнято спалювати опале листя, навесні – торішню траву. В цей період 

повітря в містах стає важким і гірким, збільшуються випадки захворювань дихальних 

шляхів. Невже так і має бути? Кожен, хто спалює листя - отруює себе і всіх навколо. При 

згоранні однієї тони рослинних залишків у повітря вивільняється майже 9 кг мікрочастинок 

диму. До їх складу входять пил, окиси азоту, важкі метали та низка канцерогенних сполук. З 

димом у повітря вивільняються діоксини – одні з найотрутніших для нашого організму 

речовини. При згоранні, скажімо, поліетиленового пакету в повітря вивільнюється до 70 

різноманітних хімічних сполук , більшість з яких отруйні для людини. Саме вони стають 

причиною дертя в горлі, кашлю. Особливо погано тим, хто страждає на бронхіти, 

бронхіальну астму, риніти чи тонзиліти. Дим від 

вогнищ у туманні дні може утворювати смог і 

надовго зависати в повітрі. Попадаючи в легені, смог 

викликає суттєве погіршення здоров’я людини.  

За останні роки внаслідок задимлювання, 

відбувається поширення онкологічних захворювань, 

хвороб легенів, різного роду алергічних  проявів. 

Прикро визнавати, та найчастіше біля вогнищ 

можна побачити дітей дошкільного та молодшого 

шкільного віку, вплив диму на  яких є особливо 

небезпечним. 

 

Окрім безпосередньої шкоди людському здоров'ю, спалювання рослинних залишків 

становить суттєву загрозу для природи: з листям згорають зимуючі корисні комахи, такі як 

сонечка, руйнується ґрунтовий покрив (вигорають рослинні залишки, гинуть 

ґрунтоутворюючі мікроорганізми), відбувається збіднення ґрунту, знищується насіння і 

коріння трав'янистих рослин, пошкоджуються нижні частини дерев і кущів та верхні частини 

їх коріння, в 2-4 рази зростає ризик промерзання ґрунту. 

Крім того, виникає загроза перекидання вогню на природні ділянки, зростає загроза 

лісових пожеж і загоряння житлових будинків, погіршується видимість на шляхах. 

Відповідальність за порушення цієї норми передбачена Кодексом України про 

адміністративні правопорушення: "Випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, 

водно-болотною та іншою природною рослинністю, рослинності або її залишків та листя у 

смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, 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 (...) – тягнуть 

за собою накладення штрафу на громадян від десяти до 

двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на 

посадових осіб - від п'ятдесяти до сімдесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" (ст. 77-1 

КУпАП). 

Щоб уникнути шкідливих наслідків спалювання листя 

та сухостою, рекомендуємо власникам приватних будинків, 

господарських споруд, службам утримання будинків і 

територій своєчасно їх вивозити за межі населених пунктів у 

визначені для цього місця. 
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