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за даними Лозiвського Рв l'y Дс}lс Украiни в Харкiвськiй областi
в поточному potIi на територii Лозiвського району та мiс,га Лозова сталося 59
пожеж. значtl) часtину з яких складаю,l ь ложежi на tli,ltкриl их tериtорiях ta
у екосистемахl осцовною причиlrок, яких € неконтроJIьоване спalлювання
сухих залишкiв трави, смiття, опалого листя.
З метою поперелження та запобiгання виникненнIо rIожеж виконавчий
KoMiTeT Лозiвськоi MicbKoT рали просить органiзувати роботу з довелення ло
населення смт. IIаtrютине заборони сп€Lлювання смiття, опалого листя,
випалювання сухоТ рослинностi та розведення багаття через консультачiйtti
пункти з питаllь IlивiльноI..о з:L\исту,
Спалюваtlttя рослинностi можс перерости у неконтрольоване горiння.
пожежi в екосистемах, якi виникаю,гь IIоблrrзу ttаселеIiих пунктiв, .ltiсових
масивiв, cTaKlTb IIричиною травмуваltttя та загибелi люлей i тварин, зниrrlеtIня
житлових, лачних будинкiв, допомiжних споруд житлового сектору, зелеttих
насаджень у лiсах та лiсосмугах, а горiння ,грави взловж автомобiльних дорiг
створюс практичllо нульоау видимiсть i може стати причиною дорожньотранспортних приI,о,ц.
За виI|мюRаIIня сухоi рослияностi Колексом УкраiЪи про
адмiнiсT ративнi гlравопорушення перелбачена вiдповiдальнiсть:
- вiдповiдно до ст, l52 порушення державних сганлартiв. норм i правил у
сферi благоустрою населених пунк,гiв iГIравила благоустрою MicTa Лозова,
затверджено рiшенням ceciТ Лозiвськоi MicbKoi рали XapKiBcbKoi областi Bilt
31,10.2014 N9 1259), тягнуть за собок,l накладсння штрафу на громадян вiл
двалltяти до вiсiмдесяlи неопода]ков)ваних MiHiMyMiB доходiв lромалян
(340 l3бOгрн), i tra посадових осiб, громадян - суб'€ктiв пiдпри€мни llbкo]'
лiяльностi - Bi]r п'яlдесяtи до ста tlеоlIода,|ковуваних MirriMyMiB лохолiв
громалян (850-1 700грн.);

стаfi,ею 77' за випалювання сухоi приролноi рослинностi або ii змиrцкiв без
дозволу органiв державного коllтролю у tаlузi охорони навколишнього
природного середовища або з порушенням умов такого дозволу передбачено
накладення штрафу на громадян вiд десяти до даадцяти неоподатковуваних
MiHiMyMiB доходiв громадян (l70-340грн.) та на посадових
вiд
п'ятдесяти до сiмдесяти неопода tковуван их MiHiMyMiB доходiв громадян
(850- l l 90,рн,).
KpiM того, згiдно ст.245 Кримiнального Кодексу Украiни ((знищення
або пошкодження об'ектiв рослинного cвiTy> знищення або пошкодження
лiсових масивiв, зелених насаджень навколо населених пунктiв, вздовж
залiзниtlь, а також cTepHi, сухих ликоростучих трав, рослинностi або ij'
залишкiв на землях сiльськогосподарського призначення вогнем чи iнхlим
загальнонебезпечним способом - караються штрафом вiд трьохсот до
п'ятисот неоподатковуваних MiHiMyMiB доходiв громадян (вiд 5l00 до 8500
-

осiб

грll.)

або обмеженням волi на строк вiд двох до п'яти poKiB,

або

позбавленням волi на той самий строк.

Про llровелену робот1 просимо доповiсти череl вiлдiл цивiльноlо

захисту, оборонноi, мобiлiзачiйноj, режимно-секретноi роботи та взасмодiТ з
правоохоронними органами ЛозiвськоТ MicbKoi ради в TepMiH до l5.07.2018 р.

Перlllий засryпник
MlcI'Ko1,o голови
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