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ГУ ДСНС УкраiЪи у Запорiзькiй областi

ЗАПОРIЗЬКЕ РДЙОННЕ УПРАВЛIННЯ

6909 6, м. Запорiжжя, вул.,Щнiпрогесiвська, 7, тел. (06 1 ) 279-02-86,
zaoorizhzhi а@ zn. d sns. qоч. ua

/2.О/, 2-Оц xn зZ,/J ,lу:,!rzkB:z _z На

,Щиректору департаменту освiти i науки
Запорiзькоi MicbKoi ради
Станiспаву РОМАНIIУКУ

Про розповсюдження
експрес-iнформацii

З метою запобiгання травмуванню, загибелi людей, навчання насеЛення

правилам безпеки життедiяльностi, прошу Вас поширити експрес-iнформаЦiЮ
<Про правила безпеки життедiяльностi населеншI пiд час збирання вроЖаЮ)

для под€lпьшого використання в роботi.
Ддкую за порозумiння та спiвпрацю. Разом з Вами ми зробимо ЖиТТя

безпечним!

,Щодаток: експрес-iнформацiя на 5 аркушах.

начальник
Запорiзького районного управлiння Владислав ПЕРЕТОКIН

Олеся Юрченко (061) 279-02-86

,Щепартамент осsiт:,l i науки
Запор iз bKoi' l,t icbiloi' pajl;



д8рклrllr сл,l(и ухрлlни } н^д]8ичдIh.tих с$rгуд.цfr

Уцiвфýжt

Вlддiл зв'язttiв 1з ЗМI
та рсrботи з гроfulадськiс,гtо

гу Дсi{с Укратпи
у Запорiзькiй oбэracL,i

Ек спрЁс-I г{Ф ормл l 1 I rt

Про правила безпеки життедiяльтlостi
пiд час збиранlля врожа}о

одним з прiоритетних завдаLlь лi,гнього перiодlу д:lrt об.ttас.гi с зtlбсзttсчсttllrt
наJIежного захисту вiд пожеж сiльськогооподарськ}Iх полiп, YI.iJlt,, tliдшpltc;tlc.t.ti,
мiсць переробки та зберiгання зернових i грубlлх KopltiB.

На даний час в 3апоРiзькiй областi ,р"*ra збфаннЯ l]po;,Iiaic) 1laHttix :}cl)lLOlr,4X
КУЛЬТУР, В ОбПаСТi ПiЛ ЗеРНОВИмlt сiльгоспкультурами у ZOj t porli ilepc,6l.,,no бir,,,,,,нiж 920 тисяч rектарiв угiдь,

ПiД ЧаС ЖНИВНОi КаМПаНiТ В ЗаПоРiзькiй облпс,гi у r\tl,rlyj]()ý,Il, poIri lllr x,liбltt,lxмасивах виникло 4 пожежi, в результатi якl.rх зниutено rIрllб:ti.lзtlо 2б га x_rriбa наKopнi.
Наближасться сезон збору врожаIо х;liба, подiя, ,lli?l li:'lя лтсtLIItаtttlilз пtiсга,

ЗДаеТЬСЯ Не 'IакО}о вже i значrlою, Але кожен з }tих, l|.lо,цIL купч( ,llo,1l0i\.,\. cBilttyПаляницю' а оТЖе_таким ЧиýоМ, Дол]/I{аеТьсЯ ло EPOIIеCY, яt;иil 
'',lrr't.,,1-,,,,r,,"r,,ao 

:l
РОКУ В PiK i С НеВiД'СМНО}О чвстl{ноIо нашого життя. Саме.гitпly, h()rilii] j!ltl,tllllla i\,la(,
усвiдомитИ, щ0 воILа IIовиIiна дбатИ про безпеКу 1,1o"lliB, i tte r^oMt,, 1,1,t., llc tlo"t,piбlrtrкомусь, а тOму, що це, в першу чергу, необхiдно iй самiй.

Перед тим) як потрапити на стiл, хлiб прохсlдить складt1иl'i lll"rtях. ll.,rl },I.tilt()tIl.,з засiванltя лолi,в та закiнчуючн перевезенням 8жс готовот rrродукrlij'r{tl rtа1.1iзllttitr.АЛе ЦеЙ ЛаНЩОЖОК МОЖе ЛегКо перерRагиаяl якLllо i{a кOжнD[l}, е.гаtti счв()р() licдотримуватися визначених правил пожежноi, безшекlл.
На ТеРИТОРii ОбЛастi icHye безлiч ciлbcbKoT,oci]()JtapcьKJlv oб'c:KтiB. якiпотребують дотримання IIравиJI пожежнOТ безпеки u,u nor,,,'i,'i _ц;rнl(i rrlrlr0.,,,,,,,.,,r.,П9:Ц":У'ЯКа7 В ПеРШ{У ЧеРГУ, ЗаЛеХ(ИТЬ ВiД ГООПО],tаРiв по:tiв, елсuпlорi,r,, ,.t i,,,,,,'t*об'ектiв сiльгоспдiяльноотi.
,Що пожежi зi значними матерiальни]чtи збиткаtчtи }10)ке пl]1.1зIзсс.гtt звlт,tаi,ittitTexHi,IHa HecпpaBrricTb збиралt"них Nlашшлt i rtopyttte}t}.Iя JlpaRt,lji бе,}г]еIi,J tllэtt Тхексплуатftцii. Тому, власники такиХ o6'eKтiB поЫ.,нлпi .riдnyor.r." за c"r.iltttrlr Bcic:i.техttiки й за Tl,tM, щоб трактор}Iсти, копtбал-tнсри r:a Тх ,lпtri,,"и,,,,. ll,{0 ,зtt,lriяtri ltitроботах по збиранню вроiкаю, вчасн(; проходиjlи r;eoбxi:rtti illcтp\,KT,a;Ki. llplrпожежаХ на хлiбниХ поJIяХ вог}Iеil{ з}lиш{уIотьСя зроста]оЧi, сrrrr,,,.,,;, i'',r,ori"ri ,,ВаJIКИ абО КОЛИЦi ЗЛаКОВi, а irlодi сiльськогослодарс},ка T.exriiKit, lIодiбrri ,uи"u,,,,онерiдко поширrоються на трав'яний покриl} степiв, rIiciB та буlriвлi, l],to ,tllilxо.Itя.l,bсrr

поблизу' Великi ллощi, якi займаюrп *пiбri *a"*"", arlrr,rrri, злlах().ця.].ьс' .rli,.-'cti()вiд rtаселених пугtктiв або водttих oOicKтiB ilrlalo-t'b,u*r,ar..,o.,."nr Ki;tbl;ic,l.b зitctlбiBзв'язку, тому про пожежУ на полi рятувальFIикlл нерiдкtl лiзl.tаlсrт-ься l,}iJt ,\.tc:tttKirtttLilзоколицi MicTa, якi на власнi o.ri ОЙ^r" лиlu. L{i Irегатiltзlti t|laKr.opl.r cl||),lя,().|.t}поширенI{Ю воп'Ю на значнi площi й ускладltТоlо,'ь ТХ гасiьtлля.'Гомч B.l]lcttltltt.tаграрннх шiдприсмств I\{ають забезпе.lити прнмiшlе}I}lя ]ljlя :збсрil.пltttя i обро{irtrr



ЗеРНа еЛеМеIiТаРПИМИ ЛРOТИПО)КеЖ}lИМИ ЗаСОба]\{}l. llo цьоlтl пс;iе.лitt,ч Nliic l]xo;lIl1,и
дВа Вогнегасники, двi лопати, двi сокири, два вiдра та яIлl.,]t з ltiсtiолт,

велика кiлькiсть хлiбних полiв в Запорiзькiй обrас:,гi рtiзплiшцсrti взll0l})l(
траси Харкiв-Сiмферололь, яка влiтку стае велико]о llебе.;пеtt<llо, L{e JIi4lLILt
мешканцi Украiни, а й з ближнього зарубiжжя, прямуюl,ь tl пiтlдсltttlолly lliiпряi\{кy
На ВiДПОЧilНОК'Га ДУt{КаIчIИ ПеребУВаючи BiKe на KlrpopTi, забуваtоr.ь r',pu",,;ra,t,,1,1o о,.
ДOРОЖНЬОГО РУХУ, ТаК i ПОЖеХСНОТ безпек1,1. ЗуlrитlипLlltlсl,, tttоб l}i,:lttO,ttt,гtt,(туристи)) розводять багаття' забуваrочи гtiсля себс iiо,гсl заl.асIl.гll абrt.
ПРОТЖДЖаtОЧИ бiЛЯ ПОЛЯ, З BiKHa свого авто киllак)l^ь },le,l10lla.tlKц, :].rtaltitjl.cя б. Il(0
величезному поJIю бУдa з того Nlаленького rlсj{OГlil.:tli:a';).. Д_rlс iц(),ltclI
вiдпочиваЛьник не замисJtlоеться l.{аД тимr, lцо HaBiTb Harilrct,Trtla ictipn з;lа-гltа
спр}lчишити пOжежу на всiй територiТ посiвilз, KpiM того. J{t.t;rt. :tKttii tlttHt.tttatc t,li,,lчас пожýЖi, можё спричиниТи задимлеНiсть трiси, осrэtiлlлво y tli,ttlttl] LIzlc" Ilr()
може приВsсти до значI-IиХ aBapii.l на шосе.

Саме тому, вiдповiдальнiсть за безпеку хлiбних tto;tilз.пQ;lttrl,L llc,l,i.rlLKlt tiilплечах власникiв, 
.а й на кожно]vlу свiдомоьIу громittlяtil4ltовi, }}a>tttia ttрitllя iзусилJIЯ великоi кiлькоотi людей можутЬ бути зведенi HaltiBeltt, LIcl}cз o/lll_\,маленькУ необережнiсть. ЯкцО IuИ булепло пaM'lt,I,a г1,1 п}lо 

'lc 
i .yo,rlrn

дотримуватися правиJI ложеlкноТ безгlеки на пшеFIичIлих Il()]rях1 тti il ttert.I,[)i I{l1Ill()1-1)
столу завжди буде смачнпй та запашнигr хлiб.

Головне управлiнпя ДСНс YKpaiHll у Заrrорiзr,кiii tlб.lrtcr.i lt:t1-1l,,(yc:

. перед оо.рiuuп"о#",IoЖlЖi],i:$:ýъжT,:I'l:pi:,,*..i1 xliбlri,,n,,n uмlсцях прилягання ik до лiсоврlх MaclaBiB, степовiй слtузi. aBr.obtqlбi"цt,rttlbr t,tI.1tяхам iзалiзницям повиннi бути обкошенi (зi збираиням .*ou,*",r,,,l) i oбopalri CN1),I-6IO Ilcменше 4 м завlлиршки.
У перiоа восковоТ стиглостi збiхt;кя перед KocOIз}.tl,{e,ti x",riбrri Nl[lcl]l]t.Iнеобхiдно розбити на дiляttки ллоцlею не бiльruе 50 га. ь-{iлt lti.lrлrrl(il\{1.| lзарlо

робити прOкоси не менше 8 ьс завширпrки. Скоtшон1.li-t хлiб iз tt;ltltсосiв.г'rеба
негайно зiбрати. У серединцi прокосiв робт,i,гься tlpo.palla ci,{yl.il Ilc \It]lltllc 4 \lзав1lIиршки"

{о початкУ збирання Bpox(ato вся збиралылtt тtlхнiка, appcl.il,гli т.а :ttз.гiiiuttlбi_,tiповиtтнi MaTtt вiдрегульоваr.тi систеh{.и жt{вJlеl,tня, Зt\.{аl,|{0tI|лr}, ()x()rIoj])liel1Ilя,
ЗаJIаJIЮВаННЯ, а ТаКОЖ бУТlr ОСНаЩеlli СПРав}rим}l icKllcll^acllltыalilt. t)б_llл,l111л111первиннитi{и засобами пожеrкогасiнlля (комбайlrи i l.platcтгllrtt - .lls{-}Ilaвогнегасн ИкамtI, двома Iцт}IковимИ лопатами, J{BOM а пл iтлаirt и.1.

У разi групового методу збиранкя до скJIад}, збtttr)а,ltыitl-,I pa1,1cll()pl.}ll.,xзагонiв необхiдно вклIочати спецiалiзоваtli автопlобiлi з l}ac()cai\lt,l(авторiдинорозкидачi, водороздавачi та irrпri), luo ,,p"*rсlanl,n,.ti ;,nn i,ac:iltttя lIo)IiC)Kзернових,
Безпосередньо на хлiбноплу масивi плоlllеtо гtol{illl ?5 i.il. з як()j-() збltl;ас:l"t,сяврожай, необхiдно мати напоготовi трактор з плугом t{a ]]IJtlalloti rtt-l;tteяti,
КОРПУСИ КОМбайНiВ lToBltttHi Ъуr" о"**шlенi зtlзеirtл}Oвtull)1,1 lljvl \1е,].п_llсRtli\iланцюгоь{, що торкаеться землi.
ЗбИРМЬНУ TexHiKY НСОбХiДrо регуJ]яр,.rо пе;rевiря,rti tta t1,1i,,tLtlicl.t, з,i.,,llialllIrlвихлопноТ труби з ла'гlrубком в}rlrуск}{ого колектOра 1.il KO.rieIi.l.()pa .t б.ittlKt,lvt



двиryна. У разi появи 0знак пробиваинfl прокладок роботу слil( гlpt.rшrrttHT,tt j{o i.x
замiни.

трактори, комбайни та iншi самохiднi мfrшfiн}t, обладналлi елеi(]рич}lцмпускоМ двиryна' повиннi матИ вимикач длЯ вiдк,lllо.lеtlltЯ акуlllуJlя1ора Bi,,lспоживача етруму. Клеми акумуляl.ора1 сl]аlэl,еl)а ,ilист.ittlIliйtlоt.оелектромагнiтного пускача та генератора повиннi бу,ги захилrенi вi.ц гl..l,раII.цяl11lrlна них струмопровiдпих лредметiв, ik електропроводка [loвIlIt}ta бутlл c,lil:i-rBHolcl iнадiйно закрiпленою.

у перiод збирання вроя(аю категоричпо забороlrясться:. палити бiля хлiбвих масивiв;
r РОЗIGIа,щати багатгя на полях та поблизу Hltx;
l сIIдлIовflти стерню, пiсляжнивнi залишкиlо полювоти неподалiк ланiв;
r {ОП}СК&ти проi'зд чи стоянкУ технiки, oKpiM спецiаrlьно rlбла.tlttанtli, бJ]l,tlt(.te.

нiж за 100 м вiд хлiбних масивiв;
r {ОРОСЛi повиннi нагадати дiтям про правlIЛа пожежl{оi безtlекtl .га ltоJlба.гlt.

щоб вони не бавилися з вогнем поблпзу сiльгоспугi,l1ь;
о ЗеРНо36ираJIьна TexHiKa мае виходити t} поJlе спраl]л{оIо 1,а гl(),гJинllа б\,.глt об-ладнаною первинними засобами ilожежогасit.Iня. Зtrкре]\,lа, l}rrгtlеI.i,a,,",,uоп,,.

лопатами та мiтлапли-хлопавками 
;. обов'язкова наявнiсть iокрогасникiв на тракторах.
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