
НЕ ПАЛИ ЛИСТЯ — НЕ 
ШКОДЬ СОБІ ТА ПРИРОДІ 
Восени у нас прийнято спалювати опале 
листя, навесні – торішню траву. Спалення 
сухого листя трави, та іншого сміття 
стало настільки звичним, що практично 
не звертається увага на те, якої шкоди ці 
дії завдають довкіллю, життю та 
здоров’ю людей.,В пік весняного і 
осіннього палів повітря в містах стає 
важким і гірким, збільшуються випадки 
захворювань дихальних шляхів. 

Чим шкідливе 
спалювання опалого 
листя і сухої трави? 
При згорянні рослинних залишків у повітря 
видільняється  

 пил,  

 окиси азоту,  

 чадний газ,  

 важкі метали 

 низка канцерогенних сполук.  

 бензопрен (що здатен викликати у 
людини ракові захворювання) 

 діоксини – одні з найотруйніших для 
людини речовин,  

 пестициди (найбільше в бадиллі 
картоплі) 

Постійно подразнюваний димом епітелій слизової 
оболонки дихальнихшляхів не здатен протистояти 
мікробам Людина, яка вдихає отруєне повітря, 
відчуває першіння в горлі, починає кашляти.. 
Загострення алергій, погіршення роботи серця 
через зменшення об’єму кисню, що потрапляє в 
кров,запаморочення, головний біль – далеко не 

увесь перелік ускладнень від отрутодиму. 
Окрім безпосередньої загрози людському 
здоров’ю, спалювання листя і сухої трави 
призводить до таких загроз: 
1.Руйнація ґрунтового покриву,  
2Зола – дуже погане добриво,в результаті - 
збіднення ґрунту. 
3.  Збільшення в 2-4 рази промерзання ґрунту. 

4. Загроза лісових пожеж і загоряння житлових 
будинків. 
5, Згоряють зимуючі корисні комахи, 
ґрунтоутворюючі мікроорганізми. 
6. Знищується насіння і коріння трав’янистих 
рослин, пошкоджується нижня частина дерев і 
кущів. 
7.Дим в туманні дні може утворювати смог. 
8. Задимлені населені пункти використовують 
більше електроенергії. 

Законодавча довідка  

Конституція України 
Стаття 50. 

Кожен має право на безпечне для життя і 
здоров’я довкілля та на відшкодування завданої 
порушенням цього права шкоди.(...) 

Закон України “Про охорону 
навколишнього природного 
середовища” 

Стаття 9. Екологічні права громадян України 
Стаття 12. Обов’язки громадян у галузі охорони 

навколишнього природного середовища 

Закон України «Про охорону 
атмосферного повітря» 

Стаття 16. Регулювання шкідливих впливів на 
атмосферне повітря при відсутності нормативів. 
Стаття 22. Виконання вимог  щодо охорони 
атмосферного повітря від забруднення 
виробничими, побутовими та іншими відходами. 

Кодекс України про адміністративні 
правопорушення 
Стаття 771. Самовільне випалювання сухої 
рослинності або її залишків тягне за собою 

накладення штрафу на громадян від трьох до 
семи неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян і на посадових осіб — від трьох до 
десяти неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. 

   Боротьба зі сміттям шляхом спалювання 
серед європейських країн властива лише 
українцям. В Австрії, Німеччині чи 
Швейцарії за спалювання сміття громадяни 
сплачують великі штрафи. У країнах Європи 
добре відпрацьована система вивозу та 

переробки сміття, чого в нас на жаль, 
немає. 
Опале листя – це не сміття, а необхідний 
для нормального розвитку елемент 
екологічної системи: перегниваючи, листя 
збагачує ґрунт гумусом і допомагає 
знешкоджувати забруднюючі  речовини. 
  Пропонуємо альтернативу спалюванню 
опалого листя – компостування (дізнатися 
про цей метод  ви зможете на сайті: 

http://konotop9school.at.ua/ з 15 жовтня) 
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«Збережемо 
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Не спалюйте 
 опале листя, 
в ньому отрута!!! 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


