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Розпалюйте
багаття безпечно*

Інші
джерела

Розпалюйте багаття лише після
одержання дозволу землевласника,
якщо ви знаходитесь на чужій території.

СПАЛЮВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО СМІТТЯ
НА ПІВНІЧНОМУ СХОДІ ВАШИНГТОНА

РОЗВЕДЕННЯ БАГАТТЯ НЕ
ПОТРЕБУЄ ДОЗВОЛУ, ЯКЩО:

• воно розкладається у спеціальній ямці, для похідної
кухні чи барбекю.

0,5 м

• Менше
ніж:

1,5 м*

• Вогнище слід розпалювати
на оголеному ґрунті,
гравійних обмілинах,
пляжах, зелених полях чи
інших незаймистих
ділянках.
* На деяких ділянках може
застосовуватися обмеження у 1 м.

ПЕРШ НІЖ ПІТИ, ПОВНІСТЮ
ЗАГАСІТЬ ВОГОНЬ
НЕ МОЖНА ЙТИ

МОЖНА ЙТИ

Щоб загасити багаття, полийте
його водою, та перемішайте
воду й вуглинки лопаткою,
щоб охолодити його.
За необхідності
повторіть.

* Забороняється розводити рекреаційні
вогнища на державних землях, за винятком
затверджених наметових містечок.

Департамент природних ресурсів штату Вашингтон,
Північно-східний регіон ДПР, Колвілл
509-685-6900

ВИПАЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
УГІДЬ, ДВОРІВ І САДІВ В ОКРУЗІ СПОКАН
Регіональне агентство чистого повітря в Спокані
509-477-4727 (офіс)
509-477-4710 (цілодобова інформаційна лінія про
випалювання)
www.spokanecleanair.org

Правила розведення вогню на
відкритому повітрі на землях,
які знаходяться під охороною
ДПР, для округів Феррі,
Лінкольн, Оканоган, Панд-Орей,
Спокан і Стівенс.

Правила розведення
вогню на відкритому
повітрі
Загальні правила та рекомендації, які
допоможуть вам безпечно та законно
розводити багаття на землях, які
знаходяться під охороною держави.

ВИПАЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
УГІДЬ, ДВОРІВ І САДІВ НА СХОДІ ВАШИНГТОНА
(ПОЗА ОКРУГОМ СПОКАН)
Департамент екології штату Вашингтон
Відділ ДЕ східного регіону
509-329-3400

ВИПАЛЮВАННЯ СМІТТЯ Є
ОСНОВНОЮ ПРИЧИНОЮ
ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖ НА
ЗЕМЛЯХ, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ
ПІД ОХОРОНОЮ ДЕРЖАВИ, Й
НА НИХ ПРИПАДАЄ БЛИЗЬКО
1/3 УСІХ ПОЖЕЖ, З ЯКИМИ З
1986 РОКУ БОРОВСЯ ДПР.

ДО РОЗВЕДЕННЯ ВОГНИЩА
ЗАТЕЛЕФОНУЙТЕ ЗА НОМЕРОМ
800-323-BURN (2876)
burnportal.dnr.wa.gov

До розведення вогнища
зателефонуйте за номером:
800-323-BURN (2876)
Або відвідайте сайт:
burnportal.dnr.wa.gov
• До розпалювання вогнища.
• Для перевірки обмежень щодо
розведення багаття
ТЕЛЕФОН МІСЦЕВОЇ ПОЖЕЖНОЇ ДІЛЬНИЦІ
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Розведення
вогнища без
дозволу

Розведення вогнищ на
відкритому повітрі заборонено в
ділянках розширення міста.

ЯКЩО РОЗВЕДЕННЯ ВОГНИЩА ВІДПОВІДАЄ НАСТУПНИМ
ВИМОГАМ, ПИСЬМОВИЙ ДОЗВІЛ НЕ ПОТРІБЕН
• Розводьте вогнище лише за умови тихого чи
слабкого вітру. Утримуйтесь від розпалювання
багаття за наявності вітру, який розхитує дерева,
прапори чи викликає бурхливі хвилі на воді.
• Тримайте поблизу лопату та підключений шланг
для води або принаймні 20 л води.
• Розпалюйте не більше одного багаття за один
раз і повністю загасіть попереднє багаття до
розпалювання нового.
НЕ БІЛЬШЕ 1
БАГАТТЯ ЗА
РАЗ

НЕ МОЖНА ЙТИ

• Створіть протипожежну перешкоду навколо
багаття на оголеному мінеральному ґрунті без
займистих матеріалів
• Поряд із вогнищем до кінця горіння повинна
постійно знаходитися людина, яка здатна
його загасити.
• Перш ніж іти, повністю загасіть вогонь, поки
на ділянці вогнища, включно з нижньою
поверхнею не залишиться тепла та диму.

МОЖНА ЙТИ

ПРОТИПОЖЕЖНА
ПЕРЕШКОДА

ШИРИНА БАГАТТЯ ЗА ОКРУГОМ

ШИРИНА
БАГАТТЯ

Феррі, Лінкольн, Оканоган, Панд-Орей
і Стівенс:
1 липня – 15 жовтня: До 1,2 м в ширину
16 жовтня – 30 червня: До 3 м в ширину
Округ Спокан:
Увесь рік: До 1,2 м в ширину

• Не спалюйте гуму, пластмаси, асфальт,
сміття, мертвих тварин, нафтопродукти,
фарби або будь-які матеріали, що виділяють
густий дим або створюють неприємний запах.
• Не розводьте багаття, коли місцеві або
державні органи з контролю за
забрудненням повітря оголошують про
БЕЗ БОЧКИ ДЛЯ
«погіршення якості повітря» або
СПАЛЮВАННЯ
ВІДХОДІВ
«епізод забруднення повітря».
• Перешкоджайте диму чи золі
спричиняти незручності
для людей, які
проживають
поблизу.

ПРОТИПОЖЕЖНА
ПЕРЕШКОДА

Див. вище

СТВОРІТЬ ПРОТИПОЖЕЖНУ ПЕРЕШКОДУ
НАВКОЛО БАГАТТЯ
на оголеному мінеральному ґрунті
без займистих матеріалів.

НА ВІДСТАНІ 15 М ЧИ БІЛЬШЕ

Відкритий вогонь має
знаходитися на негорючій
поверхні та на відстані не менше
15 м від займистих об'єктів
(будівель, парканів і т. д.).

Коли потрібен
дозвіл?
ДОЗВІЛ ДПР ПОТРІБЕН У ВИПАДКУ:
• будь-якого розведення вогнища, яке не відповідає
стандартам, описаним у пункті «Розведення
вогнища без дозволу»;
• спалювання матеріалу, зваленого в купу за
допомогою машини;
• розведення вогнища на відстані 150 метрів від
лісової рубки та 15 метрів від споруд.
Може знадобитися дозвіл на спалювання сміття,
яке залишилося від розчищання місцевості.
Зверніться до ДПР чи Департаменту екології, щоб
визначити, який тип дозволу необхідний.

ВІДПОВІДАЛЬНЕ
РОЗВЕДЕННЯ ВОГНИЩА—
ЦЕ НАЙКРАЩИЙ СПОСІБ
ЗАПОБІГТИ НЕБАЖАНИМ
ЛІСОВИМ ПОЖЕЖАМ І
ВИТРАТАМ ТИСЯЧ ДОЛАРІВ
НА ГАСІННЯ.
ЗАБОРОНИ НА РОЗВЕДЕННЯ
ВОГНИЩА

ДПР може у будь-який час повністю
призупинити дозвіл на розведення вогнища
на відкритому повітрі. Такі жорсткі обмеження можуть
бути введені через високу пожежну небезпеку, пов'язану
з погодними умовами, умовами природних пожеж,
нестачею пожежників або з метою захисту якості повітря.

ДО РОЗВЕДЕННЯ ВОГНИЩА
ЗАТЕЛЕФОНУЙТЕ ЗА НОМЕРОМ
800-323-BURN (2876)
burnportal.dnr.wa.gov

