
Начальнику санітарно-

епідеміологічної станції  

у (....) районі м.(…) 

 

Державна екологічна інспекція 

України у … області  

(адреса, індекс) 

 

від громадянина України 

(прізвище, ім’я, побатькові). 

що проживає за адресою: 

(адреса, індекс) 

 

 

 

СКАРГА 

Про порушення чинного законодавства при спалюванні листя 

 
Мною, громадянином України, (прізвище, ім’я, побатькові), (число, дата, час), на 

території житлових кварталів м.(…), за адресою: (точна адреса і привязка до місцевості) 

спостерігалось спалювання листя невідомими мені людьми (якщо вони в формі зеленбуду 

– «співробітниками зеленбуду», якщо в формі ЖЕКу – «співробітниками ЖЕКу», тощо).  

 Власне проводилось згрібання листя на купу і спалювання його. Я знаю, що такі 

дії є порушенням чинного законодавства, а саме ст. ст. 9, 10 Закону України “Про охорону 

навколишнього природного середовища”, ст.12 Закону України “Про охорону 

атмосферного повітря” і тягнуть за собою відповідальність, згідно із статтею77-1 Кодексу 

України «Про адміністративні правопорушення». Мені також відомо, що згідно з 

«Правилами утримання жилих будинків та прибудинкових територій», спалювання всіх 

видів відходів на території домоволюдінь і в сміттєзбірниках забороняється (п. 3.6.14.). 

Крім того, відповідно до «Правил утримання зелених насаджень у містаїх та інших 

населених пунктах України» (п.п. 3.6, 6.4.2), на території зелених насаджень 

забороняється випалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати інші 

правила протипожежної безпеки. Спалювати листя категорично забороняється. 

 Спалювання листя, що призводить до задимлення вулиць, утворення смогу, 

алергічних реакцій та викиду в амосферу численних накопичених протягом року отруйних 

речовин та радіонуклідів, є порушенням моїх конституційних прав на безпечне для життя 

і здоров’я зовкілля (Конституція України, ст. 50). 
  

 У звязку із наведеним фактом, прошу Вас вжити усіх можливих заходів по 

припиненню спалювання опалого листя у вказаному мною місці та інших місцях району. 

 Крім того, прошу назвати телефон, за яким я б міг (могла) оперативно повідомляти 

вас про виявлені порушення законодавства при спалюванні листя. 
 

 Відповідь на цю скаргу прошу надати мені у встановлений законодавством 

місячний срок, надіславши її на адресу: (адреса, індекс). 

 У зв’язку із невідкладністю та терміновістю піднятого мною питання, прошу 

скоротити термін розгляду скарги до 10 діб. 

 

З повагою, 

(прізвище, ім*я, побатькові). 

 

(Дата)                                                                                                           (Підпис) 


