
 Національний 

університет біоресурсів 

 і природокористування 

України   

Регіональний 

Східноєвропейський 

центр моніторингу 

пожеж   

Лісова Служба 

США, 

Міжнародні 

програми  

  
 

ПРОГРАМА  

семінару-тренінгу  

«Використання досвіду Лісової Служби США для удосконалення гасіння лісових 

пожеж та безпеки лісових пожежників у зонах радіоактивного забруднення» 

 
ДП «Поліське лісове господарство» 

с. Радинка, Поліський район, Київська область, 14 грудня 2017 р. 

 

 
 
 

Мета семінару-тренінгу: ознайомлення особового складу пожежних підрозділів відомчої 

пожежної охорони ДП «Поліське лісове господарство» та регіонального підрозділу ДСНС 

України у Поліському районі з сучасним станом пожежної небезпеки у лісах, новими 

технологіями попередження та гасіння пожеж, забезпечення особистої безпеки пожежних, 

законодавчими ініціативами щодо удосконалення міжвідомчої взаємодії під час гасіння 

великих пожеж та особливостями охорони лісів від пожеж у зонах радіоактивного 

забруднення 

 

Організатор: Регіональний Східноєвропейський центр моніторингу пожеж, Навчально-

науковий інститут лісового і садово-паркового господарства Національного університету 

біоресурсів і природокористування України, т. 044 527 82 82 

URL: https://nubip.edu.ua/node/9083/2; reefmc@nubip.edu.ua, 

 

Семінар тренінг проводиться за підтримки Лісової Служби США  

 

https://nubip.edu.ua/node/9083/2
mailto:reefmc@nubip.edu.ua


 

9:30–9:40 Вітання учасників семінару-тренінгу 
 

Бородаєв Ігор Володимирович, директор ДП «Поліське лісове господарство» 

Зібцев Сергій Вікторович, директор Регіонального Східноєвропейського 

центру моніторингу пожеж, ННІ лісового і садово-паркового господарства, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України  

Кирилюк Олександр Євгенійович, майор служби цивільного захисту, 

Державний пожежно-рятувального загін ГУ ДСНС України у м. Чорнобиль  
 

9:40–10:15 Мета та задачі тренінгу. Діяльність Регіонального Східноєвропейського центру 

моніторингу пожеж у напрямку удосконалення охорони лісів від пожеж та 

посилення міжвідомчої взаємодії під час гасіння пожеж у зонах радіоактивного 

забруднення за підтримки Лісової Служби США 

Сергій Зібцев, директор Регіонального Східноєвропейського центру 

моніторингу пожеж 
 

10:15–10:45 Нормативно-правова база щодо взаємодії пожежних підрозділів різних відомств 

під час гасіння лісових пожеж у ЗВ та на прилеглих територіях  

Олександр Сошенський, співробітник Регіонального Східноєвропейського 

центру моніторингу пожеж 
 

10:45-11:00 Обговорення та питання 
 

11:00 - 11:15 Перерва на каву 
 

11:15 - 11:45 Діючий в Україні порядок реагування на лісові пожежі сил ДСНС та взаємодії з 

підрозділами відомчої пожежної охорони лісогосподарських  підприємств. 

Досвід Лісової Служби США щодо організації ліквідації великих лісових пожеж 

Кирилюк Олександр Євгенійович, Державний пожежно-рятувального загін 

ГУ ДСНС України у м. Чорнобиль  
 

11:45 - 12:30 Керівництво з реагування на надзвичайні ситуації США (Incident Response 

Pocket Guide) та його адаптація для підготовки пожежних та гасіння пожеж у 

зоні відчуження 

Василь Гуменюк, Олександр Сошенський, ННІ лісового і садово-паркового 

господарства НУБіП України, Регіональний Східноєвропейський центр 

моніторингу пожеж   
 

12:30 - 13:00 
 

Принципові положення кваліфікаційного стандарту EUROFIRE з особистої 

безпеки пожежних під час гасіння лісових пожеж  

Василь Гуменюк, Олександр Сошенський, ННІ лісового і садово-паркового 

господарства НУБіП України, Регіональний Східноєвропейський центр 

моніторингу пожеж   
 

13:00 - 14:00 
 

Обід 
 

14:00 - 15:30 
 

Робота в групах: обговорення ключових проблем, короткі узагальнення та 

рекомендації щодо поточного стану професійної підготовки фахівців, 

попередження та гасіння лісових пожеж у зонах радіоактивного забруднення  
   

Група 1. Попередження пожеж, протипожежна профілактика, забезпечення 

готовності протипожежних служб до гасіння природних пожеж  

Група 2. Посилення кадрового та технічного потенціалу / кваліфікаційна 

підготовка / тренінги для посадових осіб, пожежників та волонтерів 

Група 3. Виявлення, моніторинг та реагування на природні пожежі: потреби у 

вдосконаленні обладнання та технологічних інноваціях, міжвідомчої взаємодії  
 

15:30 - 16:00 Звіти модераторів підгруп. Пропозиції щодо рекомендацій семінару–тренінгу  

Модератор – Зібцев С.В. 
 

16:00 Закінчення семінару-тренінгу 

 


