
ПРОГРАМА   

V-ї Національної координаційної наради з удосконалення попередження  

і безпечного гасіння лісових пожеж у зоні відчуження та тренінг з комунікацій  

та зв’язків з громадськістю в рамках проекту технічної допомоги Лісової Служби США 

 

Організатори: 

 Державне агентство України з управління зоною відчуження 

 Державна служба України з надзвичайних ситуацій 

 Регіональний Східноєвропейський центр моніторингу пожеж (REEFMC), Національний 

університет біоресурсів і природокористування України  

Місце проведення: м. Київ, вул. Генерала Родімцева 19, навчальний корпус НУБіП України № 1, 

аудиторія 69 (2-й поверх). Контакти: reefmc@nubip.edu.ua, +38 044 527 82 82  

Учасники від Лісової Служби США: Дженніфер Джонс, Міхаель Вільямс, Джозеф Рейнарз, Петро 

Павличенко 

 19 ЛЮТОГО, ПОНЕДІЛОК 

9:30-10:00 Реєстрація та вітальна кава 

10:00-10:10 Відкриття V-ї Національної координаційної наради 

Привітання від ректора Національного університету біоресурсів і 

природокористування України проф. Ніколаєнка С.М. 

Коротке представлення цілей та дводенної програми роботи наради  

Сергій Зібцев, професор кафедри лісівництва, керівник Регіонального 

Східноєвропейського центру моніторингу пожеж, НУБіП України  

10:10-10:45 Сесія 1. Удосконалення системи охорони лісів від пожеж у зоні відчуження: 

сучасний стан, потреби та плани на майбутнє. Перспективи підготовки 

керівників гасіння лісових пожеж та лісових пожежників для зони відчуження 

10:10-10:45 Освіта та нарощування потенціалу: поточний стан, потреби, кроки  

10:45-11:00 Перерва на каву 

11:00-12:30 Сесія 2. Управління пожежами та стан готовності пожежних підрозділів у зоні 

відчуження. Необхідні заходи щодо зменшення ризиків виникнення великих 

неконтрольованих пожеж 

11:00-11:20 Привітання учасників наради. Управління пожежами у зоні відчуження: успіхи, 

виклики, плани та важливість міжнародного співробітництва 

Віталій Петрук, Голова Державного агентства України з управління зоною 

відчуження 

11:20-11:35 Участь державних пожежно-рятувальних загонів Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у попередженні та гасінні великих лісових пожеж 

(надзвичайних ситуацій) у зоні відчуження 

Микола Чечоткін, Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій  

11:35-11:50 Вплив проекту Лісової Служби США на ризик виникнення великих лісових пожеж 

у зоні відчуження та готовність до пожежонебезпечного періоду  2018 р. 

Сергій Зібцев, керівник Регіонального Східноєвропейського центру моніторингу 

пожеж, НУБіП України 

mailto:reefmc@nubip.edu.ua


11:50-12:30 Питання / відповіді та загальне обговорення. Коротко- та середньострокові заходи в 

напрямку підвищення готовності до пожежонебезпечного сезону 2018 року та 

створення інтегрованої системи управління пожежами у зоні відчуження 

12:30-13:30 Сесія 3. Законодавчі ініціативи спрямовані на створення інтегрованої системи 

охорони лісів від пожеж у зоні відчуження. Інституалізація міжвідомчої 

взаємодії охорони лісів від пожеж у зоні відчуження 

12:30-12:45 Стан законодавчих ініціатив та виклики щодо їх впровадження. Законодавче 

забезпечення інтегрованої системи охорони лісів від пожеж у зоні відчуження. Плани 

щодо системи міжвідомчої взаємодії охорони лісів від пожеж 

Михайло Байтала, керівник департаменту, Державне агентство України з 

управління зоною відчуження 

12:45-13:30 Загальне обговорення. Потреба у додаткових законодавчо-нормативних актах. 

Терміни погодження та затвердження законодавчих актів 

13:30-14:30 Обід  

14:30-15:45 Сесія 4. Безпека пожежників у зоні відчуження 

14:30-15:00 Безпека пожежників та іншого персоналу у зоні відчуження. Радіаційний контроль 

персоналу та довкілля. Медична допомога під час лісових пожеж 

Спільна презентація представників ДСП «Екоцентр», ДСП «Північна Пуща», 

Державного пожежно-рятувального загону №11 (ДПРЗ-11), Чорнобильського 

радіаційно-екологічного біосферного заповідника 

15:00-15:45 Загальна дискусія. Радіологічний контроль персоналу, який здійснює гасіння пожежі 

до, під час та після пожежі. Необхідне обладнання. Як вимоги з радіаційної безпеки 

враховані у нормативних актах щодо попередження та гасіння пожеж, включно із 

порядком організації зміни пожежних. Рекомендації з удосконалення системи 

радіаційного контролю як частини системи інтегрованого управління пожежами  

15:45-17:15 Сесія 5. Пожежна інфраструктура 

15:45-16:00 Критичні проблеми пожежної інфраструктури та протипожежних засобів в зоні 

відчуження. Перспективи щодо удосконалення: пожежні автомобілі та обладнання 

для пожежників, система для виявлення пожеж, система радіозв'язку, лісові пожежні 

станції, дороги протипожежного призначення та пожежні водойми 

Роман Бондаренко, Євген Кирилюк,  Державне спеціалізоване підприємство 

«Північна Пуща», Олександр Кирилюк, Державний пожежно-рятувальний загін 

№11 (ДПРЗ-11) 

16:00-16:45 Загальне обговорення в групах. Рекомендації щодо розробки та модернізації 

протипожежної інфраструктури у зоні відчуження 

16:45-17:15 Підсумки першого дня наради 

20 ЛЮТОГО, ВІВТОРОК 

 Продовження V-ї Національної координаційної наради з удосконалення 

попередження і безпечного гасіння лісових пожеж у зоні відчуження 

09:00-11:00 Сесія 6. Стратегія управління пожежами у зоні відчуження. Попередження 

пожеж. Стратегія й тактика гасіння пожеж. Загальні вимоги до плану 

протипожежного впорядкування у зоні відчуження 

09:00-09:15 Результати моделювання ризику виникнення та розвитку пожеж., Огляд інтегрованої 

стратегії управління пожежами у зоні відчуження, як основа для проекту 



протипожежного впорядкування зони відчуження 

Сергій Зібцев, Віктор Миронюк, Регіональний Східноєвропейський центр 

моніторингу пожеж, НУБіП України 

Представлення спільних результатів досліджень під керівництвом  Алана Агера, 

Дослідницька лабораторія природних пожеж Лісової Служби США 

09:15-09:30 Заходи з підготовки до пожежонебезпечного періоду 2018 року. Стратегія й тактика 

гасіння пожеж 

Євген Кирилюк, Державне спеціалізоване підприємство «Північна Пуща», 

Олександр Кирилюк, ДПРЗ-11, м. Чорнобиль 

09:30-11:00 Загальне обговорення. Рекомендації щодо розробки стратегії охорони лісів від 

пожеж, проекту протипожежного впорядкування, а також заходів з попередження та 

гасіння пожеж 

11:00-11:15 Перерва на каву 

11:15-13:00 Сесія 7. Зв’язки з громадськістю та навички комунікації для керівного складу. 

Робота із засобами масової інформації до - та під час пожежі 

11:15-11:25 Головні особливості та виклики роботи з громадськістю Державного агентства 

України з управління зоною відчуження у зв’язку із великими пожежами 

Ірина Чередниченко, прес-секретар Державного агентства України з управління 

зоною відчуження 

11:25-13:00 Особливості роботи з громадськістю Лісової Служби США. Робота з громадськістю 

посадовців високого рівня 

Дженніфер Джонс та Міхаель Вільямс, Лісова Служба США 

13:00-14:00 Обід 

14:00-15:00 Сесія 8. План дій на 2018–2019 рр. з удосконалення охорони лісів від пожеж та 

зменшення ризиків виникнення великих пожеж у зоні відчуження 

14:00-14:15 Узагальнення переліку заходів у напрямку удосконалення охорони лісів від пожеж у 

зоні відчуження  

Михайло Байтала, керівник департаменту, Державне агентство України з 

управління зоною відчуження 

14:15-15:00 Загальне обговорення. Заходи у напрямку удосконалення охорони лісів від пожеж у 

зоні відчуження  

15:00-16:00 Узагальнення результатів наради. Підготовка рішення наради. 

16:00 Завершення V-ї Національної координаційної наради.  

21 ЛЮТОГО, СЕРЕДА 

09:00-17:00 Тренінг з комунікацій та зв’язків з громадськістю для представників прес-служб 

та керівників  

Місце проведення: Національний університет біоресурсів і природокористування 

України, навчальний корпус №1, аудиторія 69, адреса: м. Київ, вул. Генерала 

Родимцева, 19  

Тренери: Дженніфер Джонс, Джозеф Рейнарз, Міхаель Вільямс 

 

 


