
 

 

 

ПРОГРАМА  

семінару-тренінгу  

Застосування «Кишенькового довідника лісового пожежного зони відчуження» під 

час гасіння пожеж та використання обладнання для виявлення лісових пожеж  

у зоні відчуження  

 

м. Чорнобиль, 3 травня 2018 р. 

Семінар-тренінг проводиться за підтримки Лісовою Служби США  

Місце проведення: м. Чорнобиль, ДСП «Екоцентр», вул. Шкільна 6, Луб’янська ЛПС, 

Паришівська ЛПС. 

Мета семінару-тренінгу: Відпрацювання застосування «Польового довідника лісового 

пожежного зони відчуження» під час регулярних навчань та гасіння пожеж. Навчання 

операторів системи виявлення пожеж порядку використання та обслуговування обладнання.  
 

Організатор: Регіональний Східноєвропейський центр моніторингу пожеж за підтримки 

Лісової Служби США. https://nubip.edu.ua/node/9083/2; reefmc@nubip.edu.ua,  

т. 044 527 82 82  

  
 

 

 

10:00–10:15 Вступ. Вітання учасників семінару-тренінгу, мета, завдання тренінгу 

та порядок роботи  

 

Сергій Зібцев, керівник Регіонального Східноєвропейського центру 

моніторингу пожеж, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

 

10:15–11:00 Презентація «Кишенькового довідника лісового пожежного зони 

відчуження». Вимоги довідника щодо безпеки пожежних під час гасіння, 

вибору стратегії і тактики гасіння пожеж 

- організація гасіння лісових пожеж; 

- керівництво гасінням лісових пожеж; 

- безпека та ризики; 

- авіація; 

- погодні умови та поведінка пожежі; 

- невідкладна медична допомога. 

Сергій Зібцев, Олександр Сошенський, Василь Гуменюк, Регіональний 

Східноєвропейський центр моніторингу пожеж 
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11:00–11:45 Практичні заняття в групах. Відпрацювання на основі викладених 

теоретичних положень та з використанням роздаткових матеріалів дій 

керівника гасіння та пожежників під час гасіння, а саме: порядку дій у 

випадку виникнення лісової пожежі, забезпечення особистої безпеки, 

прийняття рішення щодо стратегії і тактики гасіння пожеж у зоні 

відчуження. Всі учасники тренінгу будуть поділені на три групи  (умовні 

пожежні ділянки) у яких, відповідно до реальних умов, буде визначено 

керівника гасіння та пожежних бійців. Кожна група повинна виконати 

завдання, які будуть включати теоретичні питання та практичні задачі  

Практичні вправи: 

- Дії щодо забезпечення особистої безпеки протягом гасіння; 

- Вибір стратегії, тактики, способів та методів гасіння на основі виданого 

завдання: основних характеристик умовної лісової пожежі 

(місцерозташування на місцевості, рельєф, квартал, виділ, площа, вид 

пожежі, швидкість вітру, рівень радіаційного забруднення, характеристика 

лісових горючих матеріалів), враховуючи наявні сили та засоби ЛПС. 

Потрібно обґрунтувати прийняте рішення, а також розставити сили  та 

засоби, сформувати порядок дій та надати прогнозований розвиток пожежі.  

Виконані завдання будуть представлятися у вигляді доповіді 

11:45–12:00  Перерва на каву 

 
12:00–13:00 Доповідь представників груп щодо виконаних завдань  

 

13:00–14:00 Обід  

14:00–17:00 Порядок використання обладнання для виявлення пожеж, яке 

встановлено у зоні відчуження та ознайомлення з супровідною 

документацією 

Місце проведення: Луб’янська ЛПС та Паришівська ЛПС Державного 

спеціалізованого підприємства «Північна Пуща» 

 

17:00 Закінчення семінару-тренінгу 
 

 

 

Контакти:  

Лісова Служба США 

Міжнародні програми 

Шіла Слемп,  

Петро Павличенко, 

pavlychenkopg@gmail.com 

Регіональний Східноєвропейський центр моніторингу пожеж 

(REEFMC) / Національний університет біоресурсів і 

природокористування України Сергій Зібцев, +38-044-527-82-82,  

e-mail: Sergiy.zibtsev@nubip.edu.ua   

URL:  http://nubip.edu.ua/en/reefmc  
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