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Вступ. Катастрофічні лісові та ландшафтні пожежі нового типу у квітні, липні, вересні-
жовтні 2020 р. у Житомирській, Київській та Луганській областях вперше в Україні призвели до 
людських жертв, знищення цілих населених пунктів, пошкодження та загибелі лісів на площі 
більше 157 тис. га. Витрати на гасіння пожеж сягнули сотень мільйонів гривень, а збитки для 
суспільства, економіки та довкілля сягнули десятки мільярдів гривень.  

Однією з головних причин таких пожеж стало поєднання багатомісячного періоду 
надзвичайної пожежної небезпеки погоди (5 клас) з вітром швидкістю більше 35-45 км/год. В 
умовах постійної наявності значної кількості джерел вогню в ландшафтах України протягом 
пожежонебезпечного періоду (на землях с.-г. призначення, заплавах, пасовищах, перелогах, біля 
населених пунктів та дачних кооперативів, в лісах, вздовж залізниць, автомобільних доріг, мереж 
електропостачання тощо) такі погодні умови призвели до одночасного виникнення значної 
кількості швидких ландшафтних пожеж, які після заходу у соснові ліси набували високої 
інтенсивності горіння, що створювало надзвичайні складнощі для їх гасіння наявними силами та 
засобами лісової охорони, лісових пожежних станцій лісогосподарських підприємств, установ 
природно-заповідного фонду та залученими пожежними підрозділами інших відомств.  

Зміни клімату, які стали однієї з причин пожеж нового типу, свідчать про високу 
вірогідність повторення погодних умов з надзвичайною небезпекою аналогічних 4 квітня 
(Народичі), 16 квітня (Овруч), 7 липня та 30 вересня 2020 р. (Сєвєродонецьк). Новий рівень 
пожежної небезпеки погоди та пожежі нового типу вимагають нових методів боротьби з ними. В 
умовах відсутності державного фінансування лісового господарства та одночасного значного 
податкового навантаження реальні можливості для оновлення пожежної техніки та засобів 
пожежогасіння лісогосподарськими підприємствами є суттєво обмеженими. Отже, найбільш 
перспективними напрямками боротьби з пожежами нового типу є ті, що не вимагатимуть суттєвих 
фінансових затрат: 1) удосконалення системи попередження пожеж; 2) підвищення рівня 
готовності, ефективності виявлення пожеж та першої атаки на пожежу; 3) підвищення кваліфікації 
керівників гасіння лісових пожеж, лісової охорони та лісових пожежників щодо застосування 
сучасних методів попередження та гасіння пожеж; 4) удосконалення організації гасіння пожеж.    

Мета тренінгу: поглиблення теоретичних знань та практичних навичок керівників гасіння 
лісових пожеж (головні лісничі, інженери з охорони та захисту лісу, лісничі, помічники лісничих, 
начальники ЛПС) та пожежного персоналу щодо попередження пожеж, організації безпечного та 
ефективного гасіння лісових пожеж, вибору стратегії та тактики гасіння.  

Тренінг проводять:  
Зібцев Сергій Вікторович, професор кафедри лісівництва Національного університету 

біоресурсів і природокористування України, директор  Регіонального Східноєвропейського 
центру моніторингу пожеж; 

Гуменюк Василь Володимирович, Сошенський Олександр Михайлович, доценти кафедри 
лісівництва Національного університету біоресурсів і природокористування України, 
співробітники  Регіонального Східноєвропейського центру моніторингу пожеж (URL: 
https://nubip.edu.ua/node/9083/2). 

За участі представників провідних лісогосподарських підприємств у галузі охорони лісів 
від пожеж: ДП «Тетерівське лісове господарство» та ДП «Остерське військове лісове 
господарство»    
Контактна особа: доц. Гуменюк Василь Володимирович, тел.: 097-066-09-53 (VIBER, 
TELEGRAM), Електронна пошта: v.v.gumeniuk@nubip.edu.ua  

Місце проведення тренінгу: Навчально-науково-виробничий центр «Дзвінківський» ВП 
НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція». URL: http://www.blds.com.ua/nnvc.html 
Координати: https://goo.gl/maps/DcESmGR75CozSToA9.  

https://nubip.edu.ua/node/9083/2
mailto:v.v.gumeniuk@nubip.edu.ua
http://www.blds.com.ua/nnvc.html


 3 

ПРОГРАМА ТРЕНІНГУ 

24 травня (понеділок) Лекційна аудиторія Дзвінківського Навчально-науково-виробничого 
центру Боярської ЛДС, с. Дзвінкове 

09:00-09:15 

Урочисте відкриття та вітання учасників «Першої весняної лісопожежної 
школи НУБіП – 2021» 

Юрій Болоховець, Голова Державного агентства лісових ресурсів України  
Сергій Чечеткін, Голова Державної служби надзвичайних ситуацій України  
Петро Лакида, Директор Навчально-наукового інституту лісового і садово-
пакового господарства НУБіП 
Анатолій Карпук, Директор Боярської лісової дослідної станції 
Йоганн Георг Голдаммер, Директор Глобального центру моніторингу пожеж, м. 
Фрайбург, Німеччина    

09:15-17:00 ДЕНЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ 
ЛІСІВ ВІД ПОЖЕЖ. ДІЮЧА СИСТЕМА ОХОРОНИ ЛІСІВ 

09:15-10:00 
Вступ. Пожежі нового типу в Україні та діюча система охорони лісів від пожеж: 
необхідність адаптації 
Сергій Зібцев   

10:00-10:45 
Тема 1. Поточна система охорони лісів від пожеж Україні та її нормативно-
правова база 
Олександр Сошенський, Василь Гуменюк 

10:45-11:00 Перерва на каву  

11:00-11:45 
Тема 2. Теоретичні основи сучасної системи охорони лісів: формування 
пожежного середовища ландшафту (зміни клімату, джерела вогню, 
землекористування, горючі матеріали, рельєф, пожежна погода) 
Сергій Зібцев 

11:45-12:30 

Тема 3. Використання сучасних інформаційних систем для виявлення історії 
пожеж у лісах підприємства, джерел вогню, ризиків виникнення пожеж, оцінки 
поточної пожежної небезпеки погоди та її прогнозування (спеціалізовані веб-
платформи Worldview, EFFIS, MODIS, ForestWatch, FIRMS, Ландшафтні пожежі 
України, Український Гідрометцентр, Автоматизована система пожежі ДАЛРУ) 
Олександр Сошенський, Василь Гуменюк, Сергій Зібцев  

12:30-13:00 Загальне обговорення. Питання та відповіді  

13:00-14:00 Перерва на обід 

14:00-15:00 

Практична робота 1. Визначення історії горимості лісогосподарського 
підприємства, центрів горимості, кількості та площі пожеж у регіоні, зон з 
високим ризиком виникнення пожеж, поточної та прогнозованої пожежної 
небезпеки погоди у зоні діяльності лісогосподарського підприємства 
(спеціалізовані пожежні веб-платформи Worldview, EFFIS, MODIS, ForestWatch, 
FIRMS, Ландшафтні пожежі України) 
Олександр Сошенський, Василь Гуменюк 

15:00-18:00 

Польовий виїзд. Інформаційні системи у охороні лісів від пожеж. Сучасна 
система виявлення пожеж, прокладки маршрутів реагування та трекінгу 
протипожежних сил та засобів «Азимут». ЛПС 1 Боярської ЛДС. 
Олександр Сошенський, Василь Гуменюк 

19:00 Закінчення першого дня тренінгу. Вечеря 
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08:30-18:00 

25 травня (вівторок) 
ДЕНЬ 2 ПРОФІЛАКТИКА ПОЖЕЖ. ЗАХОДИ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ. 
ГОТОВНІСТЬ ПРОТИПОЖЕЖНИХ СЛУЖБ ДО ГАСІННЯ. ГАСІННЯ  

ПОЖЕЖ 

08:30-09:15 

Тема 4. Профілактика виникнення та розвитку лісових пожеж. Джерела вогню, 
природна пожежна небезпека та обмежуючі протипожежні заходи. Пожежні 
водойми. Готовність протипожежних служб до гасіння. Пожежна небезпека за 
умовами погоди та регламент роботи лісопожежних служб 
Олександр Сошенський, Василь Гуменюк 

09:15-10:00 
Тема 5. Заходи особистої безпеки під час гасіння пожеж, засоби індивідуального 
захисту та ситуації застереження (стандарт EUROFIRE) 
Василь Гуменюк  

10:00-10:45 

Тема 6. Техніка та порядок проведення відпалу з метою зниження запасів 
горючих матеріалів та утворення протипожежних розривів (стандарт 
EUROFIRE) 
Олександр Сошенський, Василь Гуменюк 

10:45-11:00 Перерва на каву  

11:00-11:45 

Тема 7. Проведення розвідки за допомогою безпілотних літальних апаратів. 
Гасіння пожеж. Стратегія та тактика гасіння. Використання елементів стандартів 
EUROFIRE та Incident Command System (США)  для організації гасіння пожеж.  
Олександр Сошенський, Василь Гуменюк, Сергій Зібцев 

11:45-12:30 
Тема 8. Використання Кишенькового довідника лісового пожежного для 
підвищення кваліфікації персоналу ЛПС щодо безпечних методів гасіння пожеж 
Олександр Сошенський, Василь Гуменюк, 

12:30-13:00 Загальне обговорення. Питання та відповіді 

13:00-14:00 Перерва на обід 

14:00-15:00 Практичне заняття 2. Організація реагування, розвідки та першої атаки на 
пожежу за надзвичайної безпеки умов погоди.  

15:00-18:00 Польове заняття 2. Вивчення поведінки пожежі під час проведення  
контрольованого відпалювання 

19:00 Закінчення дня 2. Вечеря 
 

26 травня 
«ДОСВІД ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ГАСІННЯ ПОЖЕЖ» 

8:30-9:15 
Тема 9. Керівник гасіння лісової пожежі. Склад та робота штабу гасіння пожежі 
Зв'язок. Прийняття та документація рішень з гасіння. Контроль сил та засобів, 
моніторинг розвитку пожежі, моніторинг погодних умов.    

9:15-12:00 
Елементи штабного навчання. Організація реагування, розвідки та першої атаки 
на пожежу за надзвичайної безпеки умов погоди. Робота керівника гасіння 
пожежі. Робота штабу гасіння пожежі. 

10:45-11:00 Перерва на каву 

12:00-13:00 Підсумки проведення тренінгу. Загальна дискусія.  

13:00 Закінчення тренінгу 
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PROGRAM 

of the training "First spring firefighter school NUBiP - 2021" 

24-26 May 2021 , Boyarka Forest Experiment Station, 
Dzvinkove, Kyiv region 

  

 

  
Organizers: 
Institute of Forestry and Landscape-Park Management of the National University of Life and 
Environmental Sciences of Ukraine 

Boyarska Forest Research Station 

Regional Eastern Europe Fire Monitoring Center (REEFMC) 
Global Fire Monitoring Center (GFMC) 

Venue:   
Training Center of Boyarka Forest Research Station "Dzvinkivskyy", Dzvinkivske village, Kyiv 
oblasts  

  
Boyarka-Dzvinkove – 2021 
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Introduction. Catastrophic and forestry and and landscape and fire and a new type of in April, 
July , September and October 2020 in Zhytomyr, Kyiv and Luhansk regions for the first time in Ukraine 
led to human casualties, destruction of entire settlements, damage and destruction of forests over an area 
more than 157 thousand. ha . The costs of extinguishing fires reached hundreds of millions of hryvnias, 
and the damage to society, the economy and the environment reached tens of billions of hryvnias. 

One of the main causes of such fires was the combination of a multi-month period of extreme fire 
danger (weather class 5) with a wind speed of more than 35-45 km / h. In the conditions of constant 
presence of a significant number of fire sources in the landscapes of Ukraine during the fire-hazardous 
period (on agricultural lands , floodplains, pastures, fallows, near settlements and country cooperatives, 
in forests , along railways, roads, power supply networks, etc.) such weather conditions led Elah to the 
simultaneous occurrence of a significant number of fast landscape fires that after sunset in the pine forests 
acquired high intensity burning , creating emergency and difficulties for extinguishing them available 
forces and means of forest protection, forest fire stations forestry enterprises, institutions and natural 
reserve fund and the involved fire departments of other departments. 

Climate change, which has become one of the causes of new fires, indicates a high probability of 
recurrence of weather conditions with extreme danger similar to April 4 (Narodychi), April 16 (Ovruch), 
July 7 and September 30, 2020 (Severodonetsk) . The new level of fire danger of the weather and fires of 
a new type require new methods of fighting them. In the absence of state funding for forestry and at the 
same time a significant tax burden, the real opportunities for upgrading firefighting equipment and 
firefighting equipment by forestry enterprises are significantly limited. Thus, the most promising areas of 
firefighting of the new type are those that will not require significant financial costs: 1) improving the fire 
prevention system; 2) increase the level of readiness, efficiency of fire detection and the first attack on the 
fire; 3) training managers g asinnya forest fires, forest protection and forest fire Kiv on the use of modern 
methods of preventing and fighting fires ; 4) improving the organization of firefighting.   

Training goal : deepening theoretical knowledge and practical knowledge of incident 
commanders of extinguishing of forest fires (Head Forester, engineer and protection and the protection of 
forest rangers, assistant foresters, head and LPS) and fire staff on fire prevention, organization of safe and 
effective extinguishing of forest fires , the choice of strategy and tactics of extinguishing. 

The training is conducted by: 
Sergiy Zibtsev, Professor of Silvicultural Department, NUBiP, Director of the Regional Eastern 

Europe Fire Monitoring Center (REEFMC); 
Vasil Gumenyuk, Olexandr Soshenskyy, associate professors, officers at the REEFMC (URL: 

https://nubip.edu.ua/node/9083/2). 
With the participation of State Forestry Enterprises "Teterivske forestry", "Oster Military 

Forestry" and Kreminna Forestry.  
Contact person: Vasil V. Gumenyuk, Tel: 097-066-09-53 (VIBER, TELEGRAM). 

 

TRAINING PROGRAM 

May 24 (Monday) Lecture hall of Dzvinkivsky Training, Research and Production Center of Boyarka 
LDS 

09:00-09:15 

Opening and Welcoming of the Participants of the 
"First Spring Forest Fire School NUBiP – 2021" 

Yuriy Bolokhovets, Head of the State Agency of Forest Resources of Ukraine 
Serhiy Chechetkin, Head of the State Emergency Service of Ukraine 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=en&u=https://nubip.edu.ua/node/9083/2
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Petro Lakyda, Director of the Educational and Scientific Institute of Forestry and 
Horticulture of NULES 
Anatoliy Karpuk, Director of the Boyarka Forest Research Station 
Johann Georg Goldammer, Director of the Global Fire Monitoring Center, Freiburg, 
Germany 

09:15-17:00 
DAY 1. THEORETICAL FUNDAMENTALS OF THE MODERN SYSTEM 

AND FOREST PROTECTION FROM FIRE . CURRENT FOREST 
PROTECTION SYSTEM 

09:15-10:00 
Introduction. New types of fires in Ukraine and the current system of forest protection 
against fires: the need for adaptation 
Sergiy Zibtsev   

10:00-10:45 Topic 1. Current regulations of fire management in Ukraine  
Alexander Soshensky , Vasily Humeniuk 

10: 45-11: 00 Coffee Break  

11:00-11:45 

Topic 2. Theoretical foundations of the modern system of forest protection: the 
formation of the fire environment of the landscape (climate change, fire sources, land 
use, combustible materials, relief, fire weather) 
Sergiy Zibtsev 

11:45-12: 30 

Topic 3. The use of modern information systems to identify the history of fires in the 
forests of the enterprise, fire sources, fire risks, assessment of current fire hazard and 
its forecasting (specialized web platforms Worldview, EFFIS, MODIS, Global 
ForestWatch, FIRMS, Landscape fires of Ukraine, Ukrainian Hydrometeorological 
Center, DALRU Automated Fire System) 
Alexander Soshensky, Vasily Humeniuk, Sergey Zibtsev 

12:30-13: 00 General discussion . Questions and answers 

13:00-14:00 Lunch Break 

14:00-15: 00 

Practical work 1. Determination fire history, ignition sources, number and area of fires 
in the region, zones of high risk areas, current and predicted fire danger forecast in the 
area of forestry enterprises (specialized fire web platform Worldview, EFFIS, MODIS, 
Global ForestWatch, FIRMS, Landscape Fires of Ukraine) 
Alexander Soshensky, Vasily Humeniuk 

15:00-18:00 

Field trip . Information systems in forest protection from fires. Modern system of fire 
detection, fire track routes and tracking of fire-fighting forces "Azimuth". Forest fire 
station Boyarskaya LDS. 
Alexander Soshensky, Vasily Humeniuk 

19:00 End of Day 1. Dinner 

08:30-18:00 

May 25 (Tuesday) 
DAY 2 FIRE PREVENTION. PERSONAL SECURITY MEASURES. 

PREPAREDNESS OF FIRE SERVICES FOR EXTINGUISHING. FIRE 
EXTINGUISHING 

08:30-09:15 

Topic 4 . Prevention of the occurrence and development of forest fires . Sources of fire, 
natural fire hazard and restrictive fire prevention measures. Fire reservoirs. Readiness 
of fire services for extinguishing. Fire hazard due to weather conditions and regulations 
of forest fire services 
Alexander Soshensky , Vasily Humeniuk 
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09:15-10:00 
Topic 5 . Personal precautions during fire-fighting, personal protective equipment and 
precautionary measures (EUROFIRE Competency Standards) 
Vasil Gumenyuk  

10:00-10:45 
Topic 6. Technique and procedure for annealing to reduce stocks of combustible 
materials and the formation of fire breaks (EUROFIRE Competency Standards) 
Alexander Soshensky, Vasily Humeniuk 

10:45-11:00 Coffee Break  

11:00-11:45 

Topic 7. Conducting reconnaissance using unmanned aerial vehicles. Extinguishing 
fires. Extinguishing strategy and tactics. Use of elements of EUROFIRE Competency 
Standards and Incident Command System (USA) for firefighting . 
Alexander Soshensky, Vasily Humeniuk, Sergiy Zibtsev 

11:45-12:30 
Topic 8. Use of the Forest Fireman's Pocket Guide to improve the skills of LPS 
personnel on safe methods of firefighting 
Alexander Soshensky, Vasily Humeniuk, 

12:30-13:00 General discussion. Questions and answers 

13:00-14:00 Lunch Break 

14:00-15:00 
Practical lesson 2. Organization of response, reconnaissance and the first attack on a 
fire in extreme weather conditions. 

15:00-18:00 FIELD session 2. Prescribed burn  

19:00  End of Day 2. Dinner 

  

May 26 
"EXPERIENCE OF FIRE PREVENTION AND EXTINGUISHING" 

08:30-09:15 
Theme 9. Incident Management.  
Communication. Making and documenting extinguishing decisions. Control of forces 
and means, monitoring of fire development, monitoring of weather conditions. 

09:15-12:00 
Elements of staff training. Organization of response, reconnaissance and the first fire 
attack in extreme weather conditions. The work of the fire chief. The work of the fire 
brigade. 

10:45-11:00 Coffee Break 

12:00-13:00 Results of the training. General discussion. 

13:00 End of Training School 

 

 


