
https://nubip.edu.ua/node/98940  

 

Друга лісопожежна школа НУБіП-2021  
7 жовтня 2021 року 

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 вище 35-45 км/год. 
В умовах постійної наявності значної кількості джерел вогню та горючих матеріалів 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 силами та 
засобами лісової охорони, лісових пожежних станцій лісогосподарських підприємств, 
установ природно-заповідного фонду та залученими пожежними підрозділами інших 
відомств. 

Упродовж 04-06 жовтня 2021 року співробітники кафедри лісівництва та 
лабораторії лісової пірології НДІ лісівництва та декоративного садівництва НУБіП 
України провели навчання для лісівників - «Друга лісопожежна школа НУБіП-
2021». Лісопожежна школа – тренінговий теоретичний та практичний курс для 
фахівців вищої ланки управління державних лісогосподарських підприємств. 
Навчання проводилися на базі ВП НУБіП України «Боярська ЛДС», ННВЦ 
«Дзвінківський» у спіпраці з Глобальним Центром Моніторингу пожеж (GFMC). 

 

Заправка запалювального апарата та розгортання магістральної рукавної лінії для подачі води 
(праворуч доц. Василь Гуменюк, проф. Сергій Зібцев, доц. Олександр Сошенський) 

https://nubip.edu.ua/node/98940
https://gfmc.online/


Метою тренінгу є поглиблення теоретичних знань та практичних навичок керівників 
гасіння лісових пожеж (КГЛП) різного рівня (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 проводили: 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). Блищик Володимир Іванович, доцент кафедри 
таксації лісу та лісового менеджменту Національного університету біоресурсів і 
природокористування України. 

Цього разу участь у навчаннях взяли представники Кіровоградського ОУЛіМГ, ДП 
«Компаніївське ЛГ», ДП «Олександрівське ЛГ», ДП «Оникіївське ЛГ», ДП 
«Онуфріївське ЛГ», ДП «Світловодське ЛГ», ДП «Чорноліське ЛГ», комунального 
підприємства Крупецької сільської ради "Спеціалізоване лісокомунальне 
підприємство", ДП «Фастівське ЛГ».  

 

Колективне фото учаснків "Другої лісопожежної школи НУБіП-2021" на тренувальному полігоні  

  

https://nubip.edu.ua/node/9083/2


 

Керівник гасіння лісової пожежі пояснює сценарій польових навчань, проводить брифінг та інструктаж 
з техніки безпеки  

Навчання проходили у вигляді доповідей, практичних занять, екскурсій, польових та 
штабних навчань. У польових умовах було продемонстровано сучану техніку та 
обладнання для гасіння лісових пожеж та апробовано їх ефективність. Представники 
компанії Validus Special Auto представили сучасний пожежний автомобіль 
"Лісопатруль", оснащений модулем, насосом високого тиску, лебідкою з дистанційним 
керуванням та ін.; компанія Firesecurity продемонстрували мобільний пожежний модуль 
високого тиску з ємностями для піноутворювача, який дозволяє економити вогнегасні 
речовини не зменшуючи ефективності гасіння, а також представники Weber Rescue 
Systems продемонстрували сучасні регульовані пожежні стволи, ранцеві вогнегасники, 
пожежні рукава різних діаметрів та інше професійне пожежне обладнання, яке можуть 
використовувати пожежні служби лісогосподарських підприємств України. 



 

Проф. Сергій Зібцев проводить індивідуальні консультації щодо заходів із попередження та гасіння 
пожеж для слухачів тренінгу 

 

Доц. Василь Гуменюк проводить дебрифінг за результатами гасіння пожежі з використанням методу 
«Sand Table Tactical Decision Games»  



  

Доц. Олександр Сошенський під час командно-штабних навчань з ліквідації великої лісової пожежі 

У третій день навчань досвідом щодо гасіння великих лісових пожеж, формування та 
функціонування системи охорони лісів від пожеж поділилися гості - представник ГУ 
ДСНС України в Київській області Анатолій Васильович Врублевський та завідувач 
кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції НУБіП України, голова Товариства 
лісівників України Юрій Миколайович Марчук. 

 

Начальник управління реагування на надзвичайні ситуації ГУ ДСНС України в Київській області 

Анатолій Врублевський розповідає про досвід гасіння великої пожежі 2020 року у зоні 

відчуження ЧАЕС 



 

Завідувач кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції НУБіП України, голова Товариства 

лісівників України Юрій Марчук розповідає про досвід гасіння великої лісової пожежі 2007 року 

в Херсонській обл. 

На підсумковому засіданні слухачі школи відмітили актуальність проведення таких 
навчань, високий рівень викладання та практичне спрямування курсу, що дозволить 
використати у лісгоспах отримані знання та навички для недопущення великих лісових 
пожеж. 

 

Вручення сертифікатів учасникам "Другої лісопожежної школи НУБіП-2021" 



 

     Колективне фото учасників "Другої лісопожежної школи НУБіП-2021" та предстаників 

компаній з виготовлення сучаної пожежної техніки для гасіння пожеж 

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. 

С. Зібцев, О. Сошенський, В. Гуменюк, 
співробітники кафедри лісівництва,  

лабораторії лісової пірології НУБіП України 

Програма Другої лісопожежної школи 
- sites/default/files/u184/programa_ii_lpsh-2021_v6.pdf 

 

 

  

https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u184/programa_ii_lpsh-2021_v6.pdf


English version: https://nubip.edu.ua/en/node/98947  

 

NuBiP-2021 Second Forest Fire School 
Catastrophic forest and landscape fires of a new type that occurred in April, July, September-
October 2020 in Zhytomyr, Kyiv and Luhansk regions, for the first time in Ukraine led to 
human casualties, destruction of entire settlements, damage and loss of forests on an area of 
more than 157 thousand hectares. Firefighting costs reached hundreds of millions of 
hryvnias, losses to society, 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 (class 5) with wind speeds above 35-45 km / h. In the conditions of constant presence 
of a significant number of fire sources and combustible materials in the landscapes of Ukraine 
during the fire-hazardous period (on agricultural lands, floodplains, pastures, fallow lands, near 
settlements and country cooperatives, in forests, along railways, roads, networks electricity 
supply, etc.) such weather conditions led to simultaneous occurrence of a significant number of 
rapid landscape fires, which, acquired high intensity of combustion after entering the pine 
forests, which created extreme difficulties for extinguishing them by forest protection forces, 
forest fire stations, forestry institutions, natural reserve fund and the involved fire departments 
of other departments. 

During October 4-6, 2021, employees of the Department of Forestry and Laboratory of Forest 
Pyrology of the Research Institute of Research Institute of Forestry and Landscape 
Gardening of NUBiP of Ukraine conducted training for foresters - "Second Forest Fire 
School NUBiP-2021". Forest Fire School is a theoretical and practical training course for 
senior management of state forestry enterprises. The exercises were conducted on the basis 
of NUBiP of Ukraine "Boyarska LDS", NNVC "Dzvinkivsky", in cooperation with the 
Global Fire Monitoring Center (GFMC). 

 

Refueling of the igniter and deployment of the main hose line for water supply (on the right Assoc. Prof. Vasyl 
Gumeniuk, Prof. Sergiy Zibtsev, Assoc. Prof. Oleksandr Soshensky) 

https://nubip.edu.ua/en/node/98947
https://gfmc.online/


The purpose of the training was to deepen the theoretical knowledge and practical skills of 
forest fire managers (IC) of different levels (chief foresters, forest protection engineers, 
foresters, forest rangers, chiefs of fire stations) and firefighters to prevent fires, organize safe 
and effective extinguishing of forest fires, choose strategy and tactics of extinguishing. 

The training was conducted by: Sergiy Zibtsev, Professor of the Department of Forestry of 
the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Director of the 
Regional Eastern Europe Fire Monitoring Center; Vasyl Gumeniuk, Oleksandr Soshensky, 
associate professors of the Department of Forestry of the National University of Life and 
Environmental Sciences of Ukraine, employees of the Regional Eastern Europe Fire 
Monitoring Center (URL: https://nubip.edu.ua/node/9083/2). Volodymyr Blyshchyk, 
Associate Professor of the Department of Forest Taxation and Forest Management of the 
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. 

This time representatives of “Kirovograndske” Oblast Forestry Administration, State 
Enterprise “Companiivske” Forestry, SE “Oleksandrivske” Forestry, SE “Onykiivske” 
Forestry, SE “Onufriivske” Forestry, SE “Svitlovodske” Forestry, SE “Chornoliske” 
Forestry, the communal enterprise of Krupetsk village council "Specialized forest 
communal enterprise", SE “Fastivske” Forestry took part in the training. 

 

Group photo of the participants of the "Second Forest Fire School NUBiP-2021" at the training ground 

 

The head of the forest fire extinguishing explains the scenario of field exercises, conducts a safety briefing 



 

The training took the form of reports, practical classes, excursions, field and staff exercises. In 
the field, modern machinery and equipment for extinguishing forest fires were demonstrated 
and their effectiveness was tested. Representatives of “Validus Special Auto” presented a 
modern fire truck "Forest Patrol", equipped with a module, high pressure pump, remote 
control winch, etc.; “Fire Security” demonstrated a high-pressure mobile fire module with 
foaming agent tanks that saves extinguishing agents without reducing extinguishing 
efficiency, and “Weber Rescue Systems” demonstrated state-of-the-art adjustable fire 
hydrants, knapsack fire extinguishers, fire hoses of various diameters and other professional 
equipment that may be used by fire services of forestry enterprises of Ukraine. 

 

Prof. Sergiy Zibtsev conducts individual consultations on fire prevention and extinguishing measures for the 
trainees 

 

Assoc. prof. Vasyl Gumeniuk provide a debriefing based on the results of firefighting using the method "Sand 
Table Tactical Decision Games" 



 

Assoc. prof. Oleksander Soshensky during command and staff exercises aimed at elimination of a large forest 
fire 

On the third day of the training, the guests shared their experience in extinguishing large 
forest fires, forming and functioning of the forest fire protection system – Anatoliy 
Vrublevsky, representative of the State Emergency Service of Ukraine in Kyiv region and 
Yuriy Mykolayovych, Head of the Department of Botany, Dendrology and Forest Breeding of 
NUBiP of Ukraine Yuriy Marchuk. 

 

Anatoliy Vrublevskyi, Head of the Emergency Response Department of the State Emergency Service of Ukraine 
in Kyiv Oblast, talks about the experience of extinguishing a major fire in 2020 in the Chernobyl Exclusion Zone 



 

Head of the Department of Botany, Dendrology and Forest Breeding NUBiP of Ukraine, Chairman of the 
Society of Foresters of Ukraine Yuriy Marchuk talks about the experience of extinguishing a large forest fire in 

2007 in the Kherson region. 

At the final meeting, the participants of the school noted the relevance of such exercises, the 
high level of teaching and practical direction of the course, which will allow to use the 
acquired knowledge and skills in forestries to prevent large forest fires. 

Participants receive their certificates of the "Second Forest Fire School NUBiP-2021" 



Group photo of the participants of the "Second Forest Fire School NUBiP-2021" and representatives of 
companies that provide modern firefighting equipment 

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). New levels of fire hazards and 
new types of fires require new methods of combating them. In the absence of state funding for 
forestry and at the same time a significant tax burden, the real opportunities for updating 
firefighting equipment by forestry enterprises are significantly limited. Thus, the most 
promising areas of the new type firefighting are those that will not require significant 
financial costs: 1) improving fire prevention system; 2) increase the level of readiness, 
efficiency of fire detection and the first attack on the fire; 3) advanced training of managers of 
forest fire extinguishing, forest protection and forest firefighters on the application of modern 
methods of fire prevention and extinguishing; 4) improving the organization of firefighting. 

 

Program of the Second Forest Fire School - 
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u184/programa_ii_lpsh-2021_v6.pdf 

and 

https://gfmc.online/wp-content/uploads/II-Ukraine-Fall-Firefighters-School-NUBIP-04-06-
October-2021.pdf  

https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u184/programa_ii_lpsh-2021_v6.pdf
https://gfmc.online/wp-content/uploads/II-Ukraine-Fall-Firefighters-School-NUBIP-04-06-October-2021.pdf
https://gfmc.online/wp-content/uploads/II-Ukraine-Fall-Firefighters-School-NUBIP-04-06-October-2021.pdf

