
 
 
 
 
 
 

ПЕРША НАЦІОНАЛЬНА КООРДИНАЦІЙНА НАРАДА  
З УДОСКОНАЛЕННЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ГАСІННЯ ЛІСОВИХ  

ПОЖЕЖ У ЗОНІ ВІДЧУЖЕННЯ 
 

22-23 вересня 2016 р. 
Місце проведення: готель Холідей Інн, вулиця Велика Васильківська, 100, м Київ, Україна 

 
 

 
 
 

Організатори: 
 

• Лісова Служба США  
� 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, Київ 
 
За участі:   

• Центру глобального моніторингу пожеж (GFMC), м. Фрайбург, Німеччина 
 
 

 

 
 

 

 

   

Національний 

університет 

біоресурсів і 

природокористування 

України  

Центр 

глобального 

моніторингу 

пожеж 

(GFMC) 

Державне агентство України з 

управління зоною відчуження 

Лісова 

Служба 

США 

Державна 

служба 

України з 

надзвичайних 

ситуацій 

 

Регіональний 

Східноєвропейський 

центр моніторингу 

пожеж 



2 
 

Передумови та обґрунтування  
 

Унаслідок зміни клімату, соціально-економічних та демографічних змін країни Східної 
Європи стають все більш уразливими до виникнення великих лісових пожеж. Пожежі на 
територіях забруднених радіонуклідами, хімічними речовинами та залишками боєприпасів в 
зонах колишніх військових конфліктів створюють додаткові нестандартні ризики для пожежних 
та довкілля. На даний час найбільш істотну небезпеку місцевого і регіонального рівня 
становлять природні пожежі у Чорнобильській зоні відчуження. Забруднений радіонуклідами 
дим негативно впливає на здоров'я пожежних, місцевого населення, яке знаходиться в зоні 
впливу димового шлейфу пожеж. Зростання загрози виникнення надзвичайних ситуацій у 
результаті розвитку великих лісових пожеж у зоні відчуження вимагає підвищеного рівня 
готовності, покращеного матеріального забезпечення  та координації дій на національному 
рівні. Міжнародні наслідки пожеж на радіоактивно забруднених територіях, їх вплив на 
навколишнє середовище, здоров’я і безпеку людини спонукали міжнародні організації 
підтримати Україну в нарощуванні потенціалу щодо попередження та безпечного гасіння 
пожеж.  

З метою попередження виникнення великих природних пожеж у майбутньому,  
підвищення готовності протипожежних сил та засобів зони відчуження Лісовою Службою США 
започаткована спеціальна двостороння програма, яка включає проведення чотирьох 
координаційних міжвідомчих нарад, тренувань пожежного персоналу зони відчуження 
провідними фахівцями США в галузі ліквідації лісових пожеж рівня надзвичайних ситуацій та 
закупівлю обладнання для системи раннього виявлення пожеж у зоні відчуження. З метою 
кращої координації на регіональному рівні та розробки загально погодженого плану дій у 
реалізації даної програми беруть участь спеціалізовані міжнародні та регіональні організації, 
такі як Центр глобального моніторингу пожеж (GFMC) та Регіональний Східноєвропейський 
центр моніторингу пожеж (REEFMC). Регіональні міжнародні організації, такі як Рада Європи 
(EUR-OPA) і Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), а також Організація 
Об'єднаних Націй (в рамках Програми ООН з навколишнього середовища – ЮНЕП) також 
співпрацюють з Україною в цьому напрямку.  

Першим і найефективнішим кроком на шляху зміцнення національного потенціалу з 
попередження та гасіння пожеж є розробка ефективної і дієвої міжвідомчої координації дій. 
Небезпека та негативні наслідки великих природних пожеж на радіоактивно забрудненій 
території зумовлюють найвищу пріоритетність розробки і впровадження механізмів 
міжвідомчої взаємодії на території Чорнобильської зони відчуження. 

Організація  Першої  Національної координаційної  наради 
 

Перша Національна координаційна нарада з попередження та безпечного гасіння 
лісових пожеж у зоні відчуження відбудеться 22-23 вересня 2016 р. у м. Києві. 

 
Цілі Першої Національної координаційної наради 

 
• аналіз пожежної небезпеки, досвіду гасіння великих пожеж у зоні відчуження та 

визначення головних напрямів удосконалення порядку взаємодії міжвідомчих 
підрозділів під час гасіння 

• ознайомлення з досвідом міжвідомчої взаємодії та координації дій під час боротьби з 
лісовими пожежами у США 

• визначення головних проблем попередження та гасіння пожеж у зоні відчуження 
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Очікувані  результати Першої Національної координаційної наради 
 

• пропозиції щодо створення постійної Міжвідомчої координаційної ради з попередження 
та безпечного гасіння лісових пожеж у зоні відчуження та її секретаріату 

• перелік недоліків системи попередження та гасіння пожеж у зоні відчуження та 
існуючого порядку взаємодії відомчих протипожежних підрозділів при гасінні пожеж 

• пропозиції щодо напрямків удосконалення системи попередження та безпечного 
гасіння пожеж у зоні відчуження, а також підвищення її ефективності 

• рекомендації з підготовки Національного круглого столу присвяченого проблемам 
боротьби з природними пожежами на державному рівні, в тому числі за межами зони 
відчуження (сільськогосподарським випалюванням, впливу пожеж на здоров'я і безпеку 
населення) 

• рекомендації з підготовки Національних консультацій з питань регіонального 
співробітництва, спрямованих на покращання транскордонної взаємодії під час гасіння 
пожеж 

 
Організацію, підготовку та матеріально-технічне забезпечення Першої Національної 

координаційної наради здійснює Регіональний Східноєвропейський центр моніторингу пожеж 
(REEFMC), м. Київ за підтримки Міжнародних Програм Лісової  Служби США. 
 
 

Контакти 
 
Лісова Служба США 
 
 
 
 
Шіла Слемп 
Координатор,  
м. Вашингтон, округ Колумбія,  20005 
США 
 
Тел:  +1-202-644-4558  
Моб:  +1-202-459-3400 
e-mail: srslemp@fs.fed.us 

Регіональний Східноєвропейський центр 
моніторингу пожеж (REEFMC) /  
Національний університет біоресурсів і 
природокористування України  
 
Сергій Зібцев 
Директор Центру, професор кафедри 
лісівництва Навчально-наукового інституту 
лісового і садово-паркового господарства, 
вул. Героїв оборони, 15, 
Київ, 03041,  Україна 
 
Тел: +38-044-527-82-82 
Факс: +38-044-527-82-82 
 +38-067-261-16-82 
e-mail:  Sergiy.zibtsev@nubip.edu.ua   
URL:  http://nubip.edu.ua/en/reefmc  
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ПРОГРАМА 

ПЕРШОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ КООРДИНАЦІЙНОЇ НАРАДИ З УДОСКОНАЛЕННЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
ТА ГАСІННЯ ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ У ЗОНІ ВІДЧУЖЕННЯ 

ДЕНЬ 1 – 22 вересня 2016 р. 

Засідання І. Урочисте відкриття  

10:00-10:30 Вітання учасників наради  

Володимир Кладієв, координатор Координаційного центру забезпечення 
взаємодії з Кабінетом Міністрів України Адміністрації Президента України 

Володимир Фещенко, завідувач сектором з питань ядерної безпеки, 
радіаційного захисту населення та технічного регулювання департаменту з 
питань безпеки життєдіяльності, охорони навколишнього природного 
середовища та агропромислового комплексу Кабінету Міністрів України  

Джордж Кент, заступник Голови дипломатичної місії США в Україні  

Віталій Петрук, Голова Державного агентства України з управління зоною 
відчуження  

Микола Чечоткін, Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій 

Йоганн Голдаммер, директор Центру глобального моніторингу пожеж (GFMC) 

Шіла Слемп, координатор Міжнародних Програм Лісової Служби США 

Петро Лакида, Сергій Зібцев, Національний університет біоресурсів і 
природокористування України, Регіональний Східноєвропейський центр 
моніторингу пожеж (REEFMC)  

10:30-10:45 Представлення учасників  

10:45-11:00 Цілі наради та результати, що очікуються: Андрій Вишняк, модератор  

Засідання II. Досвід України щодо попередження та гасіння великих природних пожеж у   
Чорнобильській зоні відчуження. Сильні сторони та проблеми.   

11:00-11:45 Презентація ключових відомств щодо поточної ситуації з попередження та 
безпечного гасіння великих природних пожеж (надзвичайних ситуацій) у зоні 
відчуження  

 Державне агентство України з управління зоною відчуження  
 Державна служба України з надзвичайних ситуацій 

Державний пожежний рятувальний загін ГУ ДСНС України у Київській області 
 Національна поліція 
 Цивільний захист  

Державне спеціалізоване лісове підприємство «Північна Пуща»  
 Державне підприємство «Екоцентр» (радіаційна безпека)  
11:45-12:00 Перерва на каву 

Засідання III. Розробка спільного підходу щодо подолання перешкод та вирішення 
проблем попередження та безпечного гасіння пожеж у зоні відчуження. Обговорення. 

12:00-13-30 Розробка й обговорення «ідеального» регламенту спільних дій (координації) 
підрозділів, що беруть участь у ліквідації великих природних пожеж 
(надзвичайних ситуацій) у зоні відчуження  

 
13:30-14:30 

 
Обід 

 
14:30-16:00 

 
Обговорення проблем/перешкод координації та уніфікації різних аспектів 
попередження та безпечного гасіння природних пожеж (надзвичайних ситуацій) 
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16:00-16:30 Підведення підсумків першого дня засідання та ознайомлення з порядком 

денним другого дня  
 
 

ДЕНЬ 2 – 23 вересня 2016 

Засідання IV. Розробка плану роботи з усунення проблем і перешкод для кращої 
координації заходів з попередження та ліквідації пожеж 

 
10:00-11:30 Розробка пропозицій щодо подолання проблем / перешкод для більш 

ефективної координації дій та  ефективного попередження та ліквідації великих 
природних пожеж (надзвичайних ситуацій) 

 
11:30-12:00 

 
Перерва на каву 

 
12:30-13:30 

 
Розробка пропозицій щодо подолання проблем / перешкод для більш 
ефективної координації дій та  ефективного попередження та ліквідації великих 
пожеж (надзвичайних ситуацій) 

 
13:30-14:30 

 
Обід 

 
14.30-15.30 

 
Розробка плану роботи для вирішення і подолання проблем / перешкод для 
кращої координації гасіння великих природних пожеж (надзвичайних ситуацій) 

 
15:30-16:00 

 
Підсумки двох днів наради 

  
 


