Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

УКРАЇНСЬКИЙ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР
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(

Тел.: 279 10 80, 239 93 87
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Начальникам ЦГМ, ГМЦ ЧАМ, ЦГМ в
АР Крим

19.03.2007 р. № 13-14/328
На № ______ від _______

Доводимо до Вашого відома, що у відповідності із Наказом
Держкомлісгоспу від 28.12. 2005 р. № 526 " Про затвердження Положення
про лісові пожежні станції" було переглянуто класифікацію пожежної
небезпеки за умовами погоди та клас пожежної небезпеки:
Клас пожежної небезпеки
1
1 клас
2 клас
3 клас
4 клас
5 клас

Комплексний показник
2
До 400
( відсутність пожежної
небезпеки)
401-1000 ( мала пожежна
небезпека
1001-3000
(
середня
пожежна небезпека)
3001-5000 ( висока пожежна
небезпека)
Більше 5000
( надзвичайна пожежна
небезпека)

З огляду на вищенаведену інформацію внесено зміни у таблицю
1 .- Критерії НЯ та СГЯ КД 52.4.3.02-03 (Настанова по службі прогнозів
та попереджень про небезпечні та стихійні явища погоди) на стор. 4
пункт 13 :
Метеорологічні
явища
Пожежна небезпека

Критерії НЯ
3001
-

Будьяка

Критерії СГЯ
> 5000°

Будьяка

2

5000
Дані зміни для організацій гідрометслужби дійсні з 1.04.2007
року.
Додаток:
Регламент роботи лісових пожежних станцій(ЛПС) в залежності
від класу пожежної небезпеки за умовами погоди на 2 стор.

Начальник

М.І. Кульбіда
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Додаток
Регламент роботи команди ЛПС в залежності від класу
пожежної небезпеки за умовами погоди
Клас пожежної
небезпеки за
умовами
погоди та
комплексний
показник

1

Регламент роботи лісової пожежної станції

2
Чергування на пожежній вежі/щоглі не ведеться. Може
проводитися наземне патрулювання у місцях най вірогіднішого
виникнення лісових пожеж. Особовий склад команд ЛПС (крім
І клас
бригад, укомплектованих за принципом добровільних пожежних
комплексний дружин, які залучаються до гасіння пожеж безпосередньо з
показник до виробництва) займається тренуванням, підготовкою спостереження
400 –
та пожежної техніки або за розпорядженням керівництва постійних
відсутність
лісокористувачів
залучається
до
виконання
запобіжників
пожежної
(профілактичних) протипожежних заходів на обслуговуваній
небезпеки
станцією території з тією умовою, що з настанням поженонебезпечної
погоди він повинен бути негайно зосереджений на станції.
Авіапатрулювання не проводиться. Можуть виконуватись
польоти для контролю:
за станом діючих пожеж;
за додержанням правил пожежної
безпеки в лісів.
Чергування на пожежних спостережних пунктах та наземне
ІІ клас
патрулювання на ділянках, віднесених до І та ІІ класів природної
комплексний пожежної небезпеки, а також у місцях масового відпочинку людей з
показник від 9-ї до 18-ї години. Водії пожежних автомобілів та їх бойова обслуга
401 до 1000 – (постійний штат) перебувають у місцях чергування та займаються
мала пожежна тренуванням, підготовкою техніки, спорядження тощо.
небезпека
Авіапатрулювання проводиться через 1-2 дні, а за наявності
пожеж – одноразово щоденно.
Чергування на пожежній вежі/щоглі, наземне патрулювання в
місцях най вірогіднішого виникнення пожеж з 9-ї до 19-ї години.
ІІІ клас
Протипожежне устаткування, апаратура та інвентар повинні бути
комплексний навантажені на транспортні засоби відповідно до розкладу. Пожежна
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показник від
1001 до 3000 –
середня
пожежна
небезпека

техніка перебуває в повній готовності до застосування. Команди ЛПС
(постійний штат), якщо вони не зайняті на гасінні пожеж, з 9-ї до 19-ї
години перебувають у місцях чергування. Засоби пожежогасіння і
транспорт призначені для лісопожежних бригад ЛПС та місцевого
населення, мають бути перевірені і готові до застосування.
Авіапатрулювання проводиться одноразово щоденно, а за
наявності пожеж – дворазово щоденно.
Продовження
1
2
Чергування на пожежних спостережних пунктах ведеться з 8-ї
години ранку і до настання темряви. Постійна команда ЛПС
перебуває, якщо не задіяна на гасінні пожеж, що виникли раніше, у
IV клас
повній готовності до виїзду на місце їх виникнення. Окремі групи із
комплексний засобами пожежогасіння можуть направлятися для патрулювання
показник від ділянок, найнебезпечніших у пожежному плані. Вони повинні
3001 до 5000 підтримувати постійний зв’язок з начальником ЛПС або черговим у
висока
разі негайного виїзду на пожежу, що виявлена іншими засобами в
пожежна
зоні їх чергування.
небезпека
Лісопожежні бригади ЛПС повинні бути приведені в повну
готовність до гасіння пожеж. Закріплення за ними засоби
пожежогасіння і транспорт – перевірені і розташовані поблизу місць
роботи.
Авіапатрулювання проводиться одноразово щоденно, а за
наявності пожеж – триразово щоденно.
Чергування на пожежних спостережних пунктах ведеться з 8-ї
години ранку і до настання темряви. Постійна команда ЛПС
перебуває, якщо не задіяна на гасінні пожеж, що виникли раніше, у
повній готовності до виїзду на місце їх виникнення. Наземне
V клас
патрулювання може проводиться протягом усього світлого часу, а в
комплексний найнебезпечніших місцях – цілодобово.
показник
На допомогу залучаються лісопожежні бригади, а також
більше 5000 – збільшується чисельність команди за рахунок постійних робітників та
надзвичайна інших працівників постійних лісокористувачів. Командам ЛПС
пожежна
додатково надається техніка з основного виробництва (бульдозери,
небезпека
трактори з ґрунтообробним знаряддям, транспорт). Окремі бригади зі
складу команд (за умови збереження основних сил і засобів
пожежогасіння в місцях постійного базування) зосереджуються, по
змозі, ближче до пожежонебезпечних ділянок лісу.
Авіапатрулювання проводиться триразово щоденно.
У наведені величини комплексного показника для кожного з класів
пожежної небезпеки можуть уноситися зміни, які затверджуються для даної
місцевості та пожежонебезпечного періоду Держкомлісгоспом України за
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поданням обласних управлінь лісового господарства та Української
державної бази авіаційної охорони лісів.

