
Додаток 11 

ШКАЛА 

оцінки природної пожежної небезпеки земель лісогосподарського призначення  ділянок 

 

Клас 

пожеж-

ної 

небез-
пеки 

Об’єкт загорання 

(характерні типи насаджень і умов 

місцезростання, категорії не вкритих лісовою 

рослинністю лісових ділянок і не лісових  земель) 

Найбільш ймовірні види 

пожеж, умови і тривалість 

періоду їх можливого 

виникнення  і 

розповсюдження 

І 
Насадження хвойних порід віком 40  і менше 

років в усіх типах умов місцезростання (ТУМ). 

Насадження хвойних порід старші  40 років  в 

ТУМ  з індексами  0 (дуже сухі), 1 (сухі). Насад-

ження сосни гірської,  ялівцю,  туї  незалежно від 

віку та ТУМ. Незімкнуті лісові культури усіх 

порід. Зруби  з під хвойних порід, згарища, 

загиблі насадження (вітровали, буреломи та ін-

ші). Зруби з під листяних порід, інші не вкриті 

лісовою рослинністю лісові ділянки (крім лісових 

шляхів, просік, протипожежних розривів),  які  

розташовані серед насаджень хвойних  порід. 

Лісові насадження хвойних порід. Лісові 

насадження з рівнем радіаційного забруднення 15 

Кі/км2  і вище, незалежно від породного складу, 

віку і ТУМ 

Протягом усього пожежо-

небезпечного сезону мож-

ливі низові пожежі, а на 

ділянках з наявністю 

деревостанів – верхові 

ІІ 
Насадження  хвойних порід старші 40 років в 

ТУМ з індексом 2 (свіжі). Насадження листяних 

порід в ТУМ з індексами 0, 1 

Низові пожежі можливі 

протягом усього пожежо-

небезпечного сезону, верхо-

ві в періоди пожежних 

максимумів 

ІІІ 
Насадження хвойних порід старші 40 років в 

ТУМ з індексами 3 (вологі), 4 (сирі). Насадження  

листяних  порід  в  ТУМ  з індексом 2 

Низові та верхові пожежі 

можливі в період літнього  

пожежного  максимуму 

ІV 
Насадження хвойних порід старші 40 років в 

ТУМ з індексом 5 (мокрі). Насадження листяних 

порід в ТУМ з індексами 3, 4.  Зруби  з під 

листяних порід (серед насаджень листяних 

порід), інші не вкриті лісовою рослинністю лісові 

ділянки (крім згарищ, загиблих насаджень, 

лісових шляхів, просік, протипожежних 

розривів), які розташовані серед насаджень 

листяних порід. Угіддя  –  сіножаті,  пасовища.   

Лісові розсадники,  плантації, сади,  ягідники 

Низові пожежі можливі 

тільки в періоди пожежних 

максимумів 

V 
Листяні насадження в ТУМ з індексом 5. Не 

вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки 

(лісові шляхи, просіки, візири, протипожежні 

розриви). Нелісові землі (крім сіножатей,  

пасовищ,  садів,  ягідників) 

Виникнення пожежі можли-

во під час довгострокових 

посух 

 
 



ПРИМІТКИ: 

1. Пожежна небезпека встановлюється на один клас вище: 
а) для хвойних насаджень, будова або інші особливості яких сприяють переходу низової пожежі 

у верхову (різновікові хвойні деревостани з вертикальною зімкненістю намету), густий, високий 

(більше 2 м) підріст хвойних, підлісок хвойних порід (ялівці чагарникові та інші чагарники), 

захаращеність більше 10 м3/га; 
б) для ділянок лісового фонду, крім вод, що прилягають до доріг загального користування або 

розташовані на відстані 50 м і менше від залізниць і лісових підприємств, які використовують 

відкритий вогонь; 
в) для насаджень з рівнем радіаційного забруднення від 1 до 14 Кі/км2 незалежно від породного 

складу, віку і ТУМ. 

2. Шкала застосовується також для оцінки природної пожежної небезпеки  інших  лісових 

ділянок,  вкритих  лісовою рослинністю 
 

 


