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Armed Conflict in Ukraine and Collateral Damages: 

Forest Fires Burning Uncontrolled 
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29 May 2014, 14:35 UTC 

 
On 27 May 2014 forest fires burning in Donetsk and Lugansk oblasts of Ukraine could not be 
controlled by the local forest service and the fire service due to the ongoing armed conflict. The 
reports reveal that the area burned is about 20 hectares of forest. Media reports 27 May 2014 
reveal that close to Slaviansk city firefighters were not allowed to suppress the fires. Land mines 
are an additional obstacle for safe access to the burning forests. Aerial forest fire detection patrol 
flights are cancelled due to the risk of shot down by anti-aircraft weapons. The State Agency of 
Forest Resources of Ukraine published an appeal to allow firefighters to suppress the wildfires. 
 
The Global Fire Monitoring Center (GFMC)1, based in Freiburg, Germany, and the Regional 
Eastern European Fire Monitoring Center (REEFMC)2, based in Kiev, Ukraine, are monitoring 
the situation. Online media reports dated 27 May 2014 in Ukrainian are provided below, including 
translation to English. 
 
The GFMC and REEFMC issue warnings: The map showing the forecasted Fire Weather Index 
(FWI) for Ukraine for Sunday, 1 June 2014, show highest wildfire danger in Eastern Ukraine: 
 

 
 

Source: Global Wildland Fire Information System (generated 29 May 2014) 

                                                      
1 http://www.fire.uni-freiburg.de/  
2 http://nubip.edu.ua/en/reefmc  



 
http://www.lesovod.org.ua/node/21420 
 
Пожары над страной все выше, жарче, веселей... 
Wildfires become more severe  
27 May 2014 – 13:33 
 
http://www.day.kiev.ua/uk/news/270514-za-ostannyu-nich-na-donbasi-vigorilo-20-gektariv-lisu 
 
За останню ніч на Донбасі вигоріло 20 гектарів лісу 
 
Неподалік від Слов'янська зайнявся ліс. Однак пожежників не пропускають гасити вогонь 
в район проведення АТО. 
 
Про це повідомив голова Держлісагентства України Валерій Черняков, передає Укрінформ. 
 
"На даний момент горить ліс під Слов'янськом, але наших людей не пропускають гасити 
пожежу... З однієї сторони бойовики, а з другої військовослужбовці – горить посередині", – 
розповів він. 
 
За словами Чернякова, тільки за останню ніч на території Донецької і Луганської областей 
сталося шість пожеж, у результаті яких вигоріло близько 20 га лісу, але пожежники так і не 
змогли дістатися до місця загоряння. 
 
"Якщо зараз терористи не прислухаються до наших закликів не заважати роботі лісової 
охорони, то може статися так, що на цій території взагалі нічого не залишиться. Будуть 
одні терикони і пеньки", – заявив він. 
 
During last night 20 hectares of forests burned in Donbass  
27 May, 2014 - 13:33 
 
Not far from the Slaviansk city forest fire were ignited. “But firefighters are not allowed to fight 
the fire in the region of Antiterrorist Operation Area” – Mr. Valeriy Cherniakov, Chief of State 
Agency of Forest Resources of Ukraine informed.  
 
"Currently forest fire burning near Slaviansk, but our forest fire fighters brigades are not allowed 
extinguish fire. On the one side terrorists, on the other – soldiers – and fire are in the middle ," – 
he said. 
 
Accordingly to Cherniakov, only last night in Donetsk and Luhansk oblasts six forest fires took 
place that already burned about 20 hectares of forest, but firefighters have been unable to reach 
fire scene. 
 
"If now the terrorists do not listen to our calls do not interfere with fire suppression, it may happen 
that in this area no forests are left at all, but only coal piles and stumps ," – he said. 
 

********************* 



 
http://www.5.ua/ukrajina/suspilstvo/item/384910-na-donbasi-terorysty-zavazhaiut-riatuvalnykam-
hasyty-lisovi-pozhezhi 
 
На Донбасі терористи заважають рятувальникам гасити лісові пожежі 
 
27 травня 2014, 13:15 Суспільство 
 
Державне агентство лісових ресурсів України звернулося до проросійських терористів із 
закликом не заважати пожежникам і лісовій охороні гасити пожежі в лісах Донецької та 
Луганської областей у зв'язку з високою пожежною небезпекою в цих регіонах. Про це на 
прес-конференції 27 травня повідомив голова агентства Валерій Черняков. 
 
"Найближчими днями в Україні буде дуже висока температура, більш як 30 градусів. Така 
погода створює сприятливі умови для лісових і степових пожеж. ...Велика проблема зараз у 
Луганській і Донецькій областях, де практично паралізована робота наших управлінь. ...Ми 
просимо тих невідомих людей – не чіпайте пожежні машини. Вони не воюють, але вони 
рятують ліси", – сказав Черняков. 
 
За його словами, у весняно-літній період загроза виникнення пожеж у лісах значно 
збільшується. Найбільш сильно лісові пожежі зачіпають східні та південні області України. 
Черняков повідомив, що на даний момент горить ліс під Слов'янськом, проте пожежну 
службу не пропускають для гасіння пожежі. 
 
"Горить ліс під Слов'янськом, але не пропускають людей гасити пожежу. Ми розуміємо, 
що ліс може згоріти повністю. Ми звертаємося до тих людей, які там є, адже вони мусять 
розуміти, що війна війною, але ліс має залишитися", – сказав голова Держлісагентства. 
 
Він відзначив, що відомство прагне максимально перегородити дорогу для людей і машин, 
щоб вони не потрапили в радіус розповсюдження пожежі. Крім того, за словами 
Чернякова, частина доріг в лісах замінована терористами і українськими військовими, що 
також заважає роботі лісової охорони і пожежної служби. 
 
Черняков під час прес-конференції звернувся до Антитерористичного центру, який 
проводить операцію в Луганській і Донецькій областях, з проханням узгоджувати дії з 
лісовими службами, щоб не допустити розповсюдження пожеж. 
 
"Ми звертаємося до Антитерористичного центру, щоб він узгоджував дії з нашими 
лісовими підприємствами, і пропускали людей і машини для гасіння пожеж. Я розумію, це 
небезпечно, але ми теж повинні виконувати свою роботу", – відзначив голова 
Дежлісагентства. 
 
Також Черняков зазначив, що для ліквідації лісових пожеж Держлісагентство пропонує 
Державній службі з надзвичайних ситуацій, Міністерству внутрішніх справ, 
Держприкордонній службі налагодити більш тісну спільну співпрацю, зокрема, проводити 
моніторинги пожежної безпеки в лісах Донецької і Луганської областей. 
 
За даними Держлісагентства, з початку року станом на 27 травня в лісах було ліквідовано 
більш як 260 пожеж на площі 98 га. Зокрема, в лісах Донецької та Луганської областей 
було ліквідовано 51 пожежу на площі 20 га. 
 



In Donbass terrorists prevent rescuers to put out forest fires 
May 27, 2014 , 13:15 Society 
 
State Agency of Forest Resources of Ukraine appealed to the pro-Russian terrorists not interfere 
to forest firefighters to extinguish fires in the forests of Donetsk and Lugansk oblasts due to high 
wildfire hazard in those regions Chief of the Agency Valery Chernjakov informed during press 
conference on May 27. 
 
"In the next days in Ukraine will be a very high temperature - over 30 degrees. Such weather 
creates favorable conditions for forest and grassland fires. The big problem now in Luhansk and 
Donetsk oblasts where in fact paralyzed the work of our regional forestry administrations. We 
request of that unknown people - do not attack the fire trucks - they do not fight, but they save the 
forests from fires", – said Chernjakov . 
 
According to him, in the spring and summer the threat of fires in forests is increasing 
significantly. The most heavily forest fires affecting eastern and southern regions of Ukraine. 
 
Chernjakov said that currently forests are burning near Slaviansk city, but fire brigades are not 
allowed to extinguish the fire. 
 
"Fires burning forests, but terrorists do not let our forestry staff put out the fire. We are afraid that 
forests can be burned completely. We appeal to the people who are there because they have to 
understand that war is war, but the forest must left", – said the Chief of the State Forestry Agency 
of Ukraine. 
 
He noted that the forestry personal are trying not allowing citizen and civil car went through 
dangerous area where forests are burning. In addition, according to Cherniakov, some roads in the 
forests mined by landmines by terrorists and Ukrainian military, which also interfere with fire 
management routine operations. 
 
Chernjakov during a press conference addressed the Counterterrorist Center, which conducts 
operations in Lugansk and Donetsk regions, with a request to coordinate the military actions with 
local Forest Service personal to prevent the spread of fires. 
 
"We appeal to the Counterterrorist Center, so representatives of it coordinated action with our 
forest personal and allowed to pass the fire fighters and trucks to extinguish fires. I know it's 
dangerous, but we also need to do our job" – said the head of the State Forest Resources Agency 
of Ukraine (SAFRU). 
 
Chernjakov also noted that for effective forest fire fighting SAFRU offers State Emergency 
Services, Ministry of Interior, Border Service to organize closer mutual cooperation, in particular 
to monitor fires in forests of Donetsk and Lugansk regions. 
 
According to the SAFRU by May 27 more than 260 fires in the forests were suppressed, affecting 
a total area of 98 hectares. In particular, in the forests of Donetsk and Lugansk regions 51 fires 
were eliminated on an area of 20 hectares. 
 

********************* 



 
http://www.5.ua/ukrajina/suspilstvo/item/384910-na-donbasi-terorysty-zav... 
 
На Донбасі горять ліси 
Вчора, 20:23 
 
Нині у регіоні шість осередків займання, найбільший під Слов'янськом. Ускладнюється 
ситуація ще й замінуванням терористами частини лісових доріг. Через це 20 гектарів лісу 
вже вигоріло вщент.  
 
In Donbass forests are burning  
Yesterday, 20:23  
 
Up to the moment, in the region six fires are burning, largest near Slaviansk city. The situation is 
complicated due to mining of forest roads. Because of this, 20 hectares of forest has already 
burned completely. 
 
 
http://ukranews.com/ru/news/ukraine/2014/05/27/123945 
 
Восточные леса в опасности: Гослесресурсов жалуется, что террористы запугивают 
лесников и мешают им работать 
2014-05-27 21:00:00 • Ukraine  
 

 
Государственное агентство лесных ресурсов заявляет о  
препятствовании работе лесной охраны со стороны  
террористов и блокировании работы областных управлений  
в Донецке и Луганске. Об этом журналистам на брифинге 
сказал председатель агентства Валерий Черняков. 
 
 
"Если террористы не перестанут препятствовать работе лесной охраны, может случиться 
так, что в Донецкой области леса вообще не останется. Сейчас под Славянском горит лес, 
пожарная машина не пропускается, с одной стороны блокпост террористов, а с другой – 
Нацгвардии", – отмечает представитель отрасли. 
 
Кроме того, Черняков проинформировал о том, что 5 мая неизвестные штурмовали 
Донецкое управление лесного хозяйства и захватили находящееся там табельное оружие, а 
через 2 дня -Луганское. 



 
"Лесников запугивают, нападают на лесхозы, деятельность управлений в этих областях 
заблокирована. В Торезе неизвестные похитили пожарный автомобиль лесной охраны", – 
добавил Черняков. 
 
По его словам, есть еще одна опасность для сотрудников отрасли - часть дорог в лесах 
заминирована и никто не ставит в известность лесную охрану. 
 
Гослесресурсов обратилось к Антитеррористическому центру, Министерству внутренних 
дел, Пограничной службе и Государственной службе чрезвычайных ситуаций с просьбой о 
содействии в охране лесов и ликвидации пожаров. 
 
 
Forests in the Eastern region of Ukraine are in great danger: SAFRU informed, that 
terrorists threat personel of fire brigades and do now allow them to fight fires.  
2014-05-27 21:00:00 • Ukraine  
 
State Agency of Forest Resources declares obstructing the work of fire management from 
terrorists and blocking of regional forestry administrations in Donetsk and Lugansk. The 
Chairman of the Agency Valeriy Chernyakov said to journalists at the briefing. 
 
"If the terrorists do not stop to block the work of fire fighters, it may happen that in the Donetsk 
region forest does not remain. Now under Slaviansk city forest fire truck is allowed to pass – on 
the one hand the terrorists and Ukrainian National Guard checkpoint on the other " – said the 
representative of the Agency. 
 
Furthermore, Cherniakov informed that on 5 May 2014 unknown terrorists attacked the Donetsk 
Department of Forestry and took hunting weapons and two days later in Lugansk”. 
 
"Foresters are threatened, forests enterprises robbed. In Tores city terrorists stole fire truck of 
forest service," – said Chernyakov. 
 
According to him, there is another danger for forestry employees – some of the roads in the forest 
mined and no one do not informed about place of landmines forest guards. 
 
SAFRU appealed to the anti-terrorist Center, the Ministry of Internal Affairs, the Border Patrol 
and the State Emergency Service for assistance in forest fire suppression . 
 

*************************** 



 
http://www.ukrinform.ua/ukr/news/pid_slovyanskom_gorit_lis_1942421 
 
Під Слов'янськом горить ліс 
 
13:15 27.05.2014 
 
Неподалік від міста Слов'янськ Донецької області зайнявся ліс. Але пожежників не 
пропускають гасити вогонь в район проведення АТО. 
 
Про це на брифінгу в Укрінформі повідомив голова Держлісагентства України Валерій 
Черняков. 
 
"На даний момент горить ліс під Слов'янськом, але наших людей не пропускають гасити 
пожежу... З однієї сторони бойовики, а з другої військовослужбовці - горить посередині", - 
сказав він. 
 
За словами Чернякова, тільки за останню ніч на території Донецької і Луганської областей 
сталося шість пожеж, у результаті яких вигоріло близько 20 га лісу, але пожежники так і не 
змогли дістатися до місця загоряння. 
 
"Якщо зараз терористи не прислухаються до наших закликів не заважати роботі лісової 
охорони, то може статися так, що на цій території взагалі нічого не залишиться. Будуть 
одні терикони і пеньки", – заявив він. 


