
 
 

Відтепер усі лісокористувачі охоронятимуть та захищатимуть 

ліси за новими правилами 
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Уряд затвердив порядок організації охорони і захисту лісів та вніс зміни до деяких 

постанов Кабінету Міністрів України. 

Документ розроблений на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони 

України «Про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та 

першочергові заходи щодо їх нейтралізації», введеного в дію Указом Президента 

України від 23.03.2021 № 111. 

Порядок чітковизначає низку заходів зі збереження лісів. Він включає у себе правила 

захисту лісів від пожеж, незаконних рубок, пошкодження, ослаблення та іншого 

шкідливого впливу, захист від шкідників та хвороб. Документ є обов’язковим для 

виконання усіма лісокористувачами. 

Постанова передбачає:  

 права та обов’язки лісової охорони. Наразі в Україні немає чітких правил 

роботи лісової охорони, які б поширювалися на всіх лісокористувачів;  



 правила охорони та захисту лісів від пожеж. Тут йдеться і про упереджувальні 

заходи, і заходи швидкого реагування; 

 правила ведення обліку лісових пожеж. Ми встановили уніфіковані форми щодо 

звітування про пожежі. 

«Раніше в українському законодавстві не були прописані чіткі вимоги до охорони і 

захисту лісу, проведення протипожежних заходів лісового фонду, здійснення 

спостереження за станом лісів та своєчасного виявлення у лісі осередків шкідників та 

хвороб. Це могло призвести до погіршення стану лісів та виникнення великих пожеж. 

Відтепер усі лісокористувачі у своїй роботі користуватимуться лише цими правилами з 

єдиними вимогами до охорони та захисту лісів для їх збереження в умовах кліматичної 

кризи», - прокоментував Міністр Руслан Стрілець. 

Прийняття цього документа також дає можливість застосовувати сучасні методи та 

засоби гасіння лісових пожеж і передбачає обов'язкове навчання лісової охорони та 

керівників гасіння лісових пожежі. 

Source: https://mepr.gov.ua/news/39217.html 

English translation: 

 

The Government approved the procedure for organizing the protection and conservation of 

forests and amended some resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine. 

 

 
 

The document was developed in pursuance of the decision of the National Security and Defense 

Council of Ukraine "On challenges and threats to national security of Ukraine in the 

environmental sphere and priority measures to neutralize them", enacted by Presidential Decree 

of 23.03.2021 № 111. 

 

https://mepr.gov.ua/news/39217.html


The procedure clearly defines a number of measures for forest conservation. It includes rules for 

the protection of forests from fires, illegal logging, damage, weakening and other harmful 

effects, protection from pests and diseases. The document is mandatory for all forest users. 

 

The resolution provides: 

 

 Rights and responsibilities of forest protection. Currently in Ukraine there are no clear 

rules for forest protection, which would apply to all forest users 

 Rules of protection and protection of forests from fires. These include both precautionary 

and rapid response measures 

 Rules for keeping records of forest fires. We have established uniform forms for 

reporting fires. 

 

“Previously, Ukrainian legislation did not prescribe clear requirements for the protection and 

conservation of forests, fire prevention measures of the forest fund, monitoring the condition of 

forests and timely detection of pests and diseases in the forest. This could lead to forest 

degradation and large fires. From now on, all forest users will use only these rules in their work 

with uniform requirements for the protection and preservation of forests to preserve them in the 

event of a climate crisis, "commented Minister Ruslan Strelets. 

 

The adoption of this document also makes it possible to apply modern methods and means of 

extinguishing forest fires and provides for mandatory training of forest guards and forest 

firefighting managers. 

Source: https://mepr.gov.ua/news/39217.html 
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