
 
 
Міндовкілля пропонує нові підходи до захисту від ландшафтних пожеж 

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України 
опубліковано 17 червня 2021 року о 16:28 

 

Природні ландшафти - ліси, заповідні території, водно-болотні угіддя важливі для 
стабільності держави на всіх рівнях, особливо в умовах зміни клімату. Аби зберегти цінні 
природні території та захистити їх від ландшафтних пожеж Міндовкілля та Центр 
Глобального моніторингу пожеж (Німечинна) підготували проект Державної стратегії 
національної системи управління ландшафтними пожежами на 2021-2035 роки. 

Головними аспектами стратегії управління ландшафтними пожежами є: 

 координація та єдина політика в сфері управління ландшафтними пожежами на 
рівні держави; 

 запровадження національної міжвідомчої системи управління гасінням 
ландшафтних пожеж, з єдиними протоколами та інструкціями для спільних дій 
всіх залучених підрозділів;  
створення по всій Україні спеціалізованих підрозділів по гасінню ландшафтних 
пожеж; 

 розробка національних та регіональних планів управління ландшафтними 
пожежами. Вони міститимуть заходи з попередження та формування стійких до 
пожеж ландшафтів;  
запровадження системного управління горючими матеріалами для зменшення їх 
кількості - проведення профілактичних контрольованих палів у місцях з 
найбільшим ризиком виникнення та розвитку пожеж; 

 розробка для всієї України карти пожежних ризиків, ймовірності виникнення та 
поширення пожеж; 

 покращення системи прогнозування та попередження про ризики виникнення 
ландшафтних пожеж. 

Міндовкілля пропонує ознайомитись з проектом документа та надати зауваження та 
пропозиції до 16 липня 2021 року на поштову адресу Міндовкілля: 03035, м. Київ, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35 та на електронну адресу: borsuk.a@mepr.gov.ua. 
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The Ministry of Environment offers new approaches to protection against 
landscape fires 

Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine 
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Natural landscapes - forests, protected areas and wetlands are important for the stability of the 
state at all levels, especially in conditions of climate change. In order to preserve valuable 
natural areas and protect them from landscape fires, the Ministry of Environment and the Center 
for Global Fire Monitoring (Germany) have prepared a draft State Strategy for the National 
Landscape Fire Management System for 2021-2035. 
 
The main aspects of the landscape fire management strategy are: 
 

 Coordination and unified policy in the field of landscape fire management at the state 
level;  

 Introduction of a national interdepartmental management system for extinguishing 
landscape fires, with common protocols and instructions for joint action of all involved 
units; 

 Creation of specialized units for extinguishing landscape fires throughout Ukraine; 
 Development of national and regional landscape fire management plans. They will 

include measures to prevent and create fire-resistant landscapes; 
 Introduction of systematic management of combustible materials to reduce their number 

- conducting preventive controlled piles in areas with the highest risk of fires; 
 Development of a map of fire risks, probabilities of occurrence and spread of fires for the 

whole of Ukraine; 
 Improving the system of forecasting and warning about the risks of landscape fires. 

 
The Ministry of Environment offers to get acquainted with the draft document and provide 
comments and suggestions by 16 July 2021 to the postal address of the Ministry of 
Environment: 03035, Kyiv, st. Metropolitan Vasyl Lypkivskyi, 35 and to the e-mail address: 
borsuk.a@mepr.gov.ua. 
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