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Міндовкілля пропонує нові підходи до управління ландшафтними 

пожежами 
 

17 Червня 2021 

 

 

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 (Німеччина) підготували проєкт Державної стратегії 

національної системи управління ландшафтними пожежами на 2021-2035 роки. 

Документ вже розміщений на нашому сайті: https://bit.ly/3gw6zZv 

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

поширення пожеж; 

- покращення системи прогнозування та попередження про ризики виникнення 

ландшафтних пожеж. 

Просимо ознайомитися з проєктом документа. Будемо вдячні за надання зауважень та 

пропозицій 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. 

Попереду два місяці літа, які за прогнозом Укргідрометцентром будуть спекотні, тому 

Міндовкілля, аби не допустити масштабних ландшафтних пожеж, пропонує 

найближчим часом на позачерговому засіданні Державної комісії ТЕБ НС розглянути і 

прийняти низку заходів. Серед них: 

- застосування методів дистанційного зондування землі для виявлення ділянок з 

високим ризиком виникнення пожеж; 

- повна мобілізація всіх можливих сил та засобів для посиленого патрулювання у 

спекотні та вітряні дні; 

- регулярні перевірки виконання землекористувачами протипожежних заходів. 

 

Unofficial translation: 

 

Ministry of Environment Proposes New Approaches to Manage Landscape 

Fires 
 

17 June 2021 

 

Natural landscapes - forests, protected areas, 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 the Environment and the Global 

Fire Monitoring Center (Germany) have prepared a draft State Strategy for the National 

Landscape Fire Management System for 2021-2035. 

 

The document is already posted on our website: https://bit.ly/3gw6zZv 

 

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 actions 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; 
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- development of a map of fire risks for all of Ukraine, the probability of occurrence and 

spread of fires; 

- improving the system of forecasting and warning about the risks of landscape fires. 

 

Please read the draft document. We will be grateful for comments and suggestions until July 16, 

2021 to the postal address of the Ministry of Environment: 03035, Kyiv, st. Metropolitan Vasyl 

Lypkivsky, 35 

 

and to the e-mail address: borsuk.a@mepr.gov.ua . 

 

There are two months of summer ahead, which Ukrhydromettsentr predicts will be hot, so the 

Ministry of Environment, in order to prevent large-scale landscape fires, proposes to consider 

and take a number of measures at an extraordinary meeting of the TEB State Commission in the 

near future. Including: 

 

- application of remote sensing methods to identify areas with a high risk of fire; 

- full mobilization of all possible forces and means for enhanced patrol on hot and windy 

days; 

- regular inspections of fire safety measures by land users. 

 

 

************************************************* 
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Повідомлення про проведення електронних консультацій проєкту 

Державної стратегії національної системи управління ландшафтними 

пожежами на 2021-2035 роки 
 

17 Червня 2021 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ 

КОНСУЛЬТАЦІЙ проєкту Державної стратегії національної системи управління 

ландшафтними пожежами на 2021-2035 роки 

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України оголошує про 

опублікування проєкту Державної стратегії національної системи управління 

ландшафтними пожежами на 2021-2035 роки на офіційному веб-сайті Міністерства 

захисту довкілля та природних ресурсів України мережі Інтернет – https://mepr.gov.ua, 

у підрозділі  «Консультації з громадськістю», розділу «Громадянам». 

Назва органу виконавчої влади, що розробив акт: Міністерство захисту довкілля та 

природних ресурсів України 
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Назва проекту: Державна стратегія національної системи управління ландшафтними 

пожежами на 2021-2035 роки. 

Дія стратегії поширюватиметься на: центральні органи виконавчої влади, відомства, 

установи та організацій задіяні в сфері боротьби з лісовими та іншими природними 

пожежами, населення, яке може постраждати від лісових та інших ландшафтних 

пожеж. 

Можливі наслідки впровадження Стратегії: мінімізація ризиків від пожеж в природних 

ландшафтах, ефективне використання ресурсів держави, управлінських інструментів, 

адаптація діючої системи охорони природних ландшафтів від пожеж до нових умов, 

які посилюють ризики виникнення великих пожеж, визначення переліку 

відповідальних відомств, установ та організацій, їх функцій та повноважень, а також 

створення ефективних механізмів міжвідомчої координації та взаємодії з метою 

попередження та гасіння ландшафтних пожеж. 

Пропозиції та зауваження до проєкту Державної стратегії національної системи 

управління ландшафтними пожежами на 2021-2035 роки подаються у письмовій формі 

на електронну адресу: borsuk.a@mepr.gov.ua 

Консультації по проєкту Державної стратегії національної системи управління 

ландшафтними пожежами на 2021-2035 можна отримати за телефоном (044) 206-31-26. 

Відповідальна особа: Борсук Анатолій Анатолійович 

Зауваження та пропозиції до проєкту Державної стратегії національної системи 

управління ландшафтними пожежами на 2021-2035 роки приймаються протягом місяця 

з дня оприлюднення за вищевказаною електронною адресою. 

Звіт про результати електронних консультацій з громадськістю буде опубліковано 

шляхом оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті, https://mepr.gov.ua, у підрозділі 

 «Консультації з громадськістю», розділу «Громадянам» не пізніше ніж через два тижні 

після прийняття рішень за результатами обговорення. 

Додаток: 

Проєкт Державної стратегії національної системи управління ландшафтними 

пожежами на 2021-2035 роки.doc (159 Кб) 

 

Unofficial translation: 

Notification on electronic consultations of the draft State Strategy of the 

National Landscape Fire Management System for 2021-2035 

17 June 2021 

NOTIFICATION ON ELECTRONIC CONSULTATIONS of the draft State 

Strategy for the National Landscape Fire Management System for 2021-2035 
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The Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine announces the 

publication of the draft State Strategy of the National Landscape Fire Management System for 

2021-2035 on the official website of the Ministry of Environmental Protection and Natural 

Resources of Ukraine on the Internet - https://mepr.gov.ua, in the section "Public Consultations", 

section "Citizens". 

Name of the executive body that developed the act: Ministry of Environmental Protection and 

Natural Resources of Ukraine 

Project Title: State Strategy of the National Landscape Fire Management System for 2021-2035. 

The strategy will apply to: central executive bodies, departments, institutions and organizations 

involved in the fight against forest and other natural fires, a population that can suffer from 

forest and other landscape fires. 

Possible consequences of the Strategy implementation: minimization of risks from fires in 

natural landscapes, effective use of state resources, management tools, adaptation of the current 

system of protection of natural landscapes from fires to new conditions that increase the risks of 

large fires, determine the list of responsible agencies, institutions and organizations, their 

functions and powers, as well as the creation of effective mechanisms for inter-departmental 

coordination and interaction in order to prevent and extinguish landscape fires. 

Proposals and comments to the draft State Strategy of the National Landscape Fire Management 

System for 2021-2035 are submitted in writing to the e-mail address: borsuk.a@mepr.gov.ua 

Consultations on the draft State Strategy of the National Landscape Fire Management System 

for 2021-2035 can be obtained by phone (044) 206-31-26. 

Responsible person: Borsuk Anatoliy Anatoliiovych 

Comments and proposals to the draft State Strategy of the National Landscape Fire Management 

System for 2021-2035 are accepted within a month from the date of publication at the above 

email address. 

The report on the results of electronic public consultations will be published by publishing on its 

official website, https://mepr.gov.ua, in the section "Public Consultations", section "Citizens" no 

later than two weeks after the decision-making on the results of the discussion. 

Attachment: 

Draft State Strategy of the National Landscape Fire Management System for 2021-2035.doc 

(159 Kb) 
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