
https://menr.gov.ua/news/35535.html 

 

 
Міністерство розробить Державну стратегію управління лісами на 15 

років - Роман Абрамовський під час робочої поїздки на Житомирщину 
9 Липня 2020, 18:51 

Новини Діяльність міністра  

На запрошення Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та 

природокористування та Комітету з питань правоохоронної діяльності Міністр захисту 

довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський взяв участь у засіданні 

Робочої групи щодо причин виникнення лісових пожеж і запобігання їм у 

майбутньому, що відбулась у Житомирської області. 

Міністр заслухав доповіді про проблеми, що виникають у роботі лісових господарств, і 

повідомив, що Міністерство проведе консультації з фахівцями та експертами, за 

результатами яких буде розроблено проєкт Державної стратегії управління лісами до 

2035 року. 

«Необхідно розробити стратегію на наступні 15 років та визначити головні пріоритети 

розвитку лісового господарства, лісокористування, лісовідтворення, шляхи 

фінансування заходів із лісовпорядкування, охорони лісів, запобігання та ліквідаціі ̈

наслідків лісових пожеж», - наголосив Роман Абрамовський.  

Складовою цієї стратегії буде розробка та впровадження Національної системи захисту 

природних ландшафтів від пожеж.   

У рамках поіӟдки Міністр оглянув території, де в квітні цього року відбулись лісові 

пожежі, зокрема найбільш постраждалі Овруцькии ̆та Народицький раио̆ни. 

Роман Абрамовський передав трьом лісгоспам, а саме: ДП «Народицьке СЛГ», ДП 

«Білокоровицьке ЛГ», ДП «Лугинське ЛГ», протипожежну техніку загальною вартістю 

10,7 млн грн, кошти на закупівлю якої були виділені Урядом у квітні цього року.  

«Уряд і Міністерство стурбовані ситуацією з пожежною безпекою в українських лісах. 

Ми розуміємо, що це результат тривалого недофінансування, відсутність комплексного 

облаштування галузі, в тому числі спеціальної та важкої техніки. Звісно, щоб 

мінімізувати лісові пожежі, потрібно не тільки матеріально-технічне обладнання, а и ̆

виконання протипожежних заходів, що має також бути внормовано. Мені дуже 

приємно передати цю техніку українським лісівникам. Хочу, щоб вона слугувала на 

благо лісовій галузі», - зазначив Міністр. 

Нагадаємо, площа пожеж у Житомирській області Овруцького району сягнула близько 

50 тис. га. Постраждало близько десятка сіл. Найбільше – Личмани та Магдан. Уряд 

виділив з резервного фонду держбюджету 11,2 млн грн на ліквідацію наслідків, 

зокрема придбання житла сім’ям, будинки яких були знищені пожежею. Ще 45,3 млн 

грн – на ліквідацію надзвичайної ситуації. 
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Unofficial translation 

Ministry to develop State Forest Management Strategy for 15 years - 

Roman Abramovsky during a working trip to Zhytomyr Region 
 

9 July 2020, 18:51 

 

News Activities of the Minister 

 

At the invitation of the Verkhovna Rada Committee on Environmental Policy and Nature 

Management and the Law Enforcement Committee, the Minister of Environmental Protection 

and Natural Resources of Ukraine Roman Abramovsky took part in a meeting of the Working 

Group on Forest Causes and Prevention in the Future in Zhytomyr Oblast. 

 

The Minister heard reports on the problems arising in the work of forestry and said that the 

Ministry will hold consultations with experts and experts, as a result of which a draft State 

Strategy for Forest Management until 2035 will be developed. 

 

"It is necessary to develop a strategy for the next 15 years and identify the main priorities for 

forestry development, forest use, reforestation, ways to finance forest management, forest 

protection, prevention and elimination of forest fires," said Roman Abramovsky. 

 



Part of this strategy will be the development and implementation of the National System 

for Protection of Natural Landscapes from Fire. 

 

During the visit, the Minister inspected the areas where forest fires took place in April this 

year, in particular the most affected Ovruch and Narodytsky districts. 

 

Roman Abramovsky handed over fire-fighting equipment worth UAH 10.7 million to three 

forestries, namely Narodytske SLG, Bilokorovytske LH, and Luhynske LH, for which funds 

were allocated by the Government in April this year. 

 

"The government and the Ministry are concerned about the situation with fire safety in 

Ukrainian forests. We understand that this is the result of long-term underfunding, lack of 

comprehensive equipment in the industry, including special and heavy equipment. Of course, 

to minimize forest fires, not only material and technical equipment is required, but also the 

implementation of fire-fighting measures, which should also be standardized. I am very 

pleased to hand over this technique to Ukrainian foresters. I want it to serve the benefit of the 

forest industry, "said the Minister. 

 

We will remind the area of fires in the Zhytomyr region of the Ovruch area reached about 50 

thousand hectares. About a dozen villages were affected. The biggest ones are Lychmany and 

Magdan. The government has allocated UAH 11.2 million from the reserve fund of the state 

budget to eliminate the consequences, including the purchase of housing for families whose 

houses were destroyed by fire. Another UAH 45.3 million is for liquidation of the 

emergency. 

 


