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• Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування 
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ПРОГРАМА 
 

НАЦІОНАЛЬНОГО КРУГЛОГО СТОЛУ І  
З РОЗРОБЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ  

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЛАНДШАФТНИМИ ПОЖЕЖАМИ ТА ПЛАНУ ДІЙ 
 

1 грудня 2020 р. 
 

Національний круглий стіл проводитиметься в режимі онлайн, із використанням веб-додатку 
Zoom.  
Посилання для приєднання до засідання: 
https://zoom.us/j/5509565277?pwd=YzAxaUxxeXZVRi9rVWY5UVJRd0F5dz09#success  
 
Контактна особа – Олександр Сошенський, т. 0961704356, email: 
soshenskyi@nubip.edu.ua  
 
Початок о 10:00. 
 
 

10:00 – 10:20 Привітання учасників. Мета і задачі круглого столу 
  
Богдан Боруховський, Перший заступник Міністра захисту довкілля 
та природокористування України 
Олег Бондаренко, Голова комітету з питань екологічної політики та 
природокористування  
Ігор Петрашко, Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України 
Василь Кузьович, голова Державного агентства лісових ресурсів 
України 
Микола Чечоткін, голова Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій 
Йоганн Георг Голдаммер, керівник Глобального центру моніторингу 
пожеж, Фрайбург, Німеччина 
 
 

10:20 – 11:00 
 
10:20 – 10:40 

Частина I. Вступні презентації 
 
Сучасний стан управління пожежами в природних ландшафтах світу та 
досвід розробки національних лісопожежних стратегій  
 
Йоганн Георг Голдаммер, директор Центру глобального моніторингу 
пожеж (GFMC), Фрайбург, Німеччина 
 

10:40 – 11:00 Презентація результатів опитування, щодо діючої системи охорони 
природних ландшафтів від пожеж та рекомендацій із її удосконалення  
 
Сергій Зібцев, Національний університет біоресурсів і 
природокористування України, Регіональний Східноєвропейський 
центр моніторингу пожеж (REEFMC) 
 
 
 
 
 

https://zoom.us/j/5509565277?pwd=YzAxaUxxeXZVRi9rVWY5UVJRd0F5dz09#success
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11:00 –12:45 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
11:00 – 11:10 
11:10 – 11:20 
11:20 – 11:30 
11:30 – 11:40 

 
11:40 – 11:50 
11:50 – 12:00 
12:00 – 12:10 
12:10 – 12:20 
12:20 – 12:50 

 
 

12:40 – 12:50 
 

Частина ІІ. Виступ учасників Національного круглого столу. 
Представлення локальних та національних проблем у системі 
охорони природних територій від пожеж та шляхи їх вирішення 
 
Частина ІІ передбачає обговорення законодавчих, організаційних та 
інших заходів, які необхідно вжити на національному рівні для 
вирішення проблеми великих пожеж у природних ландшафтах, в тому 
числі: 

• для забезпечення безпеки населених пунктів поблизу лісів;  

• зменшення негативних наслідків пожеж на якість повітря та 
здоров’я населення;  

• збереження особливо-цінних природних ландшафтів 
(природно-заповідний фонд); 

• покращення планування та міжвідомчої взаємодії;  

• розробка методів управління лісами, які передбачають 
підвищення їх пожежостійкості та зниження ризиків 
виникнення пожеж. 
 

Регламент: кожному виступаючому надається до 5 хв на доповідь для 
висвітлення основних проблем та пропозицій щодо їх вирішення та до 
5 хв на дискусію за результатами доповіді.  
 
представник Державного агентства лісових ресурсів України 
представник Державної служби з надзвичайних ситуацій України 
представник Українського гідрометеорологічного центру 
представник Львівського державного університету безпеки 
життєдіяльності  
представник Міжнародної асоціації цивільного захисту України 
Голова Товариства лісівників України, Ю.М. Марчук  
Аграрне Радіо, Олександр Журавель, фермер  
представники місцевих органів влади (ОТГ) 
інші учасники 
 

  
Обговорення  
 

12:50 – 13:00 Підведення підсумків, оголошення рішення Національного круглого 
столу, формування переліку рекомендацій щодо удосконалення діючої 
системи охорони природних територій від пожеж та розробки 
Державної стратегії управління ландшафтними пожежами. 
Йоганн Георг Голдаммер, Сергій Зібцев, Богдан Боруховський  
 
Закінчення круглого столу 
 

 
 
  
 
 


