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Запись круглого стола будет размещена по этой же ссылке немного позднее. М.П.
1 грудня 2020 року в онлайн режимі під головуванням Першого заступника Міністра захисту довкілля
та природних ресурсів України Богдана Боруховського відбувся Національний круглий стіл
присвячений розробці Державної стратегії та Плану дій з удосконалення національної
системи управління ландшафтними пожежами в Україні. Захід організовано Міністерством
захисту довкілля та природних ресурсів України, Комітетом Верховної Ради України з питань
екологічної політики та природокористування, Центром глобального моніторингу пожеж
(GFMC, Фрайбург Німеччина), Регіональним Східноєвропейським центром моніторингу пожеж
(REEFMC) та Національним університетом біоресурсів і природокористування України.
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Рис. 1. БОГДАН БОРУХОВСЬКИЙ, Перший заступник Міністра захисту довкіллята природних
ресурсів України

Рис. 2. Учасники Національного круглого столу
Національний круглий стіл проходив у форматі доповідей та обговорень. У заході прийняли участь 44
представники ключових відомств, підприємств та організацій, діяльність яких пов’язана з охороною
природних ландшафтів від пожеж та їх гасінням з усієї України, серед яких Комітет Верховної Ради
України з питань екологічної політики та природокористування, Міністерство захисту довкілля та
природних ресурсів України, Центр глобального моніторингу пожеж (GFMC, Німеччина), Національний
університет біоресурсів і природокористування України, Регіональний східноєвропейський центр
моніторингу пожеж (REEFMC), Державне агентство лісових ресурсів України, Державна служба з
надзвичайних ситуацій України, Міжнародна асоціація цивільного захисту України, Товариство
лісівників України, Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства,
Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник, Аграрне Радіо, FSC Україна,
Харківська обласна рада, центральні та місцеві органи влади, громадські організації, а також інші
відомства, організації та підприємства.
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Рис. 3. ОЛЕГ БОНДАРЕНКО, Голова Комітету Верховної Ради України з питань
екологічноїполітики та природокористування
Робоча група з розробки проекту Державної стратегії національної системи управління
ландшафтними пожежами, що працює під егідою Міністерства захисту довкілля та природних
ресурсів України та Центру глобального моніторингу пожеж (GFMC) за активної участі Регіонального
Східноєвропейського центру моніторингу пожеж провела перший раунд консультацій із зацікавленими
сторонами та представила попередні висновки та рекомендації основані на результатах
всеукраїнського опитування постійних лісокористувачів та інших відомств, організацій та підприємств
діяльність яких пов’язана з охороною природних ландшафтів від пожеж та їх гасінням.

Рис. 4. ЙОГАНН ГЕОРГ ГОЛДАММЕР, керівник Центру глобального моніторингупожеж, (м.
Фрайбург, Німеччина)
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Рис. 5. СЕРГІЙ ЗІБЦЕВ, проф. кафедри лісівництва ННІ ЛіСПГ НУБіП України,керівник
Регіонального Східноєвропейського центру моніторингу пожеж
Основна мета опитування – залучення широкого кола зацікавлених сторін (сільське та міське
населення, фермери, лісогосподарські підприємства, Державна служба з надзвичайних ситуацій
України, військові, поліція, медицина, служба контролю якості повітря та ін.) до спільного обговорення
проблеми та обміну інформацією. Спільне обговорення допоможе системно оцінити всі чинники, які
визначають ефективність системи охорони ландшафтів від пожеж та виявити основні недоліки для
безпеки населення та довкілля (основні причини пожеж, джерела займання, пожежні режими,
соціально-економічний вплив, динаміка змін землекористування). За результатами спільного
обговорення проблеми пожеж, із залученням іноземних фахівців, будуть розроблені рекомендації
щодо удосконалення діючої системи охорони природних ландшафтів від пожеж, зменшення
негативних наслідків пожеж.

Рис. 6. ВОЛОДИМИР ДЕМЧУК, Директор Департаменту реагування нанадзвичайні ситуації,
ДСНС України
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Рис. 7. ЮРІЙ БОЛОХОВЕЦЬ, Заступник Голови Державного агентствалісових ресурсів України

Рис. 8. ЮРІЙ МАРЧУК, завідувач кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекціїННІ ЛіСПГ
НУБіП України, Голова Товариства лісівників України

Рис. 9. ПАВЛО КРАВЕЦЬ, доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджментуННІ ЛіСПГ
НУБіП України, директор Національного представництва FSC в Україні
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Рис. 10. ОЛЕКСАНДР ЖУРАВЕЛЬ, Аграрне Радіо, фермер
За результатами Національного круглого столу, усі зауваження, рекомендації та побажання учасників
в подальшому буде опрацьовано та внесено до проєкту Державної стратегії національної системи
управління ландшафтними пожежами в Україні.

Програма Національного круглого столу: sites/default/files/u184/agenda_nrt_27.11.20_v7_ukr.pdf
(http://sites/default/files/u184/agenda_nrt_27.11.20_v7_ukr.pdf)
Концепція Національного круглого столу: sites/default/files
/u184/koncepciya_ks_pozhezhi_01-12-20_fin_ukr-3.pdf (http://sites/default/files
/u184/koncepciya_ks_pozhezhi_01-12-20_fin_ukr-3.pdf)

1 грудня 2020 року в онлайн режимі під головуванням Першого заступника Міністра захисту
довкілля та природних ресурсів України Богдана Боруховського відбувся Національний
круглий стіл присвячений розробці Державної стратегії та Плану дій з удосконалення
національної системи управління ландшафтними пожежами в Україні. Захід організовано
Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, Комітетом Верховної Ради
України з питань екологічної політики та природокористування, Центром глобального
моніторингу пожеж (GFMC, Фрайбург Німеччина), Регіональним Східноєвропейським центром
моніторингу пожеж (REEFMC) та Національним університетом біоресурсів і
природокористування України. Рис. 1. БОГДАН БОРУХОВСЬКИЙ, Перший заступник Міністра
захисту довкілля та природних ресурсів України Рис. 2. Учасники Національного круглого
столу Національний круглий стіл проходив у форматі доповідей та обговорень. У заході
прийняли участь 44 представники ключових відомств, підприємств та організацій, діяльність
яких пов’язана з охороною природних ландшафтів від пожеж та їх гасінням з усієї України,
серед яких Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики та
природокористування, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Центр
глобального моніторингу пожеж (GFMC, Німеччина), Національний університет біоресурсів і
природокористування України, Регіональний східноєвропейський центр моніторингу пожеж
(REEFMC), Державне агентство лісових ресурсів України, Державна служба з надзвичайних
ситуацій України, Міжнародна асоціація цивільного захисту України, Товариство лісівників
України, Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства,
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Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник, Аграрне Радіо, FSC Україна,
Харківська обласна рада, центральні та місцеві органи влади, громадські організації, а також
інші відомства, організації та підприємства. Рис. 3. ОЛЕГ БОНДАРЕНКО, Голова Комітету
Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування Робоча група з
розробки проекту Державної стратегії національної системи управління ландшафтними
пожежами, що працює під егідою Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України
та Центру глобального моніторингу пожеж (GFMC) за активної участі Регіонального
Східноєвропейського центру моніторингу пожеж провела перший раунд консультацій із
зацікавленими сторонами та представила попередні висновки та рекомендації основані на
результатах всеукраїнського опитування постійних лісокористувачів та інших відомств,
організацій та підприємств діяльність яких пов’язана з охороною природних ландшафтів від
пожеж та їх гасінням. Рис. 4. ЙОГАНН ГЕОРГ ГОЛДАММЕР, керівник Центру глобального
моніторингу пожеж, (м. Фрайбург, Німеччина) Рис. 5. СЕРГІЙ ЗІБЦЕВ, проф. кафедри
лісівництва ННІ ЛіСПГ НУБіП України, керівник Регіонального Східноєвропейського центру
моніторингу пожеж Основна мета опитування – залучення широкого кола зацікавлених сторін
(сільське та міське населення, фермери, лісогосподарські підприємства, Державна служба з
надзвичайних ситуацій України, військові, поліція, медицина, служба контролю якості повітря
та ін.) до спільного обговорення проблеми та обміну інформацією. Спільне обговорення
допоможе системно оцінити всі чинники, які визначають ефективність системи охорони
ландшафтів від пожеж та виявити основні недоліки для безпеки населення та довкілля
(основні причини пожеж, джерела займання, пожежні режими, соціально-економічний вплив,
динаміка змін землекористування). За результатами спільного обговорення проблеми пожеж,
із залученням іноземних фахівців, будуть розроблені рекомендації щодо удосконалення діючої
системи охорони природних ландшафтів від пожеж, зменшення негативних наслідків пожеж.
Рис. 6. ВОЛОДИМИР ДЕМЧУК, Директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації,
ДСНС України Рис. 7. ЮРІЙ БОЛОХОВЕЦЬ, Заступник Голови Державного агентства лісових
ресурсів України Рис. 8. ЮРІЙ МАРЧУК, завідувач кафедри ботаніки, дендрології та лісової
селекції ННІ ЛіСПГ НУБіП України, Голова Товариства лісівників України Рис. 9. ПАВЛО
КРАВЕЦЬ, доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту ННІ ЛіСПГ НУБіП України,
директор Національного представництва FSC в Україні Рис. 10. ОЛЕКСАНДР ЖУРАВЕЛЬ,
Аграрне Радіо, фермер За результатами Національного круглого столу, усі зауваження,
рекомендації та побажання учасників в подальшому буде опрацьовано та внесено до проєкту
Державної стратегії національної системи управління ландшафтними пожежами в Україні.
Програма Національного круглого столу: sites/default/files/u184/agenda_nrt_27.11.20_v7_ukr.pdf
Концепція Національного круглого столу: sites/default/files
/u184/koncepciya_ks_pozhezhi_01-12-20_fin_ukr-3.pdf Підготовлено: Регіональним
Східноєвропейським центром моніторингу пожеж
nubip.edu.ua, 1 грудня 2020 року (https://nubip.edu.ua/node/84382)

Статті (https://www.openforest.org.ua/section/pressa/)
Україна (https://www.openforest.org.ua/region/ukraine/)
Лісове
господарство (https://www.openforest.org.ua/category/forestry/)
пожежі (https://www.openforest.org.ua/tag/271/)

Щоб відправити коментар вам необхідно авторизуватись (https://www.openforest.org.ua/wp-login.php?redirect_to=https
%3A%2F%2Fwww.openforest.org.ua%2F153272%2F).
Увійти через:
(https://www.openforest.org.ua/wp-login.php?action=wordpress_social_authenticate&mode=login&
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(https://secure.wayforpay.com/payment

/openforest)

02.12 Sodra разработала линейку биопродуктов под торговой маркой Liquid Forest (https://wood.openforest.org.ua

/11451/)
02.12 Финляндия: в 2019 году было потреблено около 40 млн тонн сухого вещества древесины

(https://wood.openforest.org.ua/11447/)
02.12 Лесные компании получают место в системе отслеживания древесины (https://wood.openforest.org.ua/11445/)
01.12 Нехватка контейнеров бросает вызов быстрорастущим железнодорожным перевозкам между Китаем и

Европой (https://wood.openforest.org.ua/11438/)
01.12 Hanse Haus намерен построить еще один завод с 2022 года (https://wood.openforest.org.ua/11435/)

Ім'я користувача

Пароль

Запам'ятати мене
Log In
Зареєструватися (https://www.openforest.org.ua/wp-login.php?action=register)
Втратили пароль (https://www.openforest.org.ua/wp-login.php?action=lostpassword)
Увійти через:
(https://www.openforest.org.ua/wp-login.php?action=wordpress_social_authenticate&mode=login&
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Branch (02.12 в 15:34) → "Поганий дзвіночок. (https://www.openforest.org.ua/153275#comment-21440)
popkov (02.12 в 15:24) → "Для repair les 1. Откуда Вы узнали, что речь о… (https://www.openforest.org.ua
/153255#comment-21439)
repair les (02.12 в 14:18) → "Предпологаю, что правила торгов подобны правилам продажи дорогих
сортиментов… (https://www.openforest.org.ua/153255#comment-21438)
repair les (01.12 в 10:00) → "Конечно проведённое заседание было полезным, однако режим
видеоконференции не даёт … (https://www.openforest.org.ua/153179#comment-21437)
repair les (30.11 в 15:10) → "В молодости, работая в лесоустройстве, имел случаи общаться с людьми …
(https://www.openforest.org.ua/153046#comment-21436)
Firman_ua (29.11 в 8:36) → "Прекрасно рубка законна, а виконавці втекли від журналістів, мабуть всі…
(https://www.openforest.org.ua/153064#comment-21435)
Ігор Алексіюк (28.11 в 16:06) → "27.11.2020. Брав участь у відкритому засіданні Громадської ради Держлісагентства
України.… (https://www.openforest.org.ua/151790#comment-21434)
Ігор Алексіюк (28.11 в 16:05) → "SMALLFOREST ШВИДКИЙ СТАРТ http://www.lisovporyadnyk.org.ua/small...
/smallforest-start/ (https://www.openforest.org.ua/151790#comment-21433)
popkov (28.11 в 13:30) → "Конечно, "дуже їй сподобалося" и не только ей...Лесники сами виноваты...…
(https://www.openforest.org.ua/152981#comment-21432)
fagus (27.11 в 22:23) → "Ющенко до Кузьовича привела Крисюк в рекламних цілях. Дуже їй…
(https://www.openforest.org.ua/152981#comment-21431)
Переглянути всі коментарі → (https://www.openforest.org.ua/all-comments/)

Відкритий ліс
Група Facebook · 1 928 учасників
Відвідати групу
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02.12.2020, 14:57

Національний круглий стіл щодо розробки Державної стратегії та П...

10 von 12

https://www.openforest.org.ua/153272/

(http://online.fliphtml5.com/wtivq/xkfi/)

(http://www.ekoinform.com.ua/)

(http://www.ekoinform.com.ua
/index.php?option=com_content&view=article&id=74&
Itemid=62&lang=uk)

Обласні управління

Онлайн веб-камери

Сесії

02.12.2020, 14:57

Національний круглий стіл щодо розробки Державної стратегії та П...

11 von 12

Сесії:

https://www.openforest.org.ua/153272/

152 603

168 Користувачів Онлайн (https://www.openforest.org.ua/useronline)
Користувачі: Branch, repair les, Микола Ковальчук, 158 Гостей, 7 Ботів

Пошук …

27/11/2020 Василь Кузьович запросив Віктора Ющенка взяти участь у відновленні лісів Луганщини
(https://www.openforest.org.ua/152981) 828 перегл.
26/11/2020 На колегії Держлісагентства розглянули підсумки фінансово-господарської діяльності за 9 місяців
(https://www.openforest.org.ua/152896) 732 перегл.
30/11/2020 Відлуння відкритого засідання Громадської ради при Держлісагенстві (https://www.openforest.org.ua/153179)
576 перегл.
26/11/2020 Старі корупційні схеми діють з дозволу Президента України? (https://www.openforest.org.ua/152887) 565
перегл.
30/11/2020 Молодий керівник заряджає невтомною працею (https://www.openforest.org.ua/153167) 531 перегл.

24/11/2020 Дуб по 45 тыс. за куб. Мы уже в Европе? Закарпатье – продолжение. (https://www.openforest.org.ua
/152762/) 3 коментарів.
02/12/2020 Что это? Прорыв в будущее? Пиар при плохой игре? Карикатура на систему продажи древесины в Турции?
(https://www.openforest.org.ua/153255/) 2 коментарів.
21/11/2020 На Житомирщині лісгосп без торгів придбав пікап преміум-класу (https://www.openforest.org.ua/152528/) 2
коментарів.
27/11/2020 Василь Кузьович запросив Віктора Ющенка взяти участь у відновленні лісів Луганщини
(https://www.openforest.org.ua/152981/) 2 коментарів.
26/11/2020 Старі корупційні схеми діють з дозволу Президента України? (https://www.openforest.org.ua/152887/) 1
коментарів.
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