
 
 

 

Kyiv, Ukraine, 26 October 2017 

   

Statement  

of the National Round Table  

 

Fires in the Natural and Cultural Landscapes of Ukraine: 

Towards the Development of a National Fire Management Policy 

 

On 26 October 2017, the National Round Table “Fires in the Natural and Cultural Landscapes 

of Ukraine: Towards the Development of a National Fire Management Policy” was held at the 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. The Global Fire 

Monitoring Center (GFMC) and Regional Eastern European Fire Monitoring Center 

(REEFMC) organized the Round Table with the financial support of the Council of Europe’s 

Major Hazards Agreement (EUR-OPA). Representatives of the Verkhovna Rada of Ukraine, 

Cabinet of Ministers of Ukraine, Ministry of Agrarian Policy and Food, Ministry of Ecology 

and Natural Resources, Ministry of Internal Affairs, State Agency of Forest Resources, State 

Space Agency, State Service on Emergencies, State Statistics Service, other central executive 

bodies, enterprises and organizations, foreign observers participated in the Round Table.  

The current state of the problem of vegetation fires in agricultural, other lands and 

forests of Ukraine was thoroughly presented to the participants in keynote speeches and during 

discussions. Significant damage to the environment, soil and biodiversity and enormous threats 

for health and safety and people's lives, their property, especially rural residents living in fire 

hazardous areas were largest concern of the participants. The participants of the Round Table 

underlined the lack of effective mechanisms to bring to justice peoples who ignite fires and low 

level of fines, low level of identification offenders and lack of funding for fire prevention, first 

of all in the Southern and Eastern regions of the country.  

Given the significant of risks nationwide and in regional scale of massive fires on 

agricultural and other categories of lands and in forests of Ukraine as well as the significance 

of the problem at global scale (in 2017 extremely large and severe forest fires have recently 

occurred in the United States, Chile, Portugal, Spain), considering also negative consequences 

for the environment and public, the participants of the Round Table declared next:  

 

1. Ukraine is experiencing serious impacts of climate change that already has led to an 

extension of the duration of fire season (up to yearlong in the South of the country) and the 

frequency of recurrence of periods of extreme fire danger that determine high risk of 

uncontrollable large fires. 

2. Significant land-use changes are ongoing in Ukraine: More than half of all lands 

become private during last two decades, but the owners, especially small landowners, remain 

at an insignificant level of capacities and lack of support to protect their lands from fires. Lack 

of operational costs, e.g. by subsidies, push farmers to burn agriculture residues instead of 

plowing – meanwhile a widespread practice in Ukraine.  

3. Fires on agricultural and other lands in Ukraine have become a regular event that 

occurs on most of plain part of Ukraine and during the entire fire hazard season. The annual 



amount of agricultural fires in Ukraine ranges between 20 000 and 30 000 that burn up 300 000 

hectares (ha) during extreme years.  

4. The fires on agricultural and other lands make a significant negative contribution to 

global climate change. Every year, such natural fires emits from 38 to 122 tons of “Black 

Carbon”, which affect people’s health and the environment. Particles of Black Carbon released 

from fires in Ukraine migrate with atmospheric masses to the Arctic where they are deposited 

on the ice cover, subsequently change albedo, and thus contribute to ice melting.  

5. Numerous recent cases of transfer of fires from landscape to residential areas show 

that vegetation fires in rural landscapes threaten rural populations, their property and 

infrastructure.  

6. Uncontrollable fires in natural landscapes – e.g. floodplains and mires – negatively 

impact biodiversity of Ukraine; this has already led to a decrease of bird population of wetlands.  

7. The weakness of state control of fire safety rules implementation by land users and 

farmers, blurring and lack of clarity of legislation in this area, insignificant level of inspections 

of farmers, are resulting in mass violations and numerous fires.  

8. Lack of funding of forest fire management in the Southern and the Eastern parts of the 

country over last two years caused massive leave of fire professionals from forestry enterprises 

and resulted in catastrophic decreasing of fire management capacity, reduced country credibility 

among international partners.  

 

Considering the significant risks and negative consequences of problem of 

uncontrollable fires, the participants of the National Round Table agreed that there is a need to 

identify urgent, coordinated and joint action to address the most critical issues related to fires 

on agricultural, other lands and in forests. In particular, for resolving critical issues related to 

vegetation fires in Ukraine, participants of the National Round Table decided to appeal to the 

Cabinet of Ministers of Ukraine with following proposals:  

  

I. In the Legislation:  
 

1. Amend the Law of Ukraine on Environmental Protection in the implementation of the 

obligations of companies, institutions, organizations and individuals using land, to prevent 

burning of dry vegetation (including – third parties). Allow the possibility of controlled burning 

of dry vegetation in individual cases, solely in accordance with the procedure and permission 

of the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine (through their territorial 

subdivisions of the Regional State Administration).  

2. Amend the Law of Ukraine on Flora, the Law of Ukraine on Wildlife to ban burning 

of dry vegetation. Owners and land users are obliged to take measures to prevent the burning 

of dry vegetation on land owned by them or using them, including the carrying out of burning 

by third parties. Failure to prevent of burning of dry vegetation must be followed by official 

investigation from local authorities of Ministry of Interior of Ukraine.  

3. Amend the Forest Code of Ukraine regarding the responsibilities of owners and land 

users of agricultural lands located near forests to take measures to prevent burning of dry 

vegetation by third parties on the respective lands. The owners of these land or users must take 

responsibility for damage caused to forests by them or by third parties with which fault occurred 

wildfire. The responsibility of these persons for damage caused as a result of burning of dry 

vegetation, which cause forest fire, should be subject to compulsory insurance accordance to 

current procedures. 

Owners and users of land that allowed burning of dry vegetation on their lands, which 

caused a forest fire, must reimburse the costs for fire suppression in accordance with an order 

(to be developed) by the Cabinet of Ministers of Ukraine. 

4. Amend complex changes to the Forest and Land Codes to determine the status of 

forests that self-seeded (encroach) on private agricultural lands (in Polissia and other northern 



areas) for holders of these lands. It should take into account the need for fire prevention of such 

forests. These changes will allow protecting self-seeding forests from logging, assist in 

development of private forest management, and the emergence of more than 100 000 private 

forest owners.  

5. Amend the Law of Ukraine on Land Protection concerning obligations of the owners 

or land users that shall implement measures to prevent burning of dry vegetation and take steps 

to extinguish these fires.  

6. Make appropriate changes to Art. 77, 77-1, 83 of the Code of Ukraine on 

Administrative Offenses, Art. 245 of the Criminal Code of Ukraine concerning improvement of 

these dispositions articles and increase the size of the relevant sanctions for violations. In 

particular, consider the responsibility in the absence of taking immediate measures to extinguish 

fires fire suppression.  

7. Amend the Land Code of Ukraine, the Law of Ukraine on Land Lease regarding 

possible decline ownership or user status of land by decision of court for systematic burning of 

residues.  

8. Amend the Code of Ukraine on Administrative Offenses on empowering staff of the 

National Police in cases of administrative violations of the fire safety rules on agricultural lands.  

Develop a methodology for determining damage, which caused because of fires and 

procedure reimbursement of costs of the State Emergencies Service and permanent forest users 

that made during fire suppression, including - on agricultural lands bordering forests.  

9. Amend the Code of Civil Protection of Ukraine regarding the improvement of the 

powers of local self-government bodies in the field of civil protection – the extinguishing of 

fires on agricultural lands that are not owned or used. 

10. During development of the Law of Ukraine on the State Budget of Ukraine for 2018 

and draft State Budget of Ukraine for the following years, to include the state funding of forest 

management, fire management, scientific research, forest health protection in the Southern and 

Eastern oblasts of Ukraine. In particular, the increase in expenditure to finance the budget 

program Forest and Wildlife Management, Conservation and Protection of Forests. 

Consider restoring funding for management of protective forest plantations and shelter 

forest belts. To initiate the adoption of the draft Law of Ukraine Register. No. 4657 dated May 

12, 2016. 

11. Amend the Code of Civil Defense of Ukraine to define clear responsibilities of 

executive authorities to take concrete measures to prevent fires. In case of illegal burning of dry 

vegetation, inform territorial authorities of the National Police and State Service on 

Emergencies, State Ecological Inspection. 

12. Amend the Law of Ukraine on Land Lease and template of land lease agreement on 

the rights and responsibilities of owners and land users to take measures in the field of fire 

safety. Develop civil responsibility of owners and users for failure to comply with fire 

prevention measures.  

  

II. In the State Management System:  
 

1. Create a working group led by the State Statistics Service of Ukraine to develop a 

unified national system for collecting information on cases of vegetation fires on state and 

private lands of all (forests, agriculture and others).  

2. Seek Hydro-Meteorological Service of Ukraine and the National Space Agency of 

Ukraine for the organization of free public access to daily data on fire weather danger. Consider 

introducing a web portal.  

3. Consider of increasing the number of patrols of State Ecological Inspection on 

agricultural lands during fire season, aimed at detection of cases of fields igniting.  

4. Develop a set of organizational and legal measures for restoration of agroforestry 

management, provision of funding for the maintenance of forest shelterbelts.  



5. In order to support operational decisions in the field of fire management, to consider 

need to create and implement a national GIS containing geospatial data on emergencies and 

fires based on remote sensing.  

6. Take organizational and legal measures to stimulate the creation of joint fire unit on 

volunteer base of local communities for fire protection.  

7. Consider needs to promote and establish comprehensive program promoting the use 

of crop residues as biofuel.  

 

Co-chairman of the Organizing Committee  

of the National Round Table, Professor of  

Department of Applied Silviculture  

Director of the Regional Eastern European  

Fire Monitoring Center (REEFMC)     Sergiy Zibtsev 
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Головна › В НУБіП парламентський комітет з питань аграрної політики та земельних відносин розглянув стратегію реформування лісового господарства України 
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В НУБіП парламентський комітет з питань 
аграрної політики та земельних відносин 
розглянув стратегію реформування лісового 
господарства України 

Weiterempfehlen5

6 грудня 2017 року

     6 грудня 2017 року. Національний університет біоресурсів і природокористування України
вже давно став майданчиком, де відбуваються фахові дискусії, обмінюються думками і 
приймають важливі державні рішення. Можливо, дух академізму і той темп оновлення, який 
демонструє університет останні три роки, сприяють консолідації позицій науковців, фахівців, 
політиків і чиновників. Ось і сьогодні, вчергове, виїзне засідання Комітету з питань аграрної 
політики і земельних відносин Верховної Ради України відбулося в НУБіП. А тема, яка зібрала 
народних депутатів України, стратегічна – реформування лісового господарства.
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     Необхідність сьогоднішнього зібрання викликана cхвалена 15 листопада 2017 року Кабінетом 
Міністрів України Стратегія реформування лісового господарства України на період до 2022 
року, зазначив керівник Комітету Олександр Бакуменко. Один з лейтмотивів документу – 
створення нового суб’єкту господарювання в галузі лісового господарства. І головна задача 
засідання: почути думку практиків, професіоналів, науковців і громадськості щодо цього 
документу і перспектив розвитку галузі загалом.
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     Перш, ніж почати дискусію від імені Комітету Олександр Бакуменко подякував колективу 
університету за фахову підтримку законодавчої роботи і надану можливість проводити засідання 
на базі НУБіП. У свою чергу ректор Станіслав Ніколаєнко відмітив системну підтримку 
університету народних депутатів України, серед яких чимало випускників нашої alma mater. 
Очільник вишу запевнив присутніх у виключно державницькій позиції вчених, які долучилися до 
розробки Указу Президента Петра Порошенка «Про додаткові заходи щодо розвитку лісового 
господарства, раціонального природокористування та збереження об'єктів природно-
заповідного фонду», а також вносили свої пропозиції до проекту урядової Стратегії. І надалі, 
зазначив ректор, ми готові вносити ідеї та брати участь у реформуванні галузі. Разом з тим, 
Станіслав Ніколаєнко акцентував увагу народних депутатів України на проблемах кадрового 
забезпечення – не тільки лісового комплексу, а й взагалі сільського господарства. Цього року 
лише близько 40% молоді з села змогли скористатися правом отримувати вищу освіту за кошти 
держави. Одна з причин цього – вкрай недосконалі правила прийому до вишів. Друга проблема, 
яка турбує освітянську громаду – передача фінансування технікумів і коледжів на місцеві 
бюджети, що може призвести до руйнації ступеневої освіти, знищення професійної підготовки. 
Третє, звертаючись до членів Комітету наголосив ректор Станіслав Ніколаєнко, – необхідний , в 
тому числі і депутатський, контроль за виконанням законодавства щодо обсягів державного 
замовлення.

Page 4 of 18В НУБіП парламентський комітет з питань аграрної політики та земельних відноси...

12.12.2017https://nubip.edu.ua/node/40418



Page 5 of 18В НУБіП парламентський комітет з питань аграрної політики та земельних відноси...

12.12.2017https://nubip.edu.ua/node/40418



Page 6 of 18В НУБіП парламентський комітет з питань аграрної політики та земельних відноси...

12.12.2017https://nubip.edu.ua/node/40418



     Далі за програмою засідання слово взяла випускниця університету, заступник міністра аграрної 
політики та продовольства України Ольга Трофімцева. Вона підтримала тезу про недопущення 
кадрового голоду і, особливо, в лісівничому секторі. Що ж до Стратегії, то на її думку, сама поява 
такого документу є каталізатором дискусії і запуску реформи. Текст містить ряд технічних 
інновацій, а її реалізація передбачає вирішення одного з головних завдань: відокремлення функцій 
нагляду від господарювання. В той же час Стратегія не містить положень про ліквідацію чи 
скорочення лісгоспів та працівників. На що заперечили народний депутат Валерій Давиденко і 
заступник голови Держлісагентства Володимир Бондар: створення нового суб’єкту 
господарювання як раз і передбачає в тому числі і виключення держлісгоспів з переліку 
підприємств, приватизація яких заборонена, що в подальшому призведе до їх приватизації і 
закриття. Представник галузевої профспілки Василь Клишняк зауважив, що при проведенні 
реформи в центр змін потрібно ставити людину і її благополуччя, зважати на соціальний аспект. 
Директор ННІ лісового та садово-паркового господарства Петро Лакида наголосив на специфіці 
України: у нас є п’ять лісових зон. І тому проста реалізація досвіду інших країн не принесе успіху. 
Безумовно потрібно розділити функції нагляду і господарювання, але не знищуючи галузі. 
Академік Юрій Туниця закликав звернутися до досвіду функціонування лісових комбінатів, які 
забезпечували глибинну переробку деревини, давали робочі місця і навіть забезпечували 
соціальну сферу регіону.
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     Участь в обговоренні взяли народні депутати України Леонід Козаченко, Андрій Кіт, Микола 
Люшняк, Іван Мірошніченко, Федір Негой, Валерій Давиденко, керівники обласних лісгоспів і 
представники громадськості, які в цілому підтримали необхідність реформування галузі.

Page 10 of 18В НУБіП парламентський комітет з питань аграрної політики та земельних віднос...

12.12.2017https://nubip.edu.ua/node/40418



Page 11 of 18В НУБіП парламентський комітет з питань аграрної політики та земельних віднос...

12.12.2017https://nubip.edu.ua/node/40418



Page 12 of 18В НУБіП парламентський комітет з питань аграрної політики та земельних віднос...

12.12.2017https://nubip.edu.ua/node/40418



    Підсумки засідання підбив керівник Комітету Олександр Бакуменко. Перше – Комітет 
однозначно опікуватиметься проблемами галузі та намагатиметься їх вирішити, а для цього 
потрібен діалог саме з практиками, працівниками лісового господарства, адже краще за них ніхто 
не володіє ситуацією. Друге – народні депутати-члени Комітету погодилися голосувати за бюджет 
2018 року лише в разі передбачення фінансування на потреби лісівників Півдня і Сходу України. 
Третє – підняти питання перед коаліцією і Кабінетом Міністрів України щодо призначення 
керівників Міністерства аграрної політики і продовольства та Держлісагентства України. І останнє 
– в січні 2018 році на базі ліснитцва Львівщини провести виїзне засідання Комітету за участі 
представників уряду, на якому обговорити концепцію реформування і розвитку лісової галузі, які 
до того часу мають розробити практики за участі науковців і громадськості.
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SECOND NATIONAL ROUND TABLE  
 

FIRES IN THE NATURAL AND CULTURAL LANDSCAPES OF UKRAINE: 
TOWARDS A HOLISTIC LANDSCAPE FIRE MANAGEMENT APPROACH 

IN FORESTS, AGRICULTURAL LANDS AND OTHER ECOSYSTEMS 
 

09 April 2019 

Venue: Institute of Forestry and Landscape-Park Management, National University of Life and 
Environmental Sciences of Ukraine, Education Building №1, Room № 69, Generala Rodimtseva 
Str.,19, Kyiv, Ukraine 

 

Organizers 

 Regional Eastern Europe Fire Monitoring Center / Institute of Forestry and 
Landscape-Park Management of the National University of Life and 
Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv 

 Global Fire Monitoring Center, Freiburg, Germany 

 State Agency of Forest Resources of Ukraine, Kyiv 
Participation 

 Committee on Agrarian Policy and Land Relations of the Verkhovna Rada of 
Ukraine 

 Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine 

 Ministry of Internal Affairs of Ukraine 

 Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine 

 State Emergency Service of Ukraine 
 

With the support of the  

 Council of Europe, Major Hazards Agreement EUR-OPA 

 Global Fire Monitoring Center (GFMC)  
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09:30–10:00 Registration 
Auditorium 69, Educational Building 1 of the National University of Life and 
Environmental Sciences of Ukraine. Address: 19, General Rodimtsev street, Kyiv  

10:00–10:15  Opening and Welcome Remarks 
 
Stanislav Nikolaenko, Rector, National University of Life and Environmental 
Sciences of Ukraine  
Johann Georg Goldammer, Director of Global Fire Monitoring Center (GFMC) 
Representative of the Verkhovna Rada of Ukraine 
Representative of the Cabinet of Ministers of Ukraine  
Representative of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine  
Volodymyr Bondar, First Deputy Head of the State Forest Resources Agency of 
Ukraine 
Representative of the State Emergency Service of Ukraine 
 

10:15–10:30 Introduction to the Round Table agenda and presentation of the participants 
Moderator: Yuriy Marchuk, Head of the Department of the Botany, Dendrology and 
Forest Tree Breeding 
 

10:30–10:45 Recent challenges and trends for developing holistic approaches in landscape 
fire management in Europe 
Johann Georg Goldammer, Global Fire Monitoring Center 
 

10:45–11:00 Scale and consequences of wildland fires in Ukraine: Assessment of scale of 
agricultural burnings and its impact on climate change. Proposals for 
improvement of legislation on forest fire management in Ukraine 
Sergiy Zibtsev, REEFMC, Mykola Savuschik, Kyivska Forest Experimental Station  
 

11:00–11:15 Impact of vegetation fires of agriculture lands on soil and agriculture in 
Ukraine and measures of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine 
to regulate the problem  
Volodymyr Topchij, Deputy Minister  
 

11:15–11:30 Efforts of the State Service of Ukraine on Emergencies on prevention and 
suppression of vegetation fires in Ukraine  
Sergiy Savinskii, The State Emergency Service of Ukraine  
 

11:30–11:45 Current challenges, legislative regulation and activities of forest enterprises of 
the State Agency of Forest Resources of Ukraine nationwide on prevention 
and suppression of forest fires in Ukraine  
Ihor Budzinskii, Head of the Department of Protection of Forests and Fire 
Management 
 

11:45-12:00 Reducing Open Agricultural Burning for Policymakers: 
Soil, Air Quality, and Public Health Paths for European Integration 
Alex Gittelson, International Cryosphere Climate Initiative (ICCI) 
 

12:00–12:20 Coffee break  
 

  

AGENDA 



12:20–12:40 Presentation of the draft Law of Ukraine "On Amendments to Certain 
Legislative Acts of Ukraine Concerning the Immediate Actions to the Crisis 
Situation due to Vegetation Fires" 
Yurij Marchuk, Head of the Department of Botany, Dendrology and Forest Tree 
Breeding 
 

12:40–13:20 Comments, proposals and general discussion on the Draft of the Law and its 
approval and implementation  
Moderator: Yuriy Marchuk, Head of the Department of the Botany, Dendrology and 
Forest Tree Breeding 

- Verkhovna Rada of Ukraine 
- Cabinet of Ministers of Ukraine 
- Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine  
- State Agency of Forest Resources of Ukraine 
- State Emergency Service of Ukraine 
- Other stakeholders 

13:20–13:40 Summing up 
Discussion of the Need and Format of a National Fire Management Policy 
Moderators: Yuriy Marchuk, Johann Georg Goldammer, Sergiy Zibtsev 
 

13:40–14:00 Final remarks and comments. Closing of the Round Table 
 

 
Coordinators: 
Sergiy Zibtsev, Professor, Department of Applied Silviculture, Director of the Regional Eastern 
European Fire Monitoring Center (REEFMC); Vasyl Gumeniuk, Assoc. Prof., Oleksandr 
Soshenskyi, Assoc. Professor, Department of Applied Silviculture, REEFMC staff  
 
Tel / Fax: 044-527-82-82, 096-170-43-56,  
soshenskyi@nubip.edu.ua, https://nubip.edu.ua/reefmcu 
 
The organization, training, material and technical support provided by Regional Eastern European 
Fire Monitoring Center, Kyiv, with support of the Global Fire Monitoring Center (GFMC) and 
funded by the Council of Europe in the frame of the European Major Hazards Agreement. 
 

Contacts 
 

Regional Eastern European Fire 
Monitoring Center (REEFMC) / National 
University of Life and Environmental 
Sciences of Ukraine  
Sergiy Zibtsev, Professor, Department of 
Forestry and Applied Silviculture 
Director of REEFMC 
Generala Rodimtseva Str.19 
Kyiv, 03041, Ukraine 
 
Tel: +38-044-527-82-82 
Fax: +38-044-527-82-82 
 +38-067-261-16-82 
e-mail:  Sergiy.zibtsev@nubip.edu.ua   
URL: http://nubip.edu.ua/en/reefmc 
 

 The Global Fire Monitoring Center (GFMC) 
Fire Ecology Research Group 
Max Planck Institute for Chemistry 
and Freiburg University  
Johann Georg Goldammer 
Director of GFMC 
Georges-Koehler-Allee 75 
D-79110 Freiburg 
Germany 
 
 
Tel:  +49-761-808011 
Fax:  +49-761-808012 
e-mail:  fire@fire.uni-freiburg.de  
URL: http://gfmc.online/   
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Decree of the President of Ukraine № 948/2019 
On urgent measures to prevent fire hazards in Ukraine  
English Translation – Ukrainian publication on the website of the President of Ukraine – see 
below 
 

 

 
24 December 2019 
 
In order to prevent fires that pose a threat to the life and health of people, can cause significant 
material damage, adversely affect the state of the environment, economy and national 
security, and the provision of operational Responding to them: 
 
1. Cabinet of Ministers of Ukraine: 
 
1) immediately to provide for the development and to be submitted in the prescribed 
manner to the Verkhovna Rada of Ukraine draft laws on: 
 
Strengthening of administrative responsibility for violation of the requirements (rules) of fire 
safety in law, on unauthorized burning of vegetation or its residues, for failure advantages in 
movement of vehicles of emergency services, Emergency medical care, fire protection, police, 
moving with special light or sound signal devices turned on by the business entity without the 
declaration of conformity Material and technical base of the business entity to the 
requirements of legislation in the field of fire safety, for knowingly false call of special services, 
for non-fulfillment of prescriptions and resolutions of officials of the Central executive 
authority, which implements State policy on supervision and control of adherence to the 
legislation on fire and technogenic safety; 
 
Establishment of responsibility for the prevention of Officials of State supervision in the field of 
fire safety for the implementation of State supervision (control) measures in the field of fire 
safety; 
 
Reduction of the terms of court cases consideration for claims regarding application of 
response in the form of full or partial suspension of the work of enterprises, objects, individual 
productions, shops, stations, exploitation of machines, machinery, equipment, vehicles in case 
of setting violation of requirements (rules) of fire safety, which creates a threat to life and 
health of people; 
 
The mechanism of promotion of business entities, classified in the prescribed manner, to 
business entities with an average and minor degree of risk of negative consequences in the 
field of fire safety from conducting economic activity, to voluntary insurance of civil liability for 
damage, which may be caused by a fire; 
 



Provision of State supervision in the sphere of fire safety the right to appeal to the 
Administrative Court to ensure the admission of their authorized officers to the 
implementation of State supervision (control) in the form of planned or unscheduled inspection 
of the entity in case of groundless refusal and/or preventing such entity from authorized 
officials to implement the appropriate measures of State supervision (control); 
 
2) Take steps on: 
 
Ensuring strict compliance with the requirements of the legislation in the field of fire safety at 
objects with a mass stay of people (educational institutions, dormitories, health care 
establishments, shopping and entertainment establishments, hotels, etc.), including 
requirements for Providing such objects with fire alarm systems and maintaining them in 
working condition, providing the necessary primary means of extinguishing fires, keeping in 
proper state of emergency exits and ways of urgent evacuation, driveways for Fire and 
emergency services; 
 
Ensuring the maintenance of the owners (balances) of water supply networks in a proper and 
accessible state of fire hydrants and the maintenance of water pressure regulatory in them; 
 
Approval of the technical regulations of civil protection; 
 
Providing fire and rescue units of the State Emergency Service of Ukraine with modern special 
equipment and rescue equipment for emergency evacuation of people, means of firefighting, 
special clothes; 
 
Exercising effective control over the state of readiness of national, territorial, local automated 
centralized alert systems, as well as special, local and object system alerts; 
 
Stimulation of the establishment of Fire and rescue units (fire-units) in the countryside of 
voluntary fire protection; 
 
To ensure a planned permanent evacuation exercise in case of emergencies at high-risk sites, as 
well as carrying out involving mass media in the wide Public outreach on the need to 
compliance with fire safety rules and order of action in case of occurrence (detection) of fire; 
 
Improvement of the material and social protection of workers of fire and rescue units, 
improvement of professional training, retraining and improvement of qualification of such 
employees. 
 
2. This decree enters into force on the date of publication 
 
President of Ukraine V. ZELENSKY 
24 December 2019 
 
Source: 
https://www.president.gov.ua/documents/9482019-31625 
  

https://www.president.gov.ua/documents/9482019-31625


 

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №948/2019 

Про невідкладні заходи щодо запобігання пожежній небезпеці в Україні 

З метою запобігання виникненню пожеж, що створюють загрозу життю та здоров’ю 

людей, можуть завдати суттєвої матеріальної шкоди, негативно вплинути на стан 

навколишнього природного середовища, економіки і національної безпеки, та 

забезпечення оперативного реагування на них постановляю: 

1. Кабінету Міністрів України: 

1) невідкладно забезпечити розроблення та внести в установленому порядку на 

розгляд Верховної Ради України законопроекти щодо: 

посилення адміністративної відповідальності за порушення встановлених законодавством 

вимог (правил) пожежної безпеки, за самовільне випалювання рослинності або її 

залишків, за ненадання переваги в русі транспортним засобам аварійно-рятувальних 

служб, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, поліції, що рухаються з 

увімкненими спеціальними світловими або звуковими сигнальними пристроями, за 

здійснення суб’єктом господарювання господарської діяльності без декларації 

відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам 

законодавства у сфері пожежної безпеки, за завідомо неправдивий виклик спеціальних 

служб, за невиконання приписів та постанов посадових осіб центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за 

додержанням законодавства про пожежну і техногенну безпеку; 

встановлення відповідальності за недопущення посадових осіб органів державного 

нагляду у сфері пожежної безпеки для здійснення заходів державного нагляду (контролю) 

у сфері пожежної безпеки; 

скорочення строків розгляду судових справ за позовами щодо застосування заходів 

реагування у вигляді повного або часткового зупинення роботи підприємств, об’єктів, 

окремих виробництв, цехів, дільниць, експлуатації машин, механізмів, устаткування, 

транспортних засобів у разі встановлення порушення вимог (правил) пожежної безпеки, 

що створює загрозу життю та здоров’ю людей; 

механізму заохочення суб’єктів господарювання, віднесених в установленому порядку до 

суб’єктів господарювання з середнім та незначним ступенем ризику настання негативних 

наслідків у сфері пожежної безпеки від провадження господарської діяльності, до 

добровільного страхування цивільно-правової відповідальності за шкоду, яку може бути 

завдано внаслідок пожежі; 

надання органам державного нагляду у сфері пожежної безпеки права звернення до 

адміністративного суду щодо забезпечення допуску їхніх уповноважених посадових осіб 

до здійснення заходів державного нагляду (контролю) у формі планової або позапланової 

перевірки суб’єкта господарювання у разі безпідставної відмови та/або недопущення 



таким суб’єктом господарювання уповноважених посадових осіб до здійснення 

відповідних заходів державного нагляду (контролю); 

2) вжити заходів щодо: 

забезпечення неухильного додержання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки на 

об’єктах з масовим перебуванням людей (закладах освіти, гуртожитках, закладах охорони 

здоров’я, торгово-розважальних закладах, готелях тощо), у тому числі вимог щодо 

забезпечення таких об’єктів системами пожежної сигналізації та підтримання їх у 

робочому стані, забезпечення необхідними первинними засобами гасіння пожеж, 

утримання у належному стані аварійних виходів та шляхів термінової евакуації, під’їзних 

шляхів для пожежних та аварійно-рятувальних служб; 

забезпечення утримання власниками (балансоутримувачами) водопровідних мереж у 

справному і доступному для використання стані пожежних гідрантів та підтримання в них 

нормативного тиску води; 

затвердження Технічного регламенту засобів цивільного захисту; 

забезпечення пожежно-рятувальних підрозділів Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій сучасною спеціальною технікою і рятувальним обладнанням для 

екстреної евакуації людей, засобами пожежогасіння, спеціальним одягом; 

здійснення дієвого контролю за станом готовності загальнодержавної, територіальних, 

місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення, а також спеціальних, 

локальних та об’єктових систем оповіщення; 

стимулювання створення в сільській місцевості пожежно-рятувальних підрозділів 

(пожежних частин) добровільної пожежної охорони; 

забезпечення разом з органами місцевого самоврядування проведення планових постійних 

навчань з евакуації у випадках надзвичайних ситуацій на об’єктах з високим ступенем 

ризику, а також проведення із залученням засобів масової інформації широкої 

інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення стосовно необхідності додержання 

правил пожежної безпеки та порядку дій на випадок виникнення (виявлення) пожежі; 

поліпшення матеріального та соціального захисту працівників пожежно-рятувальних 

підрозділів, вдосконалення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації таких працівників. 

2. Цей Указ набирає чинності з дня опублікування. 

 

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ 

24 грудня 2019 року 

 

 

https://www.president.gov.ua/documents/9482019-31625 
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http://www.golos.com.ua/article/330030 

 

 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля 

щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря 

та знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу  

Закон України № 556-ІХ.  

 

Верховна Рада України постановляє: 

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 

 

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 

1984 р., додаток до № 51, ст. 1122): 

 

1) у статті 77: 

в абзаці другому частини першої слова «від п’яти до п’ятнадцяти» замінити словами «від 

дев’яноста до двохсот сімдесяти», а слова «від п’ятнадцяти до п’ятдесяти» замінити словами «від 

двохсот сімдесяти до дев’ятисот»; 

в абзаці другому частини другої слова «від п’ятнадцяти до п’ятдесяти» замінити словами «від 

двохсот сімдесяти до дев’ятисот», а слова «від тридцяти п’яти до шістдесяти» замінити словами 

«від шістсот тридцяти до однієї тисячі восьмисот»; 

 

2) у статті 771: 

у частині першій: 

в абзаці першому слова «дозволу органів державного контролю у галузі охорони навколишнього 

природного середовища або з порушенням умов такого дозволу, а так само невжиття особою, яка 

одержала дозвіл на випалювання зазначеної рослинності або її залишків та опалого листя, заходів 

щодо своєчасного їх гасіння» замінити словами «дотримання порядку, встановленого 

http://www.golos.com.ua/article/330030
http://www.golos.com.ua/


центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 

охорони навколишнього природного середовища»; 

в абзаці другому слова «від десяти до двадцяти» замінити словами «від ста вісімдесяти до 

трьохсот шістдесяти», а слова «від п’ятдесяти до сімдесяти» замінити словами «від дев’ятисот до 

однієї тисячі двохсот шістдесяти»; 

в абзаці другому частини другої слова «від двадцяти до сорока» замінити словами «від трьохсот 

шістдесяти до семисот двадцяти», а слова «від сімдесяти до ста» замінити словами «від однієї 

тисячі двохсот шістдесяти до однієї тисячі восьмисот». 

 

2. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 

131): 

 

1) в абзаці другому частини першої статті 241 слова «від ста до двохсот» замінити словами «від 

однієї тисячі восьмисот до трьох тисяч шестисот»; 

 

2) в абзаці другому частини першої статті 245 слова «від трьохсот до п’ятисот» замінити словами 

«від п’яти тисяч чотирьохсот до дев’яти тисяч». 

 

ІІ. Прикінцеві положення 

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. 

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом прийняти 

нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону. 

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ. 

м. Київ, 13 квітня 2020 року. 

№ 556-ІХ. 

 

Explanation in English  

 

 

Law of Ukraine 

“Increasing Responsibility for Actions Aimed at Polluting the Air and Destroying or Damaging 

Wildlife” 

 

04/13/2020 The Verkhovna Rada of Ukraine has voted in favor of the Bill No. 2339 “On Amendments to 

Certain Legislative Acts of Ukraine for the purpose of Environmental Protection (concerning 

strengthening of responsibility for actions aimed at air pollution and destruction or damage of flora)”. The 

Law signed by the President of Ukraine (http://www.golos.com.ua/article/330030). 

 

The enacted Law provides for improvement of the procedure of applying stronger responsibility for air 

pollution, destruction or damage of flora objects, violation of fire safety requirements in forests and 

unauthorized burning of dry vegetation or its residues in order to reduce the devastating effects and protect 

the right of citizens and the environment, and reduce the number of fires that resulted from it. 

 

In particular, the Law amended: 

 

http://www.golos.com.ua/article/330030


- to Article 241 "Air Pollution" of the Criminal Code of Ukraine regarding the imposition of sanctions in 

the form of penalties from one thousands eight hundred to three thousand six hundred tax-free minimum 

incomes (from 30600 UAH to 61200 UAH) or restriction of freedom for up to three years, with 

imprisonment the right to occupy certain positions or engage in certain activities for the same period or 

without such term; 

 

- to Article 245 “Destruction or Damage to the Flora Objects” of the Criminal Code of Ukraine 

regarding the imposition of sanctions in the form of fines from five thousand four hundred to nine 

thousand non-taxable minimum incomes of citizens (from UAH 91800 to UAH 153000), or restriction of 

liberty for a term of two to five years, or imprisonment for the same term; 

 

- to Article 77 “Violation of fire safety requirements in forests” of the Code of Administrative Offenses 

in respect of imposing sanctions in the form of a fine on citizens from ninety to two hundred seventy non-

taxable minimum incomes of citizens (from 1530 UAH to 4590 UAH), for officials persons - from two 

hundred seventy to nine hundred tax-free minimum incomes of citizens (from 4590 UAH to 15390 UAH). 

Deforestation or damage to forests due to the careless handling of fire entails a fine of two hundred and 

seventy to nine hundred tax-free minimum incomes (from UAH 4590 to UAH 15300), and officials of 

between six hundred to one thousand eight hundred of tax-free incomes of citizens (from 10710 UAH to 

30600 UAH). 

 

- to Article 77-1 "Unauthorized burning of vegetation or its residues” of the Code of Administrative 

Offenses provides for an increase in the amount of penalties: for the burning of stubble, meadows, 

pastures, areas with steppe, wetland and other natural vegetation of vegetation or its remains and fallen 

leaves on agricultural land, in strips of roads and railways, in parks, other green spaces and lawns in 

settlements without following the order established by the central executive body, which ensures the 

formulation of state policy in the field of environmental protection, entails the imposition of a fine on 

citizens from one hundred eighty to three hundred and sixty non-taxable minimum incomes of citizens 

(from 3060 UAH to 6120 UAH), to officials - from nine hundred thousand two hundred and sixty tax-free 

minimum incomes (from UAH 15300 to UAH 21420). 

 

The same actions taken within the territories and objects of the protected areas entail the imposition of a 

fine on citizens from three hundred sixty to seven hundred and twenty tax-free minimum incomes of 

citizens (from 6120 UAH to 12240 UAH), to officials - from thousands two hundred sixty to one thousand 

eight hundred non-taxable minimum incomes of citizens (from 21420 UAH to 30600 UAH). 

 


