
 
 

 

 

 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ  
 

«ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ З ПРИРОДНИМИ ПОЖЕЖАМИ НА ЗЕМЛЯХ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО Й ІНШОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА У ЛІСАХ» 

 

26 жовтня 2017 р. 

Місце проведення: Національний університет біоресурсів і природокористування України, 
навчальний корпус № 1, аудиторія № 69, вул. Генерала Родимцева 19, м. Київ, Україна 
 

  

 

Організатори 
 

 Регіональний Східноєвропейський центр моніторингу пожеж (REEFMC) /  
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ 

 Глобальний центр моніторингу пожеж, Фрайбург, Німеччина 

 Державне агентство лісових ресурсів України 
 

За участі 
 

 Міністерства аграрної політики та продовольства України  

 Міністерства внутрішніх справ України  

 Міністерства екології та природних ресурсів України  

 Державної служби України з надзвичайних ситуацій 
 

За підтримки 
 

 Ради Європи, Угоди про головні небезпеки EUR-OPA 
 Глобального центру моніторингу пожеж (GFMC) 
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ПРОГРАМА 

 
Координатори: С. Зібцев, професор кафедри лісівництва, керівник Регіонального 
Східноєвропейського центру моніторингу пожеж; О. Сошенський, асистент кафедри лісової 
таксації та лісовпорядкування, співробітник центру  
 
Тел. / Факс: 044 527 82 82, 096 170 43 56, 
 soshenskyi@nubip.edu.ua, https://nubip.edu.ua/reefmcu 

 
 

 
8:30–09:00 

 
Реєстрація учасників 

 
09:00–09:15  Урочисте відкриття Національного круглого столу 

 
Станіслав Ніколаєнко, ректор Національного університету біоресурсів і 
природокористування України 
Представник Верховної Ради України 
Представник Кабінету Міністрів України  
Представник Мінагрополітики   
Володимир Бондар, Перший заступник Голови ДАЛРУ 
Представник ДСНС 
Йоганн Голдаммер, директор Центру глобального моніторингу пожеж 
(GFMC) 
 

09:15–09:30 Мета засідання, порядок денний, представлення учасників 
Модератор: Юрій Марчук 
 

09:30–09:45 Поточний стан природних пожеж та управління ними в світі та регіоні 
Східної Європи 
Йоганн Георг Голдаммер, директор Центру глобального моніторингу 
пожеж (GFMC), Фрайбург, Німеччина 
  

09:45–10:00 Масштаби та наслідки природних пожеж в Україні: оцінка масштабів 
пожеж на сільськогосподарських землях та їх впливу на зміни 
клімату 
Сергій Зібцев, керівник Регіонального Східноєвропейського центру 
моніторингу пожеж (REEFMC), НУБіП України 
 

10:00–10:15 Сучасний стан законодавства у галузі боротьби з природними 
пожежами на землях сільськогосподарського призначення, лісах та 
інших екосистемах 
Олег Сторчоус, консультант з питань лісових відносин    
 

10:15–11:00 Сучасний стан проблеми природних пожеж, заходів щодо 
підвищення пожежної безпеки ландшафтів і зменшення впливу 
пожеж на населення, довкілля та інфраструктуру  
Виступи представників зацікавлених міністерств та відомств, інших органів 
державної влади, державних лісогосподарських підприємств, місцевого 
самоврядування, неурядових організацій   
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11:00–11:30 

 
Перерва на каву  
 

11:30–13:00 Загальне обговорення  
Стан законодавства, кадрове, матеріальне та технічне забезпечення 
протипожежних служб, причини та наслідки пожеж, попередження 
пожеж, виявлення пожеж, реагування на пожежі, гасіння пожеж,  
міжвідомча взаємодія, безпека персоналу та місцевого населення  
Модератор: Юрій Марчук 
 

13:00–13:45 Обід 
 

13:45–14:00 Вступ до денної сесії 
 
Пріоритетні заходи щодо покращення попередження та гасіння 
пожеж на землях сільськогосподарського та іншого призначення, в 
лісах та інших екосистемах 
Модератор: Юрій Марчук 
 

14:00–15:00 Робота в групах: обговорення ключових проблем, короткі 
узагальнення та рекомендації щодо розробки Національної політики 
управління природними пожежами 
 

 Група 1 Статистика пожеж: покращення та координація збору 
статистичної інформації пожеж (відомствами та на національному  
рівні) 

 Група 2 Попередження пожеж: як зменшити кількість джерел вогню 
протягом пожежонебезпечного періоду з метою зменшення 
найбільш шкідливих пожеж (сільськогосподарська пали, загроза для 
громадян) 

 Група 3 Забезпечення готовності протипожежних служб до гасіння 
природних пожеж: посилення кадрового та технічного потенціалу / 
кваліфікаційна підготовка  / тренінги відповідальних посадових осіб 
та пожежних і волонтерів 

 Група 4 Виявлення, моніторинг та реагування на природні пожежі: 
потреби у вдосконаленні обладнання та технологічних інноваціях 

 Група 5 Охорона здоров'я та безпека населення: захист населення 
від забруднення повітря димом та інших вторинних наслідків 

 Група 6 Міжнародні / регіональні питання: зобов'язання стосовно 
міжнародних конвенцій 

15:00-15:20 Перерва на каву  
 

15:20-17:00 Підведення підсумків 
Обговорення потреби, перспектив та формату розробки 
Національної політики управління природними пожежами  
 
Модератор: Юрій Марчук 
Йоганн Голдаммер 
Сергій Зібцев 
 

17:00 Завершення засідання Національного круглого столу 



 
 

Організацію, підготовку та матеріально-технічне забезпечення Національного круглого 
столу здійснює Регіональний Східноєвропейський центр моніторингу пожеж (REEFMC), 
за підтримки Ради Європи, Угоди з головних небезпек EUR-OPA та Глобального центру 
моніторингу пожеж. 
 
 
 

Контакти 
 

Регіональний Східноєвропейський 
центр моніторингу пожеж (REEFMC) /  
Національний університет біоресурсів 
і природокористування України  
 
Сергій Зібцев, директор REEFMC, 
професор кафедри лісівництва Навчально-
наукового інституту лісового і садово-
паркового господарства, 
вул. Героїв оборони, 15, 
Київ, 03041,  Україна 
 
Тел: +38-044-527-82-82 
Факс: +38-044-527-82-82 
: +38-067-261-16-82 
e-mail: Sergiy.zibtsev@nubip.edu.ua   
URL:    http://nubip.edu.ua/en/reefmc  

 Центр глобального моніторингу пожеж 
(GFMC) 
 
Дослідницька група екології пожеж 
Інститут хімії ім. Макса Планка 
с/о Фрайбургзький університет /  Університет 
Об’єднаних Націй 
Йоганн Георг Голдаммер, директор GFMC 
Georges-Koehler-Allee 75 
D-79110 Фрайбург, Німеччина 
 
 
Тел:  +49-761-808011 
Факс:  +49-761-808012 
e-mail:  johann.goldammer@fire.uni-freiburg.de  
URL: http://www.fire.uni-freiburg.de 
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