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Рішення семінару 

 

1. Розробити концептуальні засади стратегії інтегрованої охорони природних 

екосистем України від пожеж, в тому числі природно-заповідного фонду і затвердити її на 

державному рівні. Привести чинну нормативну базу щодо охорони лісів від пожеж до 

вимог вищезазначеної стратегії.  

2. Удосконалити систему моніторингу і попередження лісових пожеж, а саме: 

а) вивчити інституційні чинники (законодавство, відповідальні органи державного 

управління, поточний стан охорони лісів від пожеж, взаємодію і координацію 

міжвідомчих сил охорони лісів від пожеж); б) проаналізувати вплив змін у 

землекористуванні на пожежну небезпеку (оцінити площі природного поновлення лісів на 

колишніх сільськогосподарських землях); в) залучити до попередження, профілактики та 

боротьби з пожежами місцеві громади та волонтерів (інформування, особиста безпека, 

безпека майна, підвищення обізнаності, навчання, планування); г) обґрунтувати стратегію 

зниження ризику виникнення великих лісових пожеж шляхом зменшення запасів горючих 

матеріалів та використання їх як біопалива. 

3. Звернути увагу органів державного управління на необхідність: а) створення 

цифрової карти лісових доріг для регіонів України з високою пожежною небезпекою;  

б) забезпечення наукових установ, що проводять дослідження у галузі охорони лісів від 

пожеж відкритим програмним забезпеченням; в) створення єдиної інформаційної системи 

(серверу з різними видами доступу) для зацікавлених відомств та установ з оперативною 

інформацією про пожежі; г) створення карт земного покриття для аналізу змін у 

землекористуванні й оптимізації заходів з охорони лісів від пожеж, оцінювання та 

прогнозування лісопожежних ризиків.  

4. Створити централізовану систему навчання та підвищення кваліфікації кадрів 

командного складу та пожежних, що приймають участь у гасінні природних пожеж, 

розробити навчальні та методичні посібники та відповідні навчальні програми. 

5. Запропонувати систему заходів із зменшення транскордонного впливу димових 

викидів від пожеж, негативного впливу пожеж на глобальні зміни клімату та здоров’я 

людей в Україні та країнах регіону Східної Європи, від пожеж на землях, забруднених 

радіонуклідами, сміттєзвалищах, землях сільськогосподарського призначення, оброблених 

пестицидами тощо. 

6. Організувати проведення серії наукових лісопірологічних досліджень в критичних 

лісопожежних регіонах України із залученням наукових співробітників лабораторії лісової 

пірології Національного університету біоресурсів і природокористування України. 

Закласти низку лісопірологічних експериментів на базі ВП НУБіП України «Боярська 

ЛДС» з метою створення демонстраційних лісопірологічних експериментів, з 



результатами яких можуть бути ознайомлені представники лісового господарства і 

населення. 

7. Опрацювати заходи щодо недопущення виникнення лісових пожеж на 

радіоактивно забрудненій території навколо Чорнобильської АЕС, а саме: а) створити та 

впровадити систему раннього виявлення природних пожеж у лісах зони відчуження 

Чорнобильської АЕС з використанням спеціалізованих камер відеоспостереження, 

можливостей супутникового спостереження тощо; б) залучити світові і українські гранти, 

насамперед, країн східноєвропейського регіону в ході регіонального співробітництва та 

опрацювати узгоджений план дій щодо запобігання виникненню великих лісових пожеж 

на радіоактивно-забруднених територіях, прилеглих до Чорнобильської АЕС;  

в) розробити методику проведення протипожежного впорядкування територій, 

забруднених радіонуклідами; г) удосконалити технічне забезпечення засобами 

індивідуального захисту лісових пожежних під час гасіння пожеж у регіонах 

радіоактивного забруднення. 

8. Представити новітні засоби моніторингу пожеж і боротьби з ними, які 

застосовують у регіоні Східної Європи на Міжнародному Конгресі та виставці з питань 

лісових пожеж та змін клімату, що відбудеться у м. Новосибірську, Росія, 11-13 листопада 

2013 р.  

9. Створити міжвідомчу робочу групу із впровадження рекомендацій в галузі охорони 

лісів від пожеж (органи державного управління та місцевого самоврядування, неурядові 

організації, освітні та наукові установи). 

10. Провести І міжнародну конференцію в регіоні Східної Європи на тему: «Сучасний 

стан боротьби з лісовими пожежами в лісах України та Східноєвропейського регіону». 

11. Укласти угоду про співпрацю у галузі попередження та раннього виявлення пожеж 

між Глобальним центром моніторингу пожеж (GFMC), Регіональним східноєвропейським 

центром моніторингу пожеж (REEFMC) і Національним аерокосмічним агентством 

України.  
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