
У 2012 році Інститут лісового і садово-

паркового господарства (ННІ ЛіСПГ) 

Національного університету біоресурсів і 

природокористування України (НУБіП 

України) у співпраці з Глобальним Центром 

моніторингу пожеж (GFMC), групою фахівців 

із лісових пожеж Європейської Економічної 

Комісії ООН / ФАО (ЄЕК ООН/ФAO) за 

фінансової підтримки Ради Європи ухвалив 

рішення про створення Регіонального 

Східноєвропейського Центру моніторингу 

пожеж (REEFMC), що координує наукові 

дослідження та сприяє інформаційному 

обміну в галузі природних пожеж.  

Офіційне відкриття Регіонального 

Східноєвропейського Центру моніторингу 

пожеж відбулося  4-го березня 2013 року. 

  
 

 

 

 

 
Адреса:  

03041, м. Київ,  

вул. Генерала Родімцева, 19, 

навчальний корпус № 1,  

кімната № 67А 

http://nubip.edu.ua/reefmcu 

 

Керівник: 

Зібцев Сергій Вікторович 

Тел/факс: (044) 527-82-82 

Електронна пошта: 

sergiy.zibtsev@nubip.edu.ua 

   

Співробітники: 

Борсук Анатолій Анатолійович 

Електронна пошта: 

anatoliy.borsuk@gmail.com 

Гуменюк Василь Володимирович 

Електронна пошта: 

vasyl.gumeniuk@gmail.com 
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Метою роботи центру є: 

 проведення та координація наукових 

досліджень у галузі природних пожеж; 

 впровадженню отриманих результатів у 

практику боротьби з природними 

пожежами в інтересах зацікавлених 

спеціалізованих міністерств і відомств 

України та країн Східної Європи; 

 сприяння інформаційному обміну у 

вивченні природних пожеж; 

 поширення інформації щодо останніх 

технологічних досягнень в управління 

природними пожежами; 

 навчання і надання консультацій для 

розробки політики і розвитку місцевих 

та національних потенціалів в охороні 

лісів від пожеж. 

 

Регіональний Східноєвропейський Центр 

моніторингу пожеж надає наступні 

послуги: 

 консультативна допомога у організації 

охорони лісів від пожеж зацікавленим 

міністерствам, відомствам та 

лісогосподарським підприємствам; 

 підвищення кваліфікації працівників 

лісового господарства у сфері охорони 

лісів від пожеж; 

 тренінги з підвищення готовності 

лісопожежних служб, в т.ч. навчання 

перед пожеженебезпечним сезоном; 

    

Діяльність Центру:  

Участь у міжнародному проекті 

«Використання природних водотоків для 

гасіння лісових пожеж з використанням 

новітніх технологій». 

Науково-дослідна робота за темою 

«Наукове обґрунтування інтегрованої 

системи охорони лісів від пожеж у кризових 

лісопожежних регіонах України як основи 

збереження біорізноманіття та стійкості 

лісових екосистем». 

У вересні 2013 р. керівник 

Регіонального Східноєвропейського Центру 

моніторингу пожеж  професор Зібцев С.В.  

був нагороджений престижною нагородою 

ООН “GREEN STAR AWARD” за багаторічні 

дослідження, спрямовані на розробку 

принципів, підходів та методології побудови 

інтегрованої системи охорони лісів від 

пожеж та практичне застосування їх у 

кризових лісопожежних регіонах у першу 

чергу в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. 

 

  

        

 

 

  
 

 

 

 


