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Модель реформування лісового госпо-
дарства виявилася економічно необґрун-
тованою, непродуманою, особливо щодо 
економічних можливостей нересурсних 
південних та східних областей. Під загро-
зою опинилися насаджені у складній клі-
матичній зоні ліси. У зв’язку з відсутністю 
бюджетного фінансування на сьогодні 
державні лісові господарства не готові до 
реальних загроз, пов’язаних з пожежами. 
Лісові пожежні станції особовим складом 
не укомплектовані

У процесі своєї життєдіяльності 
людина, навіть не бажаючи, та все ж 
є причиною того, що кількість сміття 
невпинно збільшується. Тому пробле-
ма сміття є важливою і актуальною на 
сьогодні. Доки Україна тоне у мільяр-
дах тонн сміття й промислових від-
ходів, Європа широко використовує 
такі відходи у найрізноманітніших сфе-
рах виробництва, непогано на цьому 
заробляючи

Одним із об’єктів адаптації україн-
ського законодавства до вимог ЄС є 
технічне регулювання, яким перед-
бачено прийняття європейських 
технічних регламентів, стандартів і 
правил оцінки відповідності та рин-
кового нагляду нехарчової про-
дукції. УкрНДІЦЗ розроблено про-
ект Технічного регламенту засобів 
цивільного захисту, сфера дії якого 
також поширюється на засоби проти-
пожежного захисту. На черзі розро-
блення й інших технічних регламентів
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