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Часопис Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства

Відпрацьовували навички
пожежогасіння

Стор. 12-13

Вітаємо!

Колектив лісівників Чернігівщини
отримав нового керівника

Ним став директор ДП «Ніжинське лісове господарство», депутат
Чернігівської обласної ради Юрій
Болоховець, якого
представив голова
Держ лісагенства
Андрій
Заблоцький разом з головою Чернігівської
ОДА Андрієм Прокопенком та головою Чернігівської
облради
Ігорем
Вдовенком.
Голова Держлісагентства
високо
оцінив напрацювання Юрія Болоховця
на посаді директора
Ніжинського держлісгоспу і висловив
сподівання на те,

ДОВІДКОВО:
Юрій Віталійович Болоховець – родом
з Чернігівщини, він уродженець села Івангород Ічнянського району. Після школи навчався в Національному аграрному університеті
на лісогосподарському факультеті. Два роки
працював у Міністерстві екології та природних ресурсів. Усвідомлюючи себе людиною
ближчою до виробництва, ніж до паперів,
вирішив повернутися на рідну Ічнянщину.
Працював інженером у місцевому лісгоспі, п’ять років – лісничим, потім директором
Прилуцького лісгосподарського підприємства… Пройшов виробничу практику у Великій Британії і здобутий досвід успішно переніс в українські реалії.
Юрію Віталійовичу властиві організаторський хист і постійна зацікавленість усім новим та прогресивним. Його кипуча енергія,
поєднана з працьовитістю і чуйним та уважним ставленням до людей, здобули заслужений авторитет не лише у лісівників, а й усіх
жителів Чернігівщини, які обрали його депутатом обласної ради.

ЛІСИ
Часопис Чернігівського обласного управління
лісового та мисливського господарства,
обласного товариства лісівників
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У номері:

що йому вдасться покращити показники лісогосподарських підприємств області. «Потрібно забезпечити ефективне ведення лісового
господарства, зростання показників, а також підтримати колективи
працівників лісгоспів, залучати молодих фахівців», – сказав Андрій
Заблоцький.
У свою чергу голова ОДА Андрій Прокопенко та голова облради
Ігор Вдовенко наголосили на важливості галузі як такої, що формує
місцеві бюджети та дає роботу людям. Голова облдержадміністрації,
зокрема, зауважив, що готовий вислухати пропозиції щодо покращення роботи підприємств та надати всебічну допомогу в їх реалізації. Окрім того, лісівники Чернігівщини активно допомагали у гасінні
лісових пожеж, зокрема на Житомирщині.
Під час представлення нового очільника Голова Державного агентства лісових ресурсів України Андрій Заблоцький також висловив
вдячність лісівникам Чернігівщини за те, що, попри загальноукраїнську кризу, державним лісогосподарським підприємствам регіону
вдалося зберегти трудові колективи та стабілізувати виробничі показники. Також він нагородив почесними грамотами та вручив подяки тим, хто взяв участь у ліквідації найбільшої пожежі України на Житомирщині.
«Я особисто та весь колектив Державного лісового агентства вдячні вам за боротьбу з лісовими пожежами», – сказав Андрій Заблоцький.
За інформацією
Чернігівського ОУЛМГ
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Підсумки

Завдання зі сплати податків
лісгоспами виконано в цілому
ЯК СПРАЦЮВАЛИ ДЕРЖАВНІ ЛІСОГОСПОДАРСЬКІ ПІДПРИЄМСТВА
ЧЕРНІГІВСЬКОГО ОУЛМГ В ПЕРШОМУ КВАРТАЛІ РОКУ
За результатами господарсько-фінансової
діяльності у 1 кварталі 2020 року підприємствами управління отримано 218,3 млн грн
чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Це на
30,7 млн грн менше відповідного періоду минулого року.
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На ведення лісового
господарства лісгоспами
спрямовано 58,4 млн грн власних коштів, що на 13,4 млн
грн менше, ніж у першому кварталі 2019 року. Найбільший спад допущений Чернігівським (-3,6 млн грн) і Холминським (-1,8 млн грн) лісгоспами.
Реалізація на гектар загальної площі земель, які перебувають у постійному користуванні, склала 522,3 грн
– зменшилась на 73,4 грн. Серед підприємств найвищий
рівень мають Корюківський (786,2 грн), Добрянський
(739 грн) і Борзнянський (635,1 грн) лісгоспи.
Найменший рівень реалізації з одного гектара, як і в
минулорічному періоді, мають Прилуцький (237,4 грн) і
Чернігівський (265,8 грн) лісгоспи.
Реалізація на експорт збільшилась на 4,9 млн грн
Всього експортовано продукції на 48,3 млн грн. Отже,

питома вага експорту збільшилась з 17,4 у 2019 році до
22,1% – у звітному.
Реалізація продукції на експорт, як і в минулорічному
періоді, відсутня в двох лісгоспах: Остерському військовому і Чернігівському.
За результатами фінансової діяльності всі підприємства спрацювали прибутково і отримали 1,6 млн грн чистого прибутку (це на 3,5 млн грн менше минулорічного
періоду).
Рентабельність усієї діяльності в цілому по управлінню склала 0,7%, а реалізованої лісопродукції – 3,5%.
Найвищого рівня рентабельності досягли Остерський
військовий, Борзнянський і Корюківський лісгоспи.
Вкладення в капітальні інвестиції склали 1,4 млн грн,
на 2,1 млн грн менше аналогічного періоду минулого року.
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників зменшилась на 1702,75 грн або на 15,7% і склала
9118,09 грн. Збільшення заробітної плати забезпечили
Прилуцький (123,7%), Холминський (119,5%) і Остерський
(100,4%) лісгоспи.
Заборгованості з виплати заробітної плати підприємства не мають.
Кількість штатних працівників на 1 квітня склала 2534
особи– зменшилась порівняно з відповідним періодом
минулого року на 415 працівників.
Реалізація на одного штатного працівника (продуктивність праці) в середньому по управлінню склала
86149 грн – збільшилась порівняно з відповідним періодом минулого року на 1701 грн або на 2 відсотка.
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Кадрова робота
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Економічний блок

Підсумки обласного змагання серед колективів
лісгоспів за 3 місяці 2020 року
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Підприємствами управління сплачено до бюджетів
усіх рівнів 92,2 млн грн податків, зборів та обов’язкових
платежів, що на 6,6 тис. грн менше, ніж за відповідний
період минулого року.
З них до Державного бюджету сплачено 51,7 млн грн
(56,1%). До місцевих – 40,5 млн грн (43,9%) з темпом росту відповідно 83 і 110,9 відсотка.
Найбільшу питому вагу в сумі сплачених податків та
зборів становить рентна плата за використання лісових
ресурсів – 55,5% (51,2 млн грн), податок на додану вартість – 25,9% (23,9 млн грн) та податок на доходи фізичних осіб – 13,5% (12,4 млн грн).
Найбільші суми податків сплачено Добрянським
(14,5 млн грн), Корюківським (12 млн грн), Городнянським (8,8 млн грн) та Семенівським (8,7 млн грн) лісгоспами.
Затверджені завдання зі сплати податків виконані в
цілому по управлінню на 114,5% майже всіма лісгоспами, крім Холминського (виконання 97,9%) та ЧЛВРЛ (виконання 98%)).
Крім податків, підприємствами управління сплачено
15,2 млн грн Єдиного соціального внеску. Однак не всі підприємства виконали затверджені завдання.
Питома вага сплачених податків порівняно з першим кварталом минулого року збільшилась з 48,4% до
49,2%.

Дебіторська заборгованість на 1 квітня цього року
становила 36,2 млн грн – на 10 млн грн або на 38% більше, ніж на початок року.
Значне збільшення дебіторської заборгованості допущено в Корюківському (+1,5 млн грн), Ніжинському (+1,5 млн грн) і Новгород-Сіверському (+1,4 млн грн)
лісгоспах.
Кредиторська заборгованість на 1 квітня становила
103,4 млн грн – на 11 млн грн менше, ніж на початок року.
Найбільшу кредиторську заборгованість, як і у минулорічні періоди, має Корюківський лісгосп (14 млн грн) за
наявності грошових коштів на рахунку 2,2 млн грн. Значною вона є в Новгород-Сіверському (11,3 млн грн) за наявності грошових коштів на рахунку 1,1 млн грн, Холминському (10 млн грн) за наявності грошових коштів на
рахунку 3,1 млн грн і Городнянському (9,9 млн грн) за наявності грошових коштів на рахунку 2 млн грн.
За результатами ефективності управління об’єктами
державної власності як управління, так і більшості підприємств, ефективність оцінена «задовільно». З оцінкою
«ефективно» спрацювали Остерський і Прилуцький держлісгоспи.
Наталія КУРИСЬ,
начальник відділу економіки
та фінансів Чернігівського ОУЛМГ

З офіційних джерел

Інвентаризації лісів бути –
Президент України підписав Закон
Президент України Володимир Зеленський
підписав Закон України про внесення змін до Лісового кодексу України щодо проведення національної інвентаризації лісів (реєстр. № 2379).
«Саме завдяки національній інвентаризації лісів
ми отримаємо повну та оновлену інформацію про
фактичну лісистість держави, запас деревини в лісах
та її технічну придатність. Також можна буде зайти на
сайт національної інвентаризації лісів та відстежувати зміни в рості дерев на певній інвентаризаційній ділянці, оцінити стан лісів загалом в Україні», – повідомив Голова Державного агентства лісових ресурсів
України Андрій Заблоцький.
Держлісагентство володіє інформацією лише стосовно 73% українських лісів. Інші 27% знаходяться у
підпорядкуванні різних органів влади, комунальній
власності. Востаннє облік лісів у повному обсязі проводили у 1996 році, а поняття НІЛ взагалі нове для
України. Нині актуальної інформації про ліси України
немає. При цьому процедура ведення державного лісового кадастру та обліку лісів на основі узагальнення
даних лісовпорядкування не дає змоги отримати статистично достовірні оцінки показників.
«Цей процес вже давно започаткований в європейських країнах. Завдяки Президенту, Уряду та
Парламенту, ми зрушили з мертвої точки це питання в Україні. Зараз отримали унікальний шанс стати
на рівні країн Європи і започаткувати національну інвентаризацію лісів. Це циклічний процес. На першому етапі НІЛ триватиме два роки. А потім буде повторюватися, щоб можна було прослідкувати зміни
у прирості дерев», – зазначив Голова Держлісагентства.
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Після набрання чинності
Закону, будуть прийняті такі
документи:
– Порядку організації та
проведення
Національної
інвентаризації лісів України;
– Інструкції з проведення Національної інвентаризації лісів України.
Що таке національна інвентаризація лісів?
Це отримання статистично обґрунтованої інформації про кількісні та якісні показники стану та динаміки лісів держави, їх ресурсного потенціалу для потреб
державного управління, стратегічного планування ведення лісового господарства, державного лісового
кадастру, моніторингу довкілля, національної та міжнародної звітності про ліси.
Що передбачається зробити?
Фахівці проводять за спеціальною схемою обстеження на місцевості в межах лісових інвентаризаційних ділянок. Загалом планується обстежити 18 тисяч
ділянок. Отримана інформація обробляється з використанням статистичних методів та узагальнюється у
національному масштабі.
Очікується, що завдяки проведенню Національної
інвентаризації лісів буде отримана достовірна оцінка загальних запасів лісових насаджень. Серед інших
потенційно важливих результатів – визначення площі самозаліснених сільськогосподарських земель та
уточнення звітності до Рамкової конвенції ООН про
зміну клімату ООН та Кіотського протоколу щодо щорічного рівня поглинання парникових газів лісами
України тощо.
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Весняна лісокультурна кампанія 2020 року
на Чернігівщині: успіхи і досягнення
Так, державними лісогосподарськими підприємствами області навесні поточного року
створено лісові культури на площі 1478,4 га, що становить 117%
від піврічного та 94% від річного завдання, в тому числі висаджено 50 га нових лісів, які
є невід’ємною складовою для
захисту ґрунтів від ерозії. Під

Чернігівським
обласним
управлінням лісового та мисливського господарства було
підбито підсумки весняної лісокультурної кампанії 2020
року, адже одним із головних
завдань кожного лісівника є
лісовідновлення та лісорозведення.
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природне поновлення залишено 157,4 га, це – 72% річного
завдання.
Всього ж навесні 2020 року
відтворено лісів на площі 1635,8
га, що складає 89 % річного
плану.
Проведено аналіз стану лісових культур, створених на зрубах
та на прийнятих землях. Згідно
технічного приймання стан якості
оцінений так: з оцінкою «дуже добре» маємо 913,1 га (63,9%), «добре» – 495,9 га (34,7%), «задовільний» стан – на 19,4 га (1,4%).
За станом технічної якості «задовільний» стан мають лісові культури на зрубах у ДП «Добрянський лісгосп» на площі 4,6
га, що складає 3% від загальної
площі культур, та у ДП «Чернігівський лісгосп» на площі 14,8 га,
що складає 25% відповідно.
Стан захисних лісових насаджень оцінений так: оцінку «дуже
добре» мають насадження на
площі 20,0 га або 40%, оцінку
«добре» – 30,0 га насаджень або
60%.

Природне поновлення має
стан, оцінений як: «дуже добрий»
– на 16,7 га (10,6%), «добрий» – на
124,6 га (79,2%), «задовільний» –
на 16,1 га (10,2%).
Не забувають лісівники Чернігівщини і про майбутні новорічні
свята. З метою задоволення потреб населення у новорічних деревцях створено плантації новорічних ялинок і сосен на площі 29
га (145% піврічного та 94% річного завдання). Стан створених
плантацій за результатами технічного приймання оцінений так:
«дуже добрий» – 14,7 га (50,7%),
«добрий» – 14,3 га (49,3%).
З метою отримання якісного садивного матеріалу було закладено 2,52 га маточних шкілок та інших плантацій, посіяно
9,12 га розсадників, що складає
108% від річного плану, в тому
числі хвойних порід – 7,23 га,
листяних – 1,76 га, чагарникових
– 0,13 га.
Для вирощування садивного
матеріалу в контрольованому середовищі – посіяно насіння деревних та чагарникових порід у
39 теплицях загальною площею
0,8 га та у 138 коробах – загальною площею 0,86 га.
Слід зазначити, що лісівники Чернігівщини досить активно
займаються вирощуванням декоративного посадкового матеріалу. Розмноження зеленими
живцями – це спосіб, який дозволяє при невеликих витратах вихідного матеріалу отримати велику кількість укорінених живців
багатьох цінних декоративних
порід. З цією метою було проведено зелене живцювання в кількості 48,5 тисячі штук.
За результатами проведених
робіт можна констатувати, що
план лісорозведення виконано в
повному обсязі, а державні лісогосподарські підприємства області будуть і надалі повністю
забезпечені власним садивним
матеріалом для створення лісових культур.
За інформацією
Чернігівського ОУЛМГ
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Лісовпорядкування

Догляд

Лісівники готуються
до базового лісовпорядкування

Молоді ліси –
естафета
від лісівників
майбутнім
поколінням

Лісовпорядкування – один
із найважливіших елементів
успішного ведення лісового
господарства. Адже саме під
час лісовпорядкування здійснюється комплексна оцінка
лісового фонду, проведених
лісогосподарських
заходів
та плануються лісогосподарські роботи на наступні 10 років. Проведення нинішнього
базового
лісовпорядкування планується в 11-ти з 12-ти
лісогосподарських
підприємств, які координуються
управлінням.
Тож 11 червня під головуванням заступника начальника Чернігівського обласного
управління лісового та мисливського господарства Володимира Єленича відбулась виробничо-технічна нарада з питань
проведення підготовчих робіт,
конче необхідних для проведення базового лісовпорядкування.
Участь у нараді взяли спеціалісти управління, головні лісничі
лісогосподарських підприємств,
представники ВО «Укрдержліспроект» та ТОВ «Аналітика».
Як зазначив головний інженер ВО «Укрдержліспроект» Ігор

Бокало, для проведення якісного лісовпорядкування необхідна низка підготовчих робіт, як-от
оновлення межі території, квартальних просік, натурних знаків
у лісовому фонді, а також належне оформлення землевпорядної
документації.
Крім того, для проведення
якісних робіт із лісовпорядкування необхідна і наявність актуальних та якісних аерофотоматеріалів для дешифрування.
На сьогодні ці матеріали застаріли, бо створені ще в 2007
році. Тому в нараді взяли участь
і представники ТОВ «Аналітика» із презентацією своїх робіт
із аерофотознімання, оскільки
вони вже надавали свої послуги
лісогосподарським підприємствам інших облуправлінь.
Враховуючи важливість лісовпорядкування, на нараді наголошувалося, що підготовчі роботи для його проведення
– це важливий і відповідальний
захід, який полегшить виконання робіт та підвищить їхню якість
і точність.
За інформацією
Чернігівського ОУЛМГ

Висадити молодий ліс – це
лише половина справи. Майбутнє висадженого лісу залежатиме від дбайливого і вчасного догляду, від майстерності
і професійного вміння лісівників, котрі покликані постійно
доглядати насадження, щоб
успішно реалізувати всі проекти заліснення.
Адже перші п’ять років молоді
насадження потребують особливо ретельного, справді батьківського піклування.
До того ж, до кожної ділянки
насаджень необхідний індивідуальний підхід і правильний вибір
виду догляду. При цьому необхідним, можливо, стане мотокущоріз чи культиватор, а то й просто сапа або коса в працьовитих
руках. Бо ж молоді ліси, як і діти,
потребують не лише постійної
уваги і знань, але й сумлінної повсякденної ручної праці. Лише за
такої умови молоді ліси стануть
справді естафетою від нинішніх
лісівників майбутнім поколінням.
Загалом працівники ДП «Семенівське лісове господарство»
планують провести догляд лісових культур на площі 400 гектарів.
Михайло ВОЛК,
ДП «Семенівське лісове
господарство»
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У трудових колективах

Чим живе Борзнянський лісгосп?
Державне підприємство «Борзнянське лісове господарство» – найменший за площею у
структурі Чернігівського ОУЛМГ лісгосп. Однак
це ніяк не впливає на ефективність господарювання. Попри кризу в лісовій галузі, підприємство демонструє одні з найкращих в області
фінансово-економічні показники. Вони є лідерами в управлінні!
Паспортом ДП «Борзнянське лісове господарство» є дерев’яна композиція у вигляді скульптур
диких тварин, що розміщена біля головної контори
підприємства. Можна сказати, що цей, поза сумнівом, художній витвір борзянських умільців є однією
з цікавинок райцентру. Тут люблять фотографуватись на згадку.
Головне своє завдання керівник лісгоспу Андрій
Лашко вбачає у збереженні трудового колективу
та забезпеченні гідних умов праці. Цього вдається досягнути за рахунок ефективної економічної діяльності. В ДП «Борзнянське лісове господарство»
є все: від переробки до побічного користування лісом, і навіть власне мисливське господарство, яке
щороку поповнюється новими видами диких тварин. Головний акцент – на переробці та експорті сировини. За рахунок цього у 2019 році фінансовий
обіг від усіх видів діяльності підприємства склав
понад 50 мільйонів гривень. Так, у 2019-му році перероблено 10 тисяч метрів кубічних деревини, а за
перший квартал 2020-го року – 3 тисячі. Це означає збільшення переробки на 20 відсотків. Андрій
Лашко вбачає вихід з кризи саме у переробці, тому
постійно докуповує відповідне обладнання, оновлюючи цехи переробки. І не тільки. Так, минулого
року за ініціативи Андрія Володимировича і за рахунок підприємства було оновлено автотранспортний цех і ремонтні майстерні.
Це – одне з двох лісогосподарських підприємств
в області, яке заготовляє березовий сік. Цієї весни
за рахунок соку підприємство заробило понад 400
тисяч гривень. Можна було б і більше, однак замовник встановив обмеження. А ще лісгосп предметно
займається вирощуванням та реалізацією декоративного садивного матеріалу та мисливством. Після плачевних наслідків, які завдала мисливським
господарствам африканська чума свиней, тут працюють над відновленням поголів’я цього виду диких тварин. Для цього завезли з Херсонщини десять голів дорослих свиней, які вже дали потомство
і згодом будуть випущені в угіддя.
Підприємство є одним із флагманів у районі не
лише щодо забезпечення робочих місць, але й як
платник податків. Тільки за 2019 рік господарство
заплатило до бюджетів усіх рівнів понад 23 мільйони гривень.
Заступник начальника Чернігівського ОУЛМГ
Олександр Жук: «Непрості реалії сьогодення диктують вимоги до господарювання. І Борзнянське лісове господарство демонструє той рівень, до яко-
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Призначення

У ДП «Новгород-Сіверське
лісове господарство» –
новий керівник

Колективу державного підприємства
«Новгород-Сіверське лісове господарство»
9 квітня представлено нового керівника.
Згідно з наказом Державного агентства лісових ресурсів України від 7 квітня 2020
року, виконувачем обов’язків директора
призначено Сергія Михайловича Зайця.

го ми маємо прагнути. А це – ставка на переробку.
У наших господарствах багато низькосортної деревини, і для того, щоб не віддавати її за безцінь, продукцію треба переробляти й продавати за валюту».
За інформацією Чернігівського ОУЛМГ
№ 2 (54), 2020 р.

Сергій Заєць народився у 1983 році в м.
Бобровиця. Трудовий шлях розпочав робітником ПСП «Прометей». Після служби в Збройних силах України працював маркувальником
Бобровицького нижнього складу ДП «Ніжинське
лісове господарство». З 2015 по 2020 рік – начальник Мринського паркетного цеху Ніжинського держлісгоспу. Освіта вища, закінчив Київський Національний університет біоресурсів і
природокористування України, за фахом – інженер лісового господарства.
З наказом Держлісагентства присутніх на
нараді працівників лісгоспу та керівників структурних підрозділів ознайомив заступник начальника обласного управління лісового та мисливського господарства Олександр Жук. Він
побажав Сергію Михайловичу успіхів на новій
відповідальній ділянці роботи, а колективу – порозуміння, взаємної підтримки та злагодженості в спільній роботі.
У зверненні до колективу Сергій Михайлович
висловив подяку за високу довіру і запевнив, що
докладе всіх зусиль для високоефективної діяльності Новгород-Сіверського лісгоспу на всіх
напрямках лісогосподарювання.
За інформацією
ДП «Новгород-Сіверське
лісове господарство»
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…І могутній ліс
починається з маленької насінини

Після завершення робіт з лісовідновлення у
лісівників ДП «Прилуцький лісгосп», як правило, розпочинається наступний, не менш важливий етап – висівання лісового насіння.
Цей етап полягає передусім у формуванні якісного садивного матеріалу, який буде використано наступного року, щоб у майбутньому стати високопродуктивним лісом. Перед висіванням насіння лісових
порід ретельно готують ґрунт, створюючи відповідні
умови в лісових розсадниках, теплицях і коробах для
якісного проростання і приживлення насіння.
Відомо, що обсяги заготівлі лісового насіння залежать від обсягів лісовідновних робіт та урожаю
насіння. Тому в окремі роки вони можуть дещо коливатися. Враховуючи періодичність плодоношення порід, а особливо основних лісоутворюючих, в
урожайні роки фактична заготівля насіння значно
перевищує планову. Це необхідно для створення
запасів лісонасіннєвої сировини на наступні роки,
коли урожай виявиться недостатнім для запланованого лісовідновлення.
У ДП «Прилуцьке лісове господарство» створена
потужна лісонасіннєва база зі 145 гектарів постійних лісонасіннєвих ділянок, 74,4 гектара генетичних резерватів, 0,8 гектара плюсових насаджень та
20 плюсових дерев.
Нинішнього року у лісових розсадниках підприємства висіяно понад 2000 кілограмів насіння сосни звичайної, модрини європейської, ялини звичайної, вільхи чорної та дуба черешчатого на площі
близько півгектара.
А от запорукою вирощування стандартних сіянців лісівники вважають низку факторів, які впливають на ріст та розвиток сіянців. До цих факторів належать походження насіння та його передпосівний
обробіток, механічний склад ґрунту, а також мінеральне та органічне живлення сіянців під час вегетаційного періоду.
Аліна МАЙБОРОДА,
ДП «Прилуцьке лісове господарство»
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Охорона праці

Безпечні умови праці – у пріоритеті
щоденної роботи лісового господарства
У Всесвітній день охорони праці, 28 квітня, в
Україні також відзначають День охорони праці.
Цього року він присвячений боротьбі з пандемією смертельно небезпечної недуги – коронавірусної хвороби COVID-19, яка сьогодні вже панує у всьому світі.
Державне підприємство «Чернігівське лісове
господарство» не припиняло свою роботу на час
обмежувальних всеукраїнських заходів і виконує
всі необхідні завдання щодо охорони і захисту лісу.
На сьогодні в лісгоспі встановлений режим підвищеної готовності підсистеми охорони і захисту лісів єдиної державної системи цивільного захисту
для запобігання виникненню надзвичайної ситуації на підприємстві. Також
затверджений оперативний
план протиепідемічних заходів щодо недопущення занесенню і поширенню гострої
респіраторної хвороби.
Взаємодія
споживачів із підприємством функціонує за допомогою телефонного, поштового зв’язку
та через електронну пошту
(https://chernigivlisgosp.com.
ua/golovna.html). Серед важливих превентивних заходів
– проведення дезінфекційних
заходів, регулярне провітрювання службових приміщень,
запроваджений
щоденний
температурний скринінг персоналу та посилена інформ а ц і й н о - р о з’я с н ю в а л ь н а
робота щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм.
Як зазначає директор ДП «Чернігівський
лісгосп» Юрій Ревко, праця лісівників важка, а
також небезпечна. «Питання створення безпечних умов праці, профілактики виробничого травматизму та профзахворювань були, є і повинні
залишатися важливими на підприємстві», – запевнив директор підприємства. «В пріоритеті роботи лісового господарства – дотримання вимог
безпеки праці під час виконання лісосічних та інших робіт, контроль за дотриманням працівниками для забезпечення вимог технологічних процесів під час звалювання дерев, відповідність
обладнання безпечним умовам праці, наявність
необхідних засобів безпеки та індивідуального
захисту, а також проведення навчання працівників
з охорони праці».
В ДП «Чернігівський лісгосп» функціонує Служба охорони праці. За інформацією інженера з охорони праці ДП «Чернігівський лісгосп» Валентина
Ковальчука, висока кваліфікація працівників та до№ 2 (54), 2020 р.

тримання правил охорони праці – основа і гарантія
безпечного і якісного виконання робіт.
Слід зазначити, що за результатами роботи у
2019 році «Комплексними заходами щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни
праці, запобігання випадкам виробничого травматизму» було передбачено здійснення заходів з охорони праці на загальну суму 515 000 грн.
Серед заходів, які забезпечуються підприємством для охорони праці:
проведення позачергового та чергового спеціального навчання і перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та працівників лісгоспу, що
виконують роботи з підвищеною небезпекою;
забезпечення працівників
спеціальним одягом та засобами індивідуального захисту
згідно норм;
оснащення та забезпечення функціонування кабінету охорони праці, придбання
нормативно-технічної
документації, наочних посібників,
літератури, плакатів, відеофільмів, макетів з охорони
праці тощо;
забезпеченню знаками
безпеки при проведенні лісосічних робіт на лісосіках;
приведення основних фондів у відповідність з вимогами нормативно-правових
актів з охорони праці: щодо
захисту працюючих від ураження електричним струмом,
щодо діючого технологічного чи іншого виробничого обладнання, щодо виробничих та санітарно-побутових приміщень, робочих місць, евакуаційних
виходів, технологічних розривів, проходів та габаритних розмірів;
проведення обов’язкового попереднього, періодичного і позапланового медичного огляду працівників, зайнятих на важких роботах, роботах з
небезпечними чи шкідливими умовами праці або
таких, де є потреба у професійному доборі.
Підприємством забезпечуються всі необхідні умови для охорони праці, однак працівник зобов’язаний дбати про особисту безпеку і здоров’я,
а також оточуючих людей в процесі виконання будьяких робіт чи під час перебування на території підприємства. Знання з охорони праці збережуть життя кожного!
Олена МАКІВЧУК,
ДП «Чернігівське лісове господарство»
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Рахували звірів

У мисливських господарствах області провели
облік диких тварин і зустріли приліт птахів
З метою виконання договору про умови ведення мисливського господарства і керуючись
Законом України «Про мисливське господарство та полювання» ще в лютому цього року за
участі спеціалістів обласного управління лісового та мисливського господарства, департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації, обласної екологічної інспекції і
Держпродспоживслужби в усіх мисливських
господарствах проведено облік мисливських
тварин.
Нині площа мисливських угідь області становить
2789,6 тисячі гектарів, із них лісових – 682 тисячі гектарів, польових – 1861,6 тисячі гектарів, водно-болотних – 169,9 тисячі гектарів, інших – 19,6 тисячі гектарів та в мисливських угіддях державного
мисливського резерву – 56,5 тисячі гектарів. Що й
казати, це складне і клопітне господарство не лише
для мисливців, єгерів, а й для всієї громадськості.
Всього ж в області 59 користувачів мисливських угідь, яким рішеннями обласної ради
вони надані у користування в таких обсягах:
держлісгоспам (8 господарств) – 212,8 тис. га
(8 %);
УТМР (9 господарств) – 1808,6 тис. га (65 %);
інші користувачі (42 господарства) – 711,7 тис.
га (25 %);
мисливські угіддя державного мисливського
резерву - 56,5 тисячі гектарів (2%).
Спеціалістам добре відомо, що диких тварин
виявити в лісі не так просто, а от сліди їхньої життєдіяльності можна побачити на кожному кроці.
Кількість звірів у лісі та місця їхнього перебування
визначаються багатьма факторами. Методів обліку
існує чимало, та все ж найбільш достовірним, хоча
й не дешевим, є авіаоблік.
Найточніше мешканців наших лісів можна порахувати взимку, коли кожен звір залишає на снігу
свій «автограф». Нинішнього ж року цьому завадила малосніжна зима, яка й ускладнила цю роботу.
Тим не менше, можемо констатувати, що чисельність мисливських тварин залишилася стабільною, а деяких їх видів стало більше.
Динаміка чисельності основних видів
мисливських тварин (особин)
Чернігівської області
Види мисливських тварин
Лось
Олень благородний
Олень плямистий
Козуля
Кабан
Заєць-русак
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2019
1230
706
54
11863
1492
51359

2020
1175
767
54
11916
1934
45675

Вовк
Рись
Норка
Видра
Куниця лісова
Сіра куріпка

146
20
2126
814
2766
21249

157
17
2181
742
2777
20865

Слід відзначити тих користувачів мисливських
угідь, які по-справжньому дбають про лісових звірів: створюють для них достатню кормову базу і регулярно підгодовують взимку. Та й коштів не шкодують, вкладаючи їх у перспективну справу. Тож і
чисельність поголів’я дичини тут зростає. Це ДП
«ТШПКР», ТОВ «Єлінський ліс», ТОВ СМРП «Деснянське», ТОВ СМП «Рись», ТОВ МРП «Єгер».
За доброю традицією мисливські господарства, учнівські лісництва, всі шанувальники рідного довкілля відзначають 1 квітня «День птахів». Та
цього року він особливий, бо погодні умови склалися так, що рання весна прибула через безсніжну зиму з «малою» водою. Малі річки і болота катастрофічно зневоднюються, більшість перелітних
птахів стала обминати наші краї і оселятися в сусідній Білорусі.
Ще донедавна багата на водні ресурси Сіверщина, на жаль, втрачає пернату дичину, таке корисне для лісів, полів, лук і звичне для людей птаство.
Це по-справжньому тривожить природолюбів, спонукає їх якомога швидше переймати цінний досвід
білорусів, котрі свої природні ресурси не залишають наодинці зі складними кліматичними викликами. Там регулярно чистять замулені малі річки,
ставки, озера, лісові й болотяні джерела.
І сьогодні у них, як мені стало відомо, на річці Прип’ять на повну силу працюють земснаряди…
Вони, звичайно ж, не дадуть цій ріці зневоднитися,
а допоможуть завжди залишатися повноводною
окрасою довкілля, надійним прихистком для перелітних птахів.
Микола ПИРІГ,
начальник відділу мисливського
господарства Чернігівського ОУЛМГ
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Святкове

Вітаємо!

Навічно в пам’яті
вдячних нащадків

Ювілей видатного
лісівника України

Ось і прийшла в Україну, на уславлену землю
партизанського Полісся 75-та весна Великої Перемоги. А разом із цією славетною весною стукають в
серця нащадків спомини про тих, хто здобував Перемогу на фронтах Другої світової війни, визволяючи рідну землю із лабетів нацизму, хто спить вічним сном на берегах Дніпра-Славути, зачарованої
Десни, в легендарних лісах Сіверянського краю…
На жаль, дуже мало залишилось поміж нами тих,
хто безпосередньо зі зброєю в руках відвойовував у
ворога жадану Перемогу для нинішніх поколінь вільної
України. Тим дорожчими, ще більш хвилюючими стають спомини про фронтовиків-визволителів.
Такими споминами нещодавно на вшануванні ветеранів війни і праці в ДП «Добрянське лісове господарство» поділився колишній майстер лісу Чудівського лісництва Степан Шумигай, котрий в пам’ятному
1943 році п’ятнадцятирічним юнаком зустрічав визволителів, котрі форсували Дніпро біля його рідного села Кам’янка. Багато тоді полягло воїнів на берегах Дніпра, чимало їх спить вічним сном в безіменних
і досі могилах у ріпкинських лісах і ось тут, в третьому
кварталі Чудівського лісництва, де тоді розміщувався
24-й пересувний військовий шпиталь. Під обеліском з
пам’ятним знаком у братській могилі залишилися в ріпкинській землі навічно ті, хто не вижив від тяжких ран.
Ветеран Степан Шумигай разом з лісівниками і
членами учнівського лісництва постійно турбуються
про пам’ятне поховання визволителів, щовесни заквітчують могилу лісовими квітами.
Адміністрація ДП «Добрянське лісове господарство» на чолі з директором Іваном Горохівським, лісничим Чудівського лісництва Віктором Тютюнником
сердечно подякували Степану Шумигаю за його турботу про пам’ятне поховання, щиро привітали ветеранів війни і праці, солдатських вдів і дітей війни із 75-річчям Великої Перемоги.
Вони також висловили впевненість у тому, що вдячні нащадки – діти, онуки і правнуки воїнів-визволителів – назавжди збережуть пам’ять про їхній безсмертний подвиг.
За інформацією
ДП «Добрянське лісове господарство»
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21 червня лісівники, колеги та друзі з усіх областей нашої держави та зарубіжжя сердечно вітають
з ювілеєм видатного лісівника України. Нині виповнилося 65 років Петру Івановичу Лакиді, Заслуженому діячу науки і техніки України, відміннику освіти
України і відміннику лісового господарства України,
доктору сільськогосподарських наук, професору,
директору навчально-наукового інституту лісового і садово- паркового господарства Національного університету біоресурсів і природокористування
України.
Добрий, хороший слід залишив Петро Іванович і
на Придесенні, зокрема в Добрянському держлісгоспі, а саме – в Олександрівському лісництві.
Після закінчення Української сільськогосподарської академії у далекому 1975 році Петро Лакида був
призначений на посаду помічника лісничого у Олександрівське лісництво Добрянського держлісгоспу.
Тут молодий фахівець пройшов своє професійне загартування, створюючи нові ліси Сіверського краю.
Сьогодні ім’я Петра Івановича Лакиди знане й шановане в лісовій галузі держави. За 35 років наукової і педагогічної діяльності він підготував когорту
справжніх фахівців, які дбають про зелені масиви в
усіх куточках України. І нині в колективі чернігівських
лісівників працює немало учнів Петра Івановича, які
висловлюють своєму вчителю щиру подяку за світло
знань. Пам’ятають його і придеснянські ліси…
Шановний Петре Івановичу! Наша лісівнича
громада Чернігівщини від усієї душі тепло вітає
Вас, дорогий Учителю і Наставнику! Ви – справжній Професіонал, мудра та шляхетна Людина,
яскрава Особистість! Ваше велике, подвижницьке життя – приклад для усіх нас. Щиро пишаємося Вами. Зичимо здоров’я, довголіття, любові,
добра, радості, щастя, усіх гараздів!
Лісівники Чернігівщини
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До пожежонебезпечного періоду

Відпрацьовували навички пожежогасіння
У ДП «Остерський військовий лісгосп» 4
червня відбулися навчання лісової охорони та
добровільно-пожежної дружини в екстремальних умовах лісових пожеж. Про хід і результати
цих навчань розповів директор ДП «Остерський
військовий лісгосп» Володимир Брайко.
– За нашою легендою, в одному з лісництв підприємства відбулось загоряння. Центральний диспетчер з Городищенського лісництва повідомив головному лісничому, що бачить дим.
За даними відеоспостереження, по азимутах з
двох камер чітко визначили, що це на межі кварталів 213-215. На місце загоряння одразу ж спрямували найближчу пожежну команду з Карпилівського
лісництва. Вже за 10 хвилин вона прибула на пожежу. З нею і головний лісничий, котрий зробив висновки, що вогонь стрімко поширюється, бо швидкість вітру – понад 10 м/с.
Головний лісничий, оцінивши обстановку як керівник гасіння лісової пожежі (КГЛП), доповів на
центральний пост, щоб негайно проінформували
про це директора лісгоспу і викликали підкріплення ще з двох лісництв. Із Городищенського та Бондарівського лісництв пожежні підрозділи прибули
майже одночасно – за 27 хвилин (відстань 12 км та
20 км відповідно).
Із гаража лісгоспу також викликали допоміжні сили: «донор-дозаправник» ємністю 10,3 тонни
води, який агрегатується з МАЗом-всюдиходом (це
лісовоз підприємства) і «БАТік» (на базі ТДТ-55, який
реконструювали, зробивши ходову, двигун і, головне, – лопату з правильними кутами, додали гідравліку, щоб він міг підніматися і опускатися під потрібним кутом). Вони теж прибули вчасно.
За допомогою МТЗ-82 Карпилівського лісництва
були зроблені мінералізовані смуги по локалізації
пожежі. Додатково пожежу поділили на декілька ділянок і закільцювали по колу за допомогою «БАТіка».
Відпрацьовували також співпрацю з військовими пожежними навчального центру «Десна». За викликом КГЛП, вони прибули приблизно за 40 хвилин і також взяли участь у пожежогасінні.
Дозаправка пожежних автомобілів відбувалась з
«донора».
Після локалізації пожежі від центрального чергового надійшло повідомлення, що у кварталі 267 виявлено нову пожежу. Це стало несподіванкою для
всіх учасників навчань.
На гасіння терміново спрямували Городищенське лісництво, оскільки це їхня територія. З’ясувалося, що загорілися порубкові рештки. І цю пожежу
оперативно локалізували та загасили.
Мета навчань – відпрацювати готовність лісової
охорони Остерського військового лісгоспу до викликів природних лісових пожеж, перевірити технічний стан машин та механізмів, пристосованих за
останні роки до пожежогасіння, комплектацію. Моральну, психологічну та фізичну поведінку особового складу підприємства.
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Усе це відслідковували, записували та хронометрували інженер лісового господарства Віталій
Кравчук і інженер з ОЗЛ Олександр Ткач, щоб вже
у другій половині дня підвести остаточні підсумки і
визначити «вузькі» місця.
Слід відзначити, що на сьогодні у нас забезпечений радіозв’язком весь автомобільно-тракторний
парк підприємства, який залучається до гасіння
пожеж. Також особисто для лісової охорони маємо
19 портативних радіостанцій, позивний «Сокіл». За
підприємством офіційно закріплені дві частоти радіозв’язку.
Додатково відпрацювали роботу з відпалювачами АЗ-4,яких в цьому році закуплено п’ять. Лісова
охорона вчилася правильно робити відпали, якщо
цього вимагатиме обстановка.
Отже, загалом поставленої мети досягнуто.
Зроблено висновок, що такі навчання потрібно проводити регулярно, оскільки це дає змогу виявити
всі недоліки та проблеми в гасінні пожеж.
Цього ж дня в режимі онлайн відбулася міжнародна конференція на тему «Переформування
соснових деревостанів до наближених до природи
лісів України – з особливим врахуванням стійкості
до пожеж та екстремальних погодних умов, таких
як посуха, на засадах інтегрованого менеджменту
пожеж».
У конференції взяв участь директор ДП «Остерський військовий лісгосп» Володимир Брайко. Запрошення на неї отримали від Глобального центру
моніторингу лісових пожеж і від Східноєвропейського центру моніторингу лісових пожеж, який базується в Національному університеті біоресурсів і
природокористування.
Також брали участь у конференції керівники та
співробітники Національного університету біоресурсів і природокористування України, представники Львівського національного лісотехнічного університету України, одного із університетів лісового
господарства Німеччини (м. Еберсвальд) та ДП «Тетерівський лісгосп» (Київської обл.).
Проект реалізовується за ініціативи Німеччини.
Він розрахований на два роки. Це тільки перша організаційна конференція. Захід тривав в режимі online (у зв’язку з пандемією) англійською мовою протягом двох годин.
Наступна конференція планується на території
України на базі одного з учасників проекту (можливо, захід відбудеться на території ДП «Остерський
військовий лісгосп»), де будуть закладатись постійні пробні площі терміном на 100 років (за інформацією проф. Сергія Зібцева).
За інформацією Чернігівського ОУЛМГ
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Навчання

Вища лісова освіта на Чернігівщині
Сіверщина – один з найбагатших лісами регіонів України. Площа чернігівських лісів
сягає понад 738 тисяч гектарів. Не дивно, що в цьому лісовому краї керівництву вищого навчального закладу
за підтримки керівництва області спала на думку ідея готувати спеціалістів лісового
господарства з вищою освітою. Ця ідея була підтримана
і на рівні адміністрації обласного управління лісового та
мисливського господарства
в Чернігівській області. Таким
чином не ліс притягнули до
освіти, а освіту наблизили до
лісів.

ли за створення серед місцевого населення контингенту спеціалістів-лісівників.
Передбачалося дві ланки професійного навчання. Нижча готувала лісових кондукторів (у сучасному вимірі — це майстри лісу),
яких набирали із селянських дітей. Лісничі та лісові ревізори навчалися під егідою Санкт-Петербурзького лісового інституту і
належали до вищої ланки (туди
йшли набувати знань юнаки із заможних та дворянських родин).
Так 1 вересня 1895 року в урочищі Ревунів Круг було організовано Пакульську лісову школу.
Тут навчалися діти з навколишніх сіл. Газета «Губернские ве-

Відповідно до Статуту, завідував лісовою школою і викладав
в ній лісничий, який мав вищу лісову освіту, і двоє його помічників
з «спеціальною освітою по лісовій частині». Це були віддані своїй справі люди, які були не лише
фахівцями лісу, а й великими
його шанувальниками. Викладач
лісівництва Одоєвської лісової
школи А. Н. Соболєв наставляв
колег: «Не бійтеся забруднити тут, в грязі, свої руки і плаття: це хороший, чистий бруд; не
соромтеся встати в разі потреби на коліна і не нехтуйте взяти в руки холодну, вологу брилу
землі з сіянцем! Якщо ви любите
цю пачкотню, то і вихованці ваші

Незважаючи на те, що лісистість Чернігівської області сягає 20,7 відсотка, слід не забувати, що ліси Сіверського краю
за своїм призначенням значною
мірою виконують водоохоронні,
захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі та інші функції і мають
обмежене експлуатаційне значення. Виходячи з вищесказаного стає зрозумілим, наскільки
неоціненним є багатство зеленої
скарбниці Чернігівщини.
Історія лісової освіти на Чернігівщині сягає позаминулого сторіччя.
Наприкінці ХІХ сторіччя драматичні випробування випали на
долю лісівників багатьох губерній: катастрофічних масштабів
набрали вирубки лісових масивів. Якщо загальна площа чернігівських лісів у 1865 році становила (за календарем Боде) понад
965 тисяч десятин, за обліком
1883 року — 645, то у 1893 році
— тільки 12 тисяч десятин. Великі лісові дачі залишилися лише у
північній частині губернії та в межиріччі Дніпра і Десни.
Надмірне знеліснення земель супроводжувалось ерозією
ґрунтів, обмілінням річок і утворенням рухомих пісків на зрубах
соснових гаїв, що насувалися на
орні угіддя. Тому в 1893 році в Києві терміново зібрався VІІІ Всеросійський з’їзд лісовласників і
лісогосподарників, на якому прогресивні представники лісової
галузі та громадськості виступи-

домости» 27 вересня 1898 року
повідомляла: «…Орденом св.
Станислава 3-й степени награжден лесничий 1-го разряда Пакульского лесничества, заведующий низшей лесной школой
титулярный советник Федор Белентьев» (Федір Дмитрович Белентьєв працював лісничим у період 1898-1917 р.р.)
На рубежі ХІХ-ХХ ст. Пакульська лісова дача стала центром
лісокультурної справи тодішньої
Російської імперії. Сюди приїздили на практику студенти лісового інституту з Санкт-Петербурга. Залишилася жива пам’ять
про ті часи — добротний ліс на
терені колишнього Ревунівського лісництва, виплеканий учнями
Пакульської лісової школи. Ветерани Чернігівського держлісгоспу називають цю чудову спадщину еталоном ведення лісового
господарства у Сіверському краї.

полюблять її, в іншому ж випадку буде важко досягти того, щоб
вихованці з бажанням і навіть із
задоволенням копалися в землі,
а без цього ніколи не зробите з
них хороших працівників на розсаднику».
Цих настанов притримуються і сучасні лісові освітяни Сіверського краю. Гідним послідовником лісової освіти на
Чернігівщини стала кафедра
аграрних технологій і лісового господарства Національного
університету «Чернігівська політехніка», яка була трансформована з кафедри природокористування та техногенної безпеки
Чернігівського державного інституту економіки і управління.
З 2012 року на базі кафедри проводиться прийом і підготовка студентів за спеціальністю
«Лісове і садово-паркове господарство», а з 2016 року ще

14

№ 2 (54), 2020 р.

відкрита і магістратура зі спеціалізації «Лісознавство та практичне лісівництво». Навчальний
процес по спеціальності забезпечують доктор с.-г. наук, професор Канівець В.І., кандидати
с.-г. наук Брайко В.Б., Тимошенко О.П., Круподеря Ю.О., кандидат біологічних наук Корма О.М.,
кандидати економічних наук Селінний М.М., Анрєєва А.П.
Під керівництвом викладачів
студенти проходять навчальну
та виробничу практики, набувають практичних навичок з лісової
та садово-паркової справи. Стараннями колективу викладачів і
студентів на спортивно-оздоровчій базі університету «Фортуна»
закладено
навчально-дослідні
ділянки: розсадник площею 0,05
га та парк площею 1 га. Тут же, в
рамках професійно-орієнтаційної роботи, проходять святкування професійних свят – Дня працівників лісового господарства
та інші еколого-просвітницькі заходи.
Керівництво
університету,
усвідомлюючи важливість даної професії для регіону, всіляко сприяє розвитку навчального

процесу зі спеціальності «Лісове господарство». Незважаючи
на скрутне фінансове становище навчального закладу, недофінансування з боку бюджету, все
ж таки була знайдена можливість
для оновлення лабораторного
обладнання мікробіологічної лабораторії, виділяються кошти на
придбання навчальної літератури та фахової періодики, тематичного оформлення та ремонту
предметних аудиторій.
Молоде покоління лісівників,
які закінчили Чернігівський національний технологічний університет, успішно працюють на
різних посадах, в тому числі і інженерних, в лісгоспах області,
в ВО «Укрдержліспроект» м. Ірпінь, майстрами навчального виробництва в Сновському вищому
професійному училищі лісового
господарства, навчаються в аспірантурі Інституту захисту рослин НААНУ.
Завідувач кафедри
аграрних технологій
та лісового господарства
к.е.н., доцент
М.М. СЕЛІННИЙ

АБІТУРІЄНТАМ
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ
«ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»
Навчання за ступенями вищої освіти:
БАКАЛАВР – освітньо-професійна програма «Лісове господарство».
МАГІСТР – освітньо-професійна програма «Лісове господарство».
Термін навчання:
за ступенем вищої освіти «Бакалавр» – 3 роки 10 місяців;
за ступенем вищої освіти «Магістр» – 1 рік 4 місяці.
Конкурсними предметами для
вступу на спеціальність «Лісове
господарство» є:
– Українська мова та література;
– Математика;
– Хімія або Біологія.
Небюджетні конкурсні пропозиції:
– Українська мова та література
– Математика
– Історія України або Географія.
– на основі СВО Бакалавр: іноземна мова та фаховий іспит
Навчання за ступенями вищої освіти:
БАКАЛАВР – освітньо-професійна програма «Агрономія».
МАГІСТР – освітньо-професійна програма «Агрономія»;
Термін навчання:
за ступенем вищої освіти «Бакалавр» – 3 роки 10 місяців;
за ступенем вищої освіти «Магістр» – 1 рік 4 місяці.
На основі повної загальної середньої освіти:
– сертифікати ЗНО (бюджет і
контракт):
– Українська мова та література
– Біологія
– Хімія або Математика
– на основі СВО Бакалавр: іноземна мова та фаховий іспит.

№ 2 (54), 2020 р.

15

На колегії

Юрій Болоховець: «Покращимо фінансовий
стан – збережемо трудові колективи!»
Таким став лейтмотив колегії Чернігівського управління лісового та мисливського
господарства, яку 16 червня провів начальник
ОУЛМГ Юрій Болоховець. Він наголосив, що зараз потрібно зробити все можливе, щоб поліпшити фінансовий стан лісогосподарських підприємств. Скорочень у трудових колективах не
буде. Треба знайти резерви, щоб люди отримували достойну заробітну плату. Тобто необхідно правильно розпоряджатися лісовими ресурсами.

З доповіддю про економічний стан підприємств
виступила начальник відділу економіки та фінансів
Наталія Курись. За п’ять місяців цього року підприємства ОУЛМГ отримали 369 мільйонів гривень чистого доходу від реалізації своєї продукції. Сплачено до бюджетів усіх рівнів 147 мільйонів гривень,
з них до державного бюджету – 83,4 млн грн, а до
місцевого – 63, 5 млн грн. Крім податків, підприємства управління сплатили 25,5 мільйонів гривень
єдиного соціального внеску.
Зі співдоповіддю виступив заступник начальника управління Олександр Жук, котрий зазначив, що

Моє лісництво

вперше з початку року в травні обсяг реалізації лісопродукції перевищив торішні показники. Але, порівняно з областями-сусідами – Київським і Сумським
ОУЛМГ, – наші підприємства поки що відстають. Тож
необхідно належно працювати щодо збільшення виходу цінних лісоматеріалів. Резерви є! Наприклад,
залишки на складах підприємств – 137 тисяч кубічних
метрів, з них тільки дров – 102 тисячі. І всю цю продукцію треба вигідно продати на аукціонах.
Начальник відділу мисливського господарства
ОУЛМГ Микола Пиріг розповів про рейдову роботу, боротьбу з браконьєрами. А Юрій Болоховець
додав, що замість диких кабанів, яких «вибила» африканська чума, потрібно, аби з’явилися в наших лісах олені та фазани. У розпалі – літо, тож час дбати
про корми для диких тварин на зиму.
Заступник начальника управління Володимир
Єленич доповів про пожежну небезпеку – з березня в наших лісах виникло 45 пожеж на площі 145
гектарів.
Підсумовуючи колегію, начальник управління
Юрій Болоховець зазначив, що лісівники потребують висококваліфікованого юридичного захисту,
адже нині відкриті 34 судові справи. А в зв’язку з пожежонебезпечним періодом, для туристів потрібно
підготувати свої якісні рекреаційні послуги.
За інформацією Чернігівського ОУЛМГ

Окраса міста
Садиба Блешнянського лісництва є окрасою міста Семенівка. Відвідувачі із захопленням милуються декоративними рослинами,
які ростуть у міні-дендропарку. Досконалість
безмежна – вважають лісівники і щороку додають нові родзинки до свого дендропарку. У
минулому році з’явились дерев’яні скульптури, альпійська гірка, зелені архітектурні форми. Весняне буйство рослин вражає і надихає
людину, відволікає від буденних клопотів, заспокоює схвильованого і хвилює спокійного.
За інформацією
ДП «Семенівське лісове господарство»
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Кадри

Керівник військового держлісгоспу і науковець
Володимир Брайко став науковим керівником і для своїх молодших колег у здобутті
ними звання магістра лісового господарства.
Безперечно, найбільше визнання авторитету
будь-кого з науковців настає тоді, коли твої учні
і молодші колеги з готовністю сприймають твої
професійні здобутки і наукові ідеї, прагнучи поглибити їх і втілити в практику власного професійного зростання.
Так, зокрема, начальник відділу збуту ДП «Остерський військовий лісгосп» Аліна Кулініч і старший майстер Карпилівського лісництва держлісгоспу Владислав Бундя для своїх наукових робіт
на здобуття звання магістра лісового господарства обрали своїм науковим керівником очільника
рідного трудового колективу, кандидата сільськогосподарських наук Володимира
Борисовича
Брайка.
Вдале визначення наукового керівника вилилося для пошуковців
звання магістра лісового господарства в цікаву і водночас оптимально
практичну для успішного
лісогосподарювання роботу, яка принесла їм разом із званням магістра й
відмінний результат.
Так, старший майстер Карпилівського лісництва
лісгоспу Владислав Бундя в своїй науковій роботі
«Дослідження природного поновлення аборигенних
деревостанів після проходження низової пожежі в
ДП «Остерський військовий лісгосп» дало пошуковцю не лише звання магістра лісової справи, а й можливість дійти висновку, що листяні породи, які замінять після лісової пожежі сосну, швидше ростуть,
тобто за один період стиглості соснового насадження лісогосподарники зможуть виростити листяний
ліс вдвічі швидше і отримати з цього значний прибуток, що вкрай необхідний для успішного лісогосподарювання в період фінансово-економічної кризи.
А пошуковець звання магістра лісового господарства, начальник відділу збуту держлісгоспу Аліна Кулініч у своїй науковій роботі «Дослідження економічного ефекту за умови застосування альтернативного
способу рубок догляду в ДП «Остерський військовий
лісгосп» дійшла висновку, що вартість витрат на роботи способом кільцювання окільцьовувачем, у вісім
разів нижча від вартості робіт, проведених традиційним механізованим способом. Отож такий захід як
кільцювання окільцьовувачем спрямований не лише
на мінімізацію негативного впливу на довкілля, а й на
значне зростання саме економічної ефективності за
умови його застосування на рубках догляду.
Розповідаючи про здобутки своїх молодших колег-лісівників у наукових роботах, проведених ними
№ 2 (54), 2020 р.

задля здобуття звання
магістра лісової справи,
очільник ДП «Остерський
військовий лісгосп», кандидат сільськогосподарських наук Володимир
Брайко звернув нашу
увагу і на свою, вже настільну книгу, подаровану йому науковцями Національного університету
біоресурсів і природокористування, в анотації до
якої йдеться про природні виклики лісівникам, які
були характерні століття
тому.
– Як не дивно, але й для сьогодення такі виклики
для лісівників актуальні. Тому й мусимо невтомно
черпати досвід минулого, щоб мати адекватну наукову відповідь тим проблемам, які переживає український ліс сьогодні. Тільки так не лише збережемо
цей неоціненний скарб нашої сіверянської землі,
а й примножимо його для прийдешніх поколінь, –
наголосив директор ДП «Остерський військовий
лісгосп», кандидат сільськогосподарських наук Володимир Брайко наприкінці нашої зустрічі.
Микола ТИЩЕНКО,
Чернігівське ОУЛМГ
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Втрата

Екологічна катастрофа

Відійшов у вічність
ветеран лісової галузі
Михайло Петрович
ПОРОДЬКО

Чужої біди не буває

21 травня перестало битися
серце ветерана лісової галузі Михайла Петровича Породька.
Лісівник за покликом серця та
професіонал своєї справи все життя присвятив роботі у лісовій галузі. Трудився завжди добросовісно,
найперше вимогливим був до себе,
отож і колеги скрізь поважали. Де б
не був і ким би не працював. Помічником лісничого чи вже лісничим.
Під Запоріжжям чи у Сокиринцях на
Срібнянщині, або ж у Косачівці біля
Остра.
Лісничим Варвинського лісництва трудився Михайло Петрович
Породько майже два десятиліття,
а згодом майже стільки ж років обіймав посаду старшого інженера лісового господарства у Прилуках. За
нагородами патріарх лісової ниви ніколи не ганявся, бо найвищою для
себе нагородою вважав щедрі і дужі
прилуцькі ліси. За майже півстоліття
сумлінної праці він посадив ліс майже на 5 тисячах гектарів. Залишив по
собі слід доброго господарника.
У cерцях кожного Михайло Петрович зaлишитьcя принциповою
й чуйною людиною, мудрим та далекоглядним, який віддaно cлужив
ліcівничій cпрaві.
Колектив
ДП
«Прилуцький
лісгосп» висловлює щирі співчуття
рідним та близьким. Світла пам’ять
про Михайла Петровича назавжди
збережеться серед лісівників Чернігівщини.
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Зараз по всій Україні –
масштабні пожежі, які загрожують екологічною катастрофою. Особливо потерпає
Київська область, а саме
– чорнобильська зона відчуження. Хоча дуже страждає й Житомирщина! Горить
більше 5 тисяч гектарів лісу,
а разом із ним знищено до
півсотні сільських хат. До гасіння жахливої пожежі залучені майже тисяча людей,
160 одиниць техніки, зокрема авіація й техніка Збройних
Сил України.
На допомогу житомирським
лісівникам прибули і колеги з Чернігівського обласного
управління лісового та мисливського господарства: лісова охорона з Новгород-Сіверського,
Городнянського,
Холминського, Семенівського
і Корюківського лісгоспів. Цей
мужній загін очолює інженер
з охорони та захисту лісу Андрій Курганський з ДП «Новгород-Сіверське лісове господарство».
Андрій Леонідович розповів по телефону, що вони допомагають приборкувати пожежу
колегам з Овруцького лісгоспу. З ранцевими вогнегасниками лісівники дві доби боролися
з низовою пожежею у Гладковицькому лісництві і зупинили

вогонь. Тобто великодні свята
наші земляки зустрічали в лісі,
самовіддано рятуючи довкілля.
Зокрема, відзначилися водії наших пожежних автомашин
Валерій Ковбаса з ДП «Семенівське лісове господарство» і Володимир Москаленко з Корюківського лісгоспу.
Голова Державного агентства лісових ресурсів України Андрій Заблоцький наголосив, що злагоджені дії лісівників
з усієї України та пожежників
ДСНС дали свій позитивний результат. Так, станом на 20 квітня,
із дев’яти осередків займань локалізовано п’ять.
На Житомирщині оперативно провели спільну нараду, на
якій обговорили подальші дії
для повної ліквідації пожеж. Андрій Заблоцький подякував депутатам Верховної Ради, які
нещодавно ухвалили важливе
рішення: відтепер штраф за випалювання сухої трави збільшено у двадцять разів і становить
153 тисячі гривень!
Чернігівські лісівники звертаються до мешканців Придесення: потрібно бути особливо
обережними з вогнем, ні в якому разі не випалювати траву на
своїх подвір’ях та під час відпочинку в лісі.
Микола ТИЩЕНКО,
Чернігівське ОУЛМГ
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Збережемо ліс

Обережно – дикі тварини

У ДП «Чернігівський лісгосп»
запрацювала централізована
система
відеоспостереження

Двічі поглумилися
над червонокнижною
твариною

Для лісової охорони – гаряча пора. Із настанням пожежонебезпечного періоду лісівники
працюють у посиленому режимі, адже головне
зберегти ліс від пожеж і не допустити поширенню вогню на лісові масиви.
Лісові пожежі нанесли численні збитки для держави та лісового господарства. І це не лише втрата
рослинності, шкода для тваринного світу, а й знищення стійких насаджень молодого лісу.
Для систематичного і чіткого контролю у ДП
«Чернігівський лісгосп» створена та вже введена в
експлуатацію централізована система відеонагляду за лісовими масивами.
«За допомогою відеоспостереження лісові господарники в онлайн-режимі контролюють стан дотримання пожежної безпеки. Такий пункт відеонагляду в адміністративній будівлі підприємства дає
можливість відповідальному спостерігачу бачити
ситуацію та фіксувати факти пожеж зі всіх п’яти відеокамер, які розташовані в лісництвах. Централізований пост також дозволяє скоротити витрати
для нагляду за лісом і є практичною допомогою у
справі охорони лісів від вогневої стихії,» – зауважив
директор ДП «Чернігівський лісгосп» Юрій Ревко.
Такі технічні вдосконалення в лісовому господарстві дають можливість точно моніторити пожежну ситуацію, а також визначити локацію загоряння
із точним відображенням реального азимуту напрямку камери на екрані відеомонітора та прив’язуванням до карти місцевості.
Відеонагляд дає змогу запису зображень і може
слугувати як фактичний доказ у розслідуванні причин загоряння.

Весняна масова міграція червонокнижних лосів у нинішньому році спричинена масштабними
пожежами в лісах Чорнобильської зони, Житомирської, Чернігівської і Київської областей.
Особливо загрозливою для екосистеми, фауни і
флори лісів стала багатоденна пожежа в заповідних
лісах довкола ЧАЕС. Звідти ледь встигають врятуватися дехто з його диких мешканців, птахів, земноводних, комах…
Смертельною пасткою виявилися ліси тридцятикілометрової зони і для червонокнижних лосів. У пошуку спокою і їжі вони, рятуючись від вогню, кинулися
звідти в напрямку білоруських лісів, які від українських прикордонниками відгороджено колючим дротом. Та лосі, незважаючи на загрозу своєму життю на
автотрасах або від рук лихих людей, все ж таки мігрують у більш безпечні і сприятливі для себе місця.
От і днями на міжнародній автотрасі Київ – Гомель,
на її відрізку, де відсутні попереджувальні дорожні
знаки «Обережно: дикі тварини», невідомий важковаговик-фура на смерть збив п’ятирічного лося – самця, відкинувши його, вже мертвого, на узбіччя траси.
Хтось із жителів довколишніх сіл повідомив про забиту червонокнижну тварину в ДП «Добрянське лісове
господарство». На місце події терміново виїхали головний лісничий лісгоспу Денис Землянко, лісничий
Ново-Яриловицького лісництва Михайло Мамоненко
і мисливствознавець Сергій Горицький.
Обуренню лісівників не було меж, коли вони виявили, що із ще теплої загиблої тварини якийсь лиходій збив і розлогі красиві роги…
– Двічі поглумилися над червонокнижним лосем
якісь нечестивці. Один із них, водій, злякавшись великого штрафу, зник з місця дорожньої пригоди. Другий заради власної користі скористався безлюддям
і «обікрав» вже мертву тварину, – підсумував отаку
бездушність головний лісничий ДП «Добрянське лісове господарство» Денис Землянко.
Шкода, що і цього разу, мабуть, така бездушність
не буде покарана.
За інформацією
ДП «Добрянське лісове господарство»

За інформацією ДП «Чернігівський лісгосп»
№ 2 (54), 2020 р.
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Ліс і громадськість

Заповідним територіям – надійний захист
ДП «ЧЕРНІГІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»
ІНФОРМУЄ ПРО МЕЖІ ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ
Чернігівщина надзвичайно багата на цінні
природні та екологічні пам’ятки і території. Тож
наше завдання – зберегти всі об’єкти природно-заповідного фонду, щоб передати їх у спадок майбутнім поколінням.
Лісова охорона здійснює державний контроль
за використанням, відтворенням, охороною і захистом природних екосистем. Серед важливих завдань лісівників: забезпечення режиму охорони
об’єктів та територій природно-заповідного фонду у відповідності до охоронних зобов’язань та положень про них, а також протидія незаконній заготівлі і вивезенню деревини місцевим населенням,
вжиття всіх необхідних заходів з метою запобігання
утворенню на таких територіях звалищ твердих побутових відходів тощо.
З цією метою працівники державної лісової охорони ДП «Чернігівський лісгосп» встановили інформаційні щити, інформаційно-охоронні та межові
знаки на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду місцевого значення. Такі заходи вже
здійснені лісівниками Красилівського, Березнянського, Мекшунівського, Пакульського та Любецького лісництв.
Всі встановлені знаки попереджують про адміністративну відповідальність за порушення природоохоронного законодавства, а також інформують
населення, власників та земле– і водокористувачів
про межі та обмеження господарської, інших видів
діяльності на цих територіях.
Сподіваємося на сумлінність громадян щодо
збереження встановлених інформаційно-охоронних знаків природно-заповідного фонду і попереджаємо, що знищення чи пошкодження їх веде до
адміністративної відповідальності.
ДЛЯ ДОВІДКИ:
НА СЬОГОДНІ ПЛОЩА ПРИРОДНОЗАПОВІДНОГО ФОНДУ, ЯКА ПЕРЕБУВАЄ
В МЕЖАХ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ЧЕРНІГІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»,
СТАНОВИТЬ 13 987,39 ГЕКТАРА.
До складу природно-заповідного фонду
лісгоспу входять:
загальнозоологічний заказник державного
значення «Каморетський», створений у 1974 році в
Менському районі. На його території охороняються поселення бобрів та багатьох інших цінних видів
звірів і птахів;
регіональний ландшафтний парк «Міжрічинський». На цій велетенській природоохоронній території, площа якої перевищує сто тисяч гектарів,
поєднані найрізноманітніші краєвиди – від тайгових
мохових боліт і борів-чорничників до квітучих лук та
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заплавних дібров. Цей край – надійний прихисток
для рисі, лося, сірого журавля. Тут можна натрапити на квітучі зарості вересу, поліських орхідей, хижих росичок;
17 регіональних ландшафтних заказників місцевого значення, які створені для охорони високопродуктивних, середньовікових та пристигаючих
насаджень сосни, берези, вільхи, лікарських рослин, курганного могильника та городища;
7 гідрологічних регіонально-ландшафтних заказників, в яких охороняються болотні масиви;
6 ботанічних пам’яток природи. Тут охороняються ділянка соснового лісу, місце поселення
древньої людини бронзового віку, а також дуби віком 150-400 років;
2 зоологічні пам’ятки природи для охорони листяних лісів у заплаві Дніпра з поселеннями видри,
горностая і бобрів;
16 заповідних урочищ для охорони цінних насаджень.
Олена МАКІВЧУК,
ДП «Чернігівське лісове господарство»
№ 2 (54), 2020 р.

Охорона лісу

Пошкодження лісових культур
дикими тваринами в зимовий період
На території державного лісового фонду
ДП «Остерський військовий лісгосп» веденням
мисливського господарства займаються чотири мисливські господарства, угіддя яких частково знаходяться на території РЛП «Міжрічинський».
Основним завданням користувачів мисливських
угідь, є охорона та відтворення диких тварин, доведення їх чисельності до оптимальних величин. На
сьогоднішній день згідно з чинним законодавством,
господарства обмежені у проведенні полювань на
територіях які відносяться до РЛП «Міжрічинський».
Що вже призвело до перевищення чисельності поголів’я диких тварин, а саме: лося, оленя європейського та козулі. В результаті чого почастішали пошкодження лісових культур цими тваринами,
особливо в місцях зимової концентрації.
Ці території постійно обстежуються спеціалістами державного підприємства лісового господарства, управління та представниками мисливських
господарств і встановлюється ступінь пошкодження лісових культур, який часом досягає 95%.
Для захисту лісових культур від пошкодження
дикими тваринами підприємство розробляє заходи щодо їх збереження – це проведення огородження та застосування репелентів.
На звернення директора ДП «Остерський військовий лісгосп» В.Б.Брайка, начальником відділу
мисливського господарства Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства Пирогом М.М, головним спеціалістом відділу лісового господарства Чернігівського ОУЛМГ
Перев’язком В.С, директором мисливського господарства ТОВ СМП «Рись» Солівоном Р.С, представниками даного лісогосподарського підприємства,
проведено обстеження стану лісових культур Кар-

пилівського лісництва, які пошкоджені дикими тваринами (козуля, олень європейський, лось) у зимовий період 2019-2020 років та підлягають списанню.
При обстеженні лісових культур комісією ДП
«Остерський військовий лісгосп» встановлено, що
лісові культури пошкоджені дикими тваринами,
хворобами та шкідниками у всіх лісництвах підприємства з різною інтенсивністю.
Всього пошкоджено лісових культур на площі
78,1 га, які створені у 2015 – 2019 роках. Найбільше
пошкоджені лісові культури у Карпилівському лісництві, процент пошкодження
досягає 95%.
Представниками управління та мисливського господарства підтвердився
факт пошкодження лісових культур.
По підприємству підлягають списанню лісові культури на площі 33,3 га.
Спільно намічені заходи по забезпеченню залісення площ, лісових культур, які підлягають списанню, проведення доповнення пошкоджених
лісових культур, огородження ділянок
та застосування репелентів, співпраці
з адміністрацією мисливських господарств.
Володимир ПЕРЕВ’ЯЗКО,
головний спеціаліст відділу
лісового господарства
Чернігівського ОУЛМГ
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Прес-тур

Об’єктивно висвітлювати
проблеми лісівників
Саме заради реалізації такої мети на шпальтах газет, в ефірі радіомовлення і телебачення
з ініціативи очільника ЧОУЛМГ Юрія Болоховця
відбувся прес-тур на базі державного підприємства «Ніжинське лісове господарство».
Варто зазначити, що ще вступаючи на посаду
начальника Чернігівського обласного управління
лісового та мисливського господарства, в інтерв’ю
журналістам Юрій Віталійович пообіцяв, що регулярно і об’єктивно інформуватиме працівників ЗМІ
про діяльність ЧОУЛМГ, роботу лісівників виробничих підрозділів управління, про ті виклики і проблеми в лісовій галузі, котрі обумовлені кризовими
явищами в економіці, реформами в лісогосподарюванні, глобальними змінами клімату.
Виконання обіцяного громадськості очільник
ЧОУЛМГ розпочав із прес-туру до державного підприємства «Ніжинське лісове господарство», якому він віддав майже десять років своєї плідної професійної діяльності, щоб цей лісгосп став одним із
найпотужніших в області як в лісогосподарюванні,
так і в товарній переробці деревини.
Працівників ЗМІ гостинно зустріли в просторій
залі адмінбудівлі ДП «Ніжинський лісгосп» начальник ЧОУЛМГ Юрій Болоховець і виконувач обов’язків директора, головний лісничий лісгоспу Володимир Костирко.
Юрій Болоховець сердечно привітав журналістів на ніжинській землі, побажав їм успіхів у задоволенні професійної зацікавленості різноплановою
лісогосподарською діяльністю ніжинських лісівників, провів стислий екскурс в історію Ніжинського
лісгоспу, чітко окресливши нинішні трудові будні лісівників, здобутки і проблеми, які вони вирішують в
лісництвах, в усіх виробничих структурах.
Начальник ЧОУЛМГ, зокрема, зазначив, що свій
родовід державне підприємство «Ніжинське лісове господарство» веде з далекого 1936 року, коли
наказом Головлісоуправління Народного Комісаріату земель СРСР було організоване Ніжинське лісове господарство, яке тоді підпорядковувалося
Київському управлінню охорони лісів. Становлення
лісгоспу в довоєнні роки відбувалося складно. А під
час війни ніжинський ліс, як і всі ліси Чернігівщини,
захищав ціною свого життя всіх, хто його садив, ростив і беріг.
У повоєнні ж роки на підставі наказу уповноваженого Головлісохорони та лісонасаджень УРСР від
2 жовтня 1943 року Ніжинське лісове господарство
відновило свою діяльність. Минули десятки років, і
нині державне підприємство «Ніжинське лісове господарство» об’єднує вже вісім лісництв і Мринський
паркетний цех, обслуговуючи загалом 47614,4 гектара лісу. Господарська діяльність лісгоспу сьогодні
спрямована на раціональне та ефективне використання лісових ресурсів, підвищення ґрунтозахисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих, естетичних
і багатьох інших корисних функцій лісу.
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Після вступної частини прес-туру Володимир
Костирко запросив журналістів ознайомитися з
прогресивною технологією механізованого догляду за лісовими культурами за допомогою мульчувача МЛ-1,5. Цей універсальний подрібнювач призначений для знищення бур’янів та небажаної деревної
памолоді при догляді за лісовими культурами. У
лісгоспі також проводяться догляди за лісовими
культурами кущорізами та культиваторами КЛБ-1,7
для дискування міжрядь. Всього ж у лісгоспі в середньому за рік проводиться до 500 гектарів доглядів за лісовими культурами, і 90 відсотків з них – це
догляди механізованим способом.
Далі журналісти мали можливість ознайомитися з роботою Мринського паркетного цеху, зі здобутками дружного трудового колективу і виробами,
які мають великий попит на внутрішньому і зовнішньому ринках. У цеху працює понад чотири десятки робітників, а виробіток на одного працюючого
складає тут понад двісті тисяч гривень. Цікавим
для журналістів було й те, що цей цех оснащений
стрічковими верстатами для розпилювання круглого лісу, поздовжньо-розпилювальними верстатами
«АСТРА», італійською паркетною лінією «А.Коста»,
сушильними камерами «ЛУКА», німецькою сушильною камерою «ЛІГНОМАТ», іншими сучасними механізмами. Тому й товарної продукції тут випускають на значні суми: тільки за п’ять місяців поточного
року її виготовлено на 9528,5 тисячі гривень.
Відповідали на питання журналістів у Мринському паркетному цеху начальник ЧОУЛМГ Юрій
Болоховець, виконувач обов’язків директора, головний лісничий лісгоспу Володимир Костирко та
начальник паркетного цеху Андрій Головко.
Далі шлях учасників прес-туру проліг до садиби
Іржавського лісництва, де вони оглянули новітній
комплекс із переробки шишок, тепличне господарство і розсадник декоративних рослин. Журналістів зацікавило те, що комплекс здатен переробляти
до ста кілограмів шишок за добу, обслуговуючись
при цьому лише двома робітниками. Таким чином
лісівники можуть отримувати чисте, відбірне насіння для посіву в своїх розсадниках, коробах і теплицях, щоб надалі отримувати стандартний посадковий матеріал для відновлення майбутніх лісових
насаджень.
У тепличному господарстві для вирощування
сіянців хвойних порід у контрольованому середовищі в лісництві побудовано короби площею 121,9
квадратних метрів, де вирощуються сіянці сосни
звичайної, ялини європейської та модрини європейської. У лісництві також побудовано теплицю загальною площею 244 квадратні метри, де навесні нинішнього року проведено зелене живцювання
пагонів у кількості 11350 штук. Основні породи зеленого живцювання – туя західна колоновидна, різні види ялівців, самшит, ялина канадська та інші декоративні породи.
Отож, відвідавши лісовий розсадник, журналісти дізналися, що державне підприємство «Ніжинське лісове господарство» постійно реалізує якісний і недорогий садивний матеріал. В Іржавському
Продовження на стор. 24.
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Закінчення. Поч. на стор. 22-23.

лісництві зі ЗМІ спілкувалися Володимир Костирко та лісничий
Володимир Шапошник. У цьому
лісництві журналісти пройшли й
екологічною стежкою, створеною
на честь 200-ліття Тараса Шевченка.
Працівники ЗМІ оглянули також рекреаційний пункт лісництва. В лісгоспі функціонує, крім
Іржавського, ще вісім рекреаційних пунктів, які мають зручне географічне розташування поблизу автодоріг і є доступними та
зручними для відвідувачів. Рекреаційні пункти облаштовані інформаційними панно та QR-кодами, що дає змогу
отримати інформацію про підприємство та лісову
галузь.
Завершивши прес-тур, на численні запитання журналістів щодо побаченого і почутого під
час відвідування виробничих підрозділів лісгоспу, існуючих проблем та подальших шляхів роз-

витку лісової галузі Придесення дав вичерпні відповіді начальник обласного управління лісового
та мисливського господарства Юрій Віталійович
Болоховець.
Микола ТИЩЕНКО,
Чернігівське ОУЛМГ

Конкурс

Благородна справа

Яременко Юлія, учениця Лісовосорочинької ЗОШ І-ІІІ ступенів, вихованка Кам’янського
учнівського лісництва державного підприємства «Прилуцьке лісове господарство» проводила дослідження рудих
лісових мурашок на тему: «Поширення та екологія лісових
мурах на території Кам’янського лісництва». Сумлінна
праця і творчий потенціал не
залишилися без нагороди на
ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з екологіїї, вихованка учнівського лісництва виборола
диплом І ступеня, ІІ етапі конкурсу захисту МАН – нагороджена дипломом ІІІ ступеня,
диплом за 4 призове місце у
Всеукраїнському науково-технічному конкурсі ЕКО – Україна 2020 та нагороджена Почесною грамотою Прилуцької районної державної адміністрації, Прилуцької районної ради за сумлінне навчання і вагомі здобутки у предметних олімпіадах, інтелектуальних і творчих конкурсах у 2019-2020 навчальному році.
Привітання учнів-переможців предметних олімпіад, Всеукраїнських, Міжнародних інтелектуальних і творчих конкурсів та спортивних змагань відбувся 23 травня 2020 року в маєтку Галаганів у с.
Сокиринці.
Талановитих школярів Срібнянщини та Прилуччини вітали керівники районних рад, громад обох
районів та Прилуцької районної адміністрації.
Героїв свята також вітали Олег Дмитренко і депутат Прилуцької міської ради Дмитро Третяченко.
Вони відзначили школярів грошовими преміями, подарунками та грамотами.
За інформацією ДП «Прилуцьке лісове господарство»
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Подія

Спорт, армія, сім’я –
за «Олімпійський екомодуль»
Саме під цим гаслом, 19 червня, в селищі Гончарівське Чернігівського району відбулася
яскрава і змістовна подія, яка
спонукатиме жителів Придесення глибше усвідомлювати
життєву необхідність оберігати
довкілля. На святковому дійстві
наголошувалося, що в ньому
поєднуються олімпійська сила й
добрі вчинки, любов до рідного
краю.
Захист навколишнього середовища є пріоритетним напрямком роботи і Міжнародного
олімпійського руху. Отож Національний олімпійський комітет
України та його регіональні відділення постійно опікуються питаннями екології. Через власні
екологічні проєкти для дітей і молоді, за підтримки світових організацій та партнерів проводяться заходи, спрямовані на захист
екології.
На урочистому дійстві згадувалося, що п’ятий рік поспіль в усіх
регіонах нашої держави проводиться реалізація проєкту #Олімпік Лаб. Торік до проєкту включили «Олімпійський екомодуль», який
успішно реалізується регіональними відділеннями України за участі
лісівників, екологів, олімпійців, волонтерів.
Цей проєкт знайшов підтримку Комісії Національного олімпійського комітету України «Спорт
та навколишнє середовище». Під
час останнього засідання комісії,
20 травня 2020 року, ініційовано
старт екологічних заходів проєкту
з нагоди Міжнародного дня ООН
«Всесвітній день довкілля», який
відзначається 5 червня.
Відкриваючи спільне обговорення екологічних проблем Придесення, директор Департаменту
сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації Андрій Кужель наголосив, що з огляду на актуальність
цієї події в Гончарівській територіальній громаді є всі підстави для
впевненості в тому, що спільними
зусиллями ми виростимо здорову націю, якій залишимо у спадок
чисту, квітучу, родючу українську
землю!
На урочистостях з нагоди практичної реалізації проєкту «Олімпій-

ський екомодуль» виступив також
заступник начальника обласного управління лісового та мисливського господарства Володимир
Єленич. Він, зокрема, зазначив,
що лісівники Чернігівщини постійно вболівають за збереження і
примноження природних багатств
Придесення. Прагнуть, щоб міста,
села, селища Чернігівщини були
не лише з надійно захищеним довкіллям, а й неповторними в своїй
красі.
Саме задля краси і затишку населених пунктів Чернігівщини лісівники постійно піклуються про
вирощування екзотичних декоративних дерев і чагарників. До таких
належить і туя колоновидна. Наші
лісівники мають вдосталь садивного матеріалу, щоб постійно забезпечувати ним і всі інші територіальні громади.

В урочистому дійстві взяли
участь Гончарівський селищний
голова Віталій Рудник, заступник
голови відділення Національного олімпійського комітету України в Чернігівській області Андрій
Дериземля, директор ДП «Остерське лісове господарство» Григорій Шульга, виконувач обов’язків
директора, головний лісничий ДП
«Ніжинське лісове господарство»
Володимир Костирко, заступник
командира окремої танкової Сіверської бригади з морально-психологічного забезпечення підполковник Іван Медвєдєв, представники
багатьох громадських організацій.
Заступник голови відділення
Національного олімпійського комітету в Чернігівській області Андрій
Дериземля за плідну роботу в галузі охорони довкілля і виховання
молоді в дусі олімпійських цінностей від Олімпійського комітету вручив грамоти виконувачу обов’язків
директора, головному лісничому
ДП «Ніжинське лісове господарство» Володимиру Костирку та директору ДП «Остерське лісове господарство» Григорію Шульзі.
Після урочистостей учасники дійства вирушили до найзаповітнішого місця в селищі, де згодом буде зведено церкву Георгія
Побідоносця, щоб висадити тут
під досвідченим наглядом лісівників декоративні рослини. У їх висадженні також взяли участь голова профкому Наталія Кудласевич
та голова профспілки ніжинських
лісівників Юлія Стрілець.
За інформацією
Чернігівського ОУЛМГ

Чим живе Борзнянський лісгосп?
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