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і виконали завдання зі сплати податків,
зберегли професійність кадрів
для успішного лісогосподарювання
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З Новим 2021 роком!

Вітаємо!
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
№397/2020
Про відзначення державними нагородами України
з нагоди Дня працівника лісу
Присвоїти почесне звання:
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІСІВНИК УКРАЇНИ»
ЛИСЕНКУ Володимиру Андрійовичу —
лісничому Ічнянського лісництва державного підприємства «Прилуцьке лісове господарство», Чернігівська область
Президент України
В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
19 вересня 2020 року

З Новим роком і Різдвом Христовим!
Дорогі колеги, ветерани лісового господарства, юні
вихованці учнівських лісництв, шановні земляки!
Ось і минає високосний 2020-й рік. Він був вкрай нелегким
як для всього суспільства, так і для майже тритисячного колективу лісівників Сіверського краю, котрі сумлінно і самовіддано трудилися в умовах карантинних обмежень, пов’язаних
з коронавірусною пандемією, глобальними кліматичними змінами, кризовими негараздами в економіці і соціальній сфері.
Та, незважаючи на ці труднощі, лісівники Придесення примножили зелений скарб Поліського краю, забезпечили розвиток
лісової галузі, зберегли всі трудові колективи лісгоспів завдяки професійності працівників, їхній організованості і високій
відповідальності за майбутню долю нашого українського лісу.
Від імені керівництва обласного управління лісового та
мисливського господарства висловлюю глибоку вдячність
усім вам, шановні колеги і друзі, як і кожному з ветеранів лісового господарства, кожному з юних ентузіастів учнівських лісництв, де гартується гідна зміна для лісогосподарської діяльності в майбутньому.
Ми всі, звичайно, трудилися і жили такими ж турботами, як
і всі наші співвітчизники – підставляли вірне товариське плече
в боротьбі з лісовими пожежами в Житомирській і Луганській
областях, воїнам на ратному полі Сходу України, соціальній
сфері міст, сіл і селищ Чернігівщини. Ось тому на виборах до
місцевих рад, територіальних громад жителі області виявили
високу довіру працівникам лісівничої галузі, обравши їх своїми депутатами.
Так, нелегким був рік, що минає. Тим дорожчими і вагомішими є трудові здобутки, які маємо за підсумками року, тим
чіткіше бачаться перспективи нового, 2021 року, який постає
на порозі наших домівок разом зі світлим святом Різдва Христового.
Сердечно і щиро вітаю всіх трудівників лісової ниви з Новим роком і Різдвом Христовим! Нехай у кожній родині, в кожному трудовому колективі запанують злагода і добро! Нехай
мир повернеться на всі простори нашої Вітчизни, а братерська єдність українців стане запорукою нових здобутків у Новому, 2021 році!
Нехай рідний усім нам батько – Український Ліс – додасть
кожному з нас наснаги і мудрості для справді синівських турбот про його майбутнє!
Добра, щастя, міцного здоров’я вам, дорогі колеги, шановні земляки!
Сергій АНІЩЕНКО,
начальник Чернігівського ОУЛМГ
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10 грудня відбулося засідання ради обласної організації Товариства лісівників України. На порядку денному – переобрання
голови та секретаря Товариства.
Зауважимо, що Чернігівська обласна організація на 1 січня 2020
року нараховувала 1528 членів і 14 первинних організацій. Обласну
організацію ТЛУ очолював Сергій Аніщенко.
Варто зазначити, що члени товариства завжди брали активну
участь в багатьох конкурсах, акціях та заходах Державного агентства
лісових ресурсів України і Чернігівського облуправління лісового та
мисливського господарства. Зокрема таких, як підтримка та доопрацювання змін до Закону України про внесення змін до Закону України
«Про мисливське господарство і полювання»; Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації
положень деяких міжнародних угод та директив Євросоюзу у сфері
охорони тваринного та рослинного світу; Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, які стосуються підготовки собак мисливських порід до полювання, а також регулювання
чисельності деяких видів диких тварин»; Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо охорони фауни та
флори згідно міжнародних угод)».
Окрім того, обласна організація завжди висловлювала принципову стурбованість щодо сучасної форми екологічного рекету та корупційної складової, яка іноді маскується в деяких законопроектах.
За активну діяльність та вагомий внесок у розвиток лісової галузі
члени Товариства відзначені подяками та грамотами.
Одним словом, діяльність обласної організації ТЛУ під керівництвом Сергія Аніщенка завжди діяла активно та цілеспрямовано.
У зв’язку з призначенням Сергія Аніщенка начальником обласного
управління лісового та мисливського господарства, новим головою
обласного Товариства одноголосно обрано Олександра Жука – заступника начальника облуправління, секретарем Товариства – Ганну
Прокопенко, головного спеціаліста Чернігівського ОУЛМГ.
Олександр МАРАХОНЬКО,
головний лісничий ДП «Ніжинське лісове господарство»,
заступник голови обласної організації ТЛУ
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Призначення

Лісову галузь Чернігівщини
очолив Сергій Аніщенко
23 вересня в актовій залі Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства
відбулося представлення нового начальника ЧОУЛМГ. Ним став колишній директор ДП «Городнянське лісове господарство» Сергій Михайлович
Аніщенко.
Нового очільника лісової галузі області представили голова Держлісагентства
України Василь Кузьович та його заступник Юрій Болоховець. На представленні
були присутні голова обласної ради Ігор
Вдовенко та заступники голови облдержадміністрації Віталій Загайний і Олександр Савченко.
Представляючи нового керівника,
Василь Степанович Кузьович сказав,
що на Чернігівщині мешкає його рідний брат, тут проживала і рідна сестра.
Тому він сприймає Чернігівщину, як рідну. Голова Держлісагентства України
наголосив, що зараз на лісівників чекає велика робота – необхідно піднімати імідж галузі. На часі – її реформа.
Нам, українським лісівникам, підходить польський варіант. На жаль, досі
великих збитків завдають лісові пожежі. Тож лісівники завжди мають бути
готові до таких екстремальних ситуацій. Втім, щодо пожеж ситуація в лісах
Чернігівщини – цілком контрольована,
бо, порівняно з іншими областями, тут
підготувалися найкраще.
Після представлення новий начальник
обласного управління лісового та мисливського господарства Сергій Аніщенко
подякував за виявлену йому високу довіру керівництву області і Держагентству
лісових ресурсів України та запевнив, що
докладе всіх професійних і організаторських зусиль, щоб Чернігівщина й надалі
залишалася серед лідерів лісової галузі
України.
У своєму виступі перший заступник
голови Чернігівської ОДА Віталій Загайний розповів, що він – сам лісівник, адже
закінчив Шацький лісогосподарський
технікум та певний час працював у лісовій галузі на Волині. Чернігівщина – лісовий край, тому економіка регіону тісно
пов’язана з лісом.
Голова обласної ради Ігор Вдовенко
підкреслив, що новий очільник – потомственний лісівник, гідний продовжувач
лісівничої звитяги батька, заслуженого
лісівника України Михайла Климентійо-
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вича Аніщенка, котрий півстоліття віддав
служінню корюківським лісам.
Сергій Михайлович Аніщенко народився в 1974 році у селі Нові Боровичі Сновського району. Після служби в
Збройних силах України закінчив Національний аграрний університет за спеціальністю «лісове господарство», а згодом – Національну академію державного
управління при Президентові України.
Трудовий шлях розпочав з помічника
лісничого Новоборовицького лісництва
ДП «Корюківський лісгосп» об’єднання
«Чернігівліс». Професійний і організаторський хист здобував також на посадах
лісничого Новоборовицького лісництва,
інженера лісового господарства, головного лісничого ДП «Корюківське лісове
господарство». З 2013 року і до призначення начальником Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства очолював одне з
найуспішніших лісогосподарських підприємств – ДП «Городнянське лісове господарство».
За сумлінну працю і успіхи в лісогосподарюванні Сергія Аніщенка неодноразово відзначали Почесними грамотами, нагрудним знаком «За бездоганну
службу в державній лісовій охороні 10 років», іменним годинником голови Держлісагентства.
Лісівники Чернігівщини вітають нового керівника і зичать йому здоров’я та
всіляких гараздів!
Микола ТИЩЕНКО,
Чернігівське ОУЛМГ
№ 4 (56), 2020 р.
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Акція

Примноження зеленого скарбу держави –
запорука нашого чистого довкілля
і доброго здоров’я
Саме таким глибоким змістом і була наповнена Всеукраїнська акція «Озеленення України:
один мільйон дерев за 24 години», яка відбулася 17 жовтня в усіх регіонах держави за підтримки Міністерства захисту довкілля та природних
ресурсів України, Державного агентства лісових ресурсів і Книги рекордів України.
На Чернігівщині ця важлива і справді доленосна
подія примноження зеленого скарбу лісів і загалом
усього довкілля Сіверського краю відбулася в усіх
державних лісогосподарських підприємствах за
активної участі керівників і спеціалістів держлісгоспів, їхніх виробничих підрозділів, юних ентузіастів з
учнівських лісництв, а також представників громадськості – активу територіальних громад, депутатів
органів місцевого самоврядування, екологічних організацій, представників ЗМІ.
А саме урочисте і хвилююче дійство з осіннього висаджування дерев у рамках Всеукраїнської акції розпочалося зранку в Славутицькому лісництві
ДП «Чернігівський лісгосп», де поставили за мету в
кварталі 144 на площі 2,7 гектара висадити понад
15428 молодих дерев.
Початок Всеукраїнської акції в Славутицькому
лісництві характерний тим, що в ній взяли участь
очільниця Чернігівської обласної державної адміністрації Анна Коваленко, перший заступник голови ОДА Віталій Загайний і заступник голови
Олександр Савченко, а також голова Чернігівської
обласної ради Ігор Вдовенко, начальник обласного управління лісового та мисливського господарства Сергій Аніщенко, представники органів місцевої влади, громадської ради при Чернігівському
ОУЛМГ, члени Пакульського учнівського лісництва,
журналісти.
Енергійного імпульсу злагодженій праці з озеленення у Славутицькому лісництві надали виступи
шановних гостей і учасників хвилюючого дійства.
Голова обласної державної адміністрації Анна
Коваленко, зокрема, наголосила, що в цей пам’ятний жовтневий ранок в нашій області, як і в усій
Україні, наразі розпочата важлива державницька справа з озеленення України, яка набуває особливої актуальності після пережитого українцями лиха – масштабних лісових пожеж у Луганській,
Херсонській, Житомирській і деяких інших областях, а також тих складних викликів нашій природі,
які пов’язані зі зміною клімату і глобальним потеплінням. Значним чином зарадити цьому покликана також і Всеукраїнська акція з озеленення України мільйоном дерев за одну добу. А якщо ця акція
ще й набуде статусу щорічної, то можна надіятися,
що примноження ось такого зеленого скарбу всієї
держави в справі відновлення лісів, насаджень пар-
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ків та скверів міст, сіл і селищ нашої Чернігівщини
стане запорукою чистого довкілля і доброго здоров’я для нинішнього і майбутніх поколінь українців,
утвердженням краси і добра в нашому суспільстві.
У виступі голови Чернігівської обласної ради
Ігоря Вдовенка зазначалося, що саме завдяки постійній турботі лісівників Чернігівщини, діяльності лісгоспів і їхніх виробничих підрозділів щорічно вагомо поповнюються бюджети територіальних
громад, а соціальна інфраструктура сіл і селищ
постійно отримує від них належну підтримку та забезпечення роботою сотень жителів області.
– Депутати обласної ради, – наголосив Ігор Вдовенко, – підтримують і завжди підтримуватимуть
акції, спрямовані на збереження прекрасного довкілля нашого Придесення, зокрема і через постійне озеленення міст, сіл і селищ Сіверського краю, а
також берегів Десни і малих річок, утримання в належному стані природних заповідників області. Переконаний, що озеленення України мільйоном дерев протягом дня – старт для плідної діяльності всіх
органів місцевого самоврядування в справі охорони довкілля.
З масштабами організації цього заходу на Чернігівщині ознайомив учасників акції депутат обласної ради Сергій Охонько.
Начальник обласного управління лісового та
мисливського господарства Сергій Аніщенко сердечно привітав усіх учасників Всеукраїнської акції в держлісгоспах області, подякував шановним
гостям за участь і теплі слова на адресу лісівників. Він відзначив, що саме лісівники як ніхто інший
глибоко усвідомлюють важливість і актуальність
нинішнього заходу і ґрунтовно до нього готувалися.
Адже саме відновлення лісових ресурсів, суттєве
підвищення рівня заліснення області – найважливіша з проблем, якою постійно опікуються державні
лісогоподарські підприємства. Задля цього лісгоспи ЧОУЛМГ щорічно вирощують до 20 мільйонів сіянців понад тридцяти видів порід, серед яких першість на Чернігівщині належить сосні звичайній.
– Лісогосподарські підприємства, – підкреслив
очільник лісового галузі області, – готові значно
розширити заліснення за рахунок передачі в наше
розпорядження земель, непридатних для ведення сільського господарства. Переконаний, що в
усіх лісогосподарських підприємствах області Всеукраїнська акція відбудеться з ретельним урахуванням карантинних обмежень і засвідчить, що всі
жителі нашого Придесення глибоко усвідомлюють
благородну місію справжніх господарів рідної землі і постійно піклуватимуться про її добре здоров’я,
силу і красу.
Після виступу очільника ЧОУЛМГ головний лісничий ДП «Чернігівський лісгосп» Вадим Фесюн
провів для учасників акції грунтовний інструктаж
щодо посадки дерев і охорони праці при цьому, а
директор ДП Чернігівський лісгосп Юрій Ревко закликав усіх учасників заходу відповідально поставитися до виконуваної роботи, щоб кожне деревце
прижилося, виросло і зберегло добру пам’ять про
своїх садівників.
Продовження на стор. 6.
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…І ось перші шеренги молодих деревець здобувають собі затишну домівку в 144-му кварталі Славутицького лісництва.
Підсумував проведену протягом дня роботу начальник Чернігівського ОУЛМГ Сергій Аніщенко. Він
сердечно подякував кожному учасникові акції за
сумлінну працю і побажав, щоб кожен саджанець
неодмінно прижився, зміцнів, виріс і став живим
свідком майбутнього розквіту України і рідної Чернігівщини.
Під час проведення цієї акції в усіх держлісгоспах
області відбулися лісовідновлювальні роботи на
значних площах заліснення. Так, в Берестовецькому лісництві Борзнянського лісгоспу заліснено 1,8
гектара, в Тупичівському лісництві ДП «Городнянський лісгосп» – 2,8 гектара, в Новояриловицькому лісництві ДП «Добрянський лісгосп» – 2,7 гектара, в Корюківському лісництві ДП «Корюківський
лісгосп» – 1,8 гектара, у Вертіївському ДП «Ніжинський лісгосп» заліснено майже тригектарну площу,
в Кіровському лісництві ДП «Новгород-Сіверский
лісгосп» – 2,1 гектара, в Карпилівському ДП «Остерський військовий лісгосп» заліснено майже два
гектари, в Кам’янському лісництві ДП «Прилуцький
лісгосп» лісокультурне відновлення провели на 1,1
гектара, а в Холминському, Холминського лісгоспу
– на 0,8 гектара. І, як вже зазначалося, Славутицьке лісництво ДП «Чернігівський лісгосп» забезпечило садіння дерев майже на трьох гектарах.
Загалом у лісах області висаджено 117 тисяч саджанців. Це внесок чернігівського Полісся в
український мільйон висаджених дерев протягом
одного дня.
Лісівники і всі учасники Всеукраїнської акції переконані, що весною зазеленіє Україна з новою молодою силою. На добро, на сподіваний мир, на краще життя!
За інформацією Чернігівського ОУЛМГ
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Підсумки

Забезпечили розвиток виробництва
і виконали завдання зі сплати податків,
зберегли професійність кадрів
для успішного лісогосподарювання
Саме такий висновок випливає зі всебічного
і вимогливого аналізу, зробленого в доповіді і
виступах на засіданні колегії обласного управління лісового та мисливського господарства,
яке відбулося в актовій залі облуправління 12
листопада за участю директорів державних лісогосподарських підприємств, керівництва і
головних спеціалістів управління. На засіданні підсумували господарсько-фінансову діяльність підприємств управління за 9 місяців 2020
року.

Відкриваючи засідання, начальник ЧОУЛМГ Сергій Аніщенко, зокрема, наголосив, що, незважаючи на складне економічно-фінансове становище
в країні й області, обумовлене пандемією, карантинними обмеженнями та іншими негараздами, всі
державні лісогосподарські підприємства за 9 місяців року домоглися певних успіхів на всіх напрямках
виробництва і фінансової діяльності, за що висловив подяку керівництву підприємств, спеціалістам і
трудовим колективам лісівників.
Він також відзначив, що досягти можна було й
більшого за умови виявлення ініціативи на кожному
підприємстві, професійності і відповідальності за
доручену справу на кожному робочому місці. Велике значення для поступу вперед, безумовно, мають
і кадри, вирощені у трудових колективах. До них всі
керівники підприємств мають виявляти як більше
уваги і принциповості, так і справді всебічного піклування, особливо до молодих лісівників.
Далі начальник управління побажав усім учасникам засідання плідної роботи, відвертого обміну
думками і передав слово для доповіді начальнику
відділу економіки та фінансів ЧОУЛМГ Наталії Курись.
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Вона відзначила, що за 9 місяців поточного року
державними лісогосподарськими підприємствами Чернігівського обласного управління лісового
та мисливського господарства відтворено лісів на
площі 1478,4 га, в тому числі створено 50 га нових
лісів (лісорозведення) на прийнятих землях.
Сприяння природному поновленню проведено
на площі 64,8 га.
Проведено доповнення лісових культур на зрубах площею 1291,5 га, створено 29,8 га плантацій,
посіяно розсадників на площі 9,3 га, догляди за лісовими культурами проведено на 5596,3 гектара.
Також заготовлено 2472,8 кг насіння деревних та
чагарникових порід, у тому числі хвойних 1510,2 кг.
Обробіток ґрунту на зрубах проведений на 823,1
гектара, а на прийнятих малопродуктивних деградованих землях – на 50 гектарах.
Відрадно, що заплановані показники з лісокультурного виробництва виконуються всіма підвідомчими держпідприємствами.
Рубки формування та оздоровлення лісів проведені на площі 10,4 тис. га, де заготовлено 310,8 тис.
м. куб. загальної маси деревини. Заплановані показники виконуються.
Далі доповідачка зупинилася на проблемах захисту лісу. На жаль, за дев’ять місяців року в лісах підприємств, підпорядкованих Чернігівському
обласному управлінню лісового та мисливського
господарства, виникло 63 лісові пожежі на площі
154,89 га, серед яких 5 великих. З метою попередження пожеж підприємствами створено 3847,8 км
мінералізованих смуг, проведено доглядів за ними
на 11529,6 км.
Протягом 9 місяців виявлено 23 випадки незаконних рубок об’ємом 76,7 кубічних метрів. Лісовому господарству завдано шкоди на 397,3 тис.
грн. Рейдовими бригадами лісгоспів проведено
2662 рейди. Під час них виявленню чимало порушПродовження на стор. 8-10.
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ників лісового законодавства, складено 73 протоколи про адміністративні правопорушення на суму
33,5 тис. грн.
У двох підприємствах зафіксовано осередки
соснового шовкопряда, а саме: в ДП «Остерський
лісгосп» на площі 664 га, де проведено обробку лісових насаджень наземним методом за допомогою
установки ГАРД, а також у ДП «Остерський військовий лісгосп» на площі 963 га. Там проведено авіахімічний обробіток лісових масивів літаком АН-2.
Наталія Курись детально зупинилася і на питаннях ведення мисливського господарства. Зокрема,
за 9 місяців року видано 244 посвідчення мисливця
на суму 12800 грн і 8834 щорічні контрольні картки обліку добутої дичини та порушень правил полювання на 89920 грн.
У результаті проведеної роботи з охорони державного мисливського фонду на порушників правил полювання складено 86 протоколів (39 з них –
працівниками лісового господарства). Накладено
штрафів на 33520 грн, а стягнуто 31010 грн.

Увагу присутніх доповідачка привернула і до
проблем лісозаготівель. Підприємствами управління заготовлено 808,7 тис. куб. метрів деревини
від усіх видів рубок, у тому числі на рубках головного користування заготовлено 556,8 тис. куб. метрів при плані 530,6 тис. куб. метрів. В цілому по
управлінню заготовлено круглих лісоматеріалів
на рубках головного користування 445,5 тис. куб.
метрів.
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Реалізовано деревини у круглому вигляді 634,4
тис. куб. метрів на суму 478,1 млн грн. Відправлено
в переробку 157,3 тис. куб. м, використано на власні потреби – 4,6 тис. куб. м. Питома вага продукції
переробки деревини в загальній реалізації – 29,4%.
Залишки деревини на 1 жовтня по підприємствах управління склали 125,4 тис. куб. м. або 15,5%
від загальної заготівлі за звітний період. Це на 12,2
тис. м. куб. більше, ніж на початок року.
Вартість знеособленого реалізованого кубічного метра деревини за січень-вересень склала
753,67 грн, що на 74,71 грн менше відповідного періоду минулого року. Вартість знеособленого заготовленого кубічного метра деревини за звітний період склала 725,38 грн.
Обсяг відправленої в переробку деревини –
157,3 тис. куб. метрів. Випущено продукції деревообробки на 208,7 млн грн, що на 947,4 тис. грн менше, ніж за відповідний період минулого року.

Вихід з одного кубометра на переробці деревини у власних цехах по управлінню – 1326,8 грн.
Щодо фінансової діяльності, то за 9 місяців підприємства управління отримали 696,8 млн грн чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг), що менше відповідного періоду минулого
року.
На ведення лісового господарства лісгоспами
спрямовано 163,2 млн грн власних коштів. Це на
32,2 млн грн менше, ніж за 9 місяців минулого року.
Реалізація на гектар загальної площі земель,
які перебувають у постійному користуванні, склала 1667,4 грн. Реалізація на експорт збільшилась
на 31,3 млн грн. Всього експортовано продукції на
165,8 млн грн і відповідно питома вага експорту
збільшилась з 19,1% у 2019 р. до 23,8% – у звітному.
За результатами фінансової діяльності всі підприємства спрацювали прибутково і отримали 4,7
млн грн чистого прибутку.
Рентабельність усієї діяльності в цілому по
управлінню склала 0,7%, а реалізованої лісопродукції – 2,8%. Найвищого рівня рентабельності досягли ДП «Остерський військовий лісгосп» (1,3%) і
ДП «Борзнянський лісгосп» (1,0%).
За підсумками дев’яти місяців середньомісячна заробітна плата штатних працівників збільшилась на 346 грн і склала 10263,2 грн. Найбільший
ріст заробітної плати забезпечили ДП «Чернігівський лісгосп», ДП «Холминський лісгосп», ДП
«Прилуцький лісгосп» і ДП «Остерський військовий
лісгосп».
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Заборгованості з виплати заробітної плати підприємства управління не мають.
Далі доповідачка ґрунтовно проаналізувала податкову дисципліну підприємств. За 9 місяців підприємствами управління сплачено до бюджетів
усіх рівнів 266,2 млн грн податків, зборів та обов’язкових платежів, що на 3,4 тис. грн або 1,3% менше,
ніж за відповідний період минулого року. З них до
державного бюджету сплачено майже 153 млн грн
(57,5%), до місцевих – 113,3 млн грн (42,5%), при
темпі росту відповідно 93% і 108%.
Затверджені завдання зі сплати податків виконані всіма лісгоспами та в цілому по управлінню на
115,7%.
Крім податків, підприємствами управління сплачено 51,1 млн грн Єдиного соціального внеску.
Питома вага сплачених податків у реалізації порівняно з аналогічним періодом минулого року
зменшилась з 46,9% до 45,5%.
Дебіторська заборгованість на 1 жовтня становила 27,1 млн грн, що на 852 тис. грн більше, ніж на
початок року. Кредиторська заборгованість – 111,6
млн грн, що на 2,9 млн грн менше, ніж на початок
року.
Вкладення в капітальні інвестиції склали 14,1
млн грн, що на 1,8 млн грн менше аналогічного періоду 2019 року.
На засіданні колегії розглянуто також питання
про стан роботи з управлінським персоналом на
підприємствах ЧОУЛМГ. Про це доповів головний
спеціаліст управління з питань персоналу Сергій
Мехед.
Про готовність роботи підприємств ЧОУЛМГ в
осінньо-зимовий період 2020-2021 років доповів

головний спеціаліст відділу лісових ресурсів Олександр Кириченко.
На колегії оприлюднено підсумки змагання поміж держпідприємствами ЧОУЛМГ. Першим місцем
із врученням перехідного кубка відзначено господарську і фінансово-економічну діяльність ДП «Добрянське лісове господарство» (директор Іван Горохівський). Друге місце за Остерським військовим
лісгоспом (директор Володимир Брайко), а третє –
за ДП «Холминське лісове господарство» (директор Олександр Демченко). Вручаючи переможцям
відзнаки, начальник ЧОУЛМГ Сергій Аніщенко тепло привітав переможців змагання з досягнутими
результатами, побажав усім трудовим колективам
держлісгоспів рівнятися на досягнення й успіхи переможців.
Продовження на стор. 10.
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№
п/п

Економічний блок

Підсумки обласного змагання серед колективів
лісгоспів за 9 місяців 2020 року

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Борзнянський

0,577

6,667

5,000

4,000

4,549

1,500

2,900

3,222

1,0

29,415

3,2683
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2

Городнянський

2,730

5,667

5,000

4,333

4,257

1,500

2,500

3,322

1,0

30,310

3,3677

4

3

Добрянський

2,389

6,667

5,000

4,444

4,069

1,000

3,100

3,350

1,0

31,019

3,4466

1

4

Корюківський

1,391

6,667

5,000

4,667

4,567

1,000

2,400

3,189

1,0

29,880

3,3200

8

5

Ніжинський

2,590

5,333

5,000

4,833

3,894

1,000

3,000

3,272

1,0

29,923

3,3248

7

6

Н.-Сіверський

1,536

6,500

5,000

4,000

4,071

1,000

1,320

3,217

1,0

27,644

3,0715

12

7

Остерський

2,184

6,200

5,000

4,778

4,533

0,500

2,600

3,222

1,0

30,017

3,3353

5

8

Остерський
військовий

2,528

5,500

5,000

5,167

3,293

0,750

4,200

3,261

1,0

30,699

3,4110

2

9

Прилуцький

0,889

6,000

5,000

4,667

5,022

1,250

3,000

3,044

1,0

29,873

3,3192

9

10

Семенівський

2,559

5,600

5,000

5,000

4,301

1,250

2,000

3,233

1,0

29,942

3,3269

6

11

Холминський

1,761

5,833

5,000

4,667

4,578

1,250

2,940

3,317

1,0

30,346

3,3718

3

12

Чернігівський

2,845

6,500

5,000

4,000

3,445

1,000

2,300

3,111

1,0

29,202

3,2446
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9

Закінчення. Поч. на стор. 7.

Враховуючи сказане і всебічно проаналізоване,
з метою ліквідації виявлених недоліків і поліпшення
господарсько-фінансової діяльності підприємств
обласного управління на засіданні колегії оприлюднено наказ начальника ЧОУЛМГ:
– Директорам підвідомчих підприємств проаналізувати й заслухати на технічних нарадах стан господарсько-фінансової діяльності за 9 місяців 2020
року, вжити заходів щодо його покращення та усунення виявлених недоліків.
– Там, де необхідно, вжити заходів для виправлення помилок та приведення у відповідність розміщення земельних ділянок у Державному земельному кадастрі.
– Забезпечити дотримання вимог Санітарних
правил в лісах України, особливо в частині обстеження та призначення заходів з поліпшення санітарного стану лісів.
– Вжити вичерпних заходів для охорони лісів від
пожеж та незаконних рубок.

– Забезпечити належну якість робіт із відведення і таксації лісосік рубок головного користування
та рубок формування і оздоровлення лісів відповідно до чинних нормативних документів.
– У максимально стислі строки забезпечити
розробку насаджень, пошкоджених стихійними
явищами, з метою недопущення розповсюдження
шкідників та хвороб лісу, отримання більш якісної
деревини з подальшою її реалізацією.
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– Забезпечити в повному обсязі укомплектування рейдових груп технічними засобами для виявлення лісопорушників.
– Проводити щоквартальний обмін інформацією про стан проходження справ стосовно лісопорушень з органами поліції та прокуратури.
– З метою освоєння всього лісосічного фонду,
запланованого на рік, за необхідності внести обґрунтовані зміни до виробничо-фінансового плану
підприємства.
– Усунути порушення і недоліки, виявлені під час
перевірок ДСНС для забезпечення пожежної безпеки виробничих будівель і споруд.
– Вжити дієвих заходів щодо зменшення залишків лісопродукції на складах підприємств та приведення їх до встановлених нормативів.
– Забезпечити планування виробничої програми з переробки деревини з врахуванням ефективного використання сировини, енергетичних
ресурсів, наявного обладнання та сушильного
господарства.
– Під час реалізації необробленої деревини дотримуватись вимог Постанови КМУ від 04.12.2019 р.
№1178 «Про реалізацію експериментального проекту щодо проведення електронних аукціонів з
продажу необробленої деревини».
– Забезпечити належну організацію роботи з
охорони праці та недопущення випадків виробничого травматизму.
– Забезпечити своєчасну сплату податків, зборів та обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів
та державних цільових фондів.
– Посилити і забезпечити контроль за показниками майнового та фінансового стану підприємств,
платоспроможності, не допускати їх погіршення.
Контроль за виконанням цього наказу покладено на заступників начальника ЧОУЛМГ.
Після оприлюднення наказу Сергій Аніщенко вичерпно відповів на поставлені запитання і завершив засідання колегії, побажавши її учасникам подальшої плідної праці і успіхів.
За інформацією
Чернігівського ОУЛМГ
№ 4 (56), 2020 р.

Вибори – 2020

Лісівники Чернігівщини,
обрані до місцевих громад
На місцевих виборах, які відбулися 25 жовтня
цього року, зроблено ще один енергійний крок
до децентралізації влади. Наразі завершується формування органів місцевого самоврядування Чернігівщини на наступні п’ять років.
Серед обраних депутатів місцевих громад є й
чимало лісівників державних лісогосподарських
підприємств. Саме їм довірили жителі об’єднаних
територіальних громад представляти свої інтереси
в органах місцевої влади.
Депутатами місцевих рад від різних політичних
сил обрано 26 працівників лісогосподарської галузі. Звичайно, передусім тих, хто має активну життєву позицію і високе почуття відповідальності за
динамічний розвиток регіонів, покращення рівня
добробуту жителів громад.
Обрані:
До Корюківської районної ради
– Олександр Демченко, директор ДП «Холминський лісгосп».
До міської ради Новгорода-Сіверського – Сергій Заєць,
директор ДП «Новгород-Сіверський лісгосп», Григорій Гуща,
лісничий ДП «Новгород-Сіверський лісгосп».
До Семенівської міської ради
Новгород-Сіверського району –
Василь Марченко – лісничий Орликівського лісництва ДП «Семенівський лісгосп», Олександр Дависенко, начальник цеху ДП «Семенівський лісгосп».
До Остерської міської ради Чернігівського району – Світлана Адаменко, юрисконсульт ДП «Остерський військовий лісгосп».
До Добрянської селищної ради Чернігівського
району – Денис Землянко, головний лісничий ДП
«Добрянський лісгосп», В’ячеслав Киченок, головний інженер ДП «Добрянський лісгосп», Леонід
Смаль – майстер лісу ДП «Добрянський лісгосп»,
Володимир Щекотіхін – начальник транспортного цеху ДП «Добрянський лісгосп».
До Деснянської селищної ради Чернігівського
району – Сергій Левченко, старший майстер лісу
ДП «Остерський лісгосп», Алла Кича, менеджер
зі збуту 1-ї категорії ДП «Остерський військовий
лісгосп».
До Березнянської селищної ради Чернігівського
району – Григорій Бурий, майстер лісу Березнянського лісництва ДП “Чернігівський лісгосп».
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До Варвинської селищної ради Прилуцького району – Анатолій Макієнко, лісничий Варвинського
лісництва ДП «Прилуцький лісгосп».
До Понорницької селищної ради Новгород-Сіверського району – Микола Наливайко, лісник Понорницького лісництва ДП «Холминський лісгосп».
До Коропської селищної ради Новгород-Сіверського району – Олександр Хоменко, майстер лісу Коропського лісництва ДП «Борзнянський
лісгосп».
До Холминської селищної ради Корюківського
району – Світлана Дорошко, інспектор кадрів ДП
«Холминський лісгосп», Олексій Бобир, лісничий
Холминського лісництва ДП «Холминський лісгосп»,
Олександр Андрос, старший майстер цеху переробки деревини ДП «Холминський лісгосп».
До
Ріпкинської
селищної ради Чернігівського району – Олександр Зогий, лісничий Ріпкинського лісництва ДП
«Добрянський лісгосп», Віктор
Тютюнник, лісничий Чудівського лісництва ДП «Добрянський
лісгосп».
До Сухополов’янської сільської ради Прилуцького району
– Анатолій Руденко, старший
майстер лісу Ічнянського лісництва ДП «Прилуцький лісгосп», Валентин Сурай –
директор ДП «Прилуцький лісгосп».
До Височанської сільської ради Ніжинського району – Анатолій Мисник, майстер лісу Борзнянського лісництва ДП «Борзнянський лісгосп».
До Комарівської сільської ради Ніжинського району – Роман Головань, старший майстер лісу Берестовецького лісництва ДП «Борзнянський лісгосп».
До Киселівської сільської ради Чернігівського
району – Анатолій Полевод, майстер лісу Березнянського лісництва ДП «Чернігівський лісгосп».
До Тупичівської сільської ради Чернігівського
району – Анатолій Лошик, лісничий Невклянського лісництва ДП «Городнянський лісгосп».
Від майже трьохтисячного колективу лісівників
ЧОУЛМГ бажаємо народним обранцям плодотворних успіхів у професійній та депутатській діяльності.
За інформацією
Чернігівського ОУЛМГ
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Бик шотландської породи у мисливському гоподарстві ТОВ СМП «Морівське»
Фото Миколи ТИЩЕНКА

Робоча поїздка

По європейський досвід
лісогосподарювання – до львівських лісівників
Саме з такою метою на початку грудня Львівщину відвідала делегація лісівників Чернігівщини, очолювана начальником Чернігівського
обласного управління лісового та мисливського господарства Сергієм Аніщенком. До складу делегації увійшли також директори ДП
«Добрянське лісове господарство» Іван Горохівський, Остерського військового лісгоспу Володимир Брайко, ДП «Борзнянське лісове господарство» Андрій Данько та ДП «Семенівське
лісове господарство» Андрій Дудко.
Хоча лісові ниви Львівщини і чернігівського Полісся відрізняються одна від одної, та саме львівські лісівники віднедавна успішно впроваджують
у лісогосподарюванні європейський досвід шведських лісівників, особливо в обробці деревини, лісовідновленні, будівництві лісових доріг...
Львівські лісівники на чолі з начальником обласного управління лісового та мисливського господарства, одним з найуспішніших лісогосподарників
країни, заслуженим працівником лісового господарства України Анатолієм Дейнеком гостинно зустріли колег з Чернігівщини і щиро поділилися набутим досвідом.
Спочатку чернігівські лісівники відвідали ДП
«Бродівське лісове господарство», де гостям показали роботу цехів переробки. Детально ознайомили з технологічними процесами виготовлення обрізних хвойних пиломатеріалів на різних лініях: на
лінії виготовлення шпал для залізничних колій, а також на лінії виготовлення палетних заготовок. Варто зазначити, що продукція переробки ДП «Бродівське лісове господарство» широко реалізується як
на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. На
підприємстві працює 160 деревообробників. Очільник заводу Орест Ониськів поділився з чернігівцями задумами щодо технічної модернізації лісозаводу та нижнього складу.
У Львівському лісовому селекційно-насіннєвому
центрі начальник управління Анатолій Дейнека та
директор центру Федір Пелиньо ознайомили колег
з процесом вирощування садивного матеріалу із
закритою кореневою системою – від переробки насіння до цеху пакування готової продукції. В процесі обговорення гостям розповіли як зароджувалась
ідея створення лісорозсадницького комплексу, як
її поступово втілювали в життя та що іще планують
задля цього зробити.
– На цьому етапі ми вже маємо практично завершений комплекс по вирощуванню садивного матеріалу із закритою кореневою системою за найсучаснішими технологіями шведської компанії «ВСС»,
– зазначив начальник Львівського ОУЛМГ Анатолій
Дейнека.
Другий день перебування на Львівщині чернігівські лісівники розпочали з відвідування «Еколого-просвітницького центру» та «Лісової школи» на
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Лісокультурне виробництво

Семенівський лісгосп
завершив
інвентаризацію
лісокультурних об’єктів
території ДП «Львівське лісове господарство». Начальник ОУЛМГ Анатолій Дейнека розповів про
співпрацю обласного управління з журналістами
та про роботу з молодим поколінням лісівників.
Лісівники Чернігівщини з цікавістю оглянули
процес будівництва лісових доріг в гірських умовах
на теренах ДП «Сколівське лісове господарство».
Його директор Остап Бойко разом із головним інженером Василем Цюциком розповіли про особливості будівництва лісових доріг в горах. Гостям
продемонстрували сам процес будівництва земляного полотна гусеничним екскаватором. Гості мали
можливість поспілкуватися з працівниками, котрі
проводять лісозаготівельні роботи на розчистці
траси під лісову дорогу, оператором екскаватора,
задіяного на будівництві.
Колеги з Чернігівщини також оглянули лісові дороги, які експлуатуються вже понад десять
років і залишаються в доброму стані. Чернігівці
одержали можливість ознайомитися з процесом
розробки пошкоджених всиханням ялинових насаджень та лісовідновлення після суцільних вирубок. Остап Бойко розповів про плани щодо удосконалення структури підприємства, перехід на
нові, європейські, зокрема шведські, форми лісогосподарювання.
Відбувся і відвертий обмін думками щодо подолання труднощів у господарській діяльності підприємств.
Під час завершальної зустрічі начальник Чернігівського ОУЛМГ Сергій Аніщенко від імені колег і всіх лісівників Чернігівщини сердечно подякував очільнику Львівського ОУЛМГ, заслуженому
лісівнику України Анатолію Дейнеці за гостинність
і можливість ґрунтовно ознайомитися з роботою
лісівників Львівщини та запросив їх відвідати лісогосподарські підприємства Чернігівщини.
За інформацією Львівського ОУЛМГ
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У завершальну пору осені спеціалісти Семенівського лісгоспу, як правило, обліковують кількість садивного матеріалу та його
якість в розсадниках і теплицях, а також визначають стан лісових культур природного
поновлення.
В одно-, дво- і трирічних лісових культурах  перевіряється приживлюваність, проводиться їх якісна оцінка. А от на ділянках лісових
культур чотирирічного і старшого віку провели й
атестацію за класами якості.
У цьому році вже переведено в покриту лісом
площу  останні ділянки культур, які були виса
джені на місці всохлих  ялинників з 2012 по 2015
роки.
Загалом інвентаризацію лісових культур проведено на площі 990 гектарів.
За інформацією
ДП «Семенівське лісове господарство»
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Вітаємо!

Миколі Терещенку – 70!
5 грудня виповнилось сімдесят років мешканцю старовинної Добрянки, чудовій Людині та Професіоналу своєї справи Миколі Терещенку.

Коли Микола Федорович іде
вулицями Добрянки, з ним якось
особливо доброзичливо вітаються односельці. Досвідчений лісівник, ветеран, який не один десяток літ віддав нашій професії,
шанована людина у селищі.
Він – уже на пенсії, та з колегами – у тісному зв’язку, цікавиться: як живеться сьогодні колективу Добрянського лісгоспу?
Душа його належала лісу ще
в дитинстві. Микола Терещенко
народився й виріс у лісовому селі
Кирилівка на Брянщині. А студентом Ленінградської лісотехнічної
академії хлопцеві вдалося стати не відразу — після трудового
гарту буровим майстром в Українській експедиції на Львівщині та армійської служби. Опісля
була робота в Тульській області,
куди молодий спеціаліст поїхав
за направленням. Згодом Микола Федорович прибув у Добрянський держлісгосп на посаду інженера лісового господарства.
Його, хорошого й відповідального фахівця, невдовзі запримітили і рядові трудівники, і керівництво. До речі, виповнилося якраз
40 років відколи він пов’язав своє
життя з Добрянкою.
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Пригадуємо 1989-й
рік, коли ми обирали Терещенка своїм директором. П’ять кандидатур
змагалися, а він переміг! Бо цінували його
люди і довіряли.
Ми тоді молоді були,
завзяті, та й досвіду немало назбирали. І життя скрізь вирувало, а не
тільки в нашому лісгоспі. За період керівництва
Миколи Федоровича на
підприємстві було споруджено бокси для автомобілів, введено в експлуатацію три вантажні крани, встановлено нове
обладнання в цехах переробки деревини і, що дуже
важливо, збудовано 18 квартир для лісівників. Тепер
ті роки у багатьох колег викликають теплі спогади…
У нелегкі 90-ті Микола Терещенко «пішов у владу»: був обраний головою Новояриловицької сільської ради, а згодом призначений першим заступником голови Ріпкинської райдержадміністрації.
Справедливий і принциповий, він намагався хоч чимось допомогти людям у той
складний час.
І знову, після полудня віку,
Микола Федорович повернувся в лісову галузь: працював
лісничим Добрянського лісництва. Радів, що опинився у
своїй стихії.
«Я люблю добрянські ліси і
не уявляю без них свого життя …» — говорив він молодим
колегам.
У нього – прекрасна дружина Ганна Миколаївна, яка теж
багато років трудилася в Добрянці. Подружжя виростило
двох чудових доньок – Наталію
та Марію, у яких зараз – власні родини. Тож Микола Терещенко та його дружина завжди радіють двом своїм онукам
– Олені та Артему.
Отже, від усієї душі вітаємо Вас, дорогий Миколо Федоровичу, з вагомою датою у
житі – сімдесятиліттям! Зичимо Вам здоров’я, довголіття,
любові, добра, щастя, миру,
удачі, і ще довго залишатися
в дружній родині добрянських
лісівників!
Колеги та друзі
№ 4 (56), 2020 р.

Є така місія на землі – бути лісівником!
25 вересня своє 60-річчя
відсвяткував лісничий Ічнянського лісництва – Лисенко
Володимир Андрійович.
Про таких кажуть, що ліс для
нього – більше ніж професія. 41
рік свого трудового життя Володимир Андрійович присвятив
служінню лісу, пройшовши всі
щаблі лісівничої кар’єри від робітника до лісничого. Його трудовий шлях розпочався у 1979
році в Чугуєво-Бабчанському
лісгоспзазі Харківського обл
управління лісового господарства робітником Татляжського
лісництва. З 1982 року працював
на посаді помічника лісничого
Остерського лісгоспзагу Чернігівського облуправління лісового
господарства. У грудні 1986 року
був переведений на роботу в
Прилуцький лісгоспзаг на посаду
лісничого Жадьківського лісництва, а з квітня 1999 року по теперішній час працює лісничим Ічнянського лісництва державного
підприємства «Прилуцьке лісове
господарство».
Високий професіоналізм, мудрий господарський підхід, істинні організаторські здібності поміркованого, вимогливого,
справедливого та авторитетного керівника допомагають колективу вирішувати будь-які про-

Осінні турботи

блеми. Володимир Андрійович
переймається долею кожної людини, глобальними проблемами
лісу і щоденними потребами жителів району. Він береже лісівничі
традиції, дбає про ветеранів і навчає підростаюче покоління жити
в гармонії з лісом.
Життєвий та трудовий шлях
людини із звичайної робітничої
сім’ї, яка з дитинства взяла на
себе відповідальність за власне
майбутнє, є зразком для наслі-

дування. Завдяки самодисципліні, наполегливості та рішучості Володимир Андрійович
успішно завоював не одну вершину в житті. Його праця високо оцінена заохочувальними
відзнаками: Почесними грамотами Чернігівського ОУЛМГ,
Чернігівської обласної Ради,
Кабінету Міністрів України, відомчим нагрудним знаком «За
бездоганну службу у державній
лісовій охороні – 10 та 20 років», відзнакою Всеукраїнської
Громадської організації «Звитяга» – «За заслуги».
Зберегти добре ім’я протягом
усього життя йому допомагали
честь лісівника, підтримка рідних
та друзів, нерідко почуття гумору, а головне – справжній чоловічий характер, яким нагородила
його природа.
Шановний Володимире Андрійовичу, бажаємо Вам міцного
здоров’я, щастя, радості, щедрої
долі та творчої наснаги в улюбленій справі! Хай у Вашому домі
завжди панують мир і злагода, у
серці – доброта, а у справах – мудрість та виваженість.
З повагою – колектив
ДП «Прилуцьке лісове
господарство»

Для відновлення дібров – якісне насіння!

Ліс починається з насіння. Саме від його якості залежить здоров’я майбутніх насаджень. Тому на підприємстві велика увага приділяється заготівлі насіння, зберіганню та підготовці його до посіву.
Цієї осені прилуцькі лісівники зібрали 1000 кг жолудів дуба звичайного
та 200 кг жолудів дуба червоного. Наше підприємство намагається заготовити насіння якомога більше, щоб забезпечити власні потреби у стандартному садивному матеріалі не лише на рік, але й в перспективі на наступний період.
Щоб із заготовленого насіння виріс могутній ліс, в розсаднику Жадьківського лісництва повним ходом йдуть роботи по висіванню жолудів.
Переваги осінньої сівби полягають у тому, що жолудь не потребує зберігання, строки сівби більш розтягнуті, порівняно з весняною сівбою, а
сходи швидше проростають та розвиваються.
Виконавши всі роботи, залишається чекати весни, щоб у подальшому
дати сіянцям нове життя у лісі.
За інформацією
ДП «Прилуцьке лісове господарство»
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Аналіз

Лісові ресурси слід використовувати
ефективніше, по-господарськи
Нещодавно в актовій залі Чернігівського обласного управління лісового та мисливського
господарства відбулося засідання колегії, на
якому розглядалось питання про використання
лісосировинних ресурсів підприємствами Чернігівського ОУЛМГ за десять місяців цього року.
З доповіддю виступив заступник начальника
ОУЛМГ, головний інженер Олександр Жук.
Як свідчить аналіз використання лісових ресурсів, на рубках головного користування
лісгоспами заготовлено 615 тисяч кубічних метрів деревини,
зокрема ділових сортиментів –
488,2 тисячі кубічних метрів або
79,4 відсотка.
Лісоматеріалів соснових заготовлено 475 тисяч кубометрів або
77,2 відсотка від всієї заготівлі.
Вихід лісоматеріалів круглих
сосни склав 90 відсотків. Це досить хороший показник. Натомість по ДП «Остерський військовий лісгосп» вихід складає 82,8
відсотка.
Вихід високовартісних лісоматеріалів класів якості А+В
склав 39,4 процента. А найменший показник тут у ДП «Новгород-Сіверське лісове господарство» – 31,6 відсотка.
Лісоматеріалів дубових заготовлено 36,7 тисячі кубометрів
або лише 6 відсотків від загальної заготівлі, в тому числі лісоматеріалів круглих
15,7 тисячі кубометрів, що становить 42,8 відсотка.
Низькі показники виходу ділових лісоматеріалів
дуба в ДП «Чернігівський лісгосп» – 24,2 процента,
в ДП «Корюківське лісове господарство» – 26 відсотків і в ДП «Новгород-Сіверське лісове господарство» – 30,1 відсотка.
У той же час вихід лісоматеріалів круглих по Державному агентству лісових ресурсів України становить 53 відсотки, що значно більше за показник нашої області.
Вихід високовартісних лісоматеріалів А і В класів якості склав 5,5 відсотка. Найменші показники
при цьому в ДП «Добрянське лісове господарство»
і в ДП «Корюківське лісове господарство» – лише по
два проценти.
Лісоматеріалів берези заготовлено 41,3 тисячі кубометрів, у тому числі лісоматеріалів круглих
– 18,8 тисячі кубометрів. Таким чином вихід склав
лише 45,5 відсотка. Низькі показники виходу серед
підприємств у ДП «Остерський військовий лісгосп»
– 28,9 процента та в ДП «Добрянське лісове господарство» – 33,3 процента.
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Вихід високовартісних лісоматеріалів класів
якості А і В склав 30,3 відсотка. Низький вихід у ДП
«Остерський військовий лісгосп» – 19 процентів, у
ДП «Семенівське лісове господарство» – 23,5 відсотка, у ДП «Добрянське лісове господарство» –
24,5 відсотка.
Лісоматеріалів вільхи заготовлено 31,4 тисячі кубометрів, у тому числі лісоматеріалів круглих
19,5 тисячі кубометрів, що становить 62,3 відсотка. Найменший
показник виходу у ДП «Ніжинське
лісове господарство» – 44,3 відсотка.
Вихід високовартісних лісоматеріалів А і В класів якості
склав 47,4 відсотка. Найнижчий
показник у ДП «Городнянське лісове господарство» – 35,9 процента.
А між тим ефективне використання лісових ресурсів дозволяє забезпечити належні фінансові показники підприємства.
Керівникам для аналізу роздані
таблиці з реалізаційними цінами,
що склались протягом січня-листопада.
Окремо зупинюсь на хвойних
лісоматеріалах, адже вони складають 80 відсотків від усього обсягу реалізації.
Середня реалізаційна ціна
соснових матеріалів – 747 гривень, у тому числі лісоматеріалів
круглих – 891 гривня, дров’яної
деревини – 246 гривень.
Серед лісгоспів найвища реалізаційна ціна лісоматеріалів круглих у ДП «Борзнянське лісове господарство» – 953 гривні, в ДП «Новгород-Сіверське
лісове господарство» – 943 гривні.
Найнижча реалізаційна ціна лісоматеріалів круглих хвойних у ДП «Остерський військовий лісгосп»
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Рятували ліси
на Луганщині

– 782 гривні, в ДП «Остерське лісове господарство»
– 849 гривень та в ДП «Добрянське лісове господарство» – 872 гривні.
Разом із тим найвища реалізаційна ціна дров’яної деревини хвойної в ДП «Ніжинське лісове господарство» – 362 гривні та в ДП «Борзнянське лісове
господарство» – 311 гривень.
А найменша реалізаційна ціна дров’яної деревини в ДП «Корюківське лісове господарство» – 207
гривень, у ДП «Городнянське лісове господарство»
та в ДП «Чернігівське лісове господарство» – 209
гривень.
Середня реалізаційна ціна дубових лісоматеріалів – 1743 гривні, в тому числі лісоматеріалів
круглих – 4215 гривень, дров’яної деревини – 349
гривень. Серед підприємств найвища реалізаційна ціна в ДП «Семенівське лісове господарство» –
2406 гривень, а найменша – в ДП «Остерський військовий лісгосп» – лише 899 гривень.
Найвища ж реалізаційна ціна лісоматеріалів
круглих дуба в ДП «Ніжинське лісове господарство» – 5535 гривень, у ДП «Новгород-Сіверське лісове господарство» – 4878 гривень, а найменша – в
ДП «Остерський військовий лісгосп» – 3209 гривень
та в ДП «Добрянське лісове господарство» – 3592
гривні.
Найвища реалізаційна ціна дров’яної деревини
дуба в ДП «Ніжинське лісове господарство» – 447
гривень та в ДП «Прилуцьке лісове господарство»
– 444 гривні. А найнижча реалізаційна ціна дров
дубових у ДП «Добрянське лісове господарство» –
237 гривень та в ДП «Корюківське лісове господарство» – 257 гривень.
А ось залишки деревини на 1 листопада складали 124,9 тисячі кубометрів, у тому числі лісоматеріалів круглих – 21,3 тисячі кубометрів, дров’яної деревини – 103,6 тисячі кубометрів.
Найбільші обсяги залишків у ДП «Городнянське
лісове господарство» – 22,8 тисячі кубометрів, у
ДП «Добрянське лісове господарство» – 19,1 тисячі кубометрів, у ДП «Ніжинське лісове господарство» – 15,1 тисячі кубометрів, у ДП «Холминське
лісове господарство» – 11,8 тисячі кубометрів та в
ДП «Чернігівське лісове господарство» – 11,4 тисячі кубометрів.
Отже, підсумовуючи свою доповідь, Олександр
Жук наголосив, що підприємства, де ефективно займаються використанням лісосировинних ресурсів, мають кращі фінансові результати.

Нещодавно повернулися з відрядження
лісівники Чернігівщини, які з 2 жовтня перебували на території Луганської області, в ДП
«Станично-Луганське лісомисливське господарство», що знаходиться за два кілометри від кордону з Російською Федерацією та
2 км від лінії розмежування. Там вирувала
масштабна, страшна пожежа, яка знищила
тисячі гектарів лісу.
Однак, як відомо, чужої біди не буває. До оперативної групи увійшли: головний лісничий ДП
«Остерський лісгосп», керівник групи Юрій Бійчук, його заступник, інженер з охорони та захисту лісу ДП «Новогород-Сіверське лісове господарство» Андрій Курганський, водій цього ж
підприємства Ігор Обіденний, інженер з охорони та захисту лісу з Остерського лісгоспу Олександр Криволап, водії цього підприємства Федір Лабута, Олексій Озимай та їхні колеги з ДП
«Остерський військовий лісгосп» Володимир
Шишенко, Анатолій Погребняк і пожежний спостерігач Артем Шамраєв, а також водії з ДП «Чернігівське лісове господарство» Ігор Христенко, Роман Тарасевич та майстер лісу Олександр
Ігнатенко.
Були залучені два пожежних автомобілі ЗІЛ131 і пожежний модуль на базі УАЗ-3909 АЛП-5,
котрі надавали допомогу в ліквідації масштабної
пожежі, участь у якій брали лісівники з усієї України.
Лісівники Чернігівського ОУЛМГ отримали
подяку від своїх колег із Луганщини. Також кожному з них оголосив подяки начальник Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства Сергій Аніщенко.
За інформацією Чернігівського ОУЛМГ
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На честь захисника Вітчизни
Напередодні
Дня
Збройних сил України в Брецькому лісництві ДП «Корюківський
лісгосп» відбулося відкриття
меморіальної
дошки на честь загиблого учасника антитерористичної
операції
на Сході України, колишнього тракториста лісництва Миколи Григоровича Лущика.
На урочистостях з цієї нагоди були присутні мати
загиблого героя, колишня працівниця лісгоспу Лідія Іванівна Лущик, голова Корюківського громадського об’єднання «Єдина родина Чернігівщини»
Людмила Лущик, командир танку, в якому проходив військову службу Микола Лущик, Володимир
Клименко, працівник Корюківського райвійськкомату Микола Мачача, директор ДП «Корюківський
лісгосп» Андрій Лашко, головний лісничий держ
підприємства Володимир Скоробогатий, голова
профспілкового комітету лісгоспу Петро Устименко, бойові побратими героя.

Із вступним словом на відкритті пам`ятної меморіальної дошки виступив голова профспілкового
комітету Петро Устименко. Про бойовий і життєвий

На часі

шлях героя розповідали командир танка, в якому
проходив військову службу Микола Лущик, Володимир Клименко, учасник АТО, капітан Збройних
Сил України Ігор Мних, бойові побратими і земляки героя.
Микола Лущик народився у 1976 році в селі Тютюнниця Корюківського району. Після школи закінчив Дігтярівське аграрне училище, працював
у сільгосппідприємстві у рідному селі. Згодом –
служба в лавах Збройних Сил України, а затим –
Корюківський держлісгосп, в якому до дня мобілізації сумлінно трудився трактористом Брецького
лісництва.
На військову службу призваний у березні 2014
року в першу хвилю мобілізації. Наш земляк захищав територіальну цілісність Вітчизни в Донецькій
та Луганській областях навідником бойової машини. Загинув 22 серпня 2014 року біля міста Лутугине Луганської області під час мінометного обстрілу.
Доброчесне і справедливе, хоч і коротке, життя Миколи Лущика слугуватиме гідним прикладом
підростаючому поколінню, всім жителям Придесення.
Світла пам`ять про героя вічно житиме в наших
серцях!
За інформацією
ДП «Корюківське лісове господарство»

До рівня європейських вимог
Представники
міжнародної
організації
NEPCon здійснили перевірку відповідності
господарської діяльності ДП «Семенівський
лісгосп» вимогам сертифікації FSC (Forest
Stewardship Council) в рамках польової частини
аудиту з переоцінки.
Аудитори оглянули ділянки лісозаготівель, провели опитування робітників лісгоспу та надали
оцінку виконаних на підприємстві лісогосподарських заходів.
За інформацією
ДП «Семенівський лісгосп»
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Остерський військовий лісгосп –
серед переможців всеукраїнського конкурсу
Підбито підсумки і визначено переможців
конкурсу Товариства лісівників України на кращу протипожежну діяльність державного лісогосподарського підприємства у 2020 році.
Весна 2020-го року розпочалася для лісівників зі справжніх випробовувань на міцність і готовність реагувати
на ці виклики. Ми пам’ятаємо страшні пожежі, які розпочалися навесні на Житомирщині і в зоні відчуження
ЧАЕС. Це величезні, небачені досі в Україні лісові пожежі, викликані людським фактором (зокрема підпалами
сільськогосподарських угідь),
помножені на сильний вітер і
відсутність опадів взимку, через що лісова підстилка горіла, як солома. Навесні у вирі пожеж була практично вся Україна. Тоді
вигоріло, за різними оцінками, близько 100 тисяч
гектарів лісів.
Влітку і восени запалав Схід України. Влітку там
постраждало від вогню приблизно 9 тисяч га, і 14
тисяч восени – практично по лінії вогню, у зоні розмежування палали ліси на Луганщині.
Завдяки справді героїчним зусиллям лісівників,
рятувальників, пожежі приборкали.
Враховуючи ці фактори й незворотні процеси зі
зміни клімату на планеті, обмаль опадів, напрошується висновок, що лісівники, окрім вирощування
лісу, мають бути готовими реагувати на будь-які виклики, покращувати стан протипожежної безпеки.
Пожежу краще попередити, аніж гасити.

Збережемо ліс

Саме тому Президією Всеукраїнської Ради Товариства лісівників України було прийнято рішення про проведення конкурсу на кращу протипожежну діяльність лісогосподарських підприємств, який
стартував у червні 2020-го року.
І ось підбито підсумки конкурсу і, відповідно до критеріїв, виставлено оцінки.
Відповідно до положення про конкурс
Товариства лісівників України на кращу
протипожежну діяльність державного лісогосподарського підприємства у 2020 році
конкурсна комісія розглянула отримані конкурсні матеріали і визначила переможців:
Перше місце – державне підприємство
«Конотопське лісове господарство»
Сумського обласного управління лісового і
мисливського господарства;
Друге місце – державне підприємство
«Остерський військовий лісгосп» Чернігівського обласного управління лісового
і мисливського господарства;
Третє місце – державне підприємство «Полтавське лісове господарство» Полтавського обласного управління лісового і мисливського господарства.
Переможці конкурсу отримають винагороди:
за перше місце – 30 тис. грн.
за друге місце – 20 тис. грн.
за третє місце – 10 тис. грн.
Вітаємо переможців конкурсу, бажаємо бути готовими реагувати на всі виклики і бажаємо, щоб
ці знання і вміння використовувалися лише під час
навчань, а Товариство лісівників України сприятиме
здоровому духу суперництва задля збереження лісів в Україні.

Майже тисячу гектарів лісу обробили з літака

Згідно з Лісовим кодексом України головним
завданням Державної лісової охорони є охорона лісів, в тому числі і від шкідників лісу – комах.
От і 5 та 6 вересня згідно з проектом у державному підприємстві «Остерський військовий лісгосп»
авіаційним способом проводили заходи, спрямовані на знищення соснового шовкопряда (Dendrolimus
pini).
Екіпаж літака АН-2 під керівництвом командира –
пілота Володимира Лавриненка та бортмеханіка Михайла Ольховика здійснили 38 скидів дозволених
інсектицидів у Бондарівському лісництві на лісову
площу майже в тисячу гектарів.
За інформацією
ДП «Остерський військовий лісгосп»
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Енергоресурси Чернігівщини

Лісівники потурбувалися про затишну зимівлю
У кожному з дванадцяти державних лісогосподарських підприємств визначені постійні
місця відпускання, оприлюднено номери їхніх
контактних телефонів, визначено ціни та призначено відповідальних осіб за реалізацію паливних дров для населення і об’єктів соціальної
інфраструктури.
Усвідомлюючи, що ціни на газ нині «кусаються»,
особливо для найбільш незахищених верств населення, на складах лісогосподарських підприємств
вже накопичено понад 106 тисяч кубічних метрів
паливних дров для населення та об’єктів соціальної
інфраструктури – школам, лікарням, дитячим дошкільним закладам та закладам культури. До того
ж, вартість цього традиційного для чернігівського
Полісся палива мінімальна, наскільки це можливо –
від 180 гривень за кубічний метр.
А ось в таких держлісгоспах, як Добрянський, Ніжинський і Корюківський, в яких працюють верстати-дровоколи, споживачі паливних дров з навколишніх сіл і селищ матимуть можливість придбати вже
й поколоті, сухі, готові до вжитку хоч в котлах, хоч
в грубках, камінах та печах паливні дрова. Правда,
ціна на них, враховуючи енергозатратність, вища –

711 гривень за кубічний метр. До того ж, у ДП «Добрянське лісове господарство пропонують споживачам ще й доставити паливо прямо, як мовиться,
до двору, до хати…
Одним словом, завдяки своєчасним турботам
лісівників, їхній соціальній відповідальності перед
земляками навіть сувору зиму вони переживуть у
теплі й затишку.
За інформацією Чернігівського ОУЛМГ

Акція

Посадили дерева й пили чай з вогнища
Екологічну акцію «Мільйон дерев за 24 години» підтримали лісівники ДП «Городнянське лісове господарство».
Сьогодні вони засадили ще одну ділянку сіянцями сосни в
Тупичівському лісництві. Приємно, що на допомогу лісівникам прийшли їхні підшефні – вихованці Городнянського та Тупичівського учнівського лісництв, представники
сільської ради Тупичівської громади на чолі з головою Ларисою Шовковою, вчителі Тупичівської школи і навіть військові – з районного територіального центру комплектування і соціальної підтримки (військкомату).

Цікавий інструктаж перед посадкою провів головний лісничий Максим Левкович, а після роботи всіх учасників чекав лісовий
чай, зварений на вогнищі та солодкий стіл, щоб підкріпитись на
свіжому повітрі. Також, на згадку
про акцію, кожен учасник отримав фірмовий кашкет і жилетку
від лісівників.
Нагадаємо, що «Мільйон дерев за 24 години» – це екологічна акція, яка об’єднала владу,
бізнес та громадськість заради
відновлення екосистеми країни.
Започаткували її Міністерство
захисту довкілля та природних
ресурсів України спільно з Державним агентством лісових ресурсів України та благодійною
організацією «Благодійний фонд
«Озеленення України».
За інформацією
ДП «Городнянське
лісове господарство»
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Ювілеї

Українському центру підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації
кадрів лісового господарства – 50!
Сергію Петровичу ІРКЛІЄНКУ
У славний день п’ятдесятиріччя Українського центру підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів лісового господарства прийміть найтепліші вітання зі знаменним ювілеєм від лісівників
Сіверського краю!
Тисячі лісівників Придесення запам’ятали на все життя незабутні дні навчання у Вашому Центрі в Боярці на Київщині, де вони, окрім
здобутих знань, відпочивали душею, щоб з новими силами приступити до самовідданої і сумлінної праці задля примноження лісового багатства України!
З почуттям глибокої вдячності лісівники Чернігівщини бажають
Центру і очолюваному Вами колективу подальших вагомих успіхів
у благородній справі підвищення професійності і лісівничої звитяги
всіх, хто вірно служитиме українському лісу і рідній Батьківщині!
Лісівники Чернігівщини

Діти і ліс

Комаха – крихітка, а користь велика

Це усвідомили вже понад півстоліття тому лісівники і садівники Англії, розпочавши встановлювати для комах спеціальні
будиночки. Згодом ця ідея поширилася на весь континент, а нині
стала справжнім трендом. Розміщують ці будиночки в садах і лісах для приваблення корисних
комах. Адже це сприяє насамперед підвищенню ентомологічного біорізноманіття в садах, лісах
та парках.
От і вихованці Семенівського учнівського лісництва та школярі Семенівського ЗСО №1 за сприяння лісгоспу вже виготовили декілька «готелів для
комах». Готові будиночки розмістили в саду навчального закладу та в дендропарку лісгоспу, де ростуть
різновидові дерева та чагарники.
«Готель для комах» – це прихисток для зимування
сотень корисних істот: сонечка, золотоочки, наїзни-
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ка, мухи-дзюрчалки, жужелиці, осмій, бджіл та інших
комах.
Члени учнівського лісництва збагнули, що для приваблення різних видів комах
варто врахувати певні особливості. Для бджіл головне
– дірочки в каменях і порожнини, аби вони могли надійно влаштуватися та відкладати яйця. Осмій на ділянку
приваблюють
солом’яні
дахи, болотний очерет та інші трубчасті порожнисті стебла, в яких ті створюють собі гнізда. Сонечок
може привабити прихисток з будь-якого матеріалу,
обприсканого цукровим сиропом. А златоочки обожнюють шишки та сухі стебла. Поблизу «готелю» варто також облаштувати і квіткові клумби.
За інформацією
ДП «Семенівське лісове господарство»
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Довкілля

Нагодуймо птахів узимку
Зима – найбільш несприятлива пора року
для лісових мешканців та їхніх сусідів з озер,
заплавних луків і річок, які через нинішні кліматичні умови залишилися зимувати у нас, на Поліссі.
Враховуючи ці обставини, Державне агентство
лісових ресурсів України ініціювало всеукраїнську
акцію «Нагодуємо птахів узимку», яка розпочинається в грудні і триватиме протягом усієї зими.

Чернігівське обласне управління лісового та
мисливського господарства не лише підтримує цю
акцію, а й звертається до місцевих органів влади з
пропозицією взяти участь у спільному проведенні такого необхідного всеукраїнського заходу. Своє
звернення ЧОУЛМГ адресує також мисливським
господарствам усіх форм власності, щоб ті не лише долучилися до
акції, а й суттєво допомогли кормами під час зимівлі у нас, на Чернігівщині, перелітних птахів.
У свою чергу, відповідальність
за виготовлення годівниць для птахів лісогосподарські підприємства
разом з учнівськими лісництвами,
якими опікуються, беруть на себе.
Керівництво ЧОУЛМГ, як і очільники державних лісогосподарських підприємств, звертаються
також до фермерів і керівників сільгосппідприємств, усіх мешканців
сіл і хуторів області із закликом не
стояти осторонь цього важливого всеукраїнського заходу, а також долучитися до акції «Нагодуємо
птахів узимку» і поділитися з пернатими запасами
зерна, коренеплодів та інших продуктів, необхідних
для безпечної зимівлі птахів.
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Це ж бо спільна і благородна для всієї громадськості місія, яка буде, безумовно, віддячена крилатою окрасою фауни Сіверянського краю. У цьому,
зокрема, яскраво переконує фотополювання, проведене журналістами газети «Чернігівщина», котрі
на одному з лісових озер Ріпкинського району виявили лебедину зграю, яка перелетіла до нас з Білорусі.
Ці справді королівські, неповторно гарні у своїй чарівності і вірності птахи повинні бути під охороною всієї лісової і мисливської громадськості області. Щоб зимівля для них не стала голодною, а

навесні лебедині сім’ї поповнилися лебедятами,
для яких Чернігівщина теж стане рідною домівкою.
Микола ТИЩЕНКО,
Чернігівське ОУЛМГ
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Конкурс

Привітали переможців

Активні,
креативні, інноваційні
Чудове свято – День Святого Миколая,
а значить, саме час дарувати подарунки!
Тож ніжинські лісівники підбили підсумки
конкурсу на кращу ялинку, зроблену своїми руками, і вже готові оголосити результати!

Нарешті настав цей довгоочікуваний день
і ніжинські лісівники готові оголосити переможців конкурсу «Креативна годівничка»,
участь у якому взяли понад 200 школярів!
Дуже приємно, що з кожним разом все більше
діток долучається до природозахисних акцій,
ініційованих Держлісагентством та лісовими
господарствами.
Визначити переможців було надзвичайно важко, адже ви, любі учасники, неперевершені! Кожна годівничка – невеличкий витвір мистецтва, у
який вкладено душу! Та все ж компетентне журі,
до складу якого входило 14 лісівників, вирішило,
що перше місце гідно посіли учні Талалаївської
ЗОШ І-ІІІ ступенів, які зробили 42! годівнички!
Друге місце – Кіт Яна, учениця 15 школи м. Ніжина, а третє розділили між собою Саміло Анна
(Лосинівська ЗОШ), та Кушнір Дарина (Ніжинська ЗОШ №15).
На жаль, через карантинні обмеження цього
разу не вдалося влаштувати загальної зустрічі із
учасниками конкурсу, тож ніжинські лісівники самі
завітали в гості до найактивніших – учнів Талалаївської ЗОШ та привітали переможців живою ялинкою та цікавими подарунками.
Звичайно, не оминули працівники лісгоспу і своїх
улюбленців – вихованців Світанківського учнівського лісництва. Хоча цього разу вони й не посіли призових місць, та всі 14 годівничок були чудовими, тож
дітлахи також отримали подарунки! А ще незабутнє
враження залишив запашний лісовий чай, зібраний
власноруч, яким діти пригостили лісівників!

Перше місце зайняв Демид Пасьоха
(Вертіївська ЗОШ), друге – групова робота
учнів 6 класу Ніжинської гімназії № 6, а третє місце поділили між собою одразу троє конкурсантів: Крістіна Косяк (Ніжинська гімназія № 3), Софія Цуприк (Мринська ЗОШ),
Софія Піщанська (Ніжинська ЗОШ №13). Окремо хочеться відзначити і роботи Крістіни
Гаврилей, Єгора Мегема, Олексія Карапути. Ви всі – молодці! Активні, креативні, інноваційні! Особлива подяка школам і гурткам,
які до конкурсу підійшли із всією серйозністю
і надіслали декілька десятків робіт! Вони всі –
чудові! Та з 297 креативних виробів вибрати
кращі – завдання не з легких! Тож вітаємо всіх
з новорічно-різдвяними святами, а переможців запрошуємо по подарунки!

Юлія СТРІЛЕЦЬ,
ДП «Ніжинське лісове господарство»

Лісівники ДП «Прилуцьке лісове господарство»
разом із вихованцями Кам’янського учнівського
лісництва Лісовосорочинської ЗОШ та учнями
Дідівської ЗОШ взяли участь
в акції «Нагодуй птахів узимку»
та спільними зусиллями виготовили і розвісили
годівнички на території навчальних закладів.
Фото Аліни МАЙБОРОДИ

