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Часопис Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства

Зі святом весни!
Дбайлива господиня орликівського лісу
Стор. 19

Вітаємо!

Юрій Болоховець – голова Державного
агентства лісових ресурсів України
Кабмін своїм розпорядженням призначив добре знаного на Чернігівщині лісівника Юрія Віталійовича Болоховця головою Державного агентства лісових ресурсів України.
Юрій Болоховець – родом із Придесення, уродженець села Івангород
Ічнянського району. Після школи навчався в Національному аграрному університеті на лісогосподарському факультеті. Два роки працював у Міністерстві екології та природних ресурсів. У 2007 році повернувся на рідну Ічнянщину. Працював інженером у місцевому лісгоспі, п’ять років – лісничим,
потім – директором Прилуцького лісогосподарського підприємства. Вісім
років очолював ДП «Ніжинське лісове господарство» і за цей період підприємство стало одним із кращих в Чернігівському ОУЛМГ.
Торік талановитого, досвідченого фахівця призначили начальником обласного управління лісового та мисливського господарства. І також у липні 2020-го розпорядженням Кабміну був призначений заступником голови
Державного агентства лісових ресурсів України. А 17 лютого нинішнього
року на засіданні уряду його призначили головою.
Кипуча енергія Юрія Болоховця, поєднана з працьовитістю і чуйним та
уважним ставленням до людей, здобули заслужений авторитет не лише у
лісівників, а й жителів Чернігівщини, які обирали його депутатом Чернігівської обласної ради.
Лісівники області від усієї душі вітають свого колегу з високою державною посадою і зичать Юрієві Віталійовичу міцного здоров’я, любові, щастя
та усіх гараздів! Віримо, що реформування лісової галузі в цей такий непростий час, завдяки керівництву Юрія Болоховця, стане успішним.

Заслужений лісівник України став людиною року
За вагомий особистий внесок у розвиток лісового господарства України, відновлення та збереження державного лісового
фонду, вагомі трудові досягнення та багаторічну сумлінну працю, звання «Заслужений лісівник України» присвоєно  Лисенку Володимиру Андрійовичу – лісничому Ічнянського лісництва
державного підприємства «Прилуцьке лісове господарство».
«Ічнянське лісництво посідає одне із чільних місць в ДП «Прилуцький
лісгосп». Очолюваний Вами колектив лісництва вносить вагомий вклад
у захист земельних угідь та поліпшення стану довкілля, забезпечує потреби жителів  регіону у різноманітній лісовій продукції, турбується про
лісові насадження, про неприпустимість їх масової вирубки та засмічення, бо ліс – це неоціненне багатство країни, витвір природи і людської
праці, що має важливе економічне і екологічне значення», – наголосила
у  вітальному слові голова Прилуцької РДА Олеся Кісленко. Також очільник району подякувала Володимиру Андрійовичу за щоденну нелегку
працю та побажала міцного здоров’я, сімейного затишку та злагоди.
Директор підприємства Валентин Сурай долучився до привітань
та зазначив, що Володимир Андрійович – невтомний трудівник, людина, яка має великий авторитет і повагу не лише в колективі лісництва і лісгоспу. Він – великий працелюб, вимогливий та принциповий
керівник, мудрий порадник і наставник. Завдяки його умілому керівництву та ініціативі Ічнянське лісництво посідає передові місця в трудовому змаганні серед лісництв лісгоспу.
Також під час урочистостей голова Представницького об’єднання
ГО «Народна Рада Ічнянщини» Віталій Чешко вручив Володимиру Лисенку диплом Всеукраїнського об’єднання громадян «Країна» у номінації «Людина року – Меценат».
Лісівники Прилуччини вітають Володимира Андрійовича із почесним званням, бажають йому міцного здоров’я, наснаги, нових здобутків на благо рідного краю.
За інформацією ДП «Прилуцьке лісове господарство»

Акція

Мільйон дерев – за один день!
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У номері:
Вітаємо!
Юрій Болоховець – голова Державного
агентства лісових ресурсів України

Третього березня в Ніжинській міській раді відбулася презентація
масштабного проекту «Greening of the Planet – 2020-2021». Ініціаторка
озеленення України, очільниця Книги рекордів України Ганна Крисюк
розповіла, що презентація проходить в Ніжині, бо тут є позитивний
приклад, як місцева громада у співпраці з Ніжинським держлісгоспом
озеленює довкілля. До речі, започаткував таке важливе співробітництво колишній директор лісгоспу, а нині – голова Державного агентства лісових ресурсів України Юрій Болоховець. І тепер продовжують
його ініціативу міський голова Олександр Кодола, організатор цього
проекту на Чернігівщині Сергій Охонько та нинішній директор лісгоспу
Володимир Костирко.
Як наголосила Ганна Крисюк, мета проекту – привернути увагу до проблем глобального потепління та відновлення екосистеми планети. Тож 10 квітня стартує ця міжнародна акція водночас у ста державах. Завдання – висадити впродовж трьох років у світі сто мільйонів дерев. А у день початку акції
– один мільйон за день!
Начальник Чернігівського ОУЛМГ Сергій Аніщенко повідомив, що лісівники планують цього дня висадити в області 155740 дерев на площі 26,4 га.
Тому управління залучить до цієї важливої справи представників влади, волонтерів, громадськість, учнівську та студентську молодь, ветеранів лісового господарства, учасників АТО та всіх бажаючих. Такий досвід уже є. Адже 17
жовтня лісівники торік висадили 111976 дерев на площі 20,8 га.
Також співорганізатор проекту «Озеленення планети» з Сум Дмитро Кулібабін привіз до Ніжина декоративну рослину тую в контейнері і на презентації
вручив її міському голові Олександру Кодолі. Така ж символічна подія напередодні відбулася і в Сумах.
А на завершення цієї презентації начальник Чернігівського ОУЛМГ Сергій Аніщенко та директор ДП «Ніжинське лісове господарство» Володимир
Костирко також вручили організаторам проекту вічнозелену тую, яку вони
повезли до Львова.
Всі, хто бажає долучитися до такої міжнародної акції, можуть із цього приводу звернутися до лісогосподарських підприємств Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства.
За інформацією Чернігівського ОУЛМГ
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Підсумки

Лісова галузь Чернігівщини у 2020 році:
підсумки колегії
На засіданні колегії Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства розглянуто підсумки господарсько-фінансової діяльності підприємств управління за
2020 рік.
З аналітичною доповіддю виступила начальник відділу економіки та фінансів Наталія Курись.
Вона, зокрема, відзначила, що у 2020 році державними підприємствами лісового господарства Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства відтворено лісів на площі
2134,1 гектара, в тому числі створено захисних лісових насаджень (нових лісів) на площі 50 гектарів,
залишено під природне поновлення 291,1 гектара.
Сприяння природному поновленню проведено на
площі 78 гектарів.
Протягом року проведено рубок формування та
оздоровлення лісів на 15,2 тисячі гектарів загальною масою 465,6 тисячі метрів кубічних.
У лісах, підпорядкованих обласному управлінню, на жаль, трапилося 66 лісових пожеж, які охопили 158,69 гектара. П’ять великих пожеж сталося у
ДП «Остерське лісове господарство». Дві великі лісові пожежі на площі 13,4 та 13,9 гектара відповідно, два випадки великих лісових пожеж – у ДП «Корюківське лісове господарство» на площі 13,6 та
23,7 гектара та одна велика пожежа на площі 29,7
гектара у ДП «Добрянське лісове господарство».
З метою попередження лиха проведено 2155
рейдів, здійснено 105 виступів в засобах масової
інформації, встановлено в лісах 1016 засобів наглядної агітації (аншлагів, обладнано вітрин та ін.),
перекрито шлагбаумами 865 заїздів у лісові масиви, створено 3889,7 кілометра мінералізованих
смуг, на 11811,2 кілометра проведено доглядів за
ними.
Виявлено 32 випадки незаконних рубок деревини загальною масою 91,54 кубометра (у 2019 році –
58 випадків, 499 кубометрів). Сума збитків – 906,5
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тисячі гривень. У 16 випадках накладено штрафів
на суму майже 8 тисяч гривень. Рейдовими бригадами лісгоспів проведено 3506 рейдів по охороні лісів від незаконних рубок, браконьєрства, порушень правил пожежної безпеки. Складено 115
протоколів про адміністративні правопорушення на
суму 49163 гривень адміністративних штрафів.
За рік видано 425 посвідчень мисливця і 10373
щорічні контрольні картки обліку добутої дичини.
Зафіксовано чимало порушень правил полювання і накладено за це штрафів на суму 128180 гривень.
Завдяки роботі з охорони державного мисливського фонду на порушників правил полювання
складено 145 протоколів, у тому числі працівниками лісового господарства 55, накладено штрафів
на суму 51408 гривень, а стягнуто 45594 гривень.
Заготовлено лісгоспами деревини 1111,2 тисячі
кубометрів (за 2019 рік – 1058,3 тисячі метрів кубічних), у тому числі на рубках головного користування – 735,1 тисячі кубометрів деревини, що становить 102,3 відсотка річного ресурсу і більше на 88,5
тисячі кубометрів порівняно з попереднім роком.
Вихід лісоматеріалів круглих на рубках головного користування склав 77,6 відсотка, що становить
100,6 відсотка плану сортиментної структури.
За 2020 рік реалізовано в круглому вигляді 879,4
тисячі кубометрів деревини. Ціна знеособленого
кубометра реалізованої деревини склала 765,27
гривень – зменшилась на 27 гривень порівняно з
2019 роком.
Ціна знеособленого кубометра заготовленої деревини склала 742,56 гривні, що менше минулорічного періоду на 29,1 гривні.
З початку року підвідомчими підприємствами
пущено в переробку 208,4 тисячі кубометрів деревини – це складає 18,8 відсотка від заготівлі. Обсяг
переробки збільшився на 5 відсотків, а випуск продукції переробки збільшився на 9,5 мільйона гривень і склав 277,1 мільйона гривень.
Рентабельність переробки деревини становить
2 відсотки, а вихід продукції з одного метра кубічного, пущеного в переробку, склав 1329,7 гривні,
що на 17,9 гривні менше, ніж за 2019 рік.
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Залишки деревини на складах підприємств –
129,7 тисячі кубометрів.
За 2020 рік на підприємствах, які входять до
сфери координації управління, взято на облік два
випадки виробничого травматизму.
Пожеж на промислових об’єктах та дорожньо-транспортних пригод з вини водіїв підприємств не трапилося.
За результатами господарсько-фінансової діяльності у 2020 році підприємствами управління
отримано 966,8 мільйона гривень чистого доходу
від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), що
на 27,5 мільйона гривень більше минулорічного періоду. Темп росту склав 102,9 відсотка.
На ведення лісового господарства лісгоспами
спрямовано 231,6 мільйона гривень власних коштів, що на 32,6 мільйона гривень менше, ніж за
2019 рік.
Реалізація на один гектар загальної площі земель, які перебувають у постійному користуванні, склала 2313,4 гривень і збільшилась на 66,3
гривні.
Найменший рівень реалізації з гектара, як і в
минулорічному періоді, мають Прилуцький (1132,2
гривні) і Чернігівський (1377,7 гривні) лісгоспи.
Реалізація на експорт збільшилась на 41,7 мільйона гривень. Всього експортовано продукції на
221,5 мільйона гривень і відповідно питома вага
експорту збільшилась з 19,1 відсотка у 2019 році
до 22,9 відсотка – у звітному.
За результатами фінансової діяльності всі
лісгоспи спрацювали прибутково і отримали 6,8
мільйона гривень чистого прибутку (це на 1,3 мільйона гривень більше минулорічного періоду).

Рентабельність усієї діяльності в цілому по
управлінню склала 0,7 відсотка, а реалізованої
лісопродукції – лише 3 відсотки. Найвищого рівня рентабельності діяльності досягли Остерський
військовий (1,2 відсотка), Борзнянський (1 відсоток) і Корюківський (1 відсоток) лісгоспи.
В цілому по управлінню і всіма лісогосподарськими підприємствами виконано завдання з оновлення виробництва (119,6 відсотка запланованого).
Капітальні інвестиції склали 21,7 мільйона гривень,
що на 2,9 мільйона гривень більше аналогічного періоду 2019 року.
За підсумками 2020 року середньомісячна заробітна плата штатних працівників збільшилась на
1017 гривень і склала 10754 гривень.
Продовження на стор. 4.

МІСЦЕ

Середній бал

Сума балів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

1

Борзнянський

1,089

5,133

5,111

4,000

4,940

1,750

2,900 3,722

1,0

29,645

3,2939

10

2

Городнянський

2,789

5,967

5,111

4,000

5,094

1,750

2,500 3,878

1,0

32,089

3,5654

5

3

Добрянський

3,405

6,367

5,102

4,444

3,802

1,250

3,100 3,906

1,0

32,376

3,5973

1

4

Корюківський

2,041

6,833

5,096

4,667

5,242

1,250

2,400 3,744

1,0

32,273

3,5859

4

5

Ніжинський

3,988

5,500

5,111

5,000

4,171

0,750

3,000 3,828

1,0

32,348

3,5942

3

6

Н.-Сіверський

1,333

6,400

5,111

4,000

5,204

1,250

1,320 3,589

1,0

29,207

3,2453

11

7

Остерський

3,581

6,000

5,111

4,611

4,717

0,500

2,600 3,672

1,0

31,793

3,5325

7

8

Остерський
військовий

2,298

5,833

5,109

5,167

2,436

0,750

4,200 3,622

1,0

30,415

3,3795

9

9

Прилуцький

3,015

4,333

5,111

4,667

5,168

1,500

2,000 3,711

1,0

30,506

3,3895

8

10

Семенівський

3,281

5,467

5,104

5,000

5,514

1,250

2,000 3,733

1,0

32,350

3,5944

2

11

Холминський

3,180

5,433

4,769

4,667

5,681

1,250

1,980 3,850

1,0

31,810

3,5344

6

12

Чернігівський

1,972

4,233

5,100

4,333

2,142

1,000

2,300 3,594

1,0

25,675

2,8528

12
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Кадрова робота

Культура
виробництва

Охорона праці

Мисливське
господарство

Лісопромислове
виробництво

Охорона і захист
лісу

Підприємство

Лісокультурне
виробництво

Економічний блок

№
п/п

Лісогосподарське
виробництво

Підсумки обласного змагання серед колективів
лісгоспів за 2020 рік

3

Закінчення. Поч. на стор. 2-3.

За 12 місяців 2020 року підприємствами управління сплачено до бюджетів усіх рівнів 370,9 мільйона гривень податків, зборів та обов’язкових платежів, що на 11,9 мільйона гривень або на 3,3 відсотка
більше, ніж за відповідний період минулого року.
З них до Державного бюджету сплачено 214,5
мільйона гривень (57,8 відсотка). До місцевих –
156,4 мільйона гривень (42,2 відсотка) при темпі
росту відповідно 99 і 109,9 відсотка.
Затверджені завдання зі сплати податків виконані всіма лісгоспами і в цілому по управлінню на
111,8 відсотка.
Крім податків, підприємствами управління сплачено 71,4 мільйона гривень Єдиного соціального внеску, темп росту 90,5 відсотка. Затверджене
завдання виконали всі лісгоспи. В цілому по управлінню виконання плану становить 107,2 відсотка.
За результатами управління об’єктами державної власності за 2020 рік ефективність обласного
управління оцінена – «ефективно». Діяльність більшості підприємств також оцінена як «ефективна». З
оцінкою «задовільно» оцінено діяльність Борзнянського, Новгород-Сіверського і Остерського військового лісгоспів.
За підсумками господарсько-фінансової діяльності підприємств Чернігівського ОУЛМГ за 2020 рік
видано проект наказу.
Начальник Чернігівського ОУЛМГ Сергій Аніщенко своїм наказом нагородив за перше місце перехідним кубком директора ДП «Добрянське лісо-

ве господарство» Івана Горохівського. Друге місце
вибороли лісівники ДП «Семенівське лісове господарство» (директор Андрій Дудко), третє – за лісівниками ДП «Ніжинське лісове господарство» (директор Володимир Костирко).
На колегії також розглядалися питання, на яких
зосереджував увагу чернігівських лісівників Голова Держагентства лісових ресурсів України Юрій
Болоховець. Зокрема, про ефективність використання лісосировинних ресурсів підприємствами
у минулому році доповів начальник відділу лісових
ресурсів Петро Приходько та заступник начальника Чернігівського ОУЛМГ Олександр Жук. Про результати лісокультурного виробництва у 2020 році,
а також завдання на 2021 рік доповів головний спеціаліст відділу лісового господарства Володимир
Перев’язко та начальник лісогосподарського відділу Вадим Фесюн. Про готовність державних лісогосподарських підприємств області до пожежонебезпечного періоду 2021 року доповів головний
спеціаліст відділу лісового господарства Богдан
Пивовар.

На завершення засідання колегії начальник
Чернігівського ОУЛМГ Сергій Аніщенко закликав
лісівників об’єднати зусилля, активно виявляти
ініціативу на пошук резервів і зробити енергійний
крок для розвитку лісівничої галузі в нинішньому
році.
За інформацією
Чернігівського ОУЛМГ

Голова Держлісагентства Юрій Болоховець заявив про глобальне Озелення
Разом з очільником Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів
України Романом Абрамовським та ініціаторами проекту «Озеленення України»
Сергієм Гайдачуком та Ганною Крисюк
Юрій Болоховець заявив про масшабне
Озеленення України та планети:
«Обговорили реалізацію проєкту «Озеленення України. Озеленення Планети»,
що планується вже 20 березня цього року.
Ця екоініціатива – чудова можливість
об’єднати всіх еко-свідомих людей планети для усунення глобальних природніх
викликів, зокрема проблеми глобального потепління, яка також є пріоритетною для Державного
агентства лісових ресурсів України.
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Вірю в успішну реалізацію цього проєкту та масштабування в подальшому, як і у відтворення лісів в Україні з допомогою Держлісагентства!
На зустрічі в Міністерстві захисту довкілля запропонував
свої ідеї щодо тіснішої взаємодії з представництвами Держлісагенства по всій Україні. Бо чітко розумію вагому роль
наших лісників в успішній реалізації цього проєкту та дякую
кожному, хто долучився до акції «1 000 000 дерев за 24 години» в жовтні минулого року! Тепер готуємось до ще масштабнішої висадки сіянців 20 березня цього року із залученням
громадськості, ЗМІ, представників бізнесу та влади!
До відома, в ході лісокультурної компанії 2020 року, було
відтворено понад 39 тисяч гектарів лісів і висаджено понад
160 мільйонів сіянців! Це знову показує неоціненну роль всіх
лісників у збереженні, відновленні та примноженні лісових
багатств. Дякую всім за співпрацю! Працюємо далі».
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На часі

Позиція реформування лісової галузі:
об’єднатися, щоб стати сильнішими
Такий лейтмотив зустрічі, яка відбулась
4 березня в Державному агентстві лісових ресурсів України за участі начальника Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства, його заступників та
начальників відділів із керівництвом Держліс
агентства.
Із земляками зустрівся та поспілкувався Голова Державного Агентства
лісових
ресурсів
України Юрій Болоховець.
Він, зокрема, зазначив, що в офісі
Президента
України вже підготовлені
проекти реформування лісової галузі
України. Ці проекти
реформування
галузі, як правило, передбачають
створення різного типу
холдингів лісової галузі. Але що в цих
проектах відсутнє,
так це думки і пропозиції самих лісівників-практиків, справжніх фахівців своєї
справи, тих, хто віддав лісові десятиріччя свого фахового і
організаторського
хисту.
– Ось тому, – підкреслив далі Голова,
– вважаю за необхідне, щоб і Державне агентство
лісових ресурсів України розробило свій проект реформування лісової галузі України, в котрому були
б ідеї і пропозиції лісівників-практиків. Вони б найбільш повно відображали нинішні реалії лісової галузі України.
Саме задля цієї мети Державне агентство лісових ресурсів України створило штаб реформування
лісової галузі, діяльність якого постійно контролюватиме мій перший заступник Віталій Пунь, – продовжив Юрій Віталійович. – Вважаю за необхідне,
щоб саме до цього штабу сходилися всі думки реформаторських зусиль з усієї України і найневідкладніші проблеми в послідовності їх вирішення.
Виходячи з державницьких позицій, головною
метою реформування вважаю збереження українських лісів у державній власності, – наголосив Голова агентства. – Щоб завжди була робота для фа№ 1 (57), 2021 р.

хівців у лісі і довкола лісу, зокрема, на переробних
підприємствах, в інших виробничих підрозділах.
Особливо в селах, де проживає молодь, яка дбає
про своє майбутнє на рідній землі.
Буквально назавтра після наради в Державному
агентстві лісових ресурсів України, а саме 5 березня на нараду з реформування лісової галузі Чернігівщини до актової зали
обласного управління лісового та мисливського
господарства прибули всі
директори
держлісгоспів ЧОУЛМГ.
Відкриваючи нараду,
начальник
ЧОУЛМГ Сергій Аніщенко
оприлюднив його учасникам
основні
пропозиції Голови Державного агентства лісових ресурсів України
Юрія Болоховця, зазначивши, що очільник агентства покладає небезпідставні
надії на успіх реформування лісової галузі Чернігівщини.
Адже
він
добре знає стан справ
у
держлісгоспах,
сильні і слабкі сторони в організації лісогосподарювання,
керівні кадри галузі.
Та й Чернігівщина –
це особливий край.
Друга в Україні за територією і друга за лісистістю.
– І тому від кожного учасника наради хочу почути не лише заяви про труднощі (вони, безумовно,
є), але й сміливі і неординарні думки та пропозиції
і про те, як їх здолати, щоб забезпечити успіх у реформуванні, – наголосив очільник ОУЛМГ.
Виступали всі учасники наради. Йшлося і про
необхідність стислого протоколу наради, який
включатиме загальне рішення щодо укрупнення
державних лісогосподарських підприємств, і про
картографічні матеріали, на яких будуть відображені нові межі державних лісогосподарських підприємств та їхні контори, а також контори лісництв.
Необхідною, очевидно, буде і довідка щодо ефективності укрупнення державних лісогосподарських
підприємств, яка б включала: обсяг персоналу; про
Продовження на стор. 6.
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кількість майна, що вивільняється, із рекомендаціями щодо подальших дій з ним (оренда, відчуження
тощо); про необхідність рекомендацій щодо цехів
і дільниць переробки деревини, про економічний
ефект від укрупнення. Власне, необхідною буде і
детальна довідка щодо проблемних питань укрупнення, які, безумовно, можуть виникнути.
Не обійшли увагою учасники наради і нові штатні розписи по кожному укрупненому підприємству в
розрізі цехових підрозділів. Йшлося і про новий баланс по кожному укрупненому підприємству.
Одним словом, попереду багато сумлінної,
вдумливої, зваженої роботи і рівнозначної їй відповідальності. Тоді, очевидно, й можна буде вести
мову про успішне реформування лісової галузі області.

Начальник ЧОУЛМГ Сергій Аніщенко довів до відома учасників наради, що нинішні дванадцять лісогосподарських підприємств буде укрупнено до
п’яти.
Так, Городнянський і Добрянський лісгоспи
об’єднають в ДП «Городнянське лісове господарство». Корюківський і Холминський лісгоспи будуть
об’єднані в ДП «Корюківське лісове господарство».
Ніжинський, Прилуцький і Борзнянський лісгоспи
будуть об’єднані в ДП «Ніжинське лісове господарство». Семенівський і Новгород-Сіверський лісгоспи об’єднаються в ДП «Новгород-Сіверське лісове
господарство». Чернігівський, Остерський і Остерський військовий лісгоспи будуть об’єднані в ДП
«Чернігівське лісове господарство». Така ось попередня диспозиція.
За інформацією
Чернігівського ОУЛМГ

Лісівники України готові до проведення
весняної лісокультурної кампанії
Для українських лісівників головне завдання
— збереження і відновлення зелених легень. Торік вони з цим завданням упоралися. Відтворення лісів у 2020 році проведено на площі 39,3 тис.
га, що становить 109,8% завдання, в тому числі: висівання і садіння лісу – 26,7 тис. га
(115,0% до завдання),
з яких 2,1 тис. га лісорозведення (102,0%
завдання), та 12,6
тис. га природного
поновлення, що становить 32,1% від обсягу відновлення лісів. Загальна площа
відтворення лісів перевищила площу суцільних зрубів 2019 року на
3,6 тис. га або в 1,1 раза.
Цього року створення нових лісів планується виконати на площі 35,8 тис. га, в тому числі 1,6 тис. га
шляхом лісорозведення. Для забезпечення лісокультурних робіт у 2021 році в лісових розсадниках вирощено 231,9 млн шт. стандартних сіянців, в тому числі
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3,46 млн шт. стандартних сіянців головних лісотвірних порід із закритою кореневою системою.
Крім того, вирощено 3,55 млн шт. стандартних
саджанців для потреб озеленення та 140 тис. шт. укорінених живців.
Голова Державного агентства лісових ресурсів України Юрій Болоховець відмітив: «Одне з головних завдань Держлісагентства завжди
було, є і буде лісовідновлення та лісорозведення. Лісівники України займались цим раніше і будемо робити
в подальшому. Об’єднавши всі наші
зусилля, можна збільшити лісистість
України та спрацювати на посилення
екологічного потенціалу планети».
Також він зазначив, що окрім лісогосподарських підприємств, до висадження дерев
долучаються також небайдужі екоініціативи. Один з
таких «Озеленення планети», що відбудеться вже 20
березня цього року. Ініціатори планують висадити 1
000 000 дерев в 100 країнах світу за 1 день, об’єднавши небайдужих людей всієї планети.
За інформацією Держлісагентства
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Лісокультурне виробництво

Ефективне відновлення лісів –
це якісне, своєчасне, науково обґрунтоване
лісокультурництво
Цю незаперечну істину глибоко усвідомлюють як лісівники-практики, так і представники лісової науки. Ось чому з
року в рік приділяється пильна увага всьому комплексу лісокультурного
виробництва
як запоруки майбутніх дужих
і щедрих лісів. Адже саме лісокультурне виробництво –
це своєрідна лісова інженерія, покликана формувати
нові дужі і щедрі ліси в нашому Сіверському краї навіть за
несприятливих
кліматичних
умов.
І тому на часі постає завдання щорічно вимогливо і всебічно
аналізувати проведений у держ
лісгоспах весь комплекс лісокультурного виробництва задля
того, щоб вийти на його вищий
якісний рівень, співмірний зі
зрослими завданнями лісівничої
галузі. Зупинюся на зробленому
за минулий рік як в позитивному,
так і в негативному плані.
У 2020 році відтворено 2134,1
гектара лісів, що становить 119
відсотків від завдання. У тому
числі створено лісових культур
на 1793 гектарах суцільних зрубів. Це 117 відсотків від завдання. На прийнятих деградованих,
малопродуктивних землях лісові культури створено на 50 гектарах. А під природне заліснення залишено майже 300 гектарів
(132 відсотки від завдання).
Загальна площа відтворення
лісів перевищила площу лісокуль-

турного фонду на початок року (на
1 січня 2020 року) на 280,8 гектара, а площу суцільних зрубів 2019
року – на 103,1 гектара.
Садивним матеріалом, вирощеним з насіння, зібраного
з об’єктів постійної лісонасінної бази створено 204,8 гектара лісових культур. Найбільше їх
створено в ДП «Городнянський
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лісгосп» – 45 гектарів, у ДП «Корюківський лісгосп» – 35,9 гектара, у ДП «Ніжинський лісгосп» –
30,4 гектара.
Сприяння природному поновленню проведено на 78 гектарах.
Це 132 відсотки від завдання.
Посаджено і 36,3 гектара плантацій новорічних ялинок
(126 відсотків від завдання). Інші
плантації не створювалися.
Одним словом, в основному
всі заходи лісокультурного виробництва за минулий рік виконані.
Кілька слів про зелене живцювання. Воно проведене на 72,25
тисячі декоративних та інших порід. Вирощено 65,67 тисячі (161
відсоток завдання) стандартних саджанців для озеленення
садиб, міст і сіл, рекреаційних
пунктів.
Садивного матеріалу, а саме
саджанців і сіянців реалізовано майже на мільйон гривень, а
насіння – на 10,5 тисячі гривень.
Крім того, надавали й послуги з
переробки, тобто з сушіння шишок на суму 58,406 тисячі гривень.
Продовження на стор. 8.
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Не враховуючи галявин і пустирів, а також прийнятих сільськогосподарських
земель,
лісокультурний фонд на 1 січня нинішнього року становить
1937,2 гектара, в тому числі 1868
гектарів зрубів. У 2019 році їх було
81,4 гектара, у 2020 році – 1786,6
гектара. А ще 69,2 гектара лісових культур загинуло від хвороб і
висихання.
У поточному році плануємо
провести лісовідновлення
на
площі 1889 гектарів, у тому числі садінням і висіванням – на 1694
гектари, залишити під природне
поновлення 195 гектарів, а також
провести лісорозведення на площі 30 гектарів.
Для якісного створення лісових культур весною поточного
року і восени 2020 року проведено обробіток ґрунту на площі
671,5 гектара (107 відсотків від
завдання), вирощено 16,712 мільйонів (105 відсотків від завдання)
стандартного садивного матеріалу, із насіння постійної лісонасінної бази – 2,875 мільйона, в
контрольованому середовищі –
5,258 мільйона.
Залишки садивного матеріалу становлять 827,734 тисячі. По
основній породі сосні звичайній
– 236,004 тисячі, дубу звичайному – 496 тисяч, інших порід та
другорядних – 95,73 тисячі.
Заготовлено 18064 кілограми
(121 відсотків завдання) насіння деревних та чагарникових порід, у тому числі хвойних – 1521,2
кілограмів, листяних і чагарни-

кових – 16542,8 кілограма. А з
об’єктів постійної лісонасінної
бази – 6783 кілограми, що складає 37,6 відсотка від всього заготовленого насіння. Це на 3.8 відсотка менше, ніж у 2019 році.

Найбільший процент заготівлі насіння з об’єктів постійної лісонасінної бази у ДП «Семенівський лісгосп» – 84,5 відсотка
та ДП «Остерський лісгосп» – 82
відсотки від загальної кількості.
Асортимент лісових порід заготовленого насіння налічує 29
видів, тоді як у 2019 році цей
асортимент налічував лише 27
видів.
Площа лісових розсадників
становить 38,47 гектара, із них
постійних – 28,7 гектара, тимчасових – 9,77 гектара. Діє 39 теплиць площею 0,88 гектара та
138 коробів площею 0,86 гектара.

Обсяги відтворення лісів
по Чернігівському ОУЛМГ на 2021 рік

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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Державні
підприємства
лісового
господарства
Борзнянське
Городнянське
Добрянське
Корюківське
Ніжинське
Н-Сіверське
Остерське
Остерський
військовий лісгосп
Прилуцьке
Семенівське
Холминське
Чернігівське
Разом

Відтворення лісів, га
в тому числі
висівання
Всього і садіння
на зрубах

захисні
лісові
насадження

природне
поновлення

115,0
220,0
247,0
264,0
180,0
134,0
140,0

95,0
195,0
224,0
213,0
170,0
110,0
130,0

92,0

90,0

2,0

70,0
130,0
200,0
127,0
1919,0

65,0
122,0
160,0
120,0
1694,0

5,0
8,0
20,0
7,0
195,0

10,0

20,0
30,0

20,0
25,0
23,0
51,0
10,0
14,0
10,0

Разом з тим, на жаль, деякі
підприємства суттєво погіршили лісокультурне виробництво. З
об’єктивних причин загинуло 81,3
гектара створених на суцільних
зрубах лісових культур (1,1 через
засуху,
2,5 гектара знищено пожежею, 70,2 гектара
потравлено дикими
тваринами, 7,5 гектара
пошкоджено
хворобами та шкідниками). Ще й у розсадниках на площі
0,286 гектара недорахувалися сіянців.
На 0,264 гектара –
через засуху, а на
0,022 гектара – через вимокання посівів.
Щодо рівня механізації садіння лісових культур на
зрубах, то він міг
би бути вищим: по
управлінню маємо 6,2 відсотка,
а завдання – 7,1 відсотка.
У Борзнянському, НовгородСіверському, Семенівському та
Чернігівському лісгоспах механізоване садіння взагалі не проводилося.
Залишили поза увагою збір
лісового насіння з об’єктів постійної лісонасінної бази Борзнянський
та Корюківський
лісгоспи.
З метою своєчасного і якісного проведення всього комплексу лісокультурних робіт, а отже і
неухильного забезпечення сталого розвитку лісокультурного
виробництва на базі передових
досягнень галузевої науки і європейських стандартів, лісівники
мають зосередити всі зусилля,
щоб ця відповідальна і необхідна для успішного розвитку галузі
робота не залишалася на узбіччі
професійних інтересів лісівників і
науковців.
Аби об’єктивно засвідчити обсяг відтворення лісів по Чернігівському ОУЛМГ, нижче наводжу таблицю, якою й передбачені
параметри відтворення лісів у Сіверському краї на нинішній рік.
Вадим ФЕСЮН,
начальник відділу
лісового господарства
Чернігівського ОУЛМГ
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На часі

Всебічно висвітлювати проблеми
лісової галузі – надійного джерела
економічної безпеки держави
Знаменно, що саме навесні, коли природа і
люди сповнені надій на оновлення, наш часопис
«Ліси Чернігівщини» відзначає п’ятнадцятиріччя
з дня виходу свого першого номера.
Скажу відверто: відтоді прочитував наш галузевий
журнал від першої до останньої сторінки впродовж усіх
етапів свого професійного
становлення.
Вважаю, що часопис став
для всіх лісівників Сіверського краю не лише своєрідним
літописом розвитку лісової галузі з усіма притаманними їй
проблемами й викликами, але
й справжнім розповсюджувачем передового досвіду лідерів державних лісогосподарських підприємств області, які
вміло поєднують досвід ефективного лісогосподарювання
минулих десятиліть із викликами сьогодення.
Головними
завданнями
для редколегії часопису і надалі мають залишатися цілеспрямовані творчі зусилля з
висвітлення проблем дбайливого лісокористування і ефективного лісовідновлення. Тим більше, що певний
досвід із висвітлення таких проблем вже накопичено. Але, враховуючи вимоги реформування галузі, коли потрібно економити кожну копійку, а також
нові виклики глобальних кліматичних змін, потрібно
своєчасно висвітлювати весь комплекс лісогосподарських заходів.
Тут слід сповна спиратися не лише на вимоги Лісового кодексу України, нормативних документів Кабінету Міністрів і Державного агентства лісових ресурсів України, але й на здобутки таких лісгоспів, як
ДП «Добрянське лісове господарство», «Городнянське лісове господарство», досвід семенівських, остерських, ніжинських лісівників.
А ще на сторінках часопису слід систематично
знаходити місце для публікації новітніх досягнень
нашої лісової науки – як місцевої, вітчизняної, так
і європейської. Тим більше, що, скажімо, науковці з
нашого близького ДП «Новгород-Сіверська лісова
науково-дослідна станція» регулярно знайомлять лісівників із результатами своєї наукової діяльності.
Щодо висвітлення проблем ефективного лісовідновлення, то вважаю за необхідне насамперед приділяти належну увагу лісокультурній роботі в лісництвах. Саме в оцих виробничих підрозділах лісгоспів і
реалізується нашими шановними і невтомними лісо-
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культурницями весь комплекс лісовідновлювальних
заходів, починаючи від сівби насіння різноманітних
порід дерев у шкілках, теплицях, коробах і завершуючи доглядом за тендітними пагінцями, висадженими на місці згарищ і вирубок.
Отож і постійними героїнями
лісовідновлювальної
епопеї
вирощення молодих нових лісів мають стати інженерки і
робітниці лісовідновлювальної справи в публікаціях.
Додам до цього ще й необхідність сповна використовувати в лісовідновлювальній справі пізнавальну енергію
всіх учнівських лісництв, котрими опікуються державні лісогосподарські підприємства
разом із освітянами, членами
обласного відділення Товариства лісівників України, представниками місцевих громад.
У тісних зв’язках держлісгоспів з учнівською молоддю часопису слід приділити
так само, як і раніше, неослабну увагу висвітленню профорієнтаційної діяльності лісгоспів у молодіжному середовищі,
особливо серед сільської молоді. Чим викликана така необхідність? На моє переконання, передусім тим, що в
останні роки вже помітно знижується престиж лісових
професій. Про це, зокрема, свідчить значно менша
кількість вступників до вищих і середніх навчальних
закладів, котрі прагнуть здобути лісівничі професії.
Якщо у минулі десятиліття лісова галузь пишалася цілими династіями лісівників, то нині, на жаль,
цим вона похвалитися не може, хоча державні лісопідприємства володіють, вважаю, достатнім арсеналом форм і методів профорієнтаційної роботи серед
учнівської молоді. Це, насамперед, проведення щовесни Всеукраїнської акції «Майбутнє лісу в твоїх руках», акцій «Висадимо мільйон дерев», «Допоможемо
птахам зимувати» та інших. Вони, безумовно, виховують в юних душах почуття любові до лісу, рідного
краю, формують у свідомості молоді почуття особистої відповідальності за здорове довкілля, багатство
фауни і флори рідних лісів.
Лісівникам Чернігівщини потрібно наполегливо
шукати й резерви в цій важливій справі, виявляти
максимум ініціативи щодо нових форм дієвого впливу на свідомість молодих людей. Можливо, стануть
тут в пригоді висадження іменних молодих лісових
масивів, парків і скверів на честь нових героїв і патріПродовження на стор. 10.
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отів Батьківщини, особливо в тридцяті роковини незалежності України.
Мушу також наголосити, що хоча престиж професії лісівника дещо й знизився в силу різних причин і
обставин, пов’язаних з реформуванням галузі, але
авторитет лісогосподарських підприємств та їхніх
працівників серед населення області залишається
досить високим. Про це, зокрема, свідчать і підсумки виборів депутатів до органів місцевого самоврядування і місцевих громад: майже три десятки лісівників обрано депутатами рад усіх рівнів.
Пояснити це можна тим, що державні лісогосподарські підприємства, їхні виробничі підрозділи навіть у скрутні часи залишаються соціально відповідальними перед жителями всіх населених пунктів, на
території яких вони функціонують – від найдальшого
лісового хутора до сіл і селищ та районних центрів.
Дієво і позитивно впливаючи на соціальну інфраструктуру населених пунктів, вони забезпечують
жителів додатковими робочими місцями, суттєво
допомагають ветеранам праці, сільським школам і
дошкільним закладам, медичним установам, будинкам культури в розв’язанні найбільш пекучих для них
проблем. Така діяльність наших лісогосподарських
підприємств належним чином і постійно має висвітлюватися на сторінках часопису та залучати до цього
місцеві і всеукраїнські ЗМІ.
У зв’язку з цим хочу також наголосити, що одне
з найбільших ресурсних багатств України, а саме її
ліси, повинні, на моє переконання, і надалі перебувати в державній власності, а свій розвиток лісова
галузь має забезпечувати об’єднаними зусиллями
досвідчених професіоналів держлісгоспів, здобутками лісової науки.
Небезпідставно вважаю, що тема лісозахисту,
особливо від пожеж, і надалі займатиме чільне місце на сторінках нашого галузевого журналу. Бо тут
маємо досвід співпраці з європейськими, зокрема
турецькими і польськими спеціалістами в організації попередження і оперативної ліквідації лісових пожеж. Ця тематика важлива для часопису, особливо в
пожежонебезпечний період, який настає на початку
весни і влітку.
Редколегії часопису треба тут, як мовиться, тримати руку на пульсі подій. Тим більше, що й свій

10

власний досвід маємо, зокрема в ДП «Остерський
військовий лісгосп». Потрібно, щоб цей досвід оперативно поширювався часописом і ставав надбанням усіх держлісгоспів.
Важливою й постійною тематикою для часопису повинно залишатися і висвітлення мисливського
господарювання. Насамперед у господарствах державної, а також і приватної форм власності.
Тут треба мати на увазі, що стан мисливського
господарства – це правильний показник природного
здоров’я як самих угідь, так і лісових масивів. Отож,
постійна турбота мисливців, єгерів, лісоохоронців
про збереження багатими фауни і флори має право
на систематичні публікації в часописі, в яких ішлося
б про весь комплекс невідкладних проблем мисливського господарювання. А таких проблем вистачає.
Це і забезпечення кормами зимівлі тварин і птахів, і
рівень оплати нелегкої праці господарників, і вкрай
недостатнє матеріально-технічне забезпечення господарств, і невиправдане затягування належного
покарання для браконьєрів за здійснені правопорушення, а по суті – про їхню безкарність. Все це має
ставати приводом для серйозних і вдумливих публікацій на сторінках часопису, а також у інших засобах
масової інформації, зокрема на телебаченні та радіо.
І наостанок – про головне. Про те, що в заголовку
моїх думок про долю лісової галузі Сіверського краю
і про чергові завдання редколегії часопису «Ліси Чернігівщини». А саме – про екологічну безпеку держави. Адже відомо, що ліси – це складні, вибагливі і вимогливі екосистеми, котрі прямо чи опосередковано
впливають на екологічну безпеку краю, всієї держави. І тому українські ліси для нашого суспільства – це
надійна охорона від будь-яких природних катаклізмів: засух, повеней, буревіїв, забруднення повітря,
водойм і ґрунтів.
Бажаю редколегії, читачам і шанувальникам часопису «Ліси Чернігівщини» в його п’ятнадцяті роковини всіляких гараздів, успіхів у житті і плідній професійній діяльності на благо рідного Придесення і всієї
України.
Сергій АНІЩЕНКО,
начальник Чернігівського обласного
управління лісового
і мисливського господарства
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Лісовідновлення

Ювілей

Проєкти лісових культур
захистили успішно

Доля, лісом повінчана

Весняна лісокультурна кампанія для лісівників –
один із найважливіших етапів лісовідновлення. До
нього готуються заздалегідь і відповідально. Адже
відтворення лісів шляхом їх відновлення та лісорозведення – це здійснення цілеспрямованих заходів відповідно до природоохоронних вимог з метою створення
нових насаджень. Отож щороку перед початком лісокультурних робіт для державних лісогосподарських
підприємств Чернігівського ОУЛМГ проводиться лісокультурна нарада із захисту проєктів лісових культур.
Цьогоріч кущові наради відбулися на базі Горбачівського лісництва ДП «Остерський лісгосп» та Корюківського
лісництва ДП «Корюківський лісгосп». Оцінювали ж і затверджували план майбутнього лісовідновлення начальник відділу лісового господарства Чернігівського ОУЛМГ
Вадим Фесюн, директор ДП «Новгород-Сіверська ЛНДС»
Анатолій Жежкун, головні спеціалісти відділу лісового
господарства Володимир Перев’язко та Володимир Кирієнко.
У роботі лісокультурної ради взяли участь головні лісничі держлісгоспів та інженери лісових культур. Відбувся
продуктивний обмін думками поміж фахівцями управління, науковцями ДП «Новгород-Сіверська науково-дослідна
станція» та спеціалістами підприємств.
Йшлося про принципи та підходи у проєктуванні майбутніх лісових насаджень. Зокрема, про відповідність проєктованих лісових порід відповідним типам умов місце
зростання. Про змішування головних та супутніх деревних
порід на принципах лісового симбіозу. А також про введення до складу лісових культур чагарників, проєктування
створення протипожежних бар’єрів, введення у склад порід-інтродуцентів та ще про інші важливі питання лісогосподарського виробництва.
Найкращі лісові проєкти підготували працівники державних підприємств «Прилуцький лісгосп», «Остерський
військовий лісгосп», «Корюківський лісгосп» та «Семенівський лісгосп».
Начальник відділу лісового господарства ЧОУЛМГ Вадим Фесюн наголосив, що широке обговорення проєктів
дозволить найефективніше з лісівничою доцільністю використати потенціал лісокультурної площі. Розгляд проєктів
на лісокультурній раді – це ще й важливий зв’язок науки і
виробництва в питаннях відновлення лісів, який дозволяє
лісівникам пересвідчитись у правильності своєї роботи.
Висловлені на зібранні зауваження та пропозиції, безумовно, будуть використані на практиці.
Аліна МАЙБОРОДА,
інженер лісових культур
ДП «Прилуцьке лісове господарство»

Напровесні, коли довколишні ліси і гаї,
луки й озера наповнюються весняним гомоном і пташиним щебетом, а світ сповнений
оновлення і спраги до життя, у сім’ї колгоспників у селі Ставиське Козелецького району 8 березня 1951 року народився Василь
Григорович ГАЙДАМАКО – той, чия життєва
доля назавжди буде повінчана лісом.
Отож після закінчення школи юнак довго не
роздумував – вступив до Української сільськогосподарської академії, яку закінчив у 1973 році
за спеціальністю інженер лісового господарства.
Трудовий шлях розпочав у Добрянському
лісгоспі на посаді лісничого Олександрівського
лісництва. Тут і гартував свій фаховий і організаторський хист, здобував авторитет серед людей. Тож вже у вересні 1985 року йому довірили
високу посаду секретаря парткому Добрянського лісгоспу. Виправдовував довіру колег
особистим прикладом, сумлінним ставленням
до роботи, принциповістю і вимогливістю.
Тому вже в січні 1991 року обійняв клопітну
посаду начальника лісопункту Добрянського
держлісгоспу, а у вересні того ж року – посаду
інженера-технолога з лісозаготівлі.
Лісова доля обирає наполегливих і завзятих: вже з лютого 1997 року Василь Григорович працює головним лісничим держлісгоспу. А
тим часом добрянські ліси все більше і більше
потребували охорони та захисту, і Василеві Григоровичу доручили стати провідним інженером
з охорони та захисту лісу.
І яку б посаду в своїй лісовій біографії не займав цей шанований і чесний трудівник, завжди до нього горнулися люди, особливо молоді
спеціалісти за мудрою порадою, справді батьківським піклуванням.
Він і сім’янин зразковий. Разом з дружиною
Ніною Петрівною, теж колишньою працівницею
лісгоспу, виростили сина й дочку.
Шановний Василю Григоровичу!
У світлий день Вашого сімдесятиліття прийміть найщиріші привітання з ювілеєм та сердечні побажання козацького здоров’я, злагоди в родині, незгасної енергії
для звершення ще багатьох добрих справ!
Лісівники Чернігівщини
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Виробнича інфраструктура

Будівництво лісових доріг –
запорука успішного розвитку галузі
Саме про це йшлося на черговому засіданні
колегії обласного управління лісового та мисливського господарства, яке відбулося 28 січня в актовій залі управління за участі директорів державних лісогосподарських підприємств,
головних спеціалістів і керівництва управління.
Відкриваючи засідання колегії, начальник
ЧОУЛМГ Сергій Аніщенко наголосив, що обговорюване питання має особливе значення, бо будівництво лісових доріг – невід’ємна складова успішного
лісогосподарювання. Це важливо не лише для розвитку виробничої інфраструктури державних лісогосподарських підприємств, але й набуває значної
соціальної ваги у зв’язку з віддаленістю багатьох
населених пунктів області від райцентрів і центрів
об’єднаних територіальних громад. Таким чином,
побудовані лісівниками нові лісові дороги, без
умовно, стануть важливим критерієм покращення
життя людей.

З доповіддю про формування плану будівництва
підприємствами Чернігівського ОУЛМГ лісових доріг на 2021 рік виступив головний спеціаліст відділу
лісових ресурсів Олександр Кириченко.
Він, зокрема, зазначив, що протягом 2011-2020
років державними лісогосподарськими підприємствами області збудовано 297,3 кілометра лісових
доріг, з яких 156,5 кілометра – з твердим покриттям. Капітально відремонтовано, відновлено та реконструйовано 114,4 кілометра лісових доріг. Протягом 2018 року збудовано земляного полотна на
22,47 кілометра та облаштовано дорожнім одягом
23,64 кілометра лісових доріг. За 2019 рік облаштовано покриттям 4,5 кілометра земляного полотна.
Далі доповідач наголосив, що за підсумками минулого року підприємствами Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства проведено будівництво та ремонт лісових
доріг власним коштом на 306,7 тисячі гривень. У
тому числі на будівництво насипу протяжністю 2,1
кілометра в ДП «Холминський лісгосп» – на суму
108 тисяч гривень. Будівництво насипу на 0,7 кілометра в ДП «Городнянський лісгосп» обійшлося
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підприємству в 41,8 тисячі гривень, та стільки ж витратили на облаштування дорожнім одягом 0,9 кілометра у ДП «Прилуцький лісгосп».
Згідно з виробничо-фінансовим планом на 2021
рік передбачається будівництво доріг протяжністю 2,1 кілометра – облаштування покриттям у ДП
«Холминський лісгосп» на суму 450 тисяч гривень
за рахунок капітальних видатків. А за рахунок поточних видатків виробничо-фінансовим планом
по підприємствах ЧОУЛМГ передбачено 976 тисяч
гривень. Ці кошти заплановано витратити на ремонт та утримання наявної лісодорожньої мережі.
Загальна запланована протяжність ремонтів – 221
кілометр, у тому числі по Борзнянському лісгоспу –
10 кілометрів, по Городнянському – 40 кілометрів,
по Добрянському – 50 кілометрів, по Корюківському – 30 кілометрів, по Новгород-Сіверському – 30
кілометрів, по Остерському – 45 кілометрів, по Остерському військовому – 15 кілометрів, по Семенівському держлісгоспу – один кілометр.
Відповідно до листа Державного агентства лісових ресурсів України щодо формування плану будівництва лісових доріг на 2021 рік, підприємствам
управління надано план будівництва, відновлення,
ремонту та реконструкції лісових доріг.
Будівництво лісових доріг заплановано в ДП
«Остерський лісгосп» в Остерському лісництві – облаштування 0,85 кілометра дорожнім одягом. Сума
витрат – 300 тисяч гривень. Будівництво лісових
доріг у ДП «Холминський лісгосп» – 2,1 кілометра на
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суму 450 тисяч гривень. Загальні витрати згідно з
планом будівництва – 750 тисяч гривень.
Відновлення, ремонт, реконструкція доріг передбачається в ДП «Прилуцький лісгосп» (Ічнянське
лісництво) – 3 кілометри на суму 100 тисяч гривень.
У ДП «Семенівський лісгосп» (Машівське, Орликівське, Блешнянське, Костобобрівське лісництва) на
11 кілометрів – 550 тисяч гривень. У ДП «Добрянський лісгосп» (Комарівське лісництво) на 2,5 кілометра – 125 тисяч гривень. У ДП «Борзнянський
лісгосп» (Борзнянське лісництво) на 4,32 кілометра
– 100 тисяч гривень.
Загальна протяжність відремонтованих доріг
складе 20,82 кілометра, на це буде витрачено загалом 875 тисяч гривень.
У 2021 році заплановано освоїти 1 млн 625 тис.
гривень.
Цей план подано до Державного агентства лісових ресурсів України для зведення його в загальнонаціональний план будівництва лісових доріг.
На засіданні колегії також виступив заступник
начальника, головний лісничий ЧОУЛМГ Володимир Єленич. Він говорив про базове лісовпорядкування на 2021-2022 роки в держпідприємствах
ЧОУЛМГ. Заступник начальника ЧОУЛМГ, голова обласного Товариства лісівників України Олександр
Жук повідомив учасникам засідання про свою при-

ємну місію: в конкурсі Товариства лісівників України на кращу протипожежну діяльність державного
підприємства за 2020 рік друге місце і медаль вибороли лісоохоронці ДП «Остерський військовий
лісгосп». Олександр Жук вручив почесний диплом і
медаль переможця директору ДП «Остерський військовий лісгосп» Володимиру Брайку, привітавши
його і весь колектив із заслуженою відзнакою, та
закликав учасників засідання активно впроваджувати досвід остерських лісоохоронців у практику
протипожежної діяльності.
Володимир Брайко щиро подякував Товариству
лісівників України і запевнив, що лісівники Остерського військового лісгоспу не здадуть завойованих позицій.
Голова обкому профспілки працівників лісового господарства Наталія Кудласевич довела
до відома учасників засідання колегії графік проведення профспілкових звітно-виборних конференцій, які невдовзі відбуватимуться в трудових
колективах. Очільниця обкому профспілки працівників лісового господарства закликала директорів держлісгоспів відповідально поставитися
до звітно-виборної кампанії у трудових колективах і виробничих підрозділах лісогосподарських
підприємств, а також до укладання колективних
договорів, які б передбачали вирішення найважливіших проблем життя і трудової діяльності колективів держпідприємств.
Підсумовуючи засідання колегії і висловлені її учасниками пропозиції та побажання, начальник обласного управління лісового та мисливського господарства Сергій Аніщенко відзначив, що під
час засідання відбувся ґрунтовний і вимогливий
обмін думками, які необхідно перевести в площину
практичних дій кожного державного лісогосподарського підприємства.
За підсумками засідання колегії прийнято відповідні рішення.
За інформацією
Чернігівського ОУЛМГ

Українським лісівникам передано комплект обладнання
для проведення інвентаризації лісів
Держлісагентство у 2020-му році розпочало підготовку проведення національної інвентаризації лісів України. Вперше буде отримана
повна, актуальна узагальнена інформація про
кількість та якість українських лісів, стан насаджень, обсяги накопиченого вуглецю, екологічні характеристики лісів.
Для проведення інвентаризації, звісно, крім
відповідних фахівців, потрібне також необхідне обладнання. Відтак в Держлісагентстві відбулась зустріч із партнерами по лісовому господарству, під час якої німецька сторона передала
ВО «Укрдержліспроєкт» комплект обладнання та
програмне забезпечення Field-Map, придбаний в
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рамках виконання проєкту, з метою його подальшого тимчасового використання в рамках підготовки та проведення національної інвентаризації
лісів України.
Українських та німецьких лісівників поєднує
довготривале взаємовигідне співробітництво. З
2017 року німецько-український агрополітичний
діалог опікувався у тому числі підтримкою лісового
господарства. Висококваліфіковані німецькі експерти ділились досвідом та допомагали у питаннях удосконалення лісового господарства України
у тому числі щодо підготовки до впровадження національної інвентаризації лісів. Компонент лісового господарства завершив роботу у вересні 2020
року.
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Наші інтерв’ю

Андрій Дудко: «Не втрачаю надії, що держава
змінить своє ставлення до лісгоспів»

У серпні минулого року на посаду директора ДП «Семенівський лісгосп» був призначений
Андрій Дудко. Як працюється новому очільнику
одного з бюджетоутворюючих для району підприємств – у нашому інтерв’ю.
– Андрію Федоровичу, кілька слів про себе і
професійне зростання від помічника лісничого
до директора лісгоспу.
– П’ятнадцять років тому закінчив Національний аграрний університет за спеціальністю «Лісове господарство». Кваліфікація – інженер лісового
господарства. Пройшов, так би мовити, усі щаблі професійного загартування: помічник лісничого, районний мисливствознавець, інженер лісового господарства, з лісокористування, з охорони і
захисту лісу державного підприємства «Ніжинське
лісове господарство». Був і головним спеціалістом
відділу лісового господарства обласного управління. До призначення на нинішню посаду працював
головним лісничим Семенівського лісгоспу.
– Що скажете про структуру підприємства,
колектив?
– У підпорядкуванні Семенівського лісгоспу –
Блешнянське, Костобобрівське, Машівське, Орликівське, Радомське, Семенівське лісництва, а також
нижній склад, автотранспортний цех та цех переробки деревини. Опікуємось лісами загальною
площею 31808,6 гектара. На жаль, через надто високу вартість перевезень лісопродукції залізничним транспортом нижній склад нині майже простоює. Тільки іноді переробляємо там дуб та березу.
Але обійшлись без скорочень робітників. У загальній структурі підприємства зараз 230 працівників.
Середня заробітна плата – 10400 гривень.
– Яким видався минулий рік для лісгоспу, які
проблеми довелося вирішувати, які труднощі
долати?
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– Минулий рік видався дуже складним, бо більшість деревообробних виробництв в Україні зорієнтовані на експорт, а пандемія внесла негативні корективи і експортні операції довелося майже
припинити. Мені відомо, що чимало лісгоспів у
країні звільняли працівників або відправляли їх у не
оплачувані відпустки. Ми ж зберегли всі робочі місця і пережили цей складний період. А з третього
кварталу працюємо стабільно, виплачуємо без затримок заробітну плату, сплачуємо платежі до бюджетів усіх рівнів.
– А як працюється колективу в умовах економічної кризи в державі? Адже багато хто думає,
що державні лісгоспи й досі утримує держава.
– Це далеко не так. Востаннє допомогу від держави, якщо не помиляюсь, одержали аж у 2007 році.
До того ж, сума була незначна і мала чітке спрямування: створення і догляд за новими лісами на деградованих сільськогосподарських землях. Нині
ж функціонуємо повністю як ринкова одиниця: що
виручимо від реалізації продукції, тим і розпоряджаємось. Єдине, чим відрізняємось від звичайного
комерційного підприємства – це те, що власником
лісгоспів таки є держава, яка у вигляді дивідендів
отримує 90 відсотків від їхнього чистого прибутку. Звичайно, важко розвиватися, модернізувати
виробництво, коли в розпорядженні лісгоспу залишається незначний фінансовий ресурс. Отже,
виживаємо за рахунок створеної раніше міцної матеріально-технічної бази. Вона й допомагає поки
що триматися на плаву. А тими фінансовими ресурсами, які у нас залишаються, намагаємося розпорядитися розумно, виділяючи кошти і на розвиток
підприємства, і на покращення матеріально-технічної бази, соціального захисту працівників.
– Як нині визначаються площі, де відбуватимуться рубки деревини?
– Лісогосподарська діяльність для кожного
лісгоспу чітко визначається відповідним проектом лісовпорядкування. Він розробляється спеціалізованим державним проектним підприємством
на десять років. Останній проект був розроблений
ще в 2011 році, тобто в наступному році строк його
дії закінчується. Доведеться розробляти новий. А
загалом проект лісовпорядкування регламентує
рубки головного користування і, відповідно, відновлення лісу на цих територіях. Санітарні ж рубки
відбуваються за потребою – після пожеж або там,
де ліс пошкоджений шкідниками чи хворобами. В
2011–2015 роках, наприклад, довелось вирубати
повністю ялинові ділянки, бо дерева почали всихати від нестачі вологи в ґрунті. На наших бідних піщаних землях найкраще ростуть сосна та береза.
Є, звичайно, невеликі ділянки, де ґрунти багатші на
поживні речовини. Там у нас дуб та осика. Але таких ділянок мало. У кожному нашому лісництві на
спеціалізованих ділянках вирощуємо посадковий
матеріал, яким і засаджуємо ділянки після рубок.
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Атестували лісову охорону
– Проблема з кадрами є на підприємстві?
– Якщо розглядати ситуацію із забезпечення працівниками Семенівського лісництва, автотранспортного цеху, цеху переробки деревини,
то тут кадрової проблеми немає. Тільки окремим
лісництвам на територіях сільських населених
пунктів працівники потрібні. Особливо з лісогосподарською освітою. Але, на жаль, на Семенівщину молодих спеціалістів з відповідною освітою, як
кажуть, і калачем не заманиш. Отож орієнтуємось
на місцеву молодь, зокрема, на вихованців учнівського лісництва, котрі довели свою вірність нашій професії.
– А чому адмінбудівля Блешнянського лісництва розташована в Семенівці?
– Раніше населення Блешні нараховувало дві
сотні жителів, але з часом люди поступово переїжджали до нашого міста. Дійшло до того, що
доводилося працівників лісництва із Семенівки возити в Блешню на роботу. Отож і збудували
адмінбудівлю лісництва на околиці міста. Звісно,
територію біля садиби лісництв потрібно розширити.
– Скільки деревини переробляється безпосередньо в лісгоспі, яку продукцію пропонуєте ринку?
– Від загального обсягу заготовленої власними
силами деревини переробляємо тільки 20–25 відсотків. Найпростіше торгувати «кругляком». Але
ж необхідно зберігати і власні потужності з переробки, бо це робочі місця. Виготовляємо суху дошку та шалівку, вагонку, дверну лиштву. Та зараз
попит на них незначний. Їх витіснили з ринку полімерні матеріали і металопластикові вікна. Зберігся попит на пиломатеріали з деревини низької
якості: розпилюємо навіть сухостій, який раніше
йшов на дрова для населення та щепу для плитних комбінатів. Цим і завантажені наші переробні
потужності.
– Чи надає лісгосп автотранспортні послуги з доставки лісопродукції замовникам?
– Так, у нас є така послуга. На жаль, вона рідко
затребувана. По-перше, тому, що у нас здебільшого потужна спеціалізована техніка. А, по-друге, витрати на транспортування такою технікою
лісопродукції до споживача впливають на кінцеву її вартість. Отож найчастіше замовник забирає
продукцію власним або найнятим на стороні автотранспортом.
– У чому, на Вашу думку, полягатиме розвиток підприємства?
– Звісно, хотілося б ефективно модернізувати виробництво. А для цього закуповувати нову,
більш продуктивну техніку. Та реалії, на жаль, не
дозволяють. Бо, нагадаю, 90 відсотків прибутку
віддаємо державі як власнику підприємства. Але
сподіваюсь, що держава таки змінить своє ставлення до лісгоспів і ми зможемо покращити свій
матеріально-технічний стан. Зелений скарб держави потрібно примножувати, а не полишати напризволяще.
Розмову вів Сергій ВИСОЦЬКИЙ
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Підвищили кваліфікацію

Іспит перевірки знань та відповідності займаним посадам успішно склали всі 65 працівників державної лісової охорони Державного
підприємства «Чернігівське лісове господарство».
Атестація проходила для інженерів відділу лісового господарства, лісничих, помічників лісничих,
майстрів лісу, майстрів на заготівельних роботах.
За результатами атестації на підприємстві затверджений відповідний наказ.
Беззаперечно, успішне виконання багатопланових завдань потребує арсеналу знань та професійних навичок усіх, хто безпосередньо працює у лісі та
виконує відповідні завдання. Працівники державної
лісової охорони – це справжні господарі лісу, адже
без них неможливо виконати усі необхідні завдання протягом року: вирішення питань лісогосподарського виробництва, створення лісових культур,
охорона і захист лісу, протидія пожежам у лісі охорони праці та навколишнього середовища та багато
інших необхідних заходів. Саме тому для ефективної роботи у лісовому господарстві потрібен досвід,
підтверджений ґрунтовними знаннями і практичними вміннями.
Для перевірки знань атестаційною комісією екзаменаційні білети сформовані таким чином, щоб
мали змогу оцінити рівень професійної придатності працівників, а також встановити відповідність
займаним посадам. До залікової атестації представники державної лісової охорони готувалися,
вивчаючи матеріали за всіма напрямками роботи,
починаючи із лісонасіннєвої справи, вирощування
садивного матеріалу, догляду за лісовими культурами, охорони та захисту лісу, порядку відведення
і таксації лісосік під рубки, і завершуючи перевіркою
знань мисливського господарства.
Окрема увага приділялася практичним аспектам
роботи: охороні праці на підприємстві, складанню
протоколів щодо лісопорушень, оцінювання якості
лісокультурних об’єктів, а також змінам, які внесені
до Санітарних правил у лісах України.
Відтак працівники державної лісової охорони
підприємства, підтвердили достатній рівень професіоналізму на найближчі три роки. Попереду –
щоденна наполеглива праця, під час якої не менш
важливо постійно працювати над підвищенням своєї кваліфікації та поглибленням знань нормативно-
правової бази та передавати здобутий досвід старших працівників молодому поколінню.
За інформацією
ДП «Чернігівський лісгосп»
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Наука і ліс

Сталий розвиток лісового господарства
Східного Полісся: регіональні аспекти
Лісове господарство є одним із найважливіших сегментів у економіці України. Сталий
(стійкий, усталений) розвиток лісового господарства ґрунтується на гармонійному поєднанні екологічних, економічних та соціальних
функцій лісів. Україна доєдналась до міжнародних угод з підтримки сталого розвитку лісового господарства. Наразі національна лісова
політика нашої держави має здійснюватись на
засадах сталого розвитку.

Важливим атрибутом розвитку лісового господарства є власність на ліси та землі лісового фонду. Вважаємо, що для стійкого розвитку лісового
господарства найбільш ефективною є державна
власність. Лісове господарство при державній формі власності повинно мати передбачувану довгострокову стратегію розвитку та усталену структуру
управління. Слід зазначити, що до важливих інструментів сталого розвитку лісового господарства належить сертифікація лісів та застосування новітніх
геоінформаційних систем і технологій.
Лісовий фонд державних лісогосподарських
підприємств Східного (Лівобережного) Полісся
України становить 486,9 тис. га з загальним запасом деревини 129,9 млн м3. За функціональним
призначенням до лісів І категорії належить 15,5 %, ІІ
категорії – 16,5%, ІІІ категорії – 10,1%, ІV категорії –
57,9% від площі лісового фонду. За породним складом переважають деревостани сосни звичайної –
66,4%, дуба звичайного – 11,3%, берези повислої
– 10,4%. Молодняки займають 15,1%, середньовікові – 43,9%, пристиглі – 27,0%, стиглі та перестиглі
– 14,0% площі лісового фонду.
Економічна діяльність лісогосподарських підприємств для збереження стійкого розвитку має
бути стабільною та ефективною (прибутковою).
Збалансоване ведення лісового господарства
об’єднує комплекс заходів з користування, відтворення, формування, охорони та захисту лісів.
Дохід підприємств залежить від обсягів реаліза-
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ції продукції та послуг. Сталий розвиток лісового господарства забезпечується постійним невиснажливим та раціональним використанням
ресурсів. Підприємства, що відтворюють та вирощують ліси, мають право розпоряджатись від
імені держави кінцевим продуктом – деревиною
у віці стиглості лісостанів. Щорічний обсяг користування ліквідною деревиною становить близько 1 млн м3. Коефіцієнт користування деревиною
становить 60-65%, що відповідає принципу сталого розвитку.
У регіоні переважають деревостани V-VІІІ класів
віку, що вказує на стабільність ресурсозабезпечення на наступні 30 років. Для підтримання стійкого
розвитку слід запроваджувати заходи з оптимізації лісового фонду: поліпшення породного складу, збалансованості вікової структури, збільшення
продуктивності та покращення товарності деревостанів. Наразі важлива оптимізація технологій та
інновації технологічного забезпечення для відтворення, формування, охорони і захисту лісів.
У системі надходження коштів – видатки варто вчасно реагувати на цінові коливання, податкове навантаження. У ринкових відносинах неприпустиме запровадження санкцій та мораторію на
експортну реалізацію круглих лісових матеріалів та
продукції переробки.
Сталий розвиток лісового господарства має забезпечувати поступовий рух уперед для використання потенційних ресурсних можливостей лісів.
В останні десятиріччя у зв’язку з глобальними
змінами кліматичних умов та антропогенним навантаженням зростає екологічна роль лісів. У регіоні ліси виконують корисні водоохоронні, ґрунтозахисні, середовищетвірні функції. Ліси поглинають
атмосферний вуглекислий газ, акумулюють його у
деревині та гумусі, зберігають викиди парникових
газів.
Лісистість регіону становить 25,6%, тобто дещо
менша за оптимальну. Ліси у регіоні розміщені нерівномірно: найбільші лісові площі знаходяться
у північній та східній частинах, найменші – у центральній та південній. Поширення лісів визначалося кліматичними, гідрологічними, ґрунтовими
умовами, інтенсивністю попереднього лісокористування. У контексті сталого розвитку у всіх лісах,
незалежно від їхнього призначення, забезпечується збереження біорізноманіття. Найбільш цінні ліси
перебувають під охороною та заповіданням. Варто
зазначити, що частина природоохоронних лісів не
відповідає функціональному призначенню та потребує переведення до інших категорій.
Велика роль належить водоохоронним та захисним лісам, особливо в останні роки з посиленням
дефіциту питної води. Для підвищення водозабезпечення Східного Полісся та суміжних регіонів слід
розпочати наукові дослідження для перегляду нормативів щодо їхнього виділення.
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Лісокультурне виробництво
Упродовж останніх 30 років відбулося
заліснення перелогів, малопродуктивних та деградованих земель. Потрібно
здійснити їх інвентаризацію та відпрацювати механізм передачі у постійне
користування до лісогосподарських
підприємств для забезпечення сталого
розвитку, а не самовільного знищення
рубками, пожежами та розорюванням.
В останні роки у регіоні збільшились
обсяги відмирання ялинових, соснових та ясеневих лісів. Для поліпшення
біологічної стійкості деревостанів слід
впроваджувати систему наближеного
до природи лісівництва з переходом від
суцільних до поступових та вибіркових
рубок головного користування, заборонити спалювання порубкових решток.
Екологічно орієнтоване ведення лісового господарства має бути спрямоване
на відтворення лісів природного походження, різновікових деревостанів мішаного складу.
Збільшення лісового покриття та екологізація лісокористування стимулюватиме стабілізацію структурно-функціональної
організації
ландшафтів,
сприятиме сталому розвитку лісового
господарства регіону.
У регіоні ліси мають важливі рекреаційні, санітарно-гігієнічні, естетичні та
інші властивості.
Соціальні функції стійкого розвитку
лісового господарства спрямовані на
покращення умов для працівників (професіоналізм, безпека, інформованість,
стимулювання та ін.). Для забезпечення сталого розвитку лісового господарства варто збільшувати інвестиції в освіту та науку. У лісозабезпечених регіонах
важлива підтримка побуту і добробуту
громад та корінних мешканців лісових
селищ.
Для забезпечення сталого розвитку лісового господарства всі економічні, екологічні та соціальні функції рівнозначні. Однак за певних умов кожна з
них може набувати провідного значення. Для досягнення ефективності у стійкому розвитку лісового господарства
всі функції мають діяти комплексно.
Таким чином, для сталого розвитку
лісового господарства Східного Полісся визначено низку актуальних питань
та шляхи їх вирішення щодо збільшення
площі та рівномірності розміщення лісів, екологізації лісокористування, економічної стабільності, поліпшення соціальних умов працівників та жителів
лісових селищ.
Анатолій ЖЕЖКУН,
директор ДП «Новгород-Сіверська лісова науково-дослідна станція»
УкрНДІЛГА, канд. с.-г. наук, с.н.с
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Якісне насіння –
добре здоров’я майбутніх лісів
У цьому переконує успішна практика, неослабна і постійна увага до лісонасіннєвої діяльності в державних підприємствах лісового господарства, які координуються Чернігівським обласним управлінням лісового та мисливського
господарства (далі – Управління), із збирання, переробки і
контролю якості насіння різних порід.
У звітному році лісогосподарськими підприємствами Управління заготовлено
18063,9 кг насіння деревних
та чагарникових порід, в тому
числі сосни звичайної – 1517,0
кг, дуба звичайного – 15277,7
кг інших порід – 1269,2 кг.
Асортимент
заготовленого
насіння налічує 29 видів, тоді
як у 2019 році цей асортимент
налічував 27 видів порід. Це
відрадно.
З об’єктів постійної лісонасіннєвої бази (ПЛНБ) заготовлено
6783,0 кг насіння, що складає 37,6 відсотка від загальної кількості насіннєвого фонду, із них 2555,0 кг – покращеного та 42287,0
кг – нормального.
Відрадно, що лісогосподарські підприємства ретельно дотримуються технології заготівлі і переробки лісового насіння, заготовленого з об’єктів ПЛНБ. Потрібно відзначити і те, що використання об’єктів ПЛНБ для потреб лісового насінництва загалом
задовільне. Слід відзначити заготівлю насіння з об’єктів ПЛНБ у
ДП «Семенівський лісгосп» – 84,5% та ДП «Остерський лісгосп» –
82,0% від загальної кількості.
Виконання обліку очікуваного врожаю дерев та кущів у лісогосподарських підприємствах ведеться постійно.
Державною організацією «Український селекційний центр»
перевіркою якості насіння охоплено 99,9% заготовлюваного насіннєвого фонду. Перевірено також посівні якості 88,0 кг лісового насіння із заготівлі передзвітного 2019 року, яке надійшло від
лісогосподарських підприємств несвоєчасно, а саме наприкінці
грудня передзвітного року або в першому кварталі звітного року.
Перевірено повторно 126,0 кг лісового насіння третьої категорії –
воно зберігається в лісогосподарських підприємствах.
Кількість і якість свіжозаготовленого лісового насіння, яке вже
перевірене в лабораторіях ДО «Український лісовий селекційний
центр» з усіх лісогосподарських підприємств Управління, станом
на 1 січня 2021 року становить: першого класу якості – 12923,0 кг,
другого – 4252,0 кг, загалом - 99%.
Низькоякісне (третього класу) насіння становить насіння листяних порід: вільхи клейкої, берези повислої, горіха маньчжурського.
Турбує зараженість насіння патогенною мікрофлорою – його
76,8% від заготівлі.
Найкраща якість насіння в ДП «Добрянський лісгосп», ДП «Семенівський лісгосп».
Аналізуючи баланс посівного матеріалу на весну 2021 року, лісогосподарські підприємства забезпечили себе посівним матеріалом та можуть реалізувати 880,0 кг насіння сосни звичайної, адже
саме вона і володарює в лісових масивах північного Полісся – нашого Сіверського краю. Планується також закупити у невеликій кількості посівний матеріал, який неможливо зібрати на території області.
Попереду в працівників лісового господарства Управління гаряча пора – весняна лісокультурна кампанія. До неї слід підготуватися ретельно і відповідально.
Володимир ПЕРЕВ’ЯЗКО,
головний спеціаліст відділу лісового
господарства ЧОУЛМГ
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Виїзна нарада

У Городні провели нараду та привітали ювіляра
Відбулася виїзна виробнича нарада Чернігівського обласного управління лісового та
мисливського господарства.
Провели її в ДП «Городнянське
лісове господарство», в актовій залі адмінбудівлі держлісгоспу. Відкриваючи нараду, начальник Чернігівського
ОУЛМГ Сергій Аніщенко розповів про історію цього лісгоспу, який він донедавна очолював.
Тут є фотогалерея історії
господарства з портретами усіх
його керівників. Серед них – заслужений працівник лісового
господарства України Василь
Федосійович Тимко, котрому 10
січня виповнилося 70 років. Як відомо, Василь Федосійович керував цим лісгоспом протягом 25
років і вивів господарство в лідери лісової галузі. Тож Сергій Аніщенко та колеги щиро привітали
ювіляра.
Також участь у нараді взяли
голова обкому профспілки працівників лісового господарства
Наталія Кудласевич та ветерани
лісової галузі Чернігівщини, заслужені лісівники України Микола
Засько і Петро Погребняк.
Головне питання наради –
виконання постанови Кабміну
України «Про реалізацію експериментального проєкту щодо
проведення електронних аукціо-

Вибори 2020

нів з продажу необробленої деревини». Головний інженер, заступник начальника управління
Олександр Жук розповів, як виконується ця урядова постанова всіма лісогосподарськими
підприємствами. Наразі є проблеми, і їх потрібно негайно виправляти. Вся деревина має реалізовуватися через аукціони.
Головний лісничий, заступник начальника управління Володимир Єленич наголосив, що
вже зараз необхідно готуватися
до пожежонебезпечного періоду.

За інформацією
Чернігівського ОУЛМГ

Лісівники у місцевих громадах
Місцеві вибори відбулися 25
жовтня 2020 року. 26 працівників
лісогосподарської галузі на Чернігівщині обрані депутатами рад
різних рівнів, від різних політичних сил, але насамперед це відповідальні та громадсько-активні лісівники.
Серед
новообраних
депутатів – двоє працівників Березнянського лісництва ДП «Чернігівський
лісгосп».
Анатолій Полевод обраний депутатом Киселівської сільської територіальної громади Чернігівського району. Працює у Березнянському
лісництві Державного підприємства
«Чернігівське лісове господарство» на
посаді майстра лісу. Це вже третя ка-
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Тому в квітні відбудуться спільні з
ДСНС навчання з ліквідації лісових пожеж на базі ДП «Корюківське лісове господарство».
Начальник ОУЛМГ Сергій Аніщенко підвів підсумки наради,
підкресливши важливість обох
питань. Також головне зараз для
підприємств – це їхній фінансовий стан. Потрібно заробляти
кошти, щоб усі працівники лісгоспів мали гідну зарплату.

денція Анатолія Миколайовича. Попередні два скликання він був депутатом
Терехівської сільської ради.
«Йду до людей, щоб власним прикладом показати – зробити життя
кращим у нашій громаді реально, головне – щодня працювати і бути відповідальним перед виборцями і самим собою. Ми можемо постійно
критикувати владу, проте, на мою
думку, кожен із нас в змозі почати із
себе, маленькими кроками творити історію сьогодення, брати активну участь у житті об’єднаної громади,
вулиці, району, області», – говорить
Анатолій Полевод.
За інформацією
ДП «Чернігівське лісове
господарство»
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Вітаємо!

Вітаємо!

Петру Погребняку – 60!

Дбайлива господиня
орликівського лісу

Свій ювілей Петро Петрович Погребняк зустрів у рідному
колективі. Після трирічної вимушеної перерви він повернувся
на рідне підприємство – на посаду лісничого Брецького лісництва, ДП «Корюківське лісове господарство».
Шановний Петре Петровичу!
Ваш отчий край, Ваш рідний дім,
Ваша робота за покликанням –
це щедрі й вічнозелені ліси Корюківщини, і до них Ви, на щастя,
повертаєтесь нині.
Звісно, і школярем-підлітком,
і юнаком з атестатом зрілості в
руках Ви мріяли стати лісівником. І наполегливо, цілеспрямовано йшли до здійснення своїх юних намірів та сподівань. А
навчання в Українській сільськогосподарській академії додавало Вам впевненості в своїх силах
і зміцнювало крила мрії.
Ще молодим дипломованим
спеціалістом (у далекі тепер 80ті роки) і шлях свій трудовий розпочали у батьківській стороні:
спочатку помічником лісничого Андрониківського лісництва,
згодом – лісничим цього ж лісництва. А через деякий час, набравши у свою професійну «скриньку» достатньо вміння та досвіду,
очолили Брецьке лісництво.
«Для мене корюківські ліси – це моє життя, мої друзі, моя домівка», – щиро каже Петро Петрович, який з 1999 до 2017 року очолював ДП «Корюківське лісове господарство». Доброзичливий і
виважений у стосунках з людьми, чудовий спеціаліст, Ви створили хороший трудовий колектив. Підприємство, яке Ви очолювали,
завжди було «на плаву», які б суворі економічні віхоли не вирували
на українській землі. Ви дорожили людьми, боролися за кожного
свого працівника, батьківське плече завжди підставляли молоді і
самовіддані в повсякденній роботі, а тому Вас і шанують, і люблять
колеги.
У Вас, Петре Петровичу, незаперечний авторитет у великій родині лісівників Чернігівщини. Бо Ви – справжній майстер своєї
справи і надійний товариш, порядна, сердечна людина.
Впродовж трудових років Вас неодноразово нагороджували грамотами Чернігівської обласної та Корюківської районної
державних адміністрацій, Державного агентства лісових ресурсів України. Ви стали відмінником лісового господарства, маєте
й іменний годинник ДАЛРУ. Ваша самовіддана високопрофесійна
праця гідно цінується. Але головне – Ваше вірне служіння лісам
України і шана людська.
У Вас чудова сім’я, гарні сини Тарас і Богдан. Богдан пішов батьківською стежкою: закінчив Національний університет біоресурсів і природокористування України і гідно продовжує лісівничу династію.
Наш шановний друже і колего!
Вітаємо Вас з 60-річчям і бажаємо міцного здоров’я, сімейного благополуччя, наповнених сонцем років, нових здобутків і трудових досягнень.
З повагою – колеги та друзі
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Ксенія Бардакова родом з
лісової Корюківщини. Змалечку вона марила лісом, і він відчував її любов, бо щоразу додому поверталася зі щедрими
від нього дарунками: грибами, ягодами, лікарськими травами. Тому й освіту здобувала лісівничу – в Харківському
університеті, за спеціальністю
інженера лісового господарства.
Небагато жінок працюють
безпосередньо у лісі, все більш
бухгалтери та економісти. Ксенія
Миколаївна ж – помічник лісничого Орликівського лісництва. За
плечима лісівнички – двадцять
років трудового стажу і 550 гектарів лісів.
За це й шана від колег, а від
керівництва – визнання: нагороджена Почесною грамотою Голови Державного агентства лісових
ресурсів України, а також Почесною грамотою Чернігівського обласного управління лісового та
мисливського господарства.
Зі святом Вас,
Ксеніє Миколаївно!
Щастя, добра і злагоди
Вашій лісівничій родині!
Михайло ВОЛК,
ДП «Семенівське лісове
господарство»
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Турбота

Добрянські лісівники успішно визволили сільські
і селищні громади зі снігового полону
У цьому пересвідчилися учасники прес-туру – журналісти газети «Чернігівщина» та представники електронних видань області, побувавши в об’єднаних територіальних громадах,
якими завжди опікується один із лідерів лісівничої галузі Сіверського краю – державне підприємство «Добрянське лісове господарство».
І, звичайно ж, добрянські лісівники не залишились осторонь проблем віддалених сіл, засипаних глибокими снігами, не полишаючи при
цьому своїх фахових обов’язків.
Зустрів
учасників
прес-туру директор ДП
«Добрянський лісгосп»,
заслужений
працівник
лісового
господарства
України Іван Горохівський.
Він проінформував журналістів про здобутки
лісгоспу за вкрай складних економічних і кліматичних умов минулого
року, обтяжених ще й карантинними обмеженнями в зв’язку з пандемією.
Водночас він наголосив, що добрянські лісівники, всі працівники виробничих підрозділів лісгоспу усвідомлюють свою
соціальну відповідальність перед жителями Добрянської об’єднаної територіальної громади, а також інших сільських громад, на території яких функціонує лісгосп. Щоб їхні жителі завжди відчували
себе захищеними від багатьох найпекучіших проблем. Наприклад, і таких, які принесла цьогорічна
зима з її глибокими снігами і тріскучими морозами.
У спілкуванні з учасниками прес-туру також взяли участь головний лісничий ДП «Добрянський
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лісгосп», депутат Добрянської селищної ради
Денис Землянко, мисливствознавець лісгоспу
Сергій Горицький, староста Олешнянського територіального округу Наталія Бочарова, голова
Добрянської об’єднаної територіальної громади
Світлана Бицько.
Денис Землянко, зокрема, зазначив, що цьогорічна багатосніжна зима дуже сприятлива для лісу:
сніги врешті розтануть і принесуть довгоочікувану
вологу деревам, наповнять річки й озера водою, а
міцні морози, можливо, виморозять деяких шкідників. От тільки постійним мешканцям лісу нині важко доводиться. Але про це
завчасно потурбувалися
наші мисливствознавці та
єгері, подбали і про корми для них, і про годівниці.
А ще головний лісничий звернув увагу журналістів на доцільність утримання і будівництва так
званих лісових доріг, які
ось в таку багатосніжну
зиму стають з’єднувальними ланками поміж віддаленими селами і центрами
територіальних
громад. Саме така дорога
з’єднує Ловинь і Олександрівку з Олешнею та Добрянкою – центром об’єднаної територіальної громади. Протяжність цієї дороги – 19,3 кілометра.
Вона повністю розчищена від снігу і ветеранам-лісівникам, колишнім працівникам Добрянського
лісгоспу, котрі тепер мешкають в Ріпкинському районі, вже вчасно доставляють і продукти, і ліки, задовольняючи й інші їхні нагальні потреби.
Щиру подяку лісівникам перед учасниками
прес-туру висловила голова Добрянської територіальної громади Світлана Бицько за те, що лісівники
розчистили дороги від снігу в 21 населеному пункті.
Причому якісно і своєчасно.
– Ось тому і авторитет лісівників у нашій об’єднаній територіальній громаді високий – семеро
працівників лісгоспу обрані депутатами рад різного рівня. Це й свідчить про те, що люди поважають
лісівників і довіряють їм захищати свої інтереси
в місцевих радах, – підкреслила голова Добрянської ОТГ.
Староста Олешнянського територіального округу Наталія Бочарова розповіла журналістам, що
лісівники в їхньому окрузі розчистили десятки кілометрів доріг по селах округу: до шкіл, ФАПів, інших соціальних закладів. Тож тепер шкільні автобуси безперешкодно курсують з малечею, а торгівля
забезпечує підвезення найнеобхідніших товарів
і продуктів. А головне – швидка допомога може
своєчасно доїхати до хворих.
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до сьомого, як мовиться, поту походити і поїздити,
щоб наповнити кормом 12 годівниць для косуль і ще
кілька – для свиней.
До розповіді мисливствознавця лісгоспу долучився старший єгер приватного мисливського
господарства «Олександрівське» Олег Огоський.
Журналісти від нього дізналися, що це господарство орендує в лісгоспу 10 тисяч гектарів лісових
масивів, утримуючи в природних умовах чимало диких тварин, зокрема, свиней, яких завезли
з Херсонської області для розплоду в умовах Полісся.
– І нам це вдалося, – підсумував свою розповідь
старший єгер.
Учасники прес-туру поспілкувалися також з одним із головних героїв визволення городнянських
і ріпкинських сіл зі снігового полону – керманичем
трактора Т-150 з підвісною лопатою Сергієм Дановичем. Саме він із самісінького ранку до пізньої
ночі, а іноді й при світлі фар пробивав сотні кілометрів доріг до сіл і в населених пунктах. Щоб люди
позбулися клопотів, яких завдала стихія. Тому й добре тут знають Дановича, бо він далеко не вперше
виручає селян з біди.
На завершення прес-туру директор лісгоспу Іван
Горохівський запросив журналістів частіше наві
дуватися до Добрянки і навколишніх сіл, до виробничих підрозділів державного підприємства, щоб
переконатися: тут працюють люди з роботящими
руками, чуйними серцями і добрими намірами вберегти навколишні ліси і села.
Микола ТИЩЕНКО,
Чернігівське ОУЛМГ

– Як не подякувати за це лісівникам – нашим надійним помічникам за визволені з полону села! –
відзначила староста.
Мисливствознавець
Добрянського лісгоспу
Сергій Горицький зауважив, що за таких обсягів
розчистки доріг в селах і селищах по суті в двох районах лісівники не забувають сумлінно виконувати
і свої фахові обов’язки. От нещодавно завершили
облік диких тварин в лісах. Відзначили, що їх поголів’я дещо збільшилося, особливо диких свиней і
косуль.
Нині ж для диких звірів і птахів нелегка пора,
тому тутешні мисливці заздалегідь потурбувалися
і заготували вдосталь кормів: кукурудзяного зерна,
сіна, коренеплодів. А мисливські угіддя лісгоспу –
це сім тисяч гектарів площі, тож єгерям доводиться
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Багатство природи

Фотополювання на шотландського бика
У нас на Придесенні чимало таких місць, лісових урочищ, заплавних луків біля озер і річок,
які своєю красою, щедрим розмаїттям фауни і
флори притягують до себе, наче магнітом, не
лише жителів Сіверського краю й багатьох регіонів України, але й представників інших національних культур і територій колишнього Союзу.
Так сталося зокрема і
з представником роботящого і багатого своїми національними традиціями
вірменського народу Айком Памбухчяном, котрий
понад десяток років тому,
можна сказати, випадково, натрапив на небачену
ним ніколи раніше красу лісових масивів і заплавних
придеснянських луків біля
старовинного Моровська
– села, відомого ще з часів Київської Русі… Натрапив вірменин на таку красу
і прикипів до неї душею назавжди.
Ось за цих мотиваційних обставин і став Айк
Памбухчян одним із засновників
мисливського господарства ТОВ СМП
«Моровське».
Нині це, мабуть, одне з
найбільш унікальних мисливських господарств в
Україні. На центральній
його садибі «виростає»
вже, власне, цілий мисливський комплекс із готелем,
рестораном, зоною для
відпочинку на штучному
озері. До садиби ведуть
заасфальтовані дороги.
Та головною заслугою
Айка Памбухчяна стало те,
що завдяки його наполегливості й організаційному
хисту в «Моровському» на
ста шістдесяти гектарах
лісового масиву і заплавних луків створено належні
умови для вільного життя
і розмноження унікальних
видів диких тварин і червонокнижних птахів. Тут,
у мисливському господарстві, так би мовити, на
постійній «прописці» вже
мешкають і вільно почуваються коні Пржевальського, європейські олені, му-
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флони, лані європейські, дикі кабани, лосі, косулі
європейські, буйволи африканські, гірські козли,
лами і вже років зо два, як тутешнє сімейство диких тварин поповнилося гарними і здоровими шотландськими коровами і биками.
З останніми «іноземцями» надивовижу швидко подружилася одна з корів породи «біла українська». На заплавних луках мисливського
господарства також мешкають червонокнижні птахи орлан білохвостий і чорний лелека.
Подивитися і порадіти за отаке багатство
в Остерських лісах директор мисливського
господарства «Моровське» Михайло Шура
люб’язно запросив журналістів, попередивши, що в такому заповіднику диких тварин за всі роки його існування не пролунало
жодного пострілу, а «полювати» дозволено
лише з допомогою фотокамер. Журналісти,
як бачите, невідкладно скористалися цим
запрошенням й успішно «вполювали» ось ці
знімки, які ви тепер бачите.
Для ситої і затишної зимівлі диких тварин
в «Моровському» його працівники разом із
жителями села Отрохи, що в Козелецькому
районі, заготували достатньо кормів: і сіна, і
зерна, і моркви, і буряків… До речі, мисливське господарство діє в тісній співдружності
з сільською громадою. Сільчан забезпечили
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додатковими робочими місцями, а саме село за
сприяння мисливського господарства отримало
можливість заасфальтувати і забезпечити належне освітлення центру і деяких вулиць, та ще й прокласти асфальтівку до траси. Отож «Моровське»
переймається турботою не лише про диких тварин і птахів, а ще й про соціальну інфраструктуру
села Отрохи.
Варто наголосити й на тому, що мисливське
господарство охоче і завжди невідкладно допомагає лісівникам, як мовиться, і в добру, і в лиху годину. Коли нинішнього вкрай посушливого і спекотного літа лісова пожежа підступала до самісіньких
Отрохів, безпосередньо загрожуючи вже житлу
селян, на боротьбу з вогнем поряд із лісівниками
стали й мисливці. Саме зі штучної водойми мисливського господарства автоцистерни черпали
воду для гасіння нищівного вогню. Отак гуртом лісівники й мисливці запобігли лихові – врятували
село і ліс.
На завершення фотополювання на шотландського бика й інших мешканців мисливського
господарства «Моровське» Айк Памбухчян висловив тверде переконання в тому, що 2021-й рік
обов’язково стане роком відкриття екологічного і
туристичного маршрутів по території їхнього заповідника. І саме рік Металевого Бика за Східним календарем принесе удачу мисливцям, лісівникам і
всім жителям Придесення.
Без сумніву, так і буде!
Микола ТИЩЕНКО,
Чернігівське ОУЛМГ

Довкілля

Щоб пташки взимку не голодували
Нещодавно завершилась Всеукраїнська акція «Нагодуй птахів взимку!». В
ході акції всі бажаючі могли змайструвати годівниці і розвісити їх у населених
пунктах та за їх межами. Цю ініціативу
підтримали співробітники ДП «Городнянське лісове господарство». Вони виготовили п’ятдесят годівниць для зимуючих
птахів і розвезли їх по школах району.
Одними з перших годівниці отримали
міські школи та КП «Городнянський ліцей»
Чернігівської обласної ради. Учні різних класів долучились до розвішування годівниць й
підгодовування птахів. У ліцеї №1 акцію підтримали учні 2-А класу, у ліцеї №2 – 6-А класу, а в КП «Городнянський ліцей» годівниці
встановлювали «збірною» командою з усіх
бажаючих.
Учасники заходу пообіцяли лісівникам регулярно наповнювати годівниці зерном та хлібом, а деякі учні навіть заявили, що самостійно побудують свої годівниці і розвісять по місту. Головне, що діти
усвідомили необхідність підгодівлі зимуючих птахів.
За інформацією ДП «Городнянське лісове господарство»
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Акція

Гуртом врятували пернатих
Як відомо, зимовий період складний для лісових мешканців, зокрема тих, які залишилися
зимувати у нас на Поліссі. Лісівники добре знають проблеми тварин в холодну пору, тому Державне агентство лісових ресурсів України ініціювало всеукраїнську акцію «Нагодуємо птахів
узимку», яка розпочалася 8 грудня і тривала
протягом усієї зими.
Підтримало добре починання і Державне підприємство «Чернігівське лісове господарство».
Працівники лісгоспу добре підготувалися, змайстрували дерев’яні будиночки для підгодівлі птахів,
не забули і про корисну зернову суміш для пернатих лісових мешканців.
Морозний грудневий день. На вулиці температура повітря -16° С. Втім, така погода зовсім не на заваді добрим справам.
В Чернігівському парку культури і відпочинку,
беззаперечно, буде чим поласувати птахам. Із новенькими годівничками до міського парку завітали
лісівники разом із вихованцями КЗ «Чернігівського
навчально-реабілітаційного центру № 2» Чернігівської міської ради, педагогами закладу і депутатами міської ради: директоркою КЗ «ЧНРЦ № 2» Регіною Гусак та підприємицею Юлією Дарницькою.
Із цікавістю та уважністю діти слухали розповідь
головного лісничого ДП «Чернігівський лісгосп» Вадима Фесюна про те, чому важливо підгодовувати
птахів взимку та які продукти корисні для пернатих.
«Птахи взимку бояться не холоду, а голоду. Найчастіше гинуть у сильні морози. Тому для підтримки достатньої енергії та температури тіла потрібна
їжа. Врятувати птахів просто: розвісити годівнички
і не забувати поповнювати їх підходящим кормом.
Зерна соняшника - універсальний корм для зимуючих птахів. В ньому знаходиться велика кількість
рослинних жирів, яка робить його важливим джерелом енергії в умовах зимових холодів. Добре і
злакові культури: пшениця, ячмінь, просо, рис або
ж шишки, жолуді, горіхи. Можна подрібнені крихти
черствого білого хліба, але ні в якому разі не свіжого! Корисно залишити птахам і шматочок сала
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чи м’яса. Заборонено давати продукти, які містять
сіль і спеції. Не можна підгодовувати пернатих смаженою, гострою, жирною або зіпсованою їжею», –
наголосив головний лісничий Вадим Фесюн.
Всі разом розвісили годівнички та насипали корисних зернових продуктів: соняшник, овес, пшоно,
пшениця тощо. Провідний інженер лісових культур
Валентин Блоха підібрав дерева для встановлення
годівничок, а вихованці навчально-реабілітаційного закладу допомагали лісівникам розвішувати будиночки для наших братів менших.
Однак найбільш цінною годівничкою виявилася
власноруч змайстрована дітьми, яку вони підготували заздалегідь. Всі годівнички наповнили смаколиками для птахів. Підгодівля сприяє не лише
виживанню, а й подальшому розселенню і гніздуванню птахів на даній території.
Лісівники щиро вдячні за активність у акції «Нагодуємо птахів узимку». А згадкою про ці маленькі
добрі справи дітям слугуватимуть сувеніри від працівників лісового господарства.
Бережіть природу, наші ліси, парки, а також лісових мешканців!
Олена МАКІВЧУК,
ДП «Чернігівське лісове господарство»
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Вітаємо!

Мезинський національний природний парк –
справжня перлина Сіверського краю
Він заснований згідно з указом Президента
України у лютому 2006 року завдяки наполегливій ініціативі Героя України і Героя Соціалістичної праці, тодішнього керманича агрофірми
«Авангард» Олександра Боровика та ентузіазму тодішнього заступника директора агрофірми Ніни Симоненко та знаного на Чернігівщині
краєзнавця і археолога Василя Куриленка.
До свого ювілею – п’ятнадцятиріччя з дня заснування – Мезинський національний природний парк
став справжнім осередком науково-дослідницької
діяльності. Тут вчені досліджують багатющу фауну і флору Полісся, її незаймані ліси, озера, річки і
болота. Це також унікальне міце для краєзнавців і
археологів, де ще збереглися залишки жител кроманьйонської доби пізнього палеоліту з кісток мамонтів та стародавні прикраси пращурів, різьблені
на подібних рештках вимерлих тварин.
Нині Мезинський Національний природний парк
– це животворна лабораторія для науковців лісової,
біологічної і ботанічної наук, зокрема для наукових
співробітників Національного університету «Чернігівський колегіум імені Т.Г. Шевченка» і ще багатьох

інших наукових та навчальних установ України. Мезинський національний природний парк – це ще й
своєрідна Мекка для туристів з України, ближнього
і далекого зарубіжжя.
Сама очільниця Національного природного парку Ніна Симоненко, її співробітники, науковці успішно реалізовують у площині практичної діяльності
головну мету цієї мезинської Швейцарії. А саме
збереження, відтворення й раціональне використання типових та унікальних природних комплексів Полісся, які мають важливе природоохоронне,
наукове, естетичне, рекреаційне й оздоровче значення.
Варто зазначити і те, що до Червоної книги
України з Мезинського НПП занесено чотирнадцять видів флори і шістдесят видів фауни – унікумів, котрі збереглися і пильно охороняються науковими співробітниками Мезинського Національного
природного парку на території восьми заповідних

природних об’єктів, які мають статус заказників і
розташовані на 31 тисячі гектарів території парку.
Кожний, хто відвідує Мезинський національний
природний парк, зачаровується його ландшафтами, які з високих пагорбів правого берега Десни
відкривають неймовірні краєвиди та неосяжні луки.
Значну територію тут займають і ліси, які межують
з Новгород-Сіверськими і Холминськими лісами та
розкинулися на схилах і пагорбах. Вони наче оберігають у своїх масивах пам’ятні вікові дуби і граби,
котрі передаватимуть ось таку окрасу України прийдешнім поколінням.
Лісівники
Чернігівщини
сердечно
вітають
по-справжньому патріотичний колектив Мезинського національного природного парку та його очільницю з п’ятнадцятилітнім ювілеєм і щиро зичать всім
співробітникам не лише вберегти, а й примножити
це національне багатство України задля подальшого розвитку вітчизняної природничої науки і виховання підростаючого покоління в дусі самовідданої
любові до рідного краю і синівської вірності йому!
Микола ТИЩЕНКО,
Чернігівське ОУЛМГ

Добрянські лісівники
успішно визволили сільські і селищні
громади зі снігового полону
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