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ВІДБУЛАСЯ РОБОЧА ЗУСТРІЧ ГОЛОВИ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ 
УКРАЇНИ ВАЛЕРІЯ ЧЕРНЯКОВА З ДИРЕКТОРОМ ЦЕНТРУ ГЛОБАЛЬНОГО МОНІТОРИНГУ 
ПОЖЕЖ ЙОХАНОМ ГЕОРГ ГОЛДАМЕРОМ 
 
9 квiтня 2014 
 
08 квітня відбулася робоча зустріч Голови Державного агентства лісових ресурсів України Валерія 
Чернякова з  директором Центру Глобального моніторингу пожеж, координатором з проблеми 
лісових пожеж Міжнародної стратегії ООН зі зниження катастроф Йоханом Георг Голдамером. 
Організаторами двостороннього спілкування стали директор Регіонального Східноєвропейського 
Центру моніторингу пожеж Сергій Зібцев, директор навчально-наукового Інституту лісового і 
садово-паркового господарства Національного університету біоресурсів і природокористування 
України Петро Лакида та директор Боярської лісової дослідної станції Анатолій Карпук. 
 
Головною метою зустрічі та темою розмови стало обговорення перспектив міжнародної співпраці у 
галузі управління природними пожежами. 
 
Йохан Голдамер повідомив, що центр Глобального моніторингу пожеж створений в  Німеччині в 
1998 році і його головне завдання – це співпраця з профільними агенціями ООН і обмін досвідом та 
основними напрацюваннями по попередженню лісових пожеж. «Минулого року Рада Європи 
надала фінансову допомогу, за допомогою якої на базі Національного університету біоресурсів і 
природокористування України було відкрито Регіональний Східноєвропейський Центр моніторингу 
пожеж. Необхідність створення такого центру зумовлена тим, що в результаті виникнення пожеж 
негативні вуглецеві емісії доходять, навіть, до території Антарктиди» - повідомив Йохан Голдамер. 
Окреслюючи можливі варіанти співпраці, Йохан Голдамер запропонував Держлісагентству спільно 
з Регіональним Східноєвропейським Центром моніторингу пожеж стати ініціаторами створення 
круглого столу з профільними відомствами, а це Мінагрополітики, Державна служба з 
надзвичайних ситуацій, профільні екологічні та наукові установи, завданням якого є удосконалення 
законодавчої бази у протидії виникненню лісових пожеж та залучення іноземних інвестицій в 
розвиток протипожежного комплексу. 
 
«Нажаль, питання виникнення лісових пожеж щороку гостро стоїть на порядку денному в діяльності 
лісівників України» - зазначив Голова Держлісагентства Валерій Черняков. «Головним чинником у 
виникненні лісових пожеж перш за все – є людський фактор. Саме тому, в першу чергу ми 
звертаємося до представників Європи з проханням допомогти нам відео матеріалами на тему 
популяризації дбайливого відношення до зеленого багатства. Продемонструвати свій досвід та 
ознайомити українських лісівників з європейським надбанням у питанні протидії виникненню 
лісових пожеж. А ми, в свою чергу, готові стати гарантами організації двостороннього системного 
спілкування та організації ефективної співпраці між представниками Європи та державними 
галузями управління, на яких лежить завдання забезпечувати протипожежну безпеку в країні» - 
підсумував Голова Держлісагентства Валерій Черняков.  
 



Прес-служба Держлісагентства 
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9 April 2014 
 
Work meeting of the Head of the State Forest Resources Agency of Ukraine Mr. Valeriy 
Cherniakov with the Director of the Global Fire Monitoring Center Prof. Johann Georg Goldammer 
was held 
 
On 8 April 2014 a work meeting of the Head of the State Forest Resources Agency of Ukraine Mr. Valeriy 
Cherniakov with the Director of the Global Fire Monitoring Center, coordinator of the UNISDR Global 
Wildland Fire Network, Prof. Johann Georg Goldammer took place. The Director of the Regional Eastern 
European Fire Monitoring Center (REEFMC) Dr. Sergey Zibtsev, the Director of the Institute of Forestry 
and Landscape-Park Management of the National University of Life and Environmental Sciences of 
Ukraine (NULESU), Dr. Petro Lakyda, and the Director of the University Boyarka forest research station 
Dr. Anatolii Karpuk, took part in the meeting as well. 
 
The main goal of the meeting was discussion of possibilities for international cooperation in the field of 
forest fires. 
 
Dr. Johan Goldammer informs about scope and activity of the Global Fire Monitoring Center ant its work 
in field of forest fires. He informed that last year the CoE granted financial assistance for opening Regional 
Eastern European Fire Monitoring Center in NULESU. Dr. Johan Goldammer outlining the possible ways 
of cooperation and offered that State Forest Resources Agency in conjunction with REEFMC initiate the 
national round table with the relevant ministries such us Ministry of Agriculture, the State Emergency 
Situation Service, relevant environmental and scientific institutions, whose mission is to improve the legal 
framework for prevention and suppression of forest fires and attracting foreign investment in the fire 
management. 
 



"Unfortunately, the issue of forest fires always is on agenda in the job of foresters in Ukraine ", - said the 
Head of the State Forestry Agency Mr. Valeriy Cherniakov. "The main cause of forest fires is the human 
factor. Therefore, first we want to ask representatives of Europe to help us with some video material on 
the popularization of respect for the green wealth. Demonstrate and introduce for Ukrainian foresters 
European experience in wildfire prevention and suppression. And we are interested in such a systematic 
of communication and organization of effective cooperation between the representatives of Europe and 
government organization, that ensure fire safety in the Ukraine" - concluded the Head of State Forestry 
Agency Mr. Valeriy Cherniakov. 
 

 

    
 

    
 

 
 



http://www.mns.gov.ua/news/32447.html 
 

 
 
09.04.2014 
 
Рятувальники ДСНС України поглиблюють міжнародну співпрацю з питань запобігання 
пожежам у екосистемах та їх ліквідації 
 

 
 
Проблема природних пожеж є актуальною не лише для України, але й для всього світу. Щороку 
пожежі у природних екосистемах завдають великої як матеріальної, так і екологічної шкоди. До того 
ж часом постраждати від таких пожеж може і населення, яке проживає в зоні їх поширення. Саме 
тому профілактичні заходи щодо попередження природних пожеж є важливим напрямком роботи 
вогнеборців, а міжнародна співпраця рятувальників та обмін досвідом дають змогу продуктивніше 
реагувати на виникнення таких надзвичайних ситуацій. 
 
8 квітня 2014 року в ДСНС України відбулася робоча зустріч рятувальників ДСНС України з 
директором Центру Глобального моніторингу пожеж (GFMC), координатором з проблеми лісових 
пожеж Міжнародної стратегії ООН зі зниження катастроф (UNISDR), Часткової угоди Ради Європи з 
надзвичайних ситуацій Йоханом Голдаммером і директором Регіонального Східноєвропейського 
центру моніторингу пожеж Сергієм Зібцевим. Учасники заходу обговорили питання міжнародної 
співпраці у сфері запобігання пожежам та їх ліквідації, можливості покращення продуктивності 
роботи у цьому напрямку. 
 
На початку зустрічі виконуючий обов’язки Голови ДСНС України Анатолій Бойко зазначив, що 
рятувальники активно готуються до реагування на пожежі, які виникають у лісових, степових 
масивах, на торфовищах. Щорічно розробляється План протидії пожежам в природних 
екосистемах, який затверджується Кабінетом Міністрів України. Також утворено міжвідомче 
угрупування, до складу якого у 2014 році увійшло 29 тис. 92 чоловік особового складу та 8 тис. 363 
одиниці спецтехніки, які розподілено на 9 районів оперативного реагування. Для ліквідації і 
моніторингу природних пожеж залучається спеціальна авіаційна техніка. 



 
 
“Цього року ми вже маємо розроблений спільно з Держлісагенством План протидії пожежам у 
природних екосистемах. На період пожежонебезпечного періоду, який за прогнозами Українського 
гідрометеорологічного центру у 2014 році триватиме з 15 квітня і до середини жовтня, уточнено 
розрахунки сил та засобів. Варто зазначити, що у 2013 році порівняно з 2012 роком, кількість 
природних пожеж в Україні зменшилася у 2,5 рази. Якщо у 2012 році цей показник сягав позначки 1 
тис. 990 пожеж, то минулого року було зафіксовано 805. А площа, охоплена вогнем, зменшилася у 
16 разів. Такі показники свідчать про те, що рятувальники працюють, перш за все, на  
попередження та профілактику пожеж, вдосконалюють систему реагування на природні загоряння. 
Але ми  також прагнемо переймати позитивний досвід наших іноземних колег та готові до обміну 
інформацією. Тому міжнародне співробітництво є надзвичайно важливим на шляху до покращення 
роботи Служби”, − сказав Анатолій Бойко. 
 
Директор Центру Глобального моніторингу пожеж (GFMC), координатор з проблеми лісових пожеж 
Міжнародної стратегії ООН зі зниження катастроф (UNISDR), Часткової угоди Ради Європи з 
надзвичайних ситуацій Йохан Голдаммер наголосив на важливості спільної діяльності української 
та міжнародної спільноти у галузі ліквідації та запобігання загорянь у екосистемах. Нині, у періоди 
зміни клімату, лісові масиви є надзвичайно вразливими до пожеж. А у зв’язку з масовим 
переселенням людей у міста, більшість сільськогосподарських угідь у Європі залишаються без 
догляду. Це і є однією з причин виникнення пожеж на цих територіях. І в подальшому рівень 
виникнення природних пожеж зростатиме. Тому Центр Глобального моніторингу пожеж, спільно з 
європейськими країнами, вже зараз повинен вживати превентивних заходів аби зменшити рівень 
пожеж у екосистемах. 
 
“Нам дуже приємно відзначити, що в Україні дійсно приділяється значна увага  попередженню 
пожеж у екосистемах. Європейська спільнота високо цінує ту роботу,  яку ДСНС України здійснює у 
цій сфері. І це стосується не тільки оперативного реагування на пожежі. Особливої уваги 
заслуговує також  профілактична робота рятувальників з громадськістю. Центр Глобального 
моніторингу пожеж досить високо оцінив соціальну рекламу, яку ДСНС України розробляє для 
населення. Адже європейці також велику увагу приділяють саме профілактичній та 
роз’яснювальній роботі. Варто також більш детальніше вивчати проблему негативного впливу 
продуктів горіння на довкілля. Ми готові співпрацювати, ділитися досвідом, обмінюватися 
інформацією як у цьому напрямку діяльності, так і  у галузі реагування на пожежі у природних 
екосистемах”, − зазначив у своєму виступі Йохан Голдаммер. 
 



 
 
Під час зустрічі учасники особливу увагу приділили саме проблемі природних пожеж на територіях, 
забруднених радіонуклідами. Для України це питання є надзвичайно актуальним. Адже після аварії 
на Чорнобильській АЕС важливим фактором є саме пожежна безпека на території зони відчуження, 
з підвищеним радіаційним фоном. Нині в Україні  реалізується проект Європейської Комісії щодо 
вдосконалення і впровадження радіаційного моніторингу “Родос”. Центр Глобального моніторингу 
пожеж  ще у 2009 році звернувся до ОБСЄ з проханням надати фінансову підтримку країнам, які 
мають території з підвищеним радіаційним фоном з метою покращення готовності до гасіння пожеж 
на цих ділянках. У 2014 році європейське товариство може надати таке фінансування. Це дасть 
змогу українським рятувальникам покращити пожежну безпеку на території зони відчуження. Також 
було підтверджено готовність в цілому продовжувати подальшу співпрацю у галузі протидії 
природним пожежам. Адже саме спільні зусилля допоможуть впроваджувати концепцію 
інтегрального управління пожежами, контролювати їх виникнення та поглиблювати профілактичну 
роботу у світі. 
 
Прес-служба 
ДСНС України 
 
 
 
http://www.mns.gov.ua/news/32447.html 
 

 
 
09.04.2014 
 
Rescuers of the State Agency of Emergency Situation of Ukraine deepen international 
cooperation on preventing and suppression fires in ecosystems. 
 
The problem of wildfires is relevant not only for Ukraine but also for the world. Every year fires in 
ecosystems causing great economic and environmental damage. In addition, sometimes people who 
live in areas where fire occur can be affected by such fires. Therefore, preventive measures for 
wildfires are main aim of firefighters and rescuers. International cooperation and exchange of 
experience enable more efficient to respond to any of such emergency situations. 
 
On 8 April 2014 representatives of the State Agency of Emergency Situation of Ukraine (SAES of 
Ukraine) met with the Director of the Global Fire Monitoring Center, coordinator of the UNISDR Global 
Wildland Fire Network, Dr. Johann Georg Goldammer, and the Director of the Regional Eastern 
European Fire Monitoring Center (REEFMC), Dr. Sergey Zibtsev. The participants discussed issues of 



international cooperation in fire prevention and suppression, opportunities on improving productive 
cooperation in this area. 
 
 

 
 
At the start of meeting, the Acting Chairman of SAES of Ukraine Mr. Anatoliy Boyko said that rescuers 
actively preparing to respond to fires that occur in forest, agriculture lands, peat lands and other 
ecosystems. Annual Plan of fire suppression in natural ecosystems is developed and approved by the 
Cabinet of Ministers of Ukraine. Also in 2014 interagency fire forces included 29 092 of personnel and 
8363 units of machinery, which is divided into nine fire districts of fast response. To suppress and 
monitoring of natural fires special aviation is on duty. 
 

 
 
“This year we together with State Forest Resources Agency of Ukraine have developed plan of fires 
prevention and fire suppression in natural ecosystems. Should be noted that in 2013 compared with 
2012 number of natural fires and burned area in Ukraine has decreased. This suggests that rescuers 
work primarily on fire prevention and improving of system of response to natural fires. But we also 
want to learn positive international experiences and are willing to share information. Therefore, 
international cooperation is essential on the road to improve the SAES of Ukraine work“, - said 
Anatoliy Boyko. 
 
The Director of the Global Fire Monitoring Center (GFMC), coordinator of the UNISDR Global Wildland 
Fire Network, Dr. Johann Georg Goldammer, outlined the importance of joint activities of Ukrainian 
and international community in fires prevention and fire suppression in ecosystems. Now, in times of 
climate change, forests are extremely vulnerable to fire. And due to the mass migration of people to 
cities, most agricultural land in Europe became abandoned. This is one of the causes of fires in these 
areas. And further level of occurrence of natural fires will increase. Therefore, the Global Fire 



Monitoring Center, in cooperation with European countries need take preventive measures to reduce 
the level of fire in ecosystems. 
 
“We are pleased to note that Ukraine really paid much attention to the prevention of fire in 
ecosystems. European Community appreciates the work that SAES of Ukraine in this area. And it's 
not only a rapid response to a fire. Particular attention should be concentrated also on prevention work 
with the public. We need also have more studies of negative impact of combustion products into the 
environment. We are open for collaboration, experiences and information exchange at this area and in 
responding to a fire in natural ecosystems “- said Johann Goldammer. 
 

 
 
The participants of meeting paid special attention to the problem of natural fires in areas contaminated 
with radionuclides. For Ukraine this issue is extremely important. In fact, after the Chernobyl disaster 
fire management is important factor in the exclusion zone due to large contaminated area. Project of 
the European Commission for the improvement and implementation of radiation monitoring "Rhodes" 
is going in Ukraine today. The Global Fire Monitoring Center in 2009 requested the OSCE to provide 
financial support to countries that have areas contaminated with radionuclides to improve 
preparedness for fires suppression in these areas. In 2014 the European community can provide such 
funding. This will allow Ukrainian rescuers to improve fire safety in the exclusion zone. It was also 
confirmed readiness in general to continue further cooperation in natural fires suppression area. Join 
efforts may help implement the concept of integrated fires management, help control fire occurrence 
and strengthen preventive work in the world. 
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Тенденції охорони лісів від пожеж, досвід колег з Європи 
 
09/04/2014 - 113 перегл. 
 
8.04.14. року в Укрцентркадриліс було проведено відкритий міжнародний науковий семінар на тему 
«Тенденції та виклики охорони лісів від пожеж в регіоні Східної Європи». 
 

 
 
На семінар були запрошені інженери з ОЗЛ підприємств Київського обласного та по м. Київ 
управління лісового та мисливського господарства, провідний спеціаліст КОУЛМГ сектору охорони і 
захисту лісу Барбак Ю. П., а також всі бажаючі. 
 
Вступне слово взяв директор центру Ірклієнко С.П. Він познайомив присутніх з доповідачами і 
передав слово гостю з Німеччини. 
 
Доктор, професор Йохан Георг Голдаммер, директор Центру Глобального моніторингу пожеж 
доповів про перспективи цілісних підходів у боротьбі з пожежами на ландшафтному рівні: вогонь і 
природа лісів, народ і держава. 
 
З його слів, лісова пожежа - це неконтрольоване горіння рослинності, яке стихійно поширюється по 
лісовій території. Явище зовсім не рідкісне. Такі лиха відбуваються щорічно і залежать багато в 
чому від людини. В результаті виникнення пожеж негативні вуглецеві емісії доходять, навіть, до 
території Антарктиди, де посилюють танення льоду. 

 

   
 
Також професор Голдаммер довів до відома, що з його спостережень за пірологічною ситуацією в 
Україні видно, що у весняний період основною причиною виникнення пожеж є сільськогосподарські 
пали, які проводяться з метою знищення сухих травостоїв. В середині літа значне число пожеж 
виникає в місцях підвищеного рекреаційного навантаження. 
 



Він також зауважив, що боротися з низовими пожежами краще за допомогою невеликих 
маневрених автомобілів з ємностями для води 300-500 літрів та напірними рукавами малих 
діаметрів, які більш ефективні та економічні. Та наголосив, що в Німеччині вони не користуються 
громіздкими вантажівками, на кшталт наших ЗІЛ та ГАЗ, які не взмозі реагувати на різкі зміни 
фронту пожежі. 

 

   
 

Далі, доктор, професор Зібцев Сергій Вікторович, директор Регіонального Східноєвропейського 
центру моніторингу пожеж, коротко доповів присутнім про поточні проблеми управління лісовими 
пожежами в Україні та надав слово аспіранту, співробітнику лабораторії лісової пірології ННІ ЛіСПГ 
НУБіП України. 
 
Гуменюк Василь Володимирович розкрив тему «EuroFire Standart: принципи і застосування». Він 
наголосив, що при підготовці волонтерів та пожежних бійців слід тренувати не лише фізичні вміння, 
а й психологічні, щоб у випадку непередбачуваних обставин при гасінні лісових пожеж не втратити 
самоконтроль та володіння ситуацією. Також аспірант ознайомив слухачів з фундаментальними 
основами боротьби з лісовими пожежами в Європі. 
 
Тема лісових пожеж дуже обширна, тому по закінченню відведеного для семінару часу вистачило 
лише для огляду наявних проблем, а право робити висновки доповідачі залишили інженерам та 
всім присутнім. 
 
 
 

 http://www.lesovod.org.ua/node/21086 
 
Trends in forests fires protection, the experience of colleagues from Europe 
 
09/04/2014  
 
April 8, 2014 international seminar «Current trends and challenges in fire management in Eastern 
European region» was held in Ukrainian Center of Training and Advanced Education of Forestry 
Professionals («Ukrcentrkadrylis»). The staff of the Silviculture Department of Institute of Forestry and 
Landscape-Park Management (IFLPM), students, staff of state forestry enterprises and employees of 
Ukrainian Center of Training and Advanced Education of Forestry Professionals («Ukrcentrkadrylis») 
participated in seminar. 
 



 
 
The Director of «Ukrcentrkadrylis» Sergiy Irklienko opened the seminar and introduced the guests.  
 
Dr. Prof. Johann Georg Goldammer, Director of the Global Fire Monitoring Center, reported on the 
prospects of holistic approaches to fires at landscape level: the fire and the nature of forest, society 
and state. According to his presentation, wildfire occurrence is not rare. Such disasters occur every 
year and depend largely from peoples. As a result of fires the negative carbon emissions reach even 
to the territory in Arctic, which enhance the melting ice. 
 

   
 
Also Professor Goldammer brought to the attention that GFMC observations on fires in Ukraine shows 
that in the spring a major cause of fires are agricultural burning, which are held for the purpose of 
removing of dry vegetation. In mid-summer, a significant number of fires occur in areas with high 
recreational activity. 
 

   
 



Further, professor Sergiy Zibtsev, Director of the Regional Eastern European Fire Monitoring Center, 
briefly present the current problems of forest fires management in Ukraine and gave the floor to PhD 
student Vasyl Gumeniuk who works in Fire Laboratory of IFLPM of NULESU. 
 
Gumeniuk Vasyl presented «EuroFire Standards: Principles and Application". He outlined that during 
volunteers and fire fighters should be trained not only physically, but also psychologically. During fire 
suppression in case of unexpected development of fire fighters need not lose self-control and control 
on situation. He informed the audience about fundamentals in forest fires suppression in Europe. 
 
Subject of forest fires is very broad, that why during workshop was only review of existing problems, 
and the right to make conclusions the speakers left for forest engineers and all audience. 
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В лісах Боярської лісодослід-
ної станції, яка є відокремленим 
підрозділом НУБіП України, про-
водили лісопірологічний експе-
римент співробітники Навчаль-
но-наукового інституту лісового і 
садово-паркового господарства 
(ННІ ЛіСПГ), Регіонального Схід-
ноєвропейського центру моні-
торингу пожеж НУБіП України 
(REEFMC). Мета цього досліду, 

проведеного вперше в Україні, 
– прослідкувати багаторічну ди-
наміку відновлення лісової еко-
системи після контрольованої ни-
зової пожежі. 

Для лісового господарства 
України актуальні заходи з піс-
ляпожежного відновлення наса-
джень. Найпоширеніша практика 
– це застосування суцільних сані-
тарних рубок після пожежі з метою 

вчасної реалізації непошкодженої 
вогнем деревини та створення 
нових лісових культур на площі, 
ушкодженій вогнем. Такий спо-
сіб досить затратний, оскільки 
товарної продукції в молодняках 
та середньовікових деревостанах 
недостатньо, щоби компенсувати 
вартість їх створення та вирощу-
вання. Водночас дослідження, як 
в Україні, так і в Білорусі та Польщі, 
свідчать, що соснові насадження 
досить стійкі до впливу низових 
рухливих пожеж і відпад не пере-
вищує 20-25% дерев. Найчастіше 
відпадають дерева з тонких сту-
пенів товщини, які звичайно ви-
рубуються під час рубок догляду 
за низовим методом. Результати 
серії експериментів, подібних до 
проведеного, буде покладено в 
основу рекомендації щодо вико-
нання лісогосподарських заходів 
у насадженнях, пройдених поже-
жами.  

Керував експериментом про-
фесор Йоган Голдаммер, дирек-
тор Глобального Центру моніто-
рингу пожеж (GFMC) з Німеччини. 
Центр має мандат ООН на коор-
динацію світової співпраці у галузі 
управління природними пожежа-
ми. 

Це далеко не перший візит ні-
мецького фахівцяв Україну. Цьго 
разу, 7 квітня, професор Й. Г. Гол-
даммер мав зустріч з ректором 
НУБіП України академіком Дми-
тром Мельничуком, директором 
ННІ ЛіСПГ проф. Петром Лаки-
дою та директором Регіонально-
го Східноєвропейського центру 
моніторингу пожеж НУБіП України 
Сергієм Зібцевим. Також відбув-
ся міжнародний семінар «Поточні 
тенденції та виклики управління 
лісовими пожежами у регіоні Схід-
ної Європи», в якому взяли участь 
викладачі кафедри лісівництва, 
студенти ННІ ЛіСПГ, працівники 
лісогосподарських підприємств 
та співробітники «Укрцентркадри-
ліс». 8 квітня 2014 р. представники 
НУБіП України та Глобального цен-
тру моніторингу пожеж обговори-
ли міжнародну співпрацю в галузі 
охорони лісів від пожеж з Головою 
Державного агентства лісових 
ресурсів Валерієм Черняковим 
та в.о. Голови Державної служби 
надзвичайних ситуацій Анатолієм 
Бойком. Координатором візиту 
був керівник міжнародних про-
грам ННІ ЛіСПГ проф. Сергій Зіб-
цев.

Наш кор.

Горіла сосна, 
палала
Професор Йоган Голдаммер провів 
експеримент в українському лісі

торонньому спостерігачеві картина могла б здатися 
щонайменше дивною. З десяток людей одягнутих у форму 
лісівників, спостерігали, як підпалюють ліс, а потім полум’я 
неспішно, але впевнено пожирає суху хвойну підстилку, 
обпалює стовбури молодих сосон. Пожежники біля 
свого червоного автомобіля теж не виявляли хоч якоїсь 
активності. 

C

Професор Й.Г. Голдаммер та професор С.В. Зібцев під час експеременту
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Дорогі лісівники, 
шановні колеги!

Прийміть мої найщи-
ріші вітання з великим 
днем Святого Воскре-
сіння!

Цього року це величне 
свято віщує нам не тіль-
ки про Христове Воскре-
сіння, а й про воскресіння 
нашої України. 

Вперше за багато років 
ми впевнилися у перемозі 
добра, любові та правди.

У дні Великого Поста 
та у Світле Свято кожен 
з нас відчуває Господню 
підтримку та захист, 
наповнюється силою духу 
та силою всепрощення. 

Я щиро бажаю Вам, 
щоб ці життєдайні по-
чуття були щодня для 
Вас невичерпним джере-
лом енергії.

Колеги, дозвольте  по-
бажати Вам та Вашим 
родинам Божої ласки, щоб 
серця були сповнені любо-
ві, а душа – віри у світ-
ле майбутнє та щасливе 
життя. 

Христос Воскрес! Воіс-
тину Воскрес!

З повагою,

Голова 
Держлісагентства 
Валерій ЧЕРНЯКОВ

З ВЕЛИКОДНЕМ!

ЕКОНОМІЯ – НАЙКРАЩИЙ 
ШЛЯХ ДО НЕЗАЛЕЖНОСТІ 

Символ життя
На традиційних 

українських 
писанках 

зображують свою 
долю, загадують 

бажання, 
заговорюють 

від злого
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ЖИТЩ

ШЛЯХ ДО НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Оксана МИКОЛЮК,
фото Віктора ПОДЕНКА 

В
ід Стрітення, 15 лютого, і до 
Трійці (50 днів після Велико-
дня), яке цього року припаде на 8 

червня, українці розписують писанки. 
Писанку вважають шедевром декора-
тивно-вжиткового мистецтва, вона по-
пулярна в Чехії, Румунії, на Балканах 
та Апенінах й інших частинах світу.

Терпіння, зосередження і повний 
спокій – цього потребує писанка. 
Дуже добре давати в руки писачок і 

садовити за стіл дітей – так можна ви-
ховувати не тільки естетичні відчуття, 
а й, завдяки унікальній техніці, розви-
вати моторику рук, привчати посидю-
чості, акуратності та наполегливості. 

Не один рік мистецтву писанкар-
ства навчає і дітей, і дорослих київська 
писанкарка Лариса Головня. Бажа-
ючих навчитися цьому мистецтву не 
зменшується, навпаки: заглибитися 
у світ символів та кольору стає все 
більше, особливо перед Великоднем. 
Люди приходять, щоб вперше спробу-
вати, як це розписувати яйце; а хтось 
не вперше стає учасником майстер-
класу – просто, щоб вдосконалити 
свою майстерність. А ще, посидіти в 
дивовижно спокійній атмосфері. 

– Яйце – це символ життя. Будь-
яке життя починається з яйця. Тому, 
писанки можна писати на будь-яких 
яйцях. Найчастіше – на курячих, але 
можна і на гусячих, і на маленьких пе-
репелиних, і на великих страусячих, – 
говорить Лариса Головня. 

Діти, які не вперше приходять на 
заняття до пані Лариси, дізнаються не 

тільки про особливості розписування 
писанки, а й про українські традиції, 
символіку свят. Бо якщо почнеш ви-
вчати народну творчість, розумієш, в 
яку безодню потрапив.

– Писанка пишеться воском та 
фарбами, обов’язково – з орнамен-
тами та символами. Тому що кожний 
малюнок обов’язково щось означає, – 
ділиться здобутими знаннями учениця 
5-го класу Дарина. – Колись писали 
писаночки на сирих яйцях, але ними 
ніхто ніколи не грався, тому що це був 
твір мистецтва. А ми пишемо на ви-
дутих яйцях. Воно миється водичкою, 
якщо є печаточка, то ми її не відтира-
ємо, а просто промиваємо. Потім спе-
ціальним інструментом прокручуємо 
дірочки з одного і другого боку. Беремо 
грушу і видуваємо нею жовток та бі-
лок. Тоді яйце промиваємо, просушує-
мо, і беремо його в роботу. 

При виготовленні писанки викорис-
товується простий олівець, писачок, 
віск, фарби. Пробивати яйце Лариса 
Головня радить не голкою (яйце може 
тріснути), а спеціально заточеною 

шпажкою, на якій є різьба. Отвори тоді 
виходять кругленькі й не розтріску-
ються. На видутому і висушеному яйці 
олівцем можна провести лінію: поділи-
ти таким чином вертикально яйце на дві 
частини. Тоді – найцікавіше: наносить-
ся малюночок. А це – цілий світ знаків 
і символів, які, перед тим, як наносити, 
слід хоча б хоч трохи вивчити.

– Найчастіше в писанкарстві ви-
користовується символ – квітка. Ді-
вчатка їх люблять малювати на папері. 
Квіточки на писанках означають дитячі 
душі. Як бачите, нічого випадкового 
нема: дівчатка з самого малечку так го-
туються до материнства, – розповідає 
майстриня Лариса Головня. – Дуже 
популярним є сонечко. Сонечко – це 
символ вогню. Також у нас є сонячні 
знаки: зірка та сварга. Сварга – це 
символ щастя. Символ здоров’я – 
рибка. А чоловічий символ – дубовий 
листочок: це сила, міць, мужність. І 
такі писаночки добре дарувати чолові-
кам – батькам, братикам, друзям.
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«Зробимо Україну 
чистою! 2014»

12 квітня 2014 року відбулась 
четверта всеукраїнська акція з 
прибирання парків, скверів, пля-
жів та інших місць відпочинку – 
«Зробимо Україну чистою–2014» 
(ЗУЧ–2014)! 

За минулі роки було залучено 
до прибирання більше 200 000 
учасників у 400 населених пунктах 
по всій Україні!

ЗУЧ–2014 – громадська іні-
ціатива. Її мета – покращити 
якість життя простими діями. Ми 
не схвалюємо вчинки тих, хто смі-
тить у парках та на вулицях, але на 
цьому не зупиняємось. Ми готові 
власноруч зробити нашу країну 
чистішою, і вже довели це!

Організація не підтримує жод-
ної політичної партії. Діє в рамках 
міжнародного соціального проек-
ту «Let’s Do It!», який спрямова-
ний на те, щоб очистити від сміття 
нашу спільну домівку – Планету. 
До цієї чудової ініціативи вже до-
лучилося понад 90 країн світу.

19 млн євро від ЄС на 
контроль кордону 

та екологію

11 квітня Європейська Комісія 
здійснила три платежі на користь 
уряду України в рамках програм 
Секторальної бюджетної підтрим-
ки на загальну суму 19,075 млн 
євро.

З них 14,775 млн євро буде 
спрямовано на покращення управ-
ління державним кордоном, а 4,3 
млн євро – на покращення управ-
ління у сфері охорони довкілля.

Зазначені платежі ЄС здійснює 
за результатами, досягнутими 
Україною в реалізації відповід-
них державних стратегій, згідно 
з оцінкою Європейської Комісії у 
відповідності до умов, заздалегідь 
узгоджених ЄС та урядом України 
в рамках Угоди про фінансування, 
підписаної в 2011 році.

Як зазначається в повідомлен-
ні, оцінка Єврокомісії засвідчила, 
що в реалізації програми Секто-
ральної бюджетної підтримки в 
екологічній сфері Україна вико-
нала п’ять умов (індикаторів ходу 
виконання програми) із дев’яти. 
Серед них: розробка регіональ-
них програм захисту довкілля або 
спрощення екологічної дозвільної 
системи. Деякі індикатори, зокре-
ма модернізація інфраструктури 
управління відходами, або стабілі-
зація ситуації із викидами забруд-
нюючих речовин та парникових 
газів, не було виконано в обсягах, 
узгоджених у рамках Угоди. Таким 
чином було здійснено виплату 4,3 
із загалом передбачених 10 млн 
євро.

ДОБРА СПРАВА

БЮДЖЕТНА ПІДТРИМКА

ОБГОВОРЕННЯ ЕКОНОМІКА

Пожежами можна управляти

Через анексію Криму 
втрачено 127 млрд грн

Міністерство екології та природ-
них ресурсів України оцінило рин-
кову вартість втраченої для Украї-
ни матеріально-сировинної бази в 
Автономній Республіці Крим у 126 
800 000 000 грн. Про це повідомив 
на брифінгу в Кабінеті Міністрів мі-
ністр екології та природних ресурсів 
України Андрій Мохник.

«Питання окупації Росією Кри-
му не тільки політичне. Воно набу-
ває нового змісту – це захоплення 
рентабельних підприємств і пер-
спективних родовищ», – сказав 
міністр.

Андрій Мохник зазначив, що 
відшкодовувати втрати згідно з 
оціночною вартістю, ймовірно, 
доведеться за допомогою звер-
нень до міжнародних судів. «Як ми 
будемо повертати кошти? Через 
міжнародні суди. Мін’юсту вже 
дано доручення підготувати позо-
ви», – наголосив міністр.

Як повідомляв УНІАН, після 
анексії Криму в кінці березня 2014 
р. самопроголошена влада ого-
лосила про націоналізацію укра-
їнських державних підприємств, 
що розташовані на території пів-
острова, і їх перехід у російську 
власність. Юридичний статус на-
ціоналізованих підприємств зали-
шається невизначеним, оскільки 
ні українська влада, ні міжнародна 
спільнота не визнали відділення 
Криму. За словами в.о. Президен-
та України, Голови Верховної Ради 
Олександра Турчинова, найближ-
чим часом Україна матиме юридич-
ну позицію по компенсації Росією 
збитку від окупації Криму.

8 квітня відбулася робоча зустріч 
Голови Державного агентства 
лісових ресурсів України Вале-

рія Чернякова з директором Центру 
Глобального моніторингу пожеж, ко-
ординатором з проблеми лісових по-
жеж Міжнародної стратегії ООН зі 
зниження катастроф Йоханом Георгом 
Голдаммером. 

На зустрічі також були присутні 
директор Навчально-наукового інсти-
туту лісового і садово-паркового гос-
подарства Національного університету 
біоресурсів і природокористування 
України проф. Петро Лакида, дирек-
тор Боярської лісової дослідної станції 
НУБіП Анатолій Карпук та директор 
Регіонального Східноєвропейського 

Центру моніторингу пожеж проф. Сер-
гій Зібцев.

Головною метою зустрічі та темою 
розмови стало обговорення перспек-
тив міжнародної співпраці у галузі 
управління природними пожежами. 

Йохан Голдаммер повідомив, що 
Центр Глобального моніторингу пожеж 
був створений у Німеччині в 1998 році і 
його головне завдання – це співпраця 
з профільними агенціями ООН і обмін 
досвідом та основними напрацюван-
нями із запобігання лісовим пожежам. 

«Минулого року Рада Європи надала 
фінансову підтримку, за допомогою 
якої на базі Національного університе-
ту біоресурсів і природокористування 
України було відкрито Регіональний 
Східноєвропейський Центр моніто-
рингу пожеж. Необхідність створення 
такого центру зумовлена тим, що в ре-
зультаті виникнення пожеж негативні 
вуглецеві емісії доходять навіть до те-
риторії Антарктиди», – повідомив Йо-
хан Голдаммер. Окреслюючи можливі 
напрямки співпраці, Йохан Голдаммер 

запропонував Держлісагентству спіль-
но з Регіональним Східноєвропейським 
Центром моніторингу пожеж стати іні-
ціаторами організації круглого столу з 
профільними відомствами, а це Міна-
грополітики, Державна служба України 
з надзвичайних ситуацій, профільні еко-
логічні та наукові установи, завданням 
якого є удосконалення законодавчої 
бази у протидії виникненню лісових по-
жеж та залучення сучасних технологій 
в розвиток охорони лісів від пожеж в 
Україні.

Голова 
Держлісагентства 
України Валерій 

Черняков зустрівся 
з директором 

Центру Глобального 
моніторингу пожеж 

(GFMC) професором 
Йоханом Георгом 

Голдаммером

Олег ЛИСТОПАД 

С
півробітники центрального апа-
рату Державного агентства лісо-
вих ресурсів України та лісівни-

ки-практики, представники експертного 
співтовариства, некомерційних органі-
зацій та журналісти 16 квітня за круглим 
столом у київському представництві 
Світового банку обговорили тему зако-
нодавчого регулювання рубок в Україні. 
Цей захід проходив у рамках програми 
«Правозастосування та управління у лі-
совому секторі країн Східного регіону дії 
європейського інструменту сусідства та 
партнерства-2» (ФЛЕГ-2). 

З доповіддю «Рубки лісу в Украї-
ні: практика, теорія, проблеми» ви-
ступив експерт Програми Михайло 
Попков. Він повідомив, що розробка 
заявленої теми була розпочата ще в 
ході першого етапу Програми ФЛЕГ. 
Це дослідження виявило ряд проблем 
у сфері законодавчого регулювання 
рубок і показало, що необхідно роз-
робити нові правила рубок, нові за-
конодавчі акти.

Правила рубок в Україні істотно 
відрізняються від відповідних регу-
ляторних актів європейських країн. 
Серед особливостей та відмінностей 
українського законодавства у сфері 
регулювання рубок від європейського 
М. Попков, зокрема, відзначив такі:

 Рубки головного користування 
віднесені до спеціального викорис-
тання;

 Усі інші види рубок лісокористу-
ванням не вважаються, що суперечить 
здоровому глузду, оскільки в ході їх 
проведення в Україні заготовлюється 
більше половини загального обсягу 
деревини;

 Лісовий кодекс не містить пра-
вил, які регулюють головне користу-
вання, рубки догляду, санітарні та інші 
рубки, замінюючи їх численними від-
сильними нормами;

 Повного набору нормативів, що 
регулюють рубки, досі не існує;

 Число і обсяг законодавства, що 
регулює рубки, постійно зростає;

 Різні нормативно-правові акти 
по-різному регламентують вимоги з 
проведення одного і того ж заходу;

 Законодавство, що регулює руб-
ки, розміщено в десятку різних до-
кументів, що значно ускладнює його 
практичне використання.

На думку доповідача, всі наведені 
аргументи підводять до одного рішен-
ня: законодавство, що регулює рубки, 
треба міняти, причому не косметич-
но, а кардинально, й чим скоріше, тим 
краще. 

Віталій Атаманчук, заступник голо-
ви Держлісагентства України:

– В умовах децентралізації еконо-
мічна функція лісів буде відігравати 
суттєву роль у лісових регіонах країни. 
Позиція Держлісагентства: нам потрі-
бен баланс функцій лісів, але ні в яко-
му разі не на шкоду економіці. 

Система рубок, що діє в Україні, 
сформована Лісовим кодексом 2006 
року та підзаконними актами, біль-
шість яких прийнята у 2007 році. Сьо-
годні ми бачимо, що до ЛК прийнято 
багато поправок щодо розподілу по-
вноважень між державними органами. 

Треба визначитись, чи вносити 
окремі поправки до цих документів, чи 
підготувати загальний документ, який 
би регулював рубки загалом. 

Юрій Марчук, Національний ко-
ординатор програми ФЛЕГ-2 (ЄІСП/
Схід), перший заступник голови Держ-
сільгоспінспекції:

– Майбутня передача повноважень 
на місця викличе і нові підходи до ви-
користання місцевих, зокрема, лісових 
ресурсів. Тому створення загальнона-
ціональних правил, правил для усіх, 
зараз є дуже важливим. 

Ліс на собі не повинен відчувати 
політичні «ривки»: у цьому році не-
дорубали, у тому – перерубали. Це ж 
впливає на біологію, на життя лісу. Ми 
бачимо і достатню кількість сухостою, 
і, якщо подивитися матеріали лісовпо-
рядкування, старіння лісів чи навпаки, 
зниження повноти через надмірні сані-
тарні та вибіркові рубки. Тому, питання 
правил рубок є дуже важливим.

Відбулося емоційне, але в той же 
час професійне обговорення теми, що 
показало живий інтерес аудиторії до 
проблеми і її важливість для лісового 
сектору та охорони природи.

Матеріали круглого столу послу-
жать для підготовки рекомендацій для 
державних органів та законодавців, 
допоможуть вибудувати якіснішу і чіт-
кішу систему в цьому напрямку роботи 
лісового сектору.

Як грамотно проводити
рубки лісу
Круглий стіл фахівців 

і громадськості
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