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Ó Æåíåâ³ (Øâåéöàð³ÿ) â³äáóëàñÿ öåðåìîí³ÿ íàãîðîäæåííÿ "Çåëå-
íîþ Ç³ðêîþ" (GREEN STAR AWARD) – ïðåñòèæíîþ íàãîðîäîþ ÎÎÍ ³
Ì³æíàðîäíîãî Çåëåíîãî Õðåñòà (íåóðÿäîâî¿ îðãàí³çàö³¿, çàñíîâàíî¿
Ìèõàéëîì Ãîðáà÷îâèì), ÿêîþ â³äçíà÷àþòü îñîáèñòîñòåé ³ îð-
ãàí³çàö³¿, ùî çðîáèëè çíà÷íèé âíåñîê ó ïîïåðåäæåííÿ, ðåàãóâàííÿ ³
ë³êâ³äàö³þ íàñë³äê³â íàäçâè÷àéíèõ åêîëîã³÷íèõ ñèòóàö³é íà ïëà-
íåò³. Ñåðåä òèõ, õòî ¿¿ îòðèìàâ, – ³ äîöåíò êàôåäðè ë³ñ³âíèöòâà
Ñ.Â. Ç³áöåâ, ÿêèé î÷îëþº Ðåã³îíàëüíèé Ñõ³äíîºâðîïåéñüêèé öåíòð
ìîí³òîðèíãó ïîæåæ.

Ó Íàö³îíàëüíîìó óí³âåðñè-
òåò³ á³îðåñóðñ³â ³ ïðèðîäîêîðè-
ñòóâàííÿ Óêðà¿íè ðîçïî÷àâñÿ
íîâèé íàâ÷àëüíèé ð³ê, ³ ñòàðò
éîìó äàëè òðàäèö³éíå ñâÿòî
"Äåíü çíàíü" òà óðî÷èñòà ïî-
ñâÿòà â ïåðøîêóðñíèêè.

Â³òàííÿ…
Ìàéæå 10 òèñÿ÷ ìîëîäèõ ëþäåé

âëèëèñÿ öüîãîð³÷ äî ëàâ ñòóäåíòñòâà
íàøîãî óí³âåðñèòåòó – îäíîãî ç
íàéá³ëüøèõ íà ñõ³äíîºâðîïåéñüêèõ
òåðåíàõ, ÿêèé ö³º¿ îñåí³ â³äçíà÷àòè-
ìå ñâîº 115-ð³÷÷ÿ. Çà òðàäèö³ºþ, äî
íèõ ³ ãîñòåé ñâÿòà, ÿê³ ç³áðàëèñÿ íà
óðî÷èñòó öåðåìîí³þ ³íàâãóðàö³¿
ïåðøîêóðñíèê³â, çâåðíóâñÿ ðåêòîð
óí³âåðñèòåòó àêàäåì³ê Ä.Î.Ìåëüíè-
÷óê. Â³í îçâó÷èâ ïðèâ³òàííÿ Ïðåçè-
äåíòà Óêðà¿íè Â.Ô. ßíóêîâè÷à, ãîëî-
âè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè Â.Â. Ðè-
áàêà òà ïðåì'ºð-ì³í³ñòðà Óêðà¿íè
Ì.ß. Àçàðîâà äî âñ³õ ïåðøîêóðñ-
íèê³â êðà¿íè.

Матеріал читайте на стор. 2.

Çâåðòàþ÷èñü äî íîâîãî ñòó-
äåíòñüêîãî ïîïîâíåííÿ, î÷³ëüíèê
óí³âåðñèòåòó çàçíà÷èâ: ìîëîäü, ÿêà
îáðàëà ì³ñöåì íàâ÷àííÿ ÍÓÁ³Ï Óê-
ðà¿íè, íå ïîìèëèëàñÿ, àäæå â³í çàé-
ìàº ã³äíå ì³ñöå ñåðåä âèø³â ñâ³òó â
ñôåð³ àãðàðíèõ ³ ïðèðîäîîõîðîí-
íèõ íàóê òà íàóê ïðî æèòòÿ ³ ðîçâè-
òîê ñóñï³ëüñòâà. Óí³âåðñèòåò ìàº
ñóòòºâ³ äîñÿãíåííÿ ó äîñë³äíèöüê³é,
íàâ÷àëüí³é òà ³ííîâàö³éí³é ä³ÿëü-
íîñò³, çà ùî ³ óäîñòîºíèé ñòàòóñó àâ-
òîíîìíîãî (ñàìîâðÿäíîãî) ³
äîñë³äíèöüêîãî âèùîãî íàâ÷àëüíî-
ãî çàêëàäó â ÷èñë³ 12 ³íøèõ êðàùèõ
óí³âåðñèòåò³â íàøî¿ äåðæàâè, à çà-
ðàç àêòèâíî ïðàöþº íàä çàâåðøåí-
íÿì ñâîº¿ àêðåäèòàö³¿ çà îñâ³òí³ìè
ñòàíäàðòàìè ÑØÀ.

Îñîáëèâîþ ïðèºìí³ñòþ ñâÿòà
ñòàëî â³òàííÿ ïîñëà ç îñîáëèâèõ äî-
ðó÷åíü óðÿäó Óêðà¿íè Þ.Ì. Äîðî-
øåíêà, ÿêèé çà÷èòàâ â³òàëüíó òåëå-
ãðàìó â³öå-ïðåì'ºð ì³í³ñòðà Óêðà¿íè
Ê.². Ãðèùåíêà, äå éøëîñÿ ïðî âàæ-
ëèâ³ñòü ÿê³ñíî¿ îñâ³òè äëÿ ïîâíî¿ ñà-
ìîðåàë³çàö³¿ òà óñï³øíî¿ êàð'ºðè
ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â ³ ¿õ âàæëèâ³ñòü
äëÿ ðîçâèòêó íàøî¿ äåðæàâè.

Íà àäðåñó óí³âåðñèòåòó íàä³é-
øëè òàêîæ ïðèâ³òàííÿ â³ä ì³í³ñòðà
àãðàðíî¿ ïîë³òèêè òà ïðîäîâîëüñòâà
Óêðà¿íè Ì.Â. Ïðèñÿæíþêà, ãîëîâè
Êè¿âñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ À.É. Ïðèñÿæíþêà, ãî-
ëîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè ÀÐ Êðèì Â.À.
Êîíñòàíòèíîâà, ãîëîâè Äåðæâîäà-
ãåíñòâà Óêðà¿íè Â.À. Ñòàøóêà, ãîëî-
âè ïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óê-
ðà¿íè Â.Î. Êðàâ÷óêà, ãîëîâè Äåðæàâ-
íî¿ ñëóæáè åêñïîðòíîãî êîíòðîëþ
Óêðà¿íè Â.À. Äåìüîõ³íà òà ³íøèõ.

Ç â³òàëüíèì ñëîâîì äî ìîëîä³
çâåðíóëèñÿ òàêîæ çíàìåíèòèé

õë³áîðîá, âèïóñêíèê óí³âåðñèòåòó –
Ãåðîé Óêðà¿íè ³ Ãåðîé Ñîö³àë³ñòè÷-
íî¿ ïðàö³ ÑÐÑÐ, ãåíåðàëüíèé äèðåê-
òîð ÀÔ "Àâàíãàðä-À" Î.Ã. Áîðîâèê,
äèðåêòîð Íàóêîâîãî öåíòðó åêî-
ìîí³òîðèíãó òà á³îð³çíîìàí³òòÿ ìå-
ãàïîë³ñó ÍÀÍ Óêðà¿íè àêàäåì³ê Â.Ã.
Ðàä÷åíêî, äèðåêòîð ²íñòèòóòó
ì³êðîá³îëîã³¿ ³ â³ðóñîëîã³¿ ³ì. Ä.Ê. Çà-
áîëîòíîãî àêàäåì³ê Â.Ñ. Ï³äãîðñü-
êèé, ãîëîâà Òåò³¿âñüêî¿ ðàéäåð-
æàäì³í³ñòðàö³¿, ãåíåðàëüíèé äèðåê-
òîð ÒÎÂ "Òàê-Àãðî" Ð.Ò. Ãîëóá òà ³íø³
ïîâàæí³ ãîñò³.

À ïîò³ì áóëè âðó÷åííÿ àòðèáóò³â
ñâÿòà – ñèìâîë³÷íèõ êëþ÷à äî çíàíü
³ çàë³êîâî¿ êíèæêè, ³íàâãóðàö³ÿ,
ïðåêðàñíà, ÿê ³ çàâæäè, êîíöåðòíà
ïðîãðàìà ³ , ÿê àïîôåîç, ñòóäåíòñüêà
êëÿòâà ïåðøîêóðñíèê³â, – òå, ùî
çàïàì'ÿòàºòüñÿ íàçàâæäè...

… ³ â³íøóâàííÿ
Âæå áàãàòî ðîê³â ñàìå ïåðøîâå-

ðåñíåâîãî äíÿ ³íîçåìíèì êîëåãàì
âðó÷àþòü äèïëîìè ïî÷åñíèõ ïðî-
ôåñîð³â ³ ïî÷åñíèõ äîêòîð³â ÍÓÁ³Ï
Óêðà¿íè – ÿê çíàê âäÿ÷íîñò³ òà ïîâà-
ãè äî ëþäåé, ÿê³ áàãàòî çðîáèëè äëÿ
ðîçáóäîâè òà ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó
íàøîãî âèøó. Öüîãîð³÷ ðåãàë³¿ òà
äèïëîì ïî÷åñíîãî äîêòîðà âðó÷åí³
äèðåêòîðó Ãëîáàëüíîãî öåíòðó
ìîí³òîðèíãó ïîæåæ ïðè ÎÎÍ ïðî-
ôåñîðó Éîõàíó Ãîëäàììåðó. Ïî÷å-
ñíèìè ïðîôåñîðàìè óí³âåðñèòåòó
ñòàëè ïðîôåñîð êàôåäðè ìîðôî-
ëîã³÷íèõ íàóê Âàðøàâñüêîãî óí³âåð-
ñèòåòó íàóê ïðî æèòòÿ Ïàâåë
Ñòàí³ñëàâ Ñèñà ³ äèðåêòîð ëàáîðà-
òîð³¿ ïòàõ³âíèöòâà ×åíüäæÿíñüêî¿
àêàäåì³¿ àãðàðíèõ íàóê ïðîôåñîð
Ë³æè Ëó (Êèòàé).

"Зелену Зірку" ООН вручено
українцеві

Вчитель Осінь запрошує до навчання…

11  ВВЕЕРРЕЕССННЯЯ ЗЗННААЙЙ  ННААШШИИХХ!!

Äåðåâ'ÿíó ÿïîíñüêó ëÿëüêó – ñèìâîë â³äðîäæåííÿ
ïðîâ³íö³¿ Ôóêóñ³ìà – íåùîäàâíî ïðèâåçëà äî Êèºâà  äå-
ëåãàö³ÿ öüîãî ðåã³îíó ßïîí³¿. Ïîäàðóíîê öåé ñèì-
âîë³÷íèé: ñàìå óêðà¿íñüê³ ðàä³îëîãè ç Óêðà¿íñüêîãî íà-
óêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿
ðàä³îëîã³¿ ÍÓÁ³Ï Óêðà¿íè çðîáèëè äóæå áàãàòî äëÿ
â³äíîâëåííÿ ãîñïîäàðñòâà, çîêðåìà àãðàðíîãî ñåêòîðó
ïðîâ³íö³¿.

Âèÿâëÿºòüñÿ, íå ò³ëüêè óêðà¿íö³, àëå é çàêîíîñëóõíÿí³
ÿïîíö³ íå äîâ³ðÿþòü îô³ö³éí³é ³íôîðìàö³¿ ³ ãîòîâ³ çâåðòàòèñÿ
ïî äîïîìîãó òà êîíñóëüòàö³¿ äî ïðîâ³äíèõ çàêîðäîííèõ
ñïåö³àë³ñò³â-ðàä³îëîã³â.

– Ïðè òîìó, ùî óðÿä ßïîí³¿ ðîáèòü óñå ìèñëèìå äëÿ
ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â àâàð³¿ íà ÀÅÑ Ôóêóñ³ìà 1, çîêðåìà, âæå
ñòâîðåíèé ³ óñï³øíî ïðàöþº âëàñíèé ³íñòèòóò ñ³ëüñüêîãîñïî-
äàðñüêî¿ ðàä³îëîã³¿, ÿïîíö³ ïîáîþþòüñÿ êóïóâàòè ïðîäóêö³þ,
âèãîòîâëåíó àãðàð³ÿìè ö³º¿ ïðîâ³íö³¿, – ãîâîðèòü äèðåêòîð

ÓêðÍÄ²ÑÃÐ Â.Î. Êàøïàðîâ. – Ùîá âèâ÷èòè óêðà¿íñüêèé äîñâ³ä êîíòðîëþ
ðàä³îëîã³÷íî¿ áåçïåêè ³ ðîçðîáëåí³ íàøèìè â÷åíèìè êîíòðçàõîäè ç îäåð-
æàííÿ ÷èñòî¿ â³ä ðàä³îíóêë³ä³â ïðîäóêö³¿, ïåðåêîíàòè ïðîñòèõ ÿïîíö³â â
åôåêòèâíîñò³ ïðîâåäåíèõ çàõîä³â ³ â³äíîâèòè êðåäèò äîâ³ðè, ó Êè¿â ³ ïðèáó-
ëà äåëåãàö³ÿ ç Ôóêóñ³ìè. Äî ¿¿ ñêëàäó ââ³éøëè ÿê àäì³í³ñòðàòèâíèé ïåðñîíàë
ìåð³¿, òàê ³ æèòåë³ ì³ñòà – äîìîãîñïîäàðêè, ó÷èòåë³, ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³
ðîá³òíèêè. ¯õ ö³êàâèëî âñå – ÷è ñïîæèâàþòü óêðà¿íö³ ñ³ëüãîñïïðîäóêö³þ
íàö³îíàëüíîãî âèðîáíèöòâà, áîðîòüáà ³ç çàáðóäíåííÿì ´ðóíòó ðàä³îíóêë³äà-
ìè, ÷è ïåðåâ³ðÿºòüñÿ íàÿâí³ñòü âì³ñòó ñòðîíö³þ ³ ïëóòîí³þ, ðàä³îëîã³÷íà
÷èñòîòà ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ òà
áàãàòî ³íøîãî.

Äî ðå÷³, ÿïîíñüêà ñòîðîíà
ï³ñëÿ àâàð³¿ íà ÀÅÑ Ôóêóñ³ìà 1
âïåðøå â ³ñòîð³¿ äâîñòîðîíí³õ
â³äíîñèí ì³æ ßïîí³ºþ ³ Óêðà¿íîþ
³í³ö³þâàëà ðîçðîáêó äîêóìåíò³â
ïðî ñï³âðîá³òíèöòâî â ãàëóç³
ðàä³îëîã³¿. À â îñíîâó öüîãî ð³øåí-
íÿ ë³ã âåëè÷åçíèé ÷îðíîáèëüñüêèé
äîñâ³ä, íàêîïè÷åíèé ó÷åíèìè
ÓêðÍÄ²ÑÃÐ ÍÓÁ³Ï Óêðà¿íè â õîä³
ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â àâàð³¿ íà ×îðíî-
áèëüñüê³é ÀÅÑ.

Í.×åõëîâà

Символ відродження провінції
Фукусіма
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11  ВВЕЕРРЕЕССННЯЯ

Вчитель Осінь запрошує
до навчання…

Закінчення. Поч. на стор. 1

ЗЗННААЙЙ  ННААШШИИХХ!!

– GREEN STAR AWARD ìè â³äçíà-
÷àºìî âèäàòíèõ îñîáèñòîñòåé, ÿê³
ïåðåáóâàþòü íà ïåðåäí³é ë³í³¿ ïîïå-
ðåäæåííÿ, ãîòîâíîñò³ ³ ðåàãóâàííÿ íà
íàäçâè÷àéí³ åêîëîã³÷í³ ñèòóàö³¿, áî-
ðîòüáè ç íåáåçïå÷íèì äëÿ æèòòÿ çà-
áðóäíåííÿì íàâêîëèøíüîãî ñåðåäî-
âèùà òà ³íøèìè íåáåçïåêàìè, äîïî-
ìàãàþòü íàñåëåííþ ï³ñëÿ ìàñøòàá-
íèõ ë³ñîâèõ ïîæåæ àáî ðóéí³âíèõ
öóíàì³, – çàçíà÷èëà íà ñâÿòêóâàíí³
çàñòóïíèê ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ
ÎÎÍ ç ãóìàí³òàðíèõ ïèòàíü ³ êîîð-
äèíàòîð íàäçâè÷àéíî¿ äîïîìîãè Âà-
ëåð³ Àìîñ. – Öèì ìè âèñëîâëþºìî
îñîáëèâó ïîäÿêó òèì, õòî ùîäíÿ âè-
êîíóº ñâîþ ðîáîòó " çà ëàøòóíêàìè",
ùîá ïîïåðåäèòè ìîæëèâ³ íàäçâè-
÷àéí³ ñèòóàö³¿ àáî äîïîìîãòè ëþäÿì
â÷àñíî ï³äãîòóâàòèñÿ äî íèõ.

Íàãîðîäæåííÿ 2013 ðîêó âèÿâè-
ëîñÿ íàéá³ëüø ïîêàçîâèì: áóëî
ïðåäñòàâëåíî á³ëüøå 30 íîì³íàö³é.
Òàê, "Çåëåíî¿ Ç³ðêè" âèçíàí³ ã³äíèìè
Òîâàðèñòâî ×åðâîíîãî Õðåñòà Êåí³¿,
Âñåñâ³òí³é ôîíä äèêî¿ ïðèðîäè,
Àìåðèêàíñüêèé ×åðâîíèé Õðåñò òà
³íø³ îðãàí³çàö³¿. Öå ñâ³ä÷èòü, íà-
ñê³ëüêè ñåðéîçíî â óñüîìó ñâ³ò³
ñïðèéìàþòü çàãðîçó íàäçâè÷àéíèõ
åêîëîã³÷íèõ ñèòóàö³é, ñïðîâîêîâà-
íèõ æèòòºä³ÿëüí³ñòþ ëþäèíè.

Ñåðåä òèõ, êîìó çíàíèé äî-
ñë³äíèê îêåàí³â Æàí Ì³øåëü Êóñòî
âðó÷àâ "Çåëåíó Ç³ðêó", áóâ ³ óêðà¿íåöü
– íàø Ñ.Â. Ç³áöåâ. Öÿ íàãîðîäà ïðè-
ñóäæåíà éîìó çà áàãàòîð³÷í³ çóñèëëÿ,
ñïðÿìîâàí³ íà ï³äâèùåííÿ ãîòîâ-
íîñò³ ãàñ³ííÿ êàòàñòðîô³÷íèõ ïîæåæ
â Óêðà¿í³, ó ïåðøó ÷åðãó, ó çîí³ â³ä÷ó-
æåííÿ ×îðíîáèëüñüêî¿ ÀÅÑ.

– Áóëî äóæå ïðèºìíî âèÿâèòèñÿ â
îäí³é êîìïàí³¿ ç ä³éñíî ìóæí³ìè
ëþäüìè – ìåðîì ÿïîíñüêîãî ì³ñòå÷-
êà Êàöóðàéî Ìàöàø³äî Ìàöóìîòî,
ÿêèé îðãàí³çîâóâàâ åâàêóàö³þ íàñå-
ëåííÿ ï³ñëÿ ÿäåðíî¿ êàòàñòðîôè íà
ÀÅÑ "Ôóêóñ³ìà 1", ðÿòóâàëüíèêàìè ç
Íüþ-Éîðêà, êîòð³ êåðóâàëè ë³êâ³-
äàö³ºþ íàñë³äê³â óðàãàíó Ñåíä³, òà
³íøèìè, – ãîâîðèòü Ñåðã³é Â³êòîðî-
âè÷. – Àëå é ìè íå ëèêîì øèò³, õî÷à

íàøó ðîáîòó ñòîðîííüîìó îêó íå äó-
æå ³ âèäíî. Ìè – öå ùå é Í³êîëà Í³êî-
ëîâ ç Ìàêåäîí³¿, ³ Ñóíäàðè Ïðàñàä
Øàðìó ç Íåïàëó (íà ôîòî, äðóãèé
ñïðàâà – Ñ. Â. Ç³áöåâ. – Ðåä.), ÿê³ çàé-
ìàþòüñÿ ñï³ëüíîþ ïðîáëåìàòèêîþ –
çàáåçïå÷åííÿì ïîæåæíî¿ áåçïåêè
ë³ñ³â ó ªâðîàç³àòñüêîìó ðåã³îí³, çà ùî
³ â³äçíà÷åí³ â îäí³é "çâ'ÿçö³" íàãîðî-
äîþ ÎÎÍ. Óÿâ³òü, ùî áóäå, ÿêùî, íå
äàé Áîæå, çàãîðÿòüñÿ ë³ñè â çîí³ â³ä÷ó-
æåííÿ! Íå õî÷åòüñÿ é äóìàòè ïðî
íàñë³äêè òàêî¿ ã³ïîòåòè÷íî¿ ïîæåæ³.

Äîñë³äæåííÿ öüîãî ïèòàííÿ ìè
ðîçïî÷àëè ùå ó 90-õ ðîêàõ ñï³ëüíî
ç çàñòóïíèêîì äèðåêòîðà Êè¿âñüêî¿
ë³ñîâî¿ äîñë³äíî¿ ñòàíö³¿ Ì.Ï. Ñàâó-
ùèêîì, ñòàðøèì íàóêîâèì ñï³âðî-
á³òíèêîì ×îðíîáèëüñüêîãî íàóêî-
âî-òåõí³÷íîãî öåíòðó Ì.Ä. Êó÷ìîþ
òà êåð³âíèêîì ²íôîðìàö³éíîãî öåí-
òðó ë³ñîóïðàâë³ííÿ Ì.Þ. Ïîïêîâèì,
– ïðîäîâæóº â³í. – Ïðîòÿãîì 2000-õ
ðîê³â ö³ äîñë³äæåííÿ ïðîâîäèëèñü ó
íàâ÷àëüíî-íàóêîâîìó ³íñòèòóò³ ë³ñî-
âîãî ³ ñàäîâî-ïàðêîâîãî ãîñïîäàðñò-
âà Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó á³î-
ðåñóðñ³â ³ ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ Óê-
ðà¿íè ç âðàõóâàííÿì äîñâ³äó â÷åíèõ-
ðàä³ëîã³â Óêðà¿íñüêîãî ÍÄ² ñ³ëüñüêî-
ãîñïîäàðñüêî¿ ðàä³îëîã³¿.

Ï³çí³øå, çà ñïðèÿííÿ Ñ³ìåéíîãî
ôîíäó ×îï³âñüêîãî (ÑØÀ), äî ö³º¿
ðîáîòè äîëó÷èëàñÿ ãðóïà ïðîâ³äíèõ
íàóêîâö³â ôàêóëüòåòó ë³ñ³âíèöòâà òà
åêîëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü ªëüñüêîãî
óí³âåðñèòåòó ï³ä êåð³âíèöòâîì ïðî-
ôåñîðà ×àäâ³êà Ä³àðèíãà Îë³âåðà.
Ïî÷èíàþ÷è ç 2005 ðîêó, äî
âèð³øåííÿ ö³º¿ ãîñòðî¿ ïðîáëåìè
ï³äêëþ÷èëèñü ³ ôàõ³âö³ Ë³ñîâî¿
ñëóæáè ÑØÀ òà Ãëîáàëüíî¿ ìåðåæ³
öåíòð³â ïðèðîäíèõ ïîæåæ. Â ªâðî-
ïåéñüêîìó Ñîþç³ òà ì³æíàðîäíèõ
îðãàí³çàö³ÿõ öþ ðîáîòó ï³äòðèìóº
Öåíòð ãëîáàëüíîãî ìîí³òîðèíãó
ë³ñîâèõ ïîæåæ, ÿêèé ìàº ìàíäàò
ÎÎÍ íà êîîðäèíàö³þ çàõîä³â ó ãà-
ëóç³ îõîðîíè ë³ñ³â â³ä ïîæåæ ó ñâ³ò³.

Â ðàìêàõ ñï³ëüíîãî ïðîåêòó íà
áàç³ ÍÓÁ³Ï Óêðà¿íè áóëî ïðîâåäåíî
òðè ì³æíàðîäí³ íàóêîâî-ïðàêòè÷í³

êîíôåðåíö³¿ çà ó÷àñòþ ïðåäñòàâ-
íèê³â ÌÍÑ, Ì³íàãðîïîë³òèêè, Ì³íå-
êîëîã³¿, ÌÎÍ, Äåðæë³ñàãåíñòâà Óê-
ðà¿íè òà âïëèâîâèõ ì³æíàðîäíèõ
îðãàí³çàö³é. Ó÷àñòü ªëüñüêîãî
óí³âåðñèòåòó äîçâîëèëà çàëó÷èòè äî
ï³äòðèìêè òà ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó
Ì³æíàðîäíó ñòðàòåã³þ ç³ çìåíøåííÿ
êàòàñòðîô ÎÎÍ, ªâðîïåéñüêó åêî-
íîì³÷íó êîì³ñ³þ ÎÎÍ, Ðàäó ªâðîïè,
ÎÁÑª, ïîñîëüñòâî ÑØÀ â Óêðà¿í³,
Ãëîáàëüíèé öåíòð ìîí³òîðèíãó ïî-
æåæ òà ³íø³ îðãàí³çàö³¿. 

Â Óêðà¿í³ íà íàéâèùîìó ð³âí³
áóëî ïðèéíÿòî ðÿä äîêóìåíò³â, ùî
çàáåçïå÷èëî ï³äòðèìêó Ïðåçèäåíòà,
ïðåì'ºð-ì³í³ñòðà, Âåðõîâíî¿ Ðàäè.
ßê ðåçóëüòàò, âæå çàðàç ïðàöþº äåð-
æàâíà ö³ëüîâà ñîö³àëüíà ïðîãðàìà
çàáåçïå÷åííÿ ïîæåæíî¿ áåçïåêè íà
2012-2015 ðð., ÿêà ïåðåäáà÷àº ïðî-
âåäåííÿ â ÍÓÁ³Ï Óêðà¿íè ïðèêëàä-
íèõ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü ç äàíî¿
ïðîáëåìè.

Â ðåçóëüòàò³ ïðîâåäåíèõ ãðóïîþ
ì³æíàðîäíèõ åêñïåðò³â äîñë³äæåíü
áóâ çàïðîïîíîâàíèé ïëàí ïðåâåí-
òèâíèõ çàõîä³â ùîäî çíèæåííÿ ðè-
çèêó ïîæåæ ³ ïîïåðåäæåííÿ âòîðèí-
íîãî çàáðóäíåííÿ òåðèòîð³é çà ìå-
æàìè çîíè â³ä÷óæåííÿ. Çàðàç Ì³æ-
íàðîäíèé ÷îðíîáèëüñüêèé öåíòð,
Ãëîáàëüíèé ³íñòèòóò ñòàëîãî óï-
ðàâë³ííÿ ë³ñàìè ªëüñüêîãî óí³âåð-
ñèòåòó ó ò³ñí³é ñï³âïðàö³ ç ÍÓÁ³Ï Óê-
ðà¿íè, Ì³í³ñòåðñòâîì åêîëîã³¿ òà
ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â òà Äåðæàâíèì
àãåíòñòâîì ç óïðàâë³ííÿ çîíîþ
â³ä÷óæåííÿ Óêðà¿íè çä³éñíþº ï³äãî-
òîâêó ïðîåêòó Ãëîáàëüíîãî åêî-
ëîã³÷íîãî ôîíäó Åêîëîã³÷íî¿ ïðî-
ãðàìè ÎÎÍ "Çáåðåæåííÿ, ïîêðà-
ùåííÿ òà óïðàâë³ííÿ âóãëåöåâèìè
ðåñóðñàìè òà á³îð³çíîìàí³òòÿì ç ìå-
òîþ ïåðåõîäó äî ñòàëîãî óïðàâë³ííÿ
×îðíîáèëüñüêî¿ çîíè â³ä÷óæåííÿ
øëÿõîì ñòâîðåííÿ íàóêîâî-äî-
ñë³äíîãî ïðèðîäîîõîðîííîãî öåíò-
ðó òà ïðèðîäîîõîðîííî¿ òåðèòîð³¿",
âàæëèâîþ ÷àñòèíîþ ÿêîãî º íàóêî-
âå îá´ðóíòóâàííÿ çàõîä³â ç³ çíèæåí-
íÿ ïîæåæíî¿ íåáåçïåêè ó çàáðóäíå-
íèõ ë³ñàõ. Éîãî ðåàë³çàö³ÿ çàáåçïå-
÷èòü Óêðà¿í³ ³ì³äæ äåðæàâè, ÿêà ïî-
ïåðåäæóº íàäçâè÷àéí³ ñèòóàö³¿, ùî
íåñóòü íåáåçïåêó ì³æíàðîäíîãî
ìàñøòàáó, ñòàá³ë³çóº ðàä³àö³éíó îá-
ñòàíîâêó ó çîí³ â³ä÷óæåííÿ òà íà
ïðèëåãëèõ òåðèòîð³ÿõ, äîçâîëèòü
óäîñêîíàëèòè ³ñíóþ÷³ ìåòîäè áî-
ðîòüáè ç íàäçâè÷àéíèìè ñèòó-
àö³ÿìè âñ³õ òèï³â íå ò³ëüêè ó çîí³
â³ä÷óæåííÿ, à é íà ³íøèõ ïî-
òåíö³éíî íåáåçïå÷íèõ òåðèòîð³ÿõ
êðà¿íè.

Ï.Ëàêèäà,
äèðåêòîð ÍÍ² ë³ñîâîãî 

³ ñàäîâî-ïàðêîâîãî ãîñïîäàðñòâà

"Зелену Зірку" ООН вручено українцеві

Ïî÷åñíîãî çâàííÿ "Ìåöåíàò Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó á³îðåñóðñ³â ³
ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ Óêðà¿íè" óäîñòîºíå ÒÎÂ "John Deere Óêðà¿íà". Éîãî
ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ².Â. Êóòîâèé âðó÷èâ óí³âåðñèòåòó "ñêðîìíèé" ïîäàðó-
íîê íà ÷âåðòü ì³ëüéîíà äîëàð³â – ìàëåíüê³ êëþ÷³ íà âåëèêèé ³ ïîòóæíèé
òðàêòîð, ÿêèé íåñï³øíî ³ ïðî¿õàâ äîð³æêîþ ñòàä³îíó ïåðåä ó÷àñíèêàìè ³ ãîñ-
òÿìè ñâÿòà. Ñïîä³âàºìîñÿ, ùî âæå íàéáëèæ÷èì ÷àñîì óí³âåðñèòåò ðàçîì ç òà-
êèìè â³äîìèìè êîìïàí³ÿìè, ÿê "Amaco" òà "John Deere" ðåàë³çóº ñï³ëüíó äî-
ìîâëåí³ñòü ïðî ñòâîðåííÿ íà áàç³ íàâ÷àëüíî-äîñë³äíèõ ãîñïîäàðñòâ ÍÓÁ³Ï
Óêðà¿íè íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷îãî óêðà¿íñüêî-àìåðèêàíñüêîãî Öåíòðó
íîâ³òíüî¿ òåõí³êè ³ òåõíîëîã³é ÑØÀ â ÀÏÊ.

Âèùèìè â³äçíàêàìè ÍÓÁ³Ï Óê-
ðà¿íè áóëî â³äçíà÷åíî ³ ñï³âðîá³òíèê³â
òà âèêëàäà÷³â óí³âåðñèòåòó. Çâàííÿ "Çà-
ñëóæåíèé íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèé ïðà-
ö³âíèê ÍÓÁ³Ï Óêðà¿íè" óäîñòîºí³ ïðî-
ôåñîðè Ì.Ò. Ëóò (êàôåäðà åëåêòðè÷-
íèõ ìàøèí ³ åêñïëóàòàö³¿ åëåêòðîîá-
ëàäíàííÿ), Ì.ª.Ìàêñþòà (êàôåäðà
ô³ëîñîô³¿), äîöåíòè ².Ì. Ãîðà (êàôåäðà
ãåîäåç³¿ òà êàðòîãðàô³¿),Î.Î. Êîòðå÷êî
(êàôåäðà òåõíîëîã³¿ êîíñòðóêö³éíèõ
ìàòåð³àë³â òà ìàòåð³àëîçíàâñòâà), Â.Ì.
Ìàëþãà (êàôåäðà ë³ñîâî¿ ìåë³îðàö³¿ ³
îïòèì³çàö³¿ ë³ñîàãðàðíèõ ëàíä-
øàôò³â), ².Ó. Ìàð÷óê (êàôåäðà àãðîõ³ì³¿
òà ÿêîñò³ ïðîäóêö³¿ ðîñëèííèöòâà ³ì.
Î.².Äóøå÷ê³íà), À.À. ×àëèé (êàôåäðà
åêîíîì³êè ï³äïðèºìñòâà), ñòàðøèé âè-
êëàäà÷ ª.Ì. Øóêàéëî (êàôåäðà òåõíî-
ëîã³é ïðîãðàìóâàííÿ), íàø³ êîëåãè ç
ðåã³îíàëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â –
Ë.Ô. Áàáèöüêèé (çàâ³äóâà÷ êàôåäðè ìå-

õàí³çàö³¿, åíåðãåòèêè ³ òåõí³÷íîãî ñåðâ³ñó ÏÔ "Êðèìñüêèé àãðîòåõíî-
ëîã³÷íèé óí³âåðñèòåò"), äîöåíò ².Â. Êàëèí³íà (Áåðåæàíñüêèé àãðîòåõí³÷íèé
³íñòèòóò), äèðåêòîð ²ðï³íñüêîãî åêîíîì³÷íîãî êîëåäæó Ñ.². Ìèõàéëîâ.

Äèïëîìè çàñëóæåíîãî ïåäàãîã³÷íîãî ïðàö³âíèêà âðó÷åíî Î.². Êóë³í³÷
(Áîáðîâèöüêèé êîëåäæ åêîíîì³êè òà ìåíåäæìåíòó ³ì. Î. Ìàéíîâî¿), Ì.Ä.
Îë³éíèê, ².Ï. Ñàãàéäàê (Çàë³ùèöüêèé àãðàðíèé êîëåäæ ³ì. ª.Õðàïëèâîãî), Â.².
Ïèëèïåíêî (Êðèìñüêèé àãðîïðîìèñëîâèé êîëåäæ), Ì.Ì. Ïóç³é (Áîÿðñüêèé
êîëåäæ åêîëîã³¿ ³ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â), Ë.Î. Òèìîâñüê³é (Íåì³øà¿âñüêèé àã-
ðîòåõí³÷íèé êîëåäæ).

Çàñëóæåíèìè ïðàö³âíèêàìè ÍÓÁ³Ï Óêðà¿íè ñòàëè íàø³ êîëåãè – ³íæåíåð
Ã.Î. Åã³àçàðÿí, á³áë³îãðàô Å.À. Êðàñíîáàºâà, ïðîâ³äíèé áóõãàëòåð ².Ê. Ïèâîâà-
ðåíêî, ìåòîäèñò âèùî¿ êàòåãîð³¿ Ò.². Ïëèñåíêî, ñòàðøèé ëàáîðàíò ².Ã.Ïîâî-
ëîöüêà. Öüîãî æ çâàííÿ óäîñòîºí³ Ë.Ã. Àíäðóñ³øåíà (ÍÄÏÏÇ ³ì. Ôðóíçå ÍÓÁ³Ï
Óêðà¿íè), Í.Î. Æóêàíîâà (ÏÔ “ÊÀÒÓ”), Í.Â. Êíàï (Ìóêà÷³âñüêèé àãðàðíèé êî-
ëåäæ), Ï.Î. Ìàêñàê (Àãðîíîì³÷íà äîñë³äíà ñòàíö³ÿ), Â.Â. Ìàðòèíþê (ÍÄÃ “Âå-
ëèêîñí³òèíñüêå” ³ì. Î.Â. Ìóçè÷åíêà), À.Ì. Íåìåðèøèí, Ì.Ì. Õàâ³ëü (Áîÿðñüêà
ë³ñîâà äîñë³äíà ñòàíö³ÿ), Ë.Ì. Íåññîíîâà (Êðèìñüêèé òåõí³êóì ã³äðî-
ìåë³îðàö³¿ òà ìåõàí³çàö³¿ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà), ².Ì. Ïîòîðî÷à (ÍÄÃ “Âîð-
çåëü”), Î.Á. Øóì³íñüêà (Áåðåæàíñüêèé àãðîòåõí³÷íèé ³íñòèòóò).

².Á³ëîóñÓ ðîáîò³ êîíãðåñó âçÿëè ó÷àñòü
áëèçüêî 300 äåëåãàò³â ç ï'ÿòè êîíòè-
íåíò³â – êð³ì ãîñïîäàð³â, ùå é íà-
óêîâö³ ÑØÀ, ßïîí³¿, Ôðàíö³¿, Í³ìå÷-

÷èíè, ×åõ³¿, Ñåðá³¿ òà áàãàòüîõ
³íøèõ êðà¿í. Íà ïëåíàðíèõ òà
ñåêö³éíèõ çàñ³äàííÿõ áóëè çàñëó-
õàí³ ´ðóíòîâí³ äîïîâ³ä³ òàêèõ â³äî-
ìèõ â ñâ³ò³ äîñë³äíèê³â ö³º¿ íåáåç-
ïå÷íî¿ õâîðîáè, ÿê áðèòàíö³ Äàâ³ä
Ôåðãþñîí (Óí³âåðñèòåò Îêñôîðäó),
Äæîíàòàí Âåñòë³íã (²íñòèòóò ç âèâ-
÷åííÿ ³íôåêö³éíî¿ ïàòîëîã³¿ ³
âñåñâ³òíüîãî çäîðîâ`ÿ Óí³âåðñèòåòó
Ë³âåðïóëÿ), ¿õ í³ìåöüêèé êîëåãà
Ôðàíê Ñ³áåð (²íñòèòóò Ðîáåðòà Êî-
õà) òà ³íøèõ.

ªäèíèì ïðåäñòàâíèêîì ç êðà¿í
ÑÍÄ âèÿâèëàñÿ äîöåíò êàôåäðè ïà-
ðàçèòîëîã³¿ òà òðîï³÷íî¿ âåòåðèíàð³¿
ÍÍ² âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè òà
ÿêîñò³ ³ áåçïåêè ïðîäóêö³¿ òâàðèí-
íèöòâà ÍÓÁ³Ï Óêðà¿íè Ì.Â. Ãàëàò. ¯¿
äîïîâ³äü "Ïîøèðåííÿ òîêñîïëàçìî-
çó ñåðåä ê³ç â Óêðà¿í³" àíãë³éñüêîþ
ìîâîþ îòðèìàëà ñõâàëüí³ â³äãóêè, à
ðàçîì ç íèìè – ³ äèïëîì, ùî ãàðàí-
òóº ó÷àñòü ó ïîäàëüøèõ êîíãðåñàõ.

Ä. Çàñºê³í,
äèðåêòîð ÍÄ² çäîðîâ'ÿ òâàðèí

З Британії – з дипломом
Ó Âåëèê³é Áðèòàí³¿, íà áàç³ êîëåäæó Ñâÿòî¿ Êàòåðèíè ó Îêñôîðä³,

â³äáóâñÿ Õ²² ì³æíàðîäíèé êîíãðåñ íàóêîâö³â, ÿê³ ïðàöþþòü ó ãàëóç³
ïàðàçèòîëîã³¿ íàä âèâ÷åííÿì òàêîãî íåáåçïå÷íîãî òà ñï³ëüíîãî äëÿ
ëþäèíè ³ óñ³õ âèä³â òâàðèí çàõâîðþâàííÿ, ÿê òîêñîïëàçìîç.
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Пошук 

розширений пошук 

Агентство  
Ліси України  
Структура галузі  
Лісова галузь України 
в контексті Урядових 
реформ  
Напрямки діяльності  
Нормативно-правова 
база  
Цільові програми  
Прес-служба  
Громадська 
приймальня  
Громадська рада  
Регуляторна діяльність  
Дозвільна діяльність  
Запобігання проявам 
корупції  
Конкурсні торги  
Статті за тематикою  
Доступ до публічної 
інформації  
Інтернет-приймальня  
Адміністративні 
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Прес-служба »  МІЖНАРОДНІ НОВИНИ ЛІСОВОГО СЕКТОРА  

Міжнародна відзнака організації Зелений Хрест та ООН "Зелена 
Зірка" (GREEN STAR AWARD) - в Україні

9 вересн

2 вересня 2013 року у м. Женева, Швейцарія відбулася 3-я церемонія нагородження відзнакою «Зелена Зірка» (GREEN STAR AWARD) яка була заснована 
Cross International/UNEP/OCHA групи видатних особистостей та організацій з усього світу, які безпосередньо були задіяні у попередженні або подоланні нас
надзвичайних ситуацій, починаючи від ядерної катастрофи Фукусіми, урагану Сенді, лісових пожеж та змін клімату. Нагороди вручали Жан Мішель Ку
Михайло Горбачов.   

Одна з нагород була вручена доценту кафедри лісівництва Навчально-наукового інституту лісового та садово-паркового господарства Національного універ
біоресурсів і природокористування України Зібцеву С.В. Представник України отримав нагороду за багаторічні зусилля спрямовані на привертання уваги с
спільноти, суспільства та органів влади України до проблеми зростання ризиків виникнення неконтрольованих лісових пожеж у зоні відчуження Чорнобил
АЕС, необхідності прийняття своєчасних заходів спрямованих на попередження таких пожеж та підвищення готовності до боротьби з ними. Протягом остан
років до роботи над даною проблемою були залучені провідні фахівці з вітчизняних та закордонних установ та міжнародних організацій (Київська ЛНДС, Єль
університет та університет штату Вашингтон, США, Сімейний Фонд Чопівського, США, Центр глобального моніторингу пожеж, Німеччина (GFMC), Глобальна м
центрів моніторингу природних пожеж (GWFN),  ОБСЄ, Рада Європи, Міжнародна стратегія ООН з подолання катастроф  (UNISDR) та зацікавлені міністерс
відомства України). 

Вручення представнику України GREEN STAR AWARD сприяє зміцненню позитивного іміджу України в світі як держави, яка приймає своєчасні заходи спрямов
попередження надзвичайних ситуацій, що несуть небезпеку радіаційного забруднення міжнародного масштабу та збільшення готовності до подолання 
катастроф у разі їх виникнення. 
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Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна) 
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Украинский лесовод получил международную 
награду 
07/09/2013 - 177 перегл. 

ПРЕСС РЕЛІЗ 
щодо нагородження доцента кафедри лісівництва Національного 
університету біоресурсів і природокористування України доц. Зібцева 
С.В. престижною спільною міжнародною відзнакою організації Зелений 
Хрест та ООН «Зелена зірка» 

2 вересня 2013 року у м. Женева, Швейцарія відбулася 3-я церемонія 
нагородження відзнакою«Зелена Зірка» (GREEN STAR AWARD) яка 
булазаснована GreenCrossInternational/UNEP/OCHA групи видатних 
особистостей та організацій з усього світу, які безпосередньо були задіяні у 
попередженні або подоланні наслідків надзвичайних ситуацій, починаючи від 
ядерної катастрофи Фукусіми, урагану Сенді, лісових пожеж та змін клімату. 
Нагороди вручали Жан Мішель Кусто та Михайло Горбачов. 

Одна з нагород була вручена доценту кафедри лісівництва Навчально-наукового інституту лісового 
та садово-паркового господарства Національного університету біоресурсів і природокористування 
України Зібцеву С.В. Представник України отримав нагороду за багаторічні зусилля спрямовані на 
привертання уваги світової спільноти, суспільства та органів влади України до проблеми зростання 
ризиків виникнення неконтрольованих лісових пожеж у зоні відчуження Чорнобильської АЕС, 
необхідності прийняття своєчасних заходів спрямованих на попередження таких пожеж та 
підвищення готовності до боротьби з ними. 

 

 

Протягом останніх 15 років до роботи над даною проблемою були залучені провідні фахівці з вітчизняних та 
закордонних установ та міжнародних організацій (Київська ЛДС, Єльський університет та університет штату 
Вашингтон, США, Сімейний Фонд Чопівського, США,Центр глобального моніторингу пожеж, Німеччина 
(GFMC), Глобальна мережа центрів моніторингу природних пожеж (GWFN), ОБСЄ, Рада Європи, Міжнародна 
стратегія ООН з подолання катастроф (UNISDR) та зацікавлені міністерства та відомства України). 

Вручення представнику України GREENSTARAWARDсприяєзміцненню позитивного іміджу України в світі як 
держави, яка приймає своєчасні заходи спрямовані на попередження надзвичайних ситуацій, що несуть 
небезпеку радіаційного забруднення міжнародного масштабу та збільшення готовності до подолання таких 
катастроф у разі їх виникнення. 

Более подробно о награждении и работ Сергея смотрите по ссылкам: 

http://www.gcint.org/green-star-award-winner-professor-sergiy-zibtsev#ov... 

http://www.gcint.org/press-release/green-star-awards-presented-environme... 
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Украинского ученого, 
разработавшего метод тушения 
катастрофических пожаров, 
удостоили «Зеленой Звезды» 
ООН 

В Женеве (Швейцария) состоялась церемония вручения престижной награды ООН
и Международного Зеленого Креста «Зеленая Звезда» (GREEN STAR AWARD). «Звездой» 
отмечаются личности и организации, сделавшие значительный вклад в предупреждение,
реагирование и ликвидацию последствий чрезвычайных экологических ситуаций на планете. 
В этом году ее вручение совпало с 20-летием Международного Зеленого Креста —
неправительственной организации, основанной Михаилом Горбачевым. 

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор 
чрезвычайной помощи Валери Амос заметила: «Наградой GREEN STAR AWARD 
мы отмечаем выдающихся личностей, которые находятся на передней линии предупреждения, 
готовности и реагирования на чрезвычайные экологические ситуации, борьбы с опасным для 
жизни загрязнением окружающей среды, другими опасностями и помогают населению после 
масштабных лесных пожаров или разрушительных цунами». 

Среди тех, кому известный продюсер Жан-Мишель Кусто (сын Жака-Ива Кусто) вручал 
«Зеленую Звезду», был украинец Сергей Зибцев, профессор Национального университета
биоресурсов и природопользования Украины. Эта награда присуждена ему за многолетние 
усилия, направленные на повышение готовности тушения катастрофических пожаров 
в Украине, в первую очередь, в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. 

— Было очень приятно оказаться в одной компании с действительно мужественными людьми —
мэром японского городка Кацурайо Мацашидо Мацумото, который организовывал эвакуацию 
населения после ядерной катастрофы на АЭС «Фукушима 1», спасателями из Нью-Йорка,
руководившими ликвидацией последствий урагана Сенди, и другими, — говорит Сергей 
Зибцев. — Но и мы не лыком шиты, хотя наша работа, в общем-то, не особо видна 
постороннему глазу. Мы —это еще и Никола Николов из Македонии, и Сундари Прасад Шарма
из Непала, занимающиеся одной проблематикой — обеспечением пожарной безопасности 
лесов в Евроазиатском регионе и удостоенные за это награды ООН. 
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Похожие факты  

Статистика ООН: по уровню человеческого развития Украину обскакали Россия, Беларусь и 
Казахстан 04.11.2010 

Каддафи пошел на попятную: армия прекратила все боевые действия в стране (дополнено) 
18.03.2011 

Военный конфликт в Кот-д'Ивуаре близится к концу: Гбагбо сдается 05.04.2011 

ООН обвинила российских миротворцев в изнасилованиях жителей Судана и Конго 08.12.2011 
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Погода на: 
   

ПОГОДА КИЕВ Другие города

Сейчас 
+12 °C 
По ощущению как +12 

Давление 761 мм; 
южный ветер, скорость 
3 м/с;  
влажность воздуха 72%. 
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