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ДП «Остерський військовий лісгосп» Чернігівської області вибороло «срібло» у 

конкурсі Товариства лісівників України на кращу протипожежну діяльність 

державного підприємства за 2020 рік. Втім, як зізнаються чернігівці – це «срібло» для 

них на вагу золота. Хоча лісгосп є цивільним, вони справедливо іменують себе 

«військовим». Адже поруч із угіддями лісгоспу військові полігони та частини 

навчального центру «Десна». Це накладає величезний відбиток та відповідальність на 

лісівників. Отже, який рецепт успіху та які новинки застосовують у ДП «Остерський 

військовий лісгосп» у боротьбі із вогняною стихією, нам розповів його директор, 

науковець, раціоналізатор, кандидат сільськогосподарських наук Володимир Брайко. 

 

Коли у серпні 2017 року я очолив лісгосп, ситуація була плачевною. На папері – п’ять 

лісництв, а «на ділі»… З пожежної техніки – лише автоцистерна «ЗІЛ-131», якій вже 

було 45 років, та пожежний модуль на базі «ГАЗ-66». Ще один пожежний автомобіль 

доживав віку у гаражі. Довелося розпочинати дуже швидкі реформи. Замість п’яти 

лісництв були створені три «живі» – із рівномірним розподілом площі та персоналу, – 

розповідає Володимир Брайко. – Довелося наново відбудовувати інфраструктуру. 

Наприклад, у нашому Карпилівському лісництві ми з нуля збудували службові 

приміщення, зокрема, й господарчі, оснастили протипожежним інвентарем та 

технікою. На території саме цього лісництва розташовані військові полігони, постійно 

тривають навчання, тож пожежна безпека має бути тут на найвищому рівні. 

 

Так само була рівно розподілена між цими трьома лісництвами вся техніка. У самому 

лісгоспу створили базу, звідки в разі потреби надавали транспорт та технічні засоби до 

лісництв. Саме на цій базі відновлювали автомобілі та іншу техніку. Деякі ми теж 

ставили на колеса «з нуля». 

 

Паралельно зробили ще один дуже важливий крок. Це теоретична підготовка 

персоналу з питань протидії лісовим пожежам та іншим надзвичайним ситуаціям, які 

можуть виникнути у природних умовах. Учились керівники лісництв, інженери, 
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майстри лісу, державна лісова охорона. Я теж вчився. Загалом, у лісгоспі працюють 75 

співробітників. З них 20 – саме державна лісова охорона. Є ще добровільна пожежна 

дружина, куди входять 48 працівників. Я хочу відзначити наших працівників: Романа 

Карамелю, Володимира Шишенка, Артема Шамраєва, Анатолія Жабинця. Щиро 

вдячний їм усім та пишаюсь, що працюю у такому злагодженому, дружному, міцному 

та бойовому колективі. 

 

Що саме вивчали та вивчають ваші працівники у рамках цього спецкурсу? 

 

Звісно, підготовка фахівців лісової справи обов’язково передбачає вивчення захисту 

лісу від пожеж. Але ми пішли глибше. З азів розбирали, що таке пожежа, які хімічні 

процеси і основи горіння, які природні та рукотворні речовини та матеріали найбільш 

вогненебезпечні і навпаки та чому. Навіть багато досвідчених наших працівників, 

маючи не один рік служби за плечима, дізнались про такі тонкощі вперше. Обов’язково 

вчили психологію поведінки людини в умовах надзвичайної ситуації – що можна, а що 

категорично не можна робити, як побороти розгубленість, страх, паніку. Вивчали й як 

надати долікарську допомогу постраждалим. 

 

А як ваш колектив відновлював спецтехніку для боротьби з лісовими пожежами?  

 

Які цікаві зразки техніки зараз є у підприємстві на озброєнні? – Так, я вище розповідав, 

що почав із трьох автомобілів, один із яких був несправний. Але зараз, завдяки важкій 

праці, у нас уже 14 автомобілів та тракторів, що пристосовані до гасіння лісових 

пожеж. Я щиро вдячний начальнику гаража Миколі Трояну, електрозварювальнику 

Євгену Лановцю, старшому майстру Олександру Миненку за всі ті зусилля, що вони 

доклали. 

 

Був у нас старий «ГАЗ» – асенізатор, що вже готувалися здати на металобрухт. Але 

завдяки золотим рукам наших майстрів, це зараз потужна цистерна із мотопомпою. Був 

старий причеп від «КамАЗа». Хлопці полагодили його, встановили цистерну ємністю 

11 кубів та мотопомпу. 11 кубів води – це ємність відразу трьох пожежних 

автоцистерн. Тепер цей причеп можна причепити до будь-якої важкої машини чи 

лісовоза та їхати туди, де вирує пожежа. З цистерни можна заправляти водою пожежні 

автомобілі та самостійно гасити вогонь. На командно-штабних навчаннях та в бою ці 

автомобілі та механізми спрацювали на відмінно! 

 

Старенький трелювальний трактор «ТДТ-55» віком теж більше 40 років, доживав свій 

вік на господарстві. Хлопці капітально відремонтували двигун та ходову частину, 

зробили захисні грати на кабіні, «взули» нові гусениці. Встановили спереду могутню 

міцну лопату-ковш, як на армійському важкому тягачі. Три місяці працювали над ним. 

У результаті маємо надпотужний всюдихід, що може оперативно прогорнути 

мінералізовану смугу, розчистити завали гілля або стовбурів дерев для під’їзду 

пожежних машин та й доправити екіпаж туди, куди й пожежні автомобілі не зможуть 

дістатись. Наприклад, до торф’яних боліт. Зараз ще вдосконалюємо його, хочу 

встановити й цистерну та мотопомпу. Буде ніби своєрідний пожежний танк. 

 

Є у нас ще ємності, що чіпляються на причеп до звичайних тракторів. Їхня місткість – 

4,5 куб. м води. Стільки води, зазвичай, перевозять два пожежні автомобілі. В разі біди 

майже вся наша техніка може виконувати протипожежні функції. Безпосередньо 

пожежних машин зараз дві. Одна 1985, інша 1974 року випуску. Обидві на ходу, 



повністю оснащені та укомплектовані. Вони міцні та надійні. Ми укомплектували їх 

пожежними рукавами діаметру 38 та корейськими керованими брандспойтами. Є й 

вісім мотоциклів для патрулювання лісової охорони. Пристосували й «УАЗи»-

«Фермери» для гасіння невеликих пожеж. 

 

Які ще засоби боротьби із лісовими пожежами застосовує ваш колектив? 

 

У наших угіддях є 11 пожежних водойм. Усі вони заповнені водою, туди прокладені 

шляхи для швидкого під’їзду пожежних автівок. А ще ми встановили цистерни великої 

місткості у місцях, де водойм немає. Ці цистерни завжди заповнені водою. Це наш 

недоторканий запас. У разі біди пожежники можуть там оперативно заправитись, а не 

шукати десь далекі джерела водопостачання. 

 

Є дві спостережні вежі заввишки 48 метрів. Одна – у Десні, інша у тому ж 

Карпилівському лісництві. Звідти цілодобово ведеться моніторинг. Уся інформація з 

відеокамер передається до кожного лісництва та адміністрації лісгоспу, де постійно 

чергують наші працівники. Плануємо встановити й третю вежу. Видимість із кожної 

вежі близько 15–20 кілометрів. Тож ми маємо можливість моніторити й ситуацію в 

угіддях наших колег. За азимутом можна точно визначити координати місця, де 

сталася пожежа. 

 

Є дві спостережні вежі заввишки 48 метрів. Одна – у Десні, інша у тому ж 

Карпилівському лісництві. Звідти цілодобово ведеться моніторинг. Уся інформація з 

відеокамер передається до кожного лісництва та адміністрації site:openforest.org.ua У 

кожного з наших працівників на мобільному телефоні є електронна карта угідь, є й 

датчик GPRS. Тож у разі надзвичайної ситуації ми бачимо місце, де сталася пожежа, та 

можемо оперативно скерувати туди всі сили та засоби. Є 40 радіостанцій для 

оперативного зв’язку та спеціальні «тривожні» ранці з аптечками та допоміжним 

обладнанням. У кожному лісництві є теж мотопомпи, хлопавки, шанцевий інструмент 

тощо.ісгоспу, де постійно чергують наші працівники. Плануємо встановити й третю 

вежу. Видимість із кожної вежі близько 15–20 кілометрів. Тож ми маємо можливість 

моніторити й ситуацію в угіддях наших колег. За азимутом можна точно визначити 

координати місця, де сталася пожежа. 

 

Рівень укомплектованості вашого підприємства, дійсно, вражає. Але ж це 

обійшлося вам у копійчину?  

 

За ці три роки ми витратили на протипожежне оснащення та ремонти загалом мільйон 

гривень. Усе лише за кошти нашого підприємства. Так, досить дорого та важко. Але 

збитки від навіть невеликої пожежі набагато більші та гірші, аніж ці витрати. Тут 

економити не можна. Бо на кону і надзвичайно цінний ліс, і головне – життя та 

здоров’я наших співробітників. До речі, усі вони застраховані. 

 

Ви працюєте у таких екстремальних умовах лише у теплу пору року? 

 

Ні. Фактично пожежонебезпечний період у нас триває цілий рік. Бо навіть узимку, у 

холоди без снігу, у наших соснових лісах є висока суха трава. Із нашими лісами 

межують п’ять сіл, зокрема, досить великі, а ще селище Десна, військове містечко. До 

речі, ми ж у разі біди виїжджаємо на пожежі до населених пунктів. От 1 січня 2020 

року була пожежа у селі, що територіально ближче до нас, аніж до місцевої 



рятувальної частини. Наші хлопці виїхали та загасили вогонь. А зараз додамо 

малосніжні зими, посушливі літо та осінь, висихання водойм та річок. 

 

На військовому полігоні постійно тривають навчання, зокрема, із бойовими 

стрільбами. Тому ми наготові й взимку, й влітку. За три роки мого керівництва у 

лісгоспі загасили майже 120 пожеж різного роду – лісових, торф’яних, поблизу 

населених пунктів. Багато пожеж трапилось під час військових навчань або стрільб. До 

речі, загрозу становили й снаряди, що не вибухнули. На жаль, з 2017 року вогонь таки 

знищив та пошкодив сумарно 58 гектарів лісу. Недаремно я завжди казав та кажу, що 

ми живемо та працюємо наче на діжці з порохом. 

 

Наведіть, будь-ласка, приклади пожеж, що вдалося побороти завдяки високому 

рівню підготовки і технічного оснащення ваших працівників? Яка пожежа була 

найважчою? 

 

У 2018 році горіло тактичне поле – 30 гектарів верхової пожежі, яку ми зупинили лише 

на кордоні нашого лісу. Коли горів військовий полігон у 2019 році, зупинили стіну 

полум’я майже за 50–100 метрів від Державного лісового фонду. Минулого року була 

дуже резонансна пожежа у сусідів. Тоді вогонь зупинили метрів за 500 від наших 

лісових угідь. Ваше видання про це вже детально повідомляло не раз. 

 

Нелегким стало для нас відрядження на Луганщину восени минулого року. Тоді ми 

разом із колегами із інших областей дружно поїхали зведеним загоном допомагати 

луганчанам. От там й стала у нагоді підготовка наших працівників. Наші лісівники 

Володимир Шишенок, Анатолій Погребняк, Артем Шамраєв працювали в одному з 

найважчих місць неподалік лінії фронту. Хлопці розповідали, що чули постріли. Це ж 

війна. До речі, саме там на фугасі підірвалась пожежна машина із луганськими 

лісовими пожежниками. 

 

Наші хлопці гасили лісову пожежу на визначеній ділянці. І от різкий спалах вогню, 

пожежа набирає сили, стає верховою. Вогонь обрушився на наш автомобіль. Завдяки 

відмінній підготовці і знанням наші працівники вивели машину з вогню а самі не 

постраждали. На жаль, автомобіль таки вийшов з ладу. Втім, вдома ми його відновили, 

і зараз він знову в строю. 

 

Щиро дякую директору ДП «Станично-Луганське ДЛМГ» Сергію Чигринцю за 

допомогу в евакуації машини і небайдужим сільгоспвиробникам ПП «Агрофірма» с. 

Нижньотепле, які забезпечили житлом і їжею наших працівників. От так життя 

довело вірність того шляху, який ми обрали і яким зараз впевнено йдемо. Анатолій 

МЕЛЬНИК, фото Миколи ТИЩЕНКА, пресслужба Чернігівського ОУЛМГ 

 



 
 

 
 

 
 



  
 

   
 

 
 



   
 

   
 

 
 



  
 

 
 

 

"SILVER" FIREFIGHTERS 

 

"Ostersky Military Forestry Enterprise" of Chernihiv region won "silver" in the competition 

of the Society of Foresters of Ukraine for the best fire activity of the state enterprise for 2020. 

However, as Chernihiv residents admit – this is "silver" for them by weight of gold. Although 

the forestry enterprise is civilian, they rightly call themselves "military". After all, next to the 

lands of the forestry military training grounds and parts of the training center "Desna". This 

imposes a huge imprint and responsibility on foresters. So, what recipe for success and what 

novelties are used in the SE "Ostersky Military Forestry" in the fight against the fire element, 

we were told by its director, scientist, rationalizer, Candidate of Agricultural Sciences 

Volodymyr Brayko. 

 



When I headed the forestry enterprise in August 2017, the situation was deplorable. On paper 

- five forestries, and "in fact"... Fire equipment includes only ZIL-131 tanker truck, which is 

already 45 years old, and a fire module based on GAZ-66. Another fire truck lived in the 

garage. We had to start very fast reforms. Instead of five forestries, three "living" were 

created – with a uniform distribution of area and personnel, – says Volodymyr Brayko. – We 

had to rebuild the infrastructure. For example, in our Karpylivka forestry, we built service 

rooms from scratch, in particular, household premises, equipped with fire equipment and 

equipment. On the territory of this particular forestry there are military training grounds, 

training is constantly ongoing, so fire safety should be here at the highest level. 

 

All equipment was equally distributed among these three forestries. In the forestry itself 

created a base, from where, if necessary, provided transport and technical means to the 

forestry. It was on this base that cars and other equipment were restored. Some of us also put 

on wheels from scratch. 

 

In parallel, they took another very important step. This is a theoretical training of personnel 

on combating forest fires and other emergencies that may arise in natural conditions. The 

heads of forestries, engineers, forest masters, state forest guard studied. I studied, too. In 

total, the forestry enterprise employs 75 employees. Of these, 20 are the state forest guard. 

There is also a voluntary fire brigade, which includes 48 employees. I want to note our 

employees: Roman Karamel, Volodymyr Shyshenko, Artem Shamraev, Anatoliy Zhabynets. 

I am sincerely grateful to them all and proud that I work in such a well-coordinated, friendly, 

strong and combative team. 

 

What exactly have your employees studied and studied as part of this special course? 

 

Of course, the training of forest specialists necessarily involves studying the protection of 

forests from fires. But we went deeper. From the basics we disassembled what a fire is, what 

are the chemical processes and bases of combustion, what natural and man-made substances 

and materials are the most flambre and vice versa and why. Even many of our experienced 

employees, having more than one year of service behind us, learned about such subtleties for 

the first time. Be sure to learn the psychology of human behavior in an emergency – what is 

possible and what absolutely can not be done, how to overcome confusion, fear, panic. They 

also studied how to provide pre-hospital assistance to the victims. 

 

We studied what a forest fire is – grassroots, horse, signs, threats, scale of damage. How to 

detect it in time, localize and finally extinguish it, tactics of action. How to distinguish the 

arson of dry grass from a large-scale fire. Causes and prevention. What to do if it was not 

possible to immediately extinguish the fire? Algorithm of actions if trouble occurred in the 

lands of other forestry enterprises. Algorithm of staff gathering in case of forest fire and 

emergency. Many classes were conducted by pyrologist, professor of NUBIP Sergey Zibtsev. 

We studied Ukrainian and world experience. In 2019, our forestry enterprise visited at the 

invitation of Mr. Zibtsev chairman of the Global Center for Fire Monitoring Johan Georg 

Goldammer. This experience is simply invaluable. He praised the level of training of our 

employees, especially efficiency, noting that the voluntary wife is at a level. 

 

Of course, in addition to theory, there is practice. Constant training, training with the 

participation of rescuers, military, other structures and authorities. Training anxieties, staff 

gatherings and so on. This is also an integral part of good staff training. 

 



And how did your team restore special equipment to fight forest fires? 

 

What interesting samples of equipment are currently in service? – Yes, I told you above that I 

started with three cars, one of which was faulty. But now, thanks to hard work, we already 

have 14 cars and tractors adapted to extinguish forest fires. I am sincerely grateful to the head 

of the garage Mykola Troyan, electric welder Yevhen Lanovts, senior master Oleksandr 

Mynenko for all the efforts they have made. 

 

We had an old "GAZ" – an assenizator that was already preparing to hand over for scrap 

metal. But thanks to the golden hands of our masters, this is now a powerful tank with a 

pump. There was an old trailer from KamAz. The guys repaired it, installed a tank with a 

capacity of 11 cubes and a pump. 11 cubic meters of water is a capacity of three fire trucks at 

once. Now this trailer can be attached to any heavy machine or forestry and go to where the 

fire is raging. Fire trucks can be filled with water from the tank and extinguish the fire 

yourself. At the command and staff exercises and in battle, these cars and mechanisms 

worked perfectly! 

 

Old trilling tractor "TDT-55" also more than 40 years old, lived its age on the farm. The guys 

overhauled the engine and chassis, made protective plays on the cockpit, "shoe" new 

caterpillars. Installed in front of a powerful strong shovel-kovsh, as on an army heavy tractor. 

We worked on it for three months. As a result, we have a super-powerful all-terrain vehicle 

that can quickly burn through a mineralized strip, clear the rubble of branches or tree trunks 

for the entrance of fire engines, and transport the crew to where fire trucks will not be able to 

get. For example, to peat thyroughs. Now we are still improving it, I want to install a tank and 

a pump. It will be like a kind of fire tank. 

 

We still have containers clinging to the trailer to ordinary tractors. Their capacity is 4.5 cubic 

meters. m of water. So much water is usually carried by two fire trucks. In case of trouble, 

almost all of our equipment can perform fire functions. There are now two fire engines 

directly. One 1985, the other 1974 year of release. Both are on the go, fully equipped and 

equipped. They are durable and reliable. We equipped them with fire hoses with a diameter 

of 38 and Korean controlled brandspots. There are also eight motorcycles to patrol the forest 

guard. "UAZ"-"Farmers" were also adapted to extinguish small fires. 

 

What other means of fighting forest fires does your team use? 

 

There are 11 fire reservoirs in our land. All of them are filled with water, there are paved 

paths for quick access of fire engines. And we have installed large capacity tanks in places 

where there are no reservoirs. These tanks are always filled with water. This is our 

untouchable stock. In case of trouble, firefighters can quickly refuel there, and not look for 

distant sources of water supply somewhere. 

 

There are two observation towers 48 meters high. One is in desna, the other in the same 

Karpylivka forestry. From there, monitoring is underway around the clock. All information 

from video cameras is transmitted to each forestry and forestry administration, where our 

employees are constantly on duty. We plan to install the third tower. Visibility from each 

tower is about 15-20 kilometers. Therefore, we have the opportunity to monitor the situation 

in the lands of our colleagues. According to azimuth, you can accurately determine the 

coordinates of the place where the fire occurred. 
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Each of our employees has an electronic land card on their mobile phone, and there is a 

GPRS sensor. Therefore, in the event of an emergency, we see the place where the fire 

occurred, and we can promptly direct all forces and means there. There are 40 radio stations 

for operational communication and special "alarm" wounds with first aid kits and auxiliary 

equipment. In each forestry there are also pumps, boys, shantseve tool, etc., where our 

employees are constantly on duty. We plan to install the third tower. Visibility from each 

tower is about 15-20 kilometers. Therefore, we have the opportunity to monitor the situation 
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coordinates of the place where the fire occurred. 

 

The level of staffing of your enterprise is really impressive. But it cost you a penny?  

 

Over the past three years, we have spent a total of one million hryvnias on fire equipment and 

repairs. All at the expense of our company. Yes, it is quite expensive and difficult. But the 

damage from even a small fire is much greater and worse than these costs. You can't save 

here. Because the forest is extremely valuable at stake, and most importantly – the life and 

health of our employees. By the way, they are all insured. 

 

Do you work in such extreme conditions only in the warm season? 

 

No. In fact, the fire danger period with us lasts all year round. Because even in winter, in cold 

weather without snow, our pine forests have high dry grass. Our forests are bordered by five 

villages, in particular, quite large, and the village of Desna, a military town. By the way, in 

case of trouble, we go on fire to the settlements. On January 1, 2020, there was a fire in a 

village that is geographically closer to us than to the local rescue unit. Our guys left and 

extinguished the fire. And now we will add snowy winters, dry summers and autumn, drying 

of reservoirs and rivers. 

 

Training is constantly ongoing at the military training ground, in particular, with combat 

shooting. Therefore, we are ready both in winter and in summer. During the three years of my 

leadership, almost 120 fires of various kinds were extinguished in the forestry enterprise – 

forest, peat, near settlements. Many fires occurred during military exercises or shootings. By 

the way, the threat was also projectiles that did not explode. Unfortunately, since 2017, the 

fire has destroyed and damaged a total of 58 hectares of forest. No wonder I always say that 

we live and work like a tub with gunpowder. 
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I sincerely thank the Director of the State Enterprise "Stanytsia Luhanska DLMG" Serhii 

Chyhrynets for his assistance in evacuating the car and the indifferent agricultural producers 

of Agrofirma pe. That's how life proved true to the path we chose and which we are now 

confidently following. Anatoliy MELNYK, photo by Mykola TYSHCHENKO, press service of 

Chernihiv OLMG 

 

 


