
Д
нями на базі ДП «Львівський 
лісовий селекційно-насіннє-
вий центр» урочисто відкри-

ли унікальний інноваційний лісороз-
садницький комплекс.

Історія цього успішного проєкту, 
який тепер вивчає вся Україна, по-
чалася з того, що державні лісові 
господарства Львівщини свого часу 
скинулись, – а це мільйони заро-
блених ними коштів, – на створення 
сучасного селекційно-насіннєвого 
центру і таким чином зробили кон-
кретний прорив у розвитку лісової 
галузі. Починання лісівників актив-
но підтримала Львівська обласна 
рада, яка з року в рік також виді-
ляла з бюджету десятки мільйонів 
гривень. 

Нині в селекційно-насіннєвому 
центрі вирощують саджанці із за-
критою кореневою системою, що 
стовідсотково приживляються. Ще 
одна перевага такого садивного 
матеріалу в тому, що його можна 
саджати впродовж усього вегета-
ційного періоду, а це особливо акту-
ально в умовах очевидних нині змін 
клімату.

Отже, центр забезпечуватиме 
лісгоспи Львівської й сусідніх об-
ластей якісними сіянцями для ви-
рощування лісових порід. Зокрема 
Волинського, Рівненського, Івано-
Франківського, Житомирського, 
Хмельницького обласних управлінь 
лісового та мисливського господар-
ства, підприємства «Галсільлісу», 
лісогосподарські підприємства Мі-
ністерства оборони України...

Зараз на базі центру за один цикл 
вирощують понад 3,5 мільйона штук 
сіянців із закритою кореневою сис-
темою. Також тут приділяють увагу 
заготівлі високоякісного насіння. 
Впродовж останніх років заготовле-
но його стільки, що можна вирости-
ти до трьох мільярдів дерев, ствер-
джують лісівники.

Відтепер, із введенням у дію но-
вого комплексу, окрім переробки та 
зберігання лісового насіння осно-
вних лісових порід Львівщини, тут 
вирощуватимуть садивний матеріал 
на основі технологій шведської ком-
панії ВСС АВ. Ця компанія є світо-
вим лідером у виробництві сучасного 
устаткування для лісових насінниць-
ких центрів та розсадників.

У новому комплексі вирощува-
тимуть сіянці стійких, високопро-
дуктивних лісових порід як для від-
новлення лісів Карпат, так і рівнин 
– ялиці білої, бука лісового, сосни 
звичайної, дуба звичайного, псев-
дотсуги Мензіса, модрини європей-
ської тощо.

Передбачають, що завдяки новим 
потужностям, державне підприємство 
додатково отримає ще 7,5 мільйона 
сіянців на рік із закритою кореневою 
системою та 4 мільйони сіянців із по-
кращеною кореневою системою. 

Проєкт реалізований Державним 
агентством лісових ресурсів України 
за підтримки Міністерства довкілля, 
Львівської обласної державної ад-
міністрації, Львівської ТГ та Львів-
ської обласної ради.

На його презентації були присут-
ні Міністр розвитку громад та тери-
торій України Олексій Чернишов, 
перший заступник Міністра захисту 
довкілля і природних ресурсів Укра-
їни Богдан Боруховський, перший 
заступник Голови Державного лісо-
вого агентства Віталій Пунь, голо-
ва Львівської облдержадміністра-
ції Максим Козицький, начальник 
управління лісового та мисливсько-
го господарства області Анатолій 
Дейнека, міський голова Львова 
Андрій Садовий, народні обранці, 
депутати місцевих рад, науковці, 
представники громадськості...

– Цей комплекс – поки що єди-
ний такий в Україні і є символом 
фундаментальних кроків уперед, 
– підкреслив Олексій Чернишов. 
– Подібні проєкти вже можуть 
отримати фінансування від Дер-
жавного фонду регіонального роз-
витку, їхня кількість має зростати, 
– продовжив Міністр і подякував 
усім дотичним до реалізації проєкту 
– будівельникам, місту, державним 
підприємствам. 

Листяне Доповнення До 
загаЛьного «міЛьярДа» 5

стор.

Цифрові перспективи 7
стор.

«Усе починається 
із насінинки»3

стор.

 ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ

Польові роботи 
розпочато 

За період незалежності було 
проведено тільки два державних 
обліки лісів: у 1996 році і в 2011 
році. Влітку 2021 року спеціаліс-
ти Держлісагентства розпочали 
роботи з національної інвентари-
зації лісів.
Сьогодні польові роботи трива-
ють у межах Київської, Сумської, 
Миколаївської, Черкаської та 
Івано-Франківської областей.
Перший заступник Голови Держ-
лісагентства Віталій Пунь під час 
робочої поїздки перевірив як 
проходять роботи у лісовому 
масиві Білоцерківського держ-
лісгоспу Київського обласного та 
по м. Києву управління лісового 
та мисливського господарства. 
Спеціалісти ВО «Укрдержліспро-
ект» разом із гендиректором 
Віктром Мельниченком про-
демонстрували технологічний 
процес обстеження лісової 
інвентаризаційної ділянки та об-
ладнання, яке використовується 
під час інвентаризації. 
Роботи з національної інвентари-
зації лісів триватимуть найближчі 
п’ять років, після чого протягом 
ще одного року аналізуватиметь-
ся отримана інформація і готува-
тиметься підсумковий звіт.
У ході інвентаризації 30 фахівців 
із 15 бригад зберуть більше 50 
найменувань показників із 18 
тисяч лісових ділянок, дерева на 
яких мають важливі екологічні та 
економічні характеристики. 
Національна інвентаризація лісів 
дозволить отримати узагальнену 
інформацію для стратегічного 
планування в різних галузях, у 
тому числі, для ведення лісового 
господарства.
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Приклад, гідний 
поширення

Інноваційний, 
унікальний... 

Саме такий 
лісорозсадницький 

комплекс відкрито на 
Львівщині

Увага! ПередПлата

триває передплата

на І пІврІЧЧя
2021 року!

Передплатити видання 
можна в усіх відділеннях 
«Укрпошти» та на сайті: 
peredplata.ukrposhta.ua

передплатний індекс

49734

«ЕКО-інформ»
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Міністру розвитку громад та територій України Олексію 
Чернишову, першому заступнику Міністра захисту довкілля і 
природних ресурсів України Богдану Боруховському, першому 
заступнику Голови Держлісагентства Віталію Пуню було цікаво 
дізнатися про можливості нового комплексу від начальника 
Львівського ОУЛМГ Анатолія Дейнеки



Місцем проведення обрано під-
приємства, які координуються 
Черкаським обласним управлінням 
лісового та мисливського господар-
ства. 

В лісгоспах Черкащини учасники 
виїзної колегії ознайомилися з до-
свідом вирощування садивного ма-
теріалу із закритою кореневою сис-
темою і створення лісових культур.

Інформацію надали начальник 
обласного управління лісового та 

мисливського господарства Олек-
сандр Дзюбенко і начальник Управ-
ління лісового господарства та від-
творення лісів Ігор Будзінський.

Із доповіддю з другого питання 
«Про підсумки антикорупційної ді-
яльності підприємств галузі за І 
півріччя 2021 року» виступила го-

ловний спеціаліст з питань запобі-
гання та виявлення корупції Мари-
на Єзерська.

Віктор Смаль, заступник Голови 
з питань цифрового розвитку, циф-
рових трансформацій і цифровізації 
презентував Лісовий портал – май-
бутню цифрову екосистему галузі. 

Рішенням колегії генеральному 
директору державного підприєм-
ства «Лісогосподарський іннова-
ційно-аналітичний центр» Юрію 
Сотнику до 15 грудня 2021 року 
доручено доповнити комп’ютерну 
програму «Лісовий портал» те-
матичними розділами галузевого 
направлення, а саме: «Природно-
заповідний фонд України», «Мис-
ливство (мисливські угіддя, мислив-
ські звіти)», «Смарагдова мережа», 
«Інвентаризація лісових ресурсів».
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 ПОДІЯ

Найбільша увага – 
півдню країни

Приклад, гідний поширення

Держлісагентство 
представило 

«дорожню карту» 
програми Президента 

«Зелена країна»

Долучилися до 
Всесвітнього 
прибирання 

всесвітній день прибиран-
ня «World Cleanup Day» 
відбувся 18 вересня. За 

попередніми даними, в ньому 
взяли участь 180 країн, у тому 
числі й наша. Підприємства 
Хмельницького обласного управ-
ління лісового та мисливського 
господарства теж долучилися до 
акції, яка покликана привернути 
увагу до проблем з відходами в 
довкіллі. 
Великий обсяг робіт виконав 
Славутський лісгосп. Централь-
ною локацією заходу стала траса 
Хмельницький–Рівне, на відрізку, 
що пролягає через Славутське та 
Крупецьке лісництва. 
Працівники лісового господар-
ства долучилися й до Міжнарод-
ного дня чистих берегів, що теж 
відзначався 18 вересня. Вони 
частково розчистили завал із 
вільх, що впали в річку Утка, в 
центрі міста Славути. 
Отож відновилася течія річки. 
Працівники всіх лісництв Ше-
петівського лісгоспу цього дня 
вийшли на прибирання лісо-
вих масивів. Зокрема колектив 
Кам’янського лісництва наводив 
лад у зоні свого розташування, 
обіч дороги регіонального зна-
чення та безпосередньо в лісі.
Співробітники Національного 
природного парку «Мале Поліс-
ся» 18 вересня у рамках акції під 
час кампанії «Побачив? Прибе-
ри!» облагородили берег річки 
Горинь на чималому відрізку.
До добрих справ із прибирання 
територій долучилися й інші ко-
лективи Хмельницького ОУЛМГ. 
Варто зазначити, що такі акції 
відіграють велику роль у фор-
муванні національної культури 
чистоти, адже об’єднують усе 
суспільство. А розв’язувати про-
блеми поводження з відходами, 
оздоровлювати природне се-
редовище разом завжди легше.

 ДОБРА СПРАВА

Олексій Чернишов вважає цей 
об’єкт вдалим прикладом для по-
ширення досвіду в інших регіонах 
нашої держави. 

– У планах – розширення роз-
садника і збільшення потужностей 
до 15 мільйонів штук сіянців із за-
критою кореневою системою, – 
розповів начальник Львівського 
обласного управління лісового та 
мисливського господарства Анато-
лій Дейнека.

Хочеться вірити, що спільними 
зусиллями цього можна буде досяг-
нути в найближчі роки.

Відкриття інноваційного лісороз-
садницького комплексу відбулося в 
рамках ХХ Міжнародного економіч-
ного форуму, що проходив у Львові. 

Міжнародний економічний фо-
рум – найважливіша подія року в 

економічному житті на західних те-
ренах нашої держави, потужна на-
ціональна і міжнародна платформа, 
створена для презентації України 
і Львівщини, зокрема, як безпеч-

ної та привабливої території для 
ведення діла, діалогу між владою і 
бізнесом, активізації транскордон-
ної співпраці, залучення інвестицій, 
встановлення корисних контактів 

між українськими та зарубіжними 
діловими колами.

До участі у Міжнародному еко-
номічному форумі традиційно за-
прошуються національна еліта, 
дипломатичний корпус в Україні, 
український бізнес і провідні між-
народні компанії, представники 
торгових місій з близько 20 країн 
світу задля сприяння модернізації та 
інтеграції економіки, впровадження 
в життя спільних проєктів й іннова-
ційних технологій.

На форумі діяла виставка товарів 
підприємств – виробників Львівщи-
ни. На стенді обласного управління 
лісового та мисливського господар-
ства було представлено продукцію 
для лісовирощування державних 
лісогосподарських підприємств об-
ласного управління.

Ігор таБІНСЬКиЙ,
фото автора

стор. 1

Церква нагородила 

традиційно в третю неділю 
вересня Україна відзначила 
День працівника лісу. Напе-

редодні цього дня, архієпископ 
Рівненський і Острозький Іларіон 
привітав начальника Рівненського 
обласного управління лісового 
та мисливського господарства 
Віталія Суховича, а в його особі і 
всіх працівників лісового госпо-
дарства області, з професійним 
святом.
З благословення Блаженнійшого 
Митрополита Київського і всієї 
України Епіфанія, владика Іларіон 
відзначив Віталія Миколайовича 
Орденом Святого Миколая.

 ВИЗНАННЯ

У рамках програми Президента 
України Володимира Зелен-
ського «Зелена країна» (по-

садка 1 мільярда дерев за 3 роки і 
збільшення площі лісів на 1 мільйон 
гектарів за 10 років) Держлісагент-
ство вже зробило відповідні кроки:

 Запущено процес створення 
потужної бази з вирощування якіс-
них саджанців дерев, адаптованих 
під нові кліматичні умови;

 Домовлено з місцевою владою 
про передачу територій під посадку 
лісів;

 Сформовано фінансову модель 
програми;

 Створено чітку та детальну 
«дорожню карту» залісення для 
кожного регіону та кожної області.

Де саме Держлісагентство буде 
садити ліс?

«Найбільша увага – півдню кра-
їни, який, внаслідок зміни клімату, з 
часом може перетворитись на пус-
телю. За три роки ми створимо у 
південних областях потужний зеле-
ний щит, який відновить історичну 
екосистему та зупинить просування 
степів на північ країни», – сказав 
Голова Держлісагентства Юрій Бо-
лоховець.

За словами Голови, в Одеській 
та Херсонській областях буде по-
саджено близько 90 та 85 мільйонів 
дерев. У Запорізькій, Миколаїв-
ській, Дніпропетровській – 43 млн, 
57 та 45 мільйонів.

«Масштабну посадку дерев про-
ведемо у Житомирській області. В 
минулі роки лісові пожежі знищили 
тут тисячі гектарів лісу. Лише на 
згарищах Житомирщини посадимо 
приблизно 18 млн дерев. У цілому за 
три роки – 117 млн дерев», – по-
відомив Юрій Болоховець.

На сході особлива увага – лісам 
Луганщини. Регіон зазнав втрат вна-
слідок потужних пожеж. На згарищах 
лісівники посадять близько 91 млн 
дерев. За три роки сумарно на Луган-
щині з’явиться 182 млн нових дерев!

У Карпатах за три роки буде по-
саджено 47 млн дерев. Відтворення 
лісів регіону значно пришвидшиться і 
внаслідок відмови від суцільних рубок.

«Наша «дорожня карта» узго-
джена з регіональними і місцевими 
керівниками агентства. У кожного 
є завдання з посадки – кожен знає, 
скільки повинен посадити у наступ-
ному році, через рік. Для кожного 
керівника лісового господарства 
області покрокове виконання за-
вдання Президента – це особистий 
показник ефективності», – підсуму-
вав Голова Держлісагентства Юрій 
Болоховець.

У найближчий час будуть про-
ведені обговорення «дорожньої 
карти» з головами ОДА, місцевими 
депутатами.

 кОлЕгІЯ

Досвід лісівників Черкащини
23 вересня відбулося 

засідання виїзної 
розширеної колегії 

Держлісагентства 
України


