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ГОТУЄМО ЕКОЛОГІЧНУ ЛЮСТРАЦІЮ

Народний депутат України Олександр Бригинець спільно з активістами екологічних організацій
розпочинають збір та аналіз даних для майбутньої
люстрації в підприємствах та установах лісової та
природоохоронної галузей.
Про це повідомила прес-служба народного депутата

України (фракція «Батьківщина») Олександра Бригинця.
«Якщо Вам відомо про факти корупції, хабарництва,

системних порушень законодавства, невідповідності
матеріального стану рівню заробітної плати, незаконного

збагачення, а також про інші незаконні факти і дії посадових осіб та керівництва підприємств і установ:
1 ) лісогосподарських підприємств, управлінь лісового та мисливського господарства, державного

агентства лісових ресурсів;
2) екологічних інспекцій, департаментів екології та охорони природи ОДА, Міністерства екології та

охорони природи України», - заявив О.Бригинець.
Прохання повідомляти на адресу eco. lustration@gmail .com або через спеціальну форму

http: //goo.gl/OkJ5Jr
Вся інформація буде ретельно аналізуватися та перевірятися, на її основі будуть сформовані

люстраційні списки та звернення до контролюючих органів. Анонімність (по бажанню автора) гарантуємо.
Прес-служба Народного депутата України Олександра Бригинця
Тел. : (044) 255 42 1 2, (093) 764 96 28, (095) 730 63 33

Джерело: http: //bryhynets.com/

http://bryhynets.com/index.php?nma=news&fla=stat&cat_id=1&page=1&nums=5835
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3 БЕРЕЗНЯ - ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДИ

Шістдесят восьма сесія Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй постановила

проголосити 3 березня, день прийняття Конвенції про міжнародну торгівлю природними видами фауни і

флори (СІТЕS), як Всесвітній день збереження природи, щоб святкувати і підвищити обізнаність про світ

дикої фауни і флори.

Джерело: http: //www.wildl ifeday.org

РЕГІОНАЛЬНИЙ СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЦЕНТР МОНІТОРИНГУ ПОЖЕЖ (REEFMC)

У 201 2 році Інститут лісового і садово-паркового господарства (ННІ ЛіСПГ) Національного
університету біоресурсів і природокористування України (НУБіП України) у
співпраці з Глобальним Центром моніторингу пожеж (GFMC), Групою фахівців з
лісових пожеж Європейської Економічної Комісії ООН / ФАО (ЄЕК ООН/ФAO) за
фінансової підтримки Ради Європи ухвалив рішення про створення Регіонального
Східноєвропейського Центру моніторингу пожеж (REEFMC). Офіційне відкриття
Регіонального Східноєвропейського Центру моніторингу пожеж відбулося 4-го
березня 201 3 року.

Метою роботи центру є:
- проведення та координація наукових досліджень у галузі природних пожеж,

- впровадженню отриманих результатів у практику боротьби з природними пожежами в інтересах
зацікавлених спеціалізованих міністерств і відомств України та суміжних країн Східної Європи
- сприяння інформаційному обміну у сфері природних пожеж
- поширення інформації щодо останніх технологічних досягнень у сфері управління пожежами
- навчання і надання консультацій для розробки політики і розвитку місцевих та національних потенціалів у
сфері управління пожежами.

REEFMC, спільно з Групою фахівців з лісових пожеж Європейської Економічної Комісії ООН / ФАО
(ЄЕК ООН/ФAO) та Консультативною групою з лісових пожеж Міжнародної Стратегії ООН зі зниження
катастроф (UNISDR), буде співпрацювати з державними органами, науковими установами та групами
громадянського суспільства на непримусовій основі і через офіційні угоди.

Контакти
Адреса: 03041 , м. Київ, вул. Генерала Родімцева, 1 9, навчальний корпус № 1 , кімната № 67А,
Тел/факс: (044) 527-82-82
Керівник:
Зібцев Сергій Вікторович
Електронна пошта: sergiy.zibtsev@nubip.edu.ua

Співробітники: Борсук Анатолій Анатолійович Електронна пошта: anatol iy.borsuk@gmail .com

Гуменюк Василь Володимирович

Електронна пошта: vasyl.gumeniuk@gmail .com

Джерело: http: //nubip.edu.ua/reefmcu

http://www.wildlifeday.org/
http://nubip.edu.ua/reefmcu
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ЄДИНІ МІЖНАРОДНІ ІНДИКАТОРИ (ЄМІ) ВІДПОВІДАЛЬНОГО ЛІСОУПРАВЛІННЯ

Шановні колеги!
Інформуємо Вас, що FSC розпочато консультації другої редакції єдиних міжнародних індикаторів

(ЄМІ) відповідального лісоуправління.
Головною метою розробки ЄМІ є забезпечення однакового застосування Принципів і критеріїв FSC

(версія 5) в усьому світі. В результаті їх використання має підвищитися якість і ефективність застосування
національних стандартів FSC. Вони також мають замінити, після відповідної національної або регіональної
адаптації, стандарти органів сертифікації в країнах де відсутні національні стандарти.

Зважаючи на те, що в Україні створена робоча група з розробки національних стандартів,
безпосереднє використання ЄМІ не передбачається. В той же час опрацювання ЄМІ є надзвичайно
важливим завданням в контексті їх використання при розробці національного стандарту лісоуправління.

Зауваження, пропозиції та коментарі підготовлені відповідно до "Довідкової інформації та керівництва
щодо участі в консультаціях", що додається, слід надіслати до 20 березня ц.р. Бондаруку Г.В.
bondaruk_georgiy@list.ru та на електронну адресу p.kravets@ua.fsc.org .

Принципи, критерії, міжнародні узагальнені індикатори FSC і примітки для розробників стандартів
(завантажити, 539 КБ)

Довідкова інформація та керівництво щодо участі в консультаціях (завантажити, 1 96 КБ)

Автор: Павло Кравець
Національний представник FSC в Україні
Тел./факс: +38 044 527 83 70
Моб. : +38 067 502 38 45
Email : p.kravets@ua.fsc.org

МИСЛИВСЬКІ УГІДДЯ ЯНУКОВИЧА ПОВИННІ СТАТИ ПРИРОДНИМИ ПАРКАМИ –
ЕКОЛОГИ

Природоохоронці закликають уряд невідкладно забезпечити виконання указів
Президента про створення національних природних парків (НПП) “Залісся”,
“Білоозерський”, “Синьогора” та “Дніпровсько-Тетерівський” і повернення цього
статусу “Сіверсько-Донецькому”.
Роки перебування Віктора Януковича на посаді Президента для України
характеризуються, зокрема, занепадом заповідної справи.
Згідно з указами Президента України від 11 грудня 2009 року президентські
резиденції “Залісся”, “Білоозерський” та “Синьогора” (кожна з яких займає по

декілька тис. га лісу) у 6-місячний термін мали бути реорганізовані у НПП, але цього так і не сталося.
Натомість на їхній території коштом платників податків розбудовували маєтки. Наразі згадані вище
президентські резиденції залишаються закритими для доступу населення.

“Дніпровсько-Тетерівське” державне лісомисливське господарство, яке екс-Президент
використовував як мисливське угіддя (“Сухолуччя”), також мало стати НПП. Міністерство екології та
природних ресурсів України у 201 0 році зібрало всі необхідні для цього документи, окрім згоди директора
цього господарства, що зупинило процес.
За каденції Януковича відбулося також безпрецедентне скасування статусу НПП – “Сіверсько-Донецького”
на Луганщині.

За останні три роки Мінприроди підготувало юрдичну основу для створення 11 заказників та 5
пам’яток природи загальнодержавного значення. Відповідні проекти указів Президента узгодили із
центральними органами виконавчої влади та організаціями, схвалили на засіданнях Кабінету Міністрів та
подали на розгляд Адміністрації Президента. Проте Янукович так і не підписав ці документи. Серед проектів
указів Президента, які давно у черзі на затвердження, – 8 нових Указів про створення заказників та
національних парків, серед яких і скандальний “Біличанський ліс” у Києві.

Довідка: Національні природні парки (НПП) згідно із Законом “Про природнозаповідний фонд України” є
природоохоронними установами, основними завданнями яких є організація відпочинку населення у

поєднанні зі збереженням природних комплексів.

Василюк Олексій, заступник Голови Національного екологічного центру України

Джерело: http: //necu.org.ua/

http://sfmu.org.ua/ua/news/145-2014-03-01-09-41-29
http://sfmu.org.ua/ua/news/145-2014-03-01-09-41-29
http://necu.org.ua/myslyvski-uhiddya-yanukovycha-povynni-staty-pryrodnymy-parkamy-ekolohy/
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GOOGLE ВИПУСТИВ КАРТУ ЛІСІВ СВІТУ : GLOBAL FOREST WATCH

Якщо в сусідньому лісі вирубують дерева, скоро ви можете дізнатися про це практично в реальному
часі, завдяки новому проекту Global Forest Watch, розробленим Google у співпраці з Інститутом світових
ресурсів і ще 40 організаціями.

На сайті опубліковані фотографії з супутників NASA за останні 1 3 років. Більш того, алгоритми
обробки зображень дозволяють детально підрахувати обсяги втрачених і виросли лісів на кожній території і
в кожній країні, по роках. Наприклад, ось статистика по Росії за 2000-201 3 рр. : втрати 36,5 млн га, виросло
тільки 1 6,2 млн га (1 -е місце в світі по втраті лісу); Україна: -565 тис. га, +353 тис. га; Білорусь : - 41 6 тис.га ,
+375 тис. га .

Вирубка лісів йде практично в усьому світі. Зведення по всіх країнах світу показує всього лише
кілька держав, де зеленого покриття стало більше за останні 1 3 років. Наприклад, Лесото і Єгипет.
«До того моменту, коли ми дізнаємося про вирубку лісу, зазвичай вже надто пізно що-небудь зробити, -
пише Google в прес - релізі. - Вчені століттями вивчають ліс, вказуючи на життєву важливість цієї
екосистеми для людського суспільства. Але більшість з нас досі не має своєчасної та достовірної
інформації про те, де, коли і чому лісу зникають. Це повинно змінитися з запуском Global Forest Watch ».

Проект вартістю $ 25 млн надасть оперативну інформацію екологам і активістам про те, що
відбувається у них в країні і на навколишніх територіях. Скоро на сайті з'явиться сервіс повідомлень, які
будуть повідомляти про вирубку лісу в заданій місцевості.

Джерело: http: //habrahabr.ru/

КОНЦЕПЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ЛІСОВОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Запрошуємо до громадського обговорення проекту Концепції Державної цільової програми розвитку
лісового господарства України на 201 6-2020 роки 24 лютого 201 4

Державне агентство лісових ресурсів України повідомляє про оприлюднення 24 лютого 201 4 року на
офіційному веб-сайті (рубрика «Взаємодія з громадськістю»/«Громадське обговорення») проекту Концепції
Державної цільової програми розвитку лісового господарства України на 201 6-2020 роки.

У 201 5 році закінчується термін дії Державної цільової програми «Ліси України» на 201 0-201 5 роки,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 6 вересня 2009 р. № 977 (Офіційний вісник
України, 2009 р. , № 72, стор. 5, стаття 2475), відповідно до показників якої здійснюється діяльність галузі
лісового господарства України.

Необхідність вирішення проблем лісової галузі також обумовлена:

http://habrahabr.ru/post/213831/
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недосконалістю фінансового та економічного механізму розвитку лісового господарства в умовах
бюджетних обмежень;
зростанням техногенного навантаження на лісові екосистеми;
відсутністю правових та економічних механізмів стимулювання впровадження природозберігаючих
технологій;
недостатнім рівнем інформованості громадськості та еколого-просвітницької діяльності.

Враховуючи унікальність поєднання у лісовому господарстві природних і соціально-економічних
складових, а також тривалий період лісогосподарського виробництва, загальна мета Програми –
забезпечення збалансованого розвитку лісового господарства, спрямованого на посилення екологічних,
соціальних та економічних функцій лісів України.

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту просимо надсилати на електронну адресу:
vpk@dklg.gov.ua (Віктор Корнієнко, начальник відділу науки, міжнародних відносин та зв’язків з
громадськістю Держлісагентства України).

Проект КОНЦЕПЦІЯ

Державної цільової програми розвитку лісового господарства України

на 201 6-2020 роки
Визначення проблем, на реалізацію яких спрямовується Програма
Ліси в Україні виконують переважно екологічні функції та є джерелом для задоволення потреб

суспільства в лісових ресурсах.
Період лісогосподарського виробництва найтриваліший з усіх відомих виробництв: 60-1 00 і більше

років.
Загальна площа лісових ділянок лісового фонду України становить 1 0,4 млн. га, в тому числі вкриті

лісовою рослинністю - 9,6 млн. га. Лісистість території України становить 1 5,9%. Запас деревини в лісах
оцінюється в межах 2,1 мільярда м3. Загальне щорічне збільшення запасу деревини сягає 35 млн. м3.

Ліси зростають у різних природних зонах (Полісся, Лісостеп, Степ, Українські Карпати та Гірський
Крим) і мають відмінності щодо лісорослинних умов. Ліси сконцентровані переважно на Поліссі та в
Карпатах. Лісистість у різних природних зонах варіює від 3,7% в Запорізькій до 51 ,4% в Закарпатській
областях й не досягає науково обґрунтованого оптимального рівня.

Лісові ландшафти займають провідне місце у структурі природно-заповідного фонду держави –
становлять третину їх територій.

Майже половина лісів має обмежений режим користування, що не сприяє ефективному
використанню лісових ресурсів.

Аналіз виникнення проблем, та обґрунтування необхідності їх розв’язання програмним методом
Для досягнення оптимального рівня лісистості території країни (у межах 1 9-20 %) необхідно

збільшити площу лісів щонайменше на 2 млн. гектарів.
Більше половини лісів України створені штучно, у зв’язку з чим потребують посиленого догляду.
Середній вік деревостанів сягає понад 60 років (середньовікові деревостани складають 47,5 % за

площею лісів), іде поступове старіння лісів та погіршення їх санітарного стану.
У багатьох регіонах України часто з’являються осередки всихання лісів, особливо в ялинниках

Карпат, значні площі займають малоцінні та похідні деревостани.
Близько третини лісів зростають у зоні радіоактивного забруднення, частину з яких повністю

виключено з лісогосподарського виробництва.
В Україні історично склалась багатовідомча структура користування лісами. Для ведення лісового

господарства ліси надано в постійне користування підприємствам, установам та організаціям, що належать
до сфери управління різних міністерств, інших органів виконавчої влади та відомств.

Близько 0,8 млн. гектарів лісів, у тому числі захисні лісові насадження лінійного типу, не надано у
користування, знаходяться на землях запасу і перебувають у незадовільному стані.

За останні роки відбувається суттєве скорочення обсягів створення захисних насаджень.
Частка бюджетної фінансової підтримки ведення господарства державними лісогосподарськими

підприємствами в загальних витратах протягом останнього десятиріччя знаходиться на рівні 30%, при тому,
що ліси Півдня та Сходу України не відносяться до експлуатаційних, зростають в екстремальних природних
умовах. Для належного ведення лісового господарства в цих лісах потрібна суттєва бюджетна підтримка.

Спостерігається значне відставання лісової науки і освіти від світового рівня, в першу чергу, через
недостатнє фінансування та невідповідність зазначеному рівню їх матеріальної бази.

Потребує удосконалення система інформаційного забезпечення лісової галузі у відповідності з
сучасними вимогами щодо збалансованого лісоуправління, моніторингу та інвентаризації лісів.

Розвиток лісових відносин в Україні ще неповною мірою враховує складові збалансованого
управління лісами на засадах поєднання заходів державного регулювання та ринкових механізмів.
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У 201 5 році закінчується термін дії Державної цільової програми «Ліси України» на 201 0-201 5 роки,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 6 вересня 2009 р. № 977 (Офіційний вісник
України, 2009 р. , № 72, стор. 5, стаття 2475), відповідно до показників якої здійснюється діяльність галузі
лісового господарства України.

Необхідність вирішення проблем лісової галузі також обумовлена:
недосконалістю фінансового та економічного механізму розвитку лісового господарства в умовах бюджетних
обмежень;
зростанням техногенного навантаження на лісові екосистеми;
відсутністю правових та економічних механізмів стимулювання впровадження природозберігаючих
технологій;
недостатнім рівнем інформованості громадськості та еколого-просвітницької діяльності.

Мета Програми
Враховуючи унікальність поєднання у лісовому господарстві природних і соціально-економічних

складових, а також тривалий період лісогосподарського виробництва, загальна мета Програми –
забезпечення збалансованого розвитку лісового господарства, спрямованого на посилення екологічних,
соціальних та економічних функцій лісів України.

Визначення оптимального варіанта розв’язання проблеми на основі порівняльного аналізу можливих
варіантів

Розв’язання проблем можливе двома варіантами.

Перший варіант передбачає подальший розвиток лісової галузі країни, починаючи з 201 6 року,

шляхом саморегуляції у сфері лісового господарства. Це може призвести до значних втрат і

нераціонального використання лісових ресурсів, зменшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, погіршення

виконання лісами екологічних функцій.

Другий варіант передбачає подальший розвиток лісового господарства країни, починаючи з 201 6

року, на основі нового комплексного програмного документа у сфері лісового господарства - Державної

цільової програми розвитку лісового господарства України на 201 6-2020 роки.

Реалізація другого варіанту забезпечить:

ведення лісового господарства на засадах збалансованого розвитку;

збільшення лісистості території країни та створення передумов для подальшого досягнення оптимальних

показників лісистості;

підвищення ефективності управління лісовим господарством;

раціональне використання лісових ресурсів;

вдосконалення фінансово-економічної системи ведення лісового господарства;

підвищення еколого-економічної ефективності лісогосподарської діяльності;

охорону і захист лісів, підвищення стійкості лісових екосистем до впливу негативних факторів

навколишнього середовища, зростаючого техногенного навантаження, змін клімату;

нарощування природоохоронного потенціалу лісів, збереження їх біологічного різноманіття;

відтворення, охорону і раціональне використання мисливської фауни;

розширення робіт із захисного лісорозведення і агролісомеліорації;

покращення наукового та кадрового забезпечення лісового господарства;

розвиток міжнародного співробітництва у галузі лісового господарства;

розвиток лісогосподарської науки і освіти;

посилення соціального захисту працівників лісового господарства.
Шляхи і способи розв’язання проблеми, строк виконання Програми
Виконання Програми здійснюється шляхом:

забезпечення:
реалізації принципу збалансованого розвитку лісового господарства та невиснажливого лісокористування;
екологічно орієнтованого ведення лісового господарства та комплексного використання лісових ресурсів;
впровадження природозберігаючих технологій, зменшення обсягів суцільної системи рубок, розширення
обсягів проведення поступових та вибіркових систем рубок головного користування;
переходу до ландшафтного (водозбірного) принципу лісокористування та програмно-цільових методів
лісовирощування;
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розширеного відтворення лісів, в тому числі з максимальним використанням природного поновлення, а
також садивного матеріалу із закритою кореневою системою;
здійснення лісогосподарських заходів з урахуванням регіональних еколого-економічних та соціальних
особливостей;
застосування сучасних технологій попередження та боротьби з лісовими пожежами;
розширення захисного лісорозведення, зокрема за рахунок оптимізації площ захисних лісових насаджень
лінійного типу за зональним принципом, з метою формування стійких лісоаграрних ландшафтів та
зменшення загрози деградації земель;
застосування сучасних інформаційних та вимірювальних технологій, використання матеріалів
дистанційного зондування Землі;
розширення плантаційного лісовирощування та створення біоенергетичних плантацій швидкорослих
деревних порід;
подальшого розвитку лісової інфраструктури (будівництво і ремонт лісових доріг, мостів, підпірних стінок,
гідротехнічних споруд);
підтримки процесу незалежної добровільної лісової сертифікації;
розвитку фінасово-економічної системи ведення лісового господарства на основі удосконалення заходів
державного регулювання та застосування ринкового інструментарію;
збільшення прибутковості лісового господарства на основі використання недеревної продукції (грибів, ягід,
лікарської сировини тощо) та інших корисних властивостей лісів (рекреація, туризм, мисливство тощо);
передачі лісів, що перебувають у державній власності, крім насаджень лінійного типу, до сфери управління
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства;

удосконалення:
матеріально-технічної бази підприємств лісової галузі;
системи інформаційного забезпечення лісового господарства, ведення державного лісового кадастру та
обліку лісів, проведення лісовпорядкування, інвентаризації та моніторингу лісів на основі геоінформаційних
технологій;
системи контролю походження лісопродукції для забезпечення захисту ринку від незаконно отриманої
деревини, забезпечення ефективного функціонування системи електронного обліку деревини;
правової і нормативної бази, що регулює відносини у сфері лісового господарства;
наукового та кадрового забезпечення лісового господарства.

Реалізацію завдань Програми передбачається впроваджувати протягом 201 6–2020 років.
Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності
Реалізація Програми дасть змогу забезпечити:

збільшення площі лісів держави та поліпшення стану лісових насаджень;
збереження біологічного різноманіття лісових екосистем, у тому числі генетичних ресурсів лісових порід;
подальше удосконалення і оптимізацію системи управління лісовим господарством, лісовпорядкування,
інвентаризації та моніторингу лісів;
ефективну охорону лісів від пожеж та незаконних рубок, захист від шкідників та хвороб;
раціональне використання лісових ресурсів;
ефективну боротьбу з браконьєрством;
зростання частки продукції лісового господарства у внутрішньому валовому продукті країни;
зайнятість та соціальну захищеність працівників лісового господарства, що особливо важливо для сільської
місцевості;
покращення умов праці та збільшення заробітної плати працівників лісового господарства;
зростання інвестицій у лісову галузь;
одальший розвиток лісівничої науки та освіти;
подальший розвиток лісової транспортної інфраструктури;
розвиток рекреаційної та туристичної інфраструктури, посилення еколого-просвітницької діяльності;
збільшення надходжень до зведеного бюджету країни;
забезпечення сировиною вітчизняних товаровиробників;
технічну модернізацію лісогосподарського виробництва.

Оцінка фінансових, матеріально-технічних трудових ресурсів, необхідних для виконання Програми
Реалізація заходів Програми здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів,

коштів лісокористувачів, а також інших джерел.
За кошти місцевих бюджетів і фондів охорони навколишнього природного середовища

здійснюються заходи щодо охорони і відтворення лісових ресурсів місцевого значення.

Джерело: http: //dklg.kmu.gov.ua/

http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=113516&cat_id=82872
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НАЙПРОСТІШИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ПЕРЕГЛЯДУ ФОТОГРАФІЙ ЛАНДСАТ

Для вирішення багатьох завдань у сфері лісового господарства або охорони природи буває

потрібно швидко переглянути доступні фотографії супутників Ландсат за різні періоди часу, аж до останніх.

Найпростішим засобом для цього є спеціальний сервіс, створений Геологічної службою США - LandsatLook

Viewer. Він дозволяє переглянути картинки в умовно природних кольорах, створені на основі знімків

Ландсат (TM, ETM и OLI) за останні п'ятнадцять років. Роздільна здатність цих фотографій та якість

створених на їх основі картинок цілком достатньо, щоб побачити суцільні рубки площею від декількох

гектарів, згарища, нові дороги та багато інших змін в лісовому покриві.

Сервіс не українізовано, але він досить простий у використанні і не вимагає знання англійської. При

відкритті сервісу потрібно, рухаючи карту, вибрати потрібне місце, збільшити масштаб карти настільки, щоб

на меню в правій верхній частині екрану з'явилася кнопка "Select Scenes" - і натиснути на цю кнопку. Через
деякий час після цього (залежно від швидкості підключення до інтернету) на екрані з'явиться найновіша з

наявних фотографій Ландсат. Якщо він підходить, то можна цим і обмежитися; якщо ні (наприклад,

фотографія зимова, темна, захмарена і т.д. ) - потрібно рухати повзунок "Slider Date", доки на екрані не
з'явиться більш рання фотографія відповідної якості. Для орієнтації можна скористатися повзунком

"Transparency" - він дозволяє зробити фотографії напівпрозорими і побачити карту- підкладку.
Ось так виглядає робочий екран цього сервісу:

Джерело: Лісовий форум Грінпіс Росії

ТРИВОЖНИЙ СИГНАЛ ІЗ БРЯНСЬКИХ ЛІСІВ

1 3 лютого у Головному управлінні ветеринарної медицини Чернігівської області пройшла робоча нарада з

користувачами мисливських угідь.

Відкрив захід Віктор Кульбако, начальник Головного управління ветеринарної медицини в регіоні.

Він розповів про епізоотичну ситуацію з африканською чумою свиней у сусідніх державах та Україні і

http://forestforum.ru/viewtopic.php?f=9&t=16231&view=unread&sid=6fd6c76d605bd2a55ea6addb6d83e194#unread


Вісник підтримується WWF, компанією IKEA та товариством DEG у рамках проектів "Підтримка відповідального управління лісовими ресурсами у Дунайсько-Карпатському
екорегіоні" (2011 -201 4) та «Підтримка відповідального управління лісовим господарством для сталого розвитку в Українських Карпатах» (201 2–201 5).

Інформаційний лісівничий вісник Номер 2, лютий 201 4

9

окреслив основні завдання, які треба виконувати, щоб не допустити занесення АЧС на територію нашої

області.
На початку лютого з Брянської області Російської Федерації надійшла на Чернігівщину телеграма, в якій

прозвучав тривожний сигнал: на Брянщині вже
виявлено збудник цієї небезпечної хвороби.

А 8 лютого в Києві відбулася нарада при

Кабінеті Міністрів України , головною темою якої була

епізоотична ситуація в нашій державі. В центрі уваги

- Луганщина, де вже ведеться боротьба з лихом.
Взяв слово начальник Чернігівського ОУЛМГ

Валерій Лозицький. Для лісівників найважчий період
пожежної небезпеки влітку - це небезпека 5 класу,
наголосив він. Такий же рівень небезпеки нині настав
і для мисливців у зв'язку з АЧС.

Валерій Григорович підкреслив, що районні
мисливствознавці , ветеринари на місцях, директори
мисливських господарств повинні дуже серйозно й

відповідально поставитися до цієї ситуації, аби не допустити і в ліси, і в приватний сектор таку велику біду.
Адже африканська чума свиней - це серйозна економічна загроза нашому краю і всій Україні.

На нараді також виступив заступник начальника Головного управління ветеринарної медицини в

Чернігівській області Юрій Павлішен. Він зупинився на питаннях профілактики та боротьби зі сказом,

бруцельозом, лептоспірозом та трихінельозом.

Завідуюча вірусологічним відділом ЧРДЛВМ Наталія Неніч ознайомила присутніх з правилами

відбору та доставки проб для серологічних

моніторингових досліджень на африканську чуму

свиней і оформлення супровідних документів.

Начальник відділу мисливського

господарства Чернігівського ОУЛМГ Микола Пиріг

занепокоєно говорив , що весняна повінь з

деснянськими водами може принести з Росії в наші

краї збудник хвороби від загиблих тварин у

Брянських лісах. Весняний переліт птахів - це теж

один з ризикованих моментів.

Микола Пиріг підсумував, що облік тварин у

мисливських господарствах обов'язково повинен

проходити спільно з працівниками ветеринарної

медицини, аби вчасно виявити хворих та

ослаблених мешканців наших лісів.

На завершення цієї наради були показані вражаючі відеоматеріали про епізоотичну ситуацію в

Росії, яка зазнає мільйонних економічних збитків. З 2007 року й донині у 1 6 областях Російської Федерації

та 3 областях Республіки Білорусь ведеться напружена боротьба з африканською чумою свиней.

Аграрники, спалюючи свинокомплекси свиней з худобою, кажуть, що спалюють свої надії і називають цю

ситуацію справжньою біологічною війною…

Микола Тищенко, Чернігівське ОУЛМГ

Джерело: http: //www.chernigivl is.com.ua/

http://www.chernigivlis.com.ua/
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