


За 30 років Товариство лісівників України зробило багато у плані просвітницької

роботи, популяризації професії лісівника, підтримки і відстоювання лісового

господарства. Це і різні конкурси – на краще лісництво, вальників лісу, дитячого малюнка,

шкільних лісництва, проводилися навчання – семінари для лісничих з обміну досвідом,

наукові конференції і так далі...

У роки, коли я працював, і в тому числі, коли очолював Товариство, багато уваги

приділялося і шкільним лісництвам, профорієнтаційній роботі, бо молодь – то

майбутнє.

Варто згадати могікан лісового господарства, які багато років працювали у

Товаристві лісівників і розбудовували його – це Мірошніков Володимир Володимирович, це

Андрусишин Володимир Степанович, це лісничі в різних в областях України, багато

людей, які досить гарно працювали…

На жаль, в останні роки, коли в галузі з’явилися не фахівці, не спеціалісти лісового господарства,

люди випадкові і у мене складається таке враження, що вони не бачать тих величезних проблем і викликів,

які сьогодні стоять перед лісовим господарством і не мають плану організації його роботи.

В останні роки не бачу розуміння з боку керівництва галузі, не бачу розуміння в окремих областях, не

тільки підтримки Товариства, а й не бачу розуміння його ролі. На жаль… Та й звідки людям, які ніколи не

працювали в галузі, які не знають ані історії, ані традицій, ані звичаїв, не мають лісового духу, знати і

відчувати, чим живе дане товариство. І це є проблема.

Моя думка - громадські організації повинні не обслуговувати владні структури, бути не опонентами

галузі, а працювати на неї разом з керівництвом галузі задля розвитку і процвітання лісового

господарства.

Хочу побажати Товариству лісівників України гарної результативної роботи на благо розвитку

лісового господарства України і розуміння ролі такої професійної громадської організації, як ТЛУ з боку

керівництва галузі.

Почесний голова Товариства лісівників України

Валерій САМОПЛАВСЬКИЙ

У 2020 році Товариство лісівників України 

відзначало 30 річницю від дня його створення. 



Діяльність Товариства лісівників України у 2018 - 2020 роках була

спрямована на вирішення проблем збереження придатного для

життя довкілля та суспільного сприяння професійної діяльності і

захисту інтересів працівників лісового господарства

ТЛУ налічує понад 24 тисячі членів у

складі 315 первинних організацій в усіх

областях країни

ТЛУ розроблено 10 проектів

законодавчих та нормативних актів у

сфері лісового господарства та

мисливства

ТЛУ проведено 30 круглих столів, 18

наукових конференцій та семінарів

Щорічно здійснювалося більше 23

лісівничих, просвітницьких та природо-

охоронних акцій

Під патронажем ТЛУ діють 559

шкільних лісництв де навчаються 17,5

тисяч учнів



У 2018-2020 роках Товариство забезпечило  підтримку діяльності 

громадських груп експертів, які розробили проекти законодавчих 

та нормативних актів у сфері лісового господарства. 

Голова Товариства лісівників України                                        

Юрій МАРЧУК:
Коли в лютому 2018 року я знову

мав честь очолити Товариство

лісівників України, ми перше що

визначили – це ряд стратегічних

напрямків, які реалізуємо постійно.

Провели 2 етапи розширеного IV з’їзду

лісівників України, за участю делегатів всіх

областей, урядовців, окремих голів ОДА і дружніх

асоціацій. Рішення з’їзду доведені до всіх гілок влади.

Це дозволило, в першу чергу, зупинити бажання

приватизації і концесії лісів, добитися прийняття

відповідного закону; звернути увагу на проблеми з

фінансуванням галузі, принаймні, з’явився спецфонд

в бюджеті; відбити бажання обкласти 5 %земельним

податком всі ліси. Але, це ще дуже мало для того,

щоб повернути галузі добре ім’я та авторитет.

Попереду надзвичайно багато роботи і саме

напрямок нормативного забезпечення лісівництва,

рецензування, експертизи законодавчих ініціатив,

проведення круглих столів, донесення проблем

лісівників до влади є дуже важливим. Зміни в

законодавстві мають бути першочерговими, бо

професійності в законодавстві зараз дуже не

вистачає. Необхідно, щоб нормативно-правова база

була на належному рівні, щоб праця лісівників була
захищена.

Законодавче та нормативне 

забезпечення лісівництва

Пріоритетні проекти Законів України, які були опрацьовані і 

оприлюднені на офіційному веб-сайті  ТЛУ  для обговорення

Про внесення змін до Лісового, Бюджетного та

Податкового кодексів України (щодо удосконалення

механізму фінансового забезпечення лісової галузі)

Про внесення змін до деяких законодавчих актів

України щодо забезпечення ефективного ведення

лісового господарства та посилення охорони лісів

Про внесення змін до статті 39 Закону України "Про

тваринний світ"

Про ринок лісоматеріалів

Про основні засади державної політики у сфері

лісових відносин

Про внесення змін до Лісового кодексу України щодо

проведення національної інвентаризації лісів

Про внесення змін до деяких законодавчих актів

України щодо негайного подолання кризової ситуації,

що склалася у зв’язку з лісовими пожежами

Про внесення змін до Податкового кодексу України

щодо звільнення від оподаткування дров, що

відпускаються населенню для побутових потреб

Про внесення змін до деяких законодавчих актів

України щодо негайного подолання кризової ситуації,

що склалася у зв'язку із незаконним полюванням



Інформаційне забезпечення,

лісівнича пропаганда 
У 2018-2020 роках однім з пріоритетних завдань  у діяльності  

ТЛУ  було  створення позитивного іміджу роботи лісівників

Забезпечено щоденне, оперативне

висвітлення роботи Товариства і лісової

проблематики у соціальних мережах та на

веб-сайті ТЛУ

Активно ведеться спеціальна сторінка ТЛУ
на Фейсбук. 3,5 тисяч членів ТЛУ вподобали

цю сторінку, стежать за публікаціями та

беруть участь у тематичних групах

лісогосподарського спрямування.

За допомогою оновленого веб-сайту та

завдяки тісній співпраці зі ЗМІ, ТЛУ має

змогу оперативно реагувати на інформаційні

виклики.

Ми стали більш відкритими і зрозумілими у суспільстві.

Значним кроком у пожвавленні інформаційно-просвітницької

роботи стало опрацювання ТЛУ спільно з преслужбою ДАЛРУ

проекту Комунікаційної стратегії Державного агентства лісових

ресурсів, з якою були ознайомлені керівники пресслужб ТЛУ і

ДАЛРУ під час семінару-наради у Черкасах .

Проведення творчого конкурсу ТЛУ на краще висвітлення у

засобах масової інформації і соціальних мережах лісової

тематики показав покращення роботи у медійному просторі

пресслужб обласних осередків ТЛУ та обласних управлінь ЛМГ.

Час не стоїть на місці, розвиваються новітні технології,

з’являються нові соціальні мережі. Якщо зараз найпопулярнішою і

найшвидшою платформою для донесення інформації і комунікації

є Фейсбук, то вже сьогодні потрібно вивчати і використовувати

всі доступні ЗМІ і Інтернет – платформи для популяризації

лісівничих професій, висвітлення роботи лісової галузі,

привернення уваги суспільства до лісівничих проблем.

Наше завдання полягає в тому, щоб професія лісівника стала в

Україні такою ж престижною, як у наших європейських сусідів.

Прес-секретар Товариства лісівників України

Марія БАБИЧ:
Лісівничі теми, які найбільше висвітлювалися

ТЛУ у ЗМІ і викликали найбільший резонанс:

всихання лісів, подвійне оподаткування лісових

земель; питання власності на ліси; мораторій на

експорт деревини; результати збору лісового

насіння; допомога сім’ям учасників АТО, робота

учнівських лісництв, захист лісів від пожеж...



 Члени ТЛУ активно публікуються на сторінках

друкованих видань, як лісівничого спрямування,

так і в обласних, місцевих та центральних

періодичних виданнях, беруть активну участь у

регіональних і загальнонаціональних теле- та

радіоефірах

Інформаційне забезпечення,

лісівнича пропаганда 
У 2018-2020 роках однім з пріоритетних завдань  у діяльності  

ТЛУ  було  створення позитивного іміджу роботи лісівників

Товариством лісівників України було проведено

Творчий конкурс на краще висвітлення у засобах масової

інформації і соціальних мережах лісової тематики у таких

номінаціях:

 «За серію авторських публікацій в ІНТЕРНЕТІ,

популяризацію лісової тематики У СОЦІАЛЬНИХ

МЕРЕЖАХ»

 «За краще висвітлення лісової тематики У

ДРУКОВАНИХ ЗМІ»



Заохочувальні відзнаки ТЛУ

Мотивація професійної та 

громадської діяльності

Заохочувальні відзнаки Президії ТЛУ

використовувалися з метою активізації творчої

ініціативи та заохочення плідної діяльності

громадян та членів Товариства спрямованої на

примноження і збереження лісових багатств

України, відзначення особистого внеску у справу

відновлення та розвиток традицій українського

лісівництва.

За три роки було нагороджено фахівців

та членів ТЛУ:

Почесною грамотою Товариства лісівників

України - 262

Подякою Голови Товариства лісівників

України - 247

Цінним подарунком – годинником з
символікою ТЛУ - 47

Нагрудним знаком «Почесний лісівник
України» - 70



Лісівничо-просвітницька робота, 

екологічне виховання молоді, 

профорієнтаційна діяльність

За сприяння обласних та первинних

організацій ТЛУ створено 8 нових

лісівничо-просвітницьких центри, 2

музеї лісу, 7 унікальних природних

об’єктів, 38 екологічних стежок,

розчищено й облагороджено 158

лісових джерел і криничок.

Голова Волинської обласної організації ТЛУ

Борис БАБЕЛЯС
Обласна організація та первинні осередки ТЛУ

приділяють значну увагу просвітницькій роботі,

орієнтуючись на конкретні дії та предметний

освітній та виховний вплив. Нещодавно запрацював

просвітницький центр у селі Воротнів, у

райцентрі Маневичі урочисто відкрито

дендрологічний парк,.

Закладено цей парк було у рамках конкурсу «На кращий

дендрологічний парк, сквер чи пам’ятну алею», оголошеного

Волинським обласним управлінням ЛМГ спільно з обласною

організацією ТЛУ і галузевою профспілкою.

У Луцькому лісовому молодіжному центрі створено навчальний

центр, де лісовими фахівцями проводиться навчання для членів

учнівських лісництв та юних природолюбів (діють школи

лісоводів, лісових лікарів, єгерів-мисливців, садоводів, бджолярів,

рибалок, майстерня з виготовлення шпаківень та годівниць).

Волинською обласною організацією ТЛУ спільно з обласним

відділенням Українського фонду культури проведено Міжнародний

пленер фотомитців Німеччини, Польщі, Голландії та художників

України «Західне Полісся». Також спільно з обласним відділенням

Українського фонду культури проведено виставки пленерних робіт

«Західне Полісся» у Шацькому лісовому коледжі, картинній галереї

Волинської обласної ради.

Загалом, позитивні зміни в діяльності Товариства лісівників

України за останні роки очевидні. Маємо перспективи і бажання

працювати.



 Товариство і його Черніг івська обласна

організація надали організаційну і

фінансову підтримку проведенню ХІІ I

Всеукраїнського зльот у учнівських

лісництв, яку провів у Чернігові

Національний еколого -натурал істичний

центр учнівської молоді МОН Укра їни .

Лісівничо-просвітницька робота, 

екологічне виховання молоді, 

профорієнтаційна діяльність 



Лісівничо-просвітницька робота,

екологічне виховання молоді, 

профорієнтаційна діяльність 

ТЛУ забезпечувало підтримку проведення

обласних і Всеукраїнського зльотів шкільних

лісництв. Надано фінансову допомогу

учнівським лісництвам Одеської області для

участі з Всеукраїнському зльоті учнівських

лісництв.

Надано фінансову допомогу

Національному еколого-натуралістичному

центру учнівської молоді МОН України для

організації Всеукраїнської науково -

практичної конференції молоді «Відтворимо

ліси разом»

Подарунками Товариства відзначені

переможці національного відбору школярів до

міжнародного конкурсу «Молодь в лісах

Європи».

Надана фінансова допомога НУБІП для

поїздки студентської команди лісівників на

міжнародні студентські змагання.

ТЛУ сприяло створенню та виданню

посібника для керівників учнівських лісництв

Зведенюка М.А. «Юні лісівники – майбутні

господарі лісів України».

Голова Херсонської обласної 

організації ТЛУ Володимир МИХАЙЛЕНКО  
У 2020 р. з метою посилення лісівничо-

просвітницької роботи нами проведені семінари за

участю усіх первинних організацій Товариства

області на теми:

- питання захисту лісу від шкідників (за участю фахівців

лісозахисного підприємства і Степового філіалу УкрНДІЛГА);

- проведення санітарного огляду лісових насаджень;

- складання проектів винищувальних заходів;

- вирощування декоративного посадкового матеріалу;

Проведення семінарів відбувалося на базі ДП «Олешківське

лісомисливське господарство» за участі фахівців, науковців, було

залучено більше 200 чоловік лісової охорони та шкільних лісництв.

Голова Хмельницької обласної організації 

ТЛУ  Володимир ХОПТИНЕЦЬ 
Конкурси на кращий твір та малюнок проведено у 18

районах області. Конкурсними комісіями розглянуто

714 робіт, та визначено переможців. Любов до лісу

потрібно прививати з дитинства.

Учнівські лісництва і гуртки забезпечені навчально-

методичними посібником «Юні лісівники - майбутні господарі лісів

Батьківщини». За участі обласної організації ТЛУ розроблена та

здана до друку книга «Енциклопедія лісівників Хмельниччини»,

надана допомога у створенні бібліотеки літератури

лісогосподарського, природничо-краєзнавчого, інформаційно-

довідкового, науково-популярного і навчально-методичного змісту

у цифровому форматі.



Голова Вінницької обласної організації  

ТЛУ  Віктор ДІДЕНКО:

Обласна організація ТЛУ Вінниччини

приділяє велику увагу екологічному

вихованню школярів, активно

співпрацюючи з учнівськими

лісництвами, яких на Вінниччині нині

50.
Так, ТЛУ Вінниччини допомагає у проведенні

обласних конкурсів на кращий дитячий малюнок,

кращий твір на тему "Людина та ліс», проводить

еколого - просвітницьку та профорієнтаційну

роботу не лише в учнівських лісництвах, а й в школах,

співпрацює з вузами, коледжами області.

На Вінничині регулярно проводяться обласні

конкурси на краще лісництво, кращого лісничого,

кращу садибу лісництва, краще учнівське лісництво,

краще підприємство з організації протипожежної

роботи

До 30-річчя Товариства на Вінниччині проведено

обласний конкурс на кращий телесюжет про роботу

лісівників, відзначено ветеранів лісового

господарства, яким виповнилося 80, 85, 90

років.Розпочато написання книги спогадів ветеранів

лісового господарства "Лісові на вірність

присягаємо".

Для формування надійного кадрового резерву

лісової галузі ТЛУ проведена значна робота серед

учнів учнівських лісництв - випускників сільських

шкіл щодо їх вступу до профільних університетів

та коледжів з метою отримання лісівничих

професій.

Лісівничо-просвітницька робота,

екологічне виховання молоді, 

профорієнтаційна діяльність 



 Товариством лісівників України разом з Державним

агентством лісових ресурсів України проведено

національний відбір міжнародного конкурсу «Молодь в

лісах Європи». У конкурсі змагалися 41 учасник з 13

команд. Переможці конкурсу отримали призи від

Товариства лісівників України – наручні годинники з

логотипом ТЛУ.

 Представники Президії ТЛУ брали участь у роботі

Курсів підвищення кваліфікації керівників учнівських

лісництв, керівників гуртків лісівничого спрямування

закладів загальної середньої та позашкільної освіти на

базі Національного еколого-натуралістичного центру

учнівської молоді МОН України спільно з Навчально-

науковим інститутом лісового і садово-паркового

господарства НУБіП

Лісівничо-просвітницька робота,

екологічне виховання молоді, 

профорієнтаційна діяльність 



Голова Черкаської обласної     

організації ТЛУ   Василь ГОРДА

Продовжено щорічний проєкт з віднайдення, розчищення

та облаштування лісових джерел та криничок – відновлено 6

криничок на території держлісфонду.

У держлісгоспах облаштовано три класи «під відкритим

небом» для проведення занять учнів шкільних лісництв в

умовах карантинних обмежень. В усіх держлісгоспах області

проведено виїзні зустрічі з громадськістю, представниками

органів місцевого самоврядування. З метою ознайомлення з

актуальними аспектами та напрямками ведення лісового

господарства, за сприяння та активної участі членів

обласної організації ТЛУ було проведено два прес-тури для

представників обласних засобів масової інформації.

Всі заходи широко висвітлювалися в ЗМІ – телебачення,

радіо, газети, журнали, Інтернет, в тому числі на офіційному

веб-сайті облуправління «Ліси Черкащини» та

представництві у Фейсбук.

За участі членів обласної

організації ТЛУ було втілено проєкт

лісівників Черкащини з допомоги

медичним закладам у боротьбі з Covid-

19. Для працівників медзакладів області

було закуплено та передано 1000

протиепідемічних костюмів та 180

безконтактних електронних

термометрів

 Товариство надало фінансову

допомогу на створення культурно-

просвітницького центру Навчально-

наукового інституту лісового і садово-

паркового господарства НУБіП України.

 ТЛУ розширює співпрацю з

організаціями лісівничого і екологічного

спрямування – б підписаний меморандум

про співпрацю з Громадською спілкою

«Всеукраїнська асоціація мисливців та

користувачів мисливських угідь».

 За ініціативи ТЛУ державні

лісогосподарські підприємства створили

меморіальні насадження, присвячені героям-

лісівникам, які віддали своє життя,

захищаючи країну під час бойових дій на

Сході країни.

Лісівничо-просвітницька робота,

екологічне виховання молоді, 

профорієнтаційна діяльність 



про лісовий фонд Львівщини, рослинний і тваринний світ

регіону, ознайомитися з колекціями зразків деревини, насіння,

гербаріїв рослин...

Львівська обласна організація ТЛУ значну увагу приділяє

роботі з учнівською молоддю. На базі підприємств обласного

управління функціонує 54 шкільних лісництва, членами яких є

понад 1000 учнів.

Окрему увагу приділяється проведенню інформаційно-

роз’яснювальних та ознайомчо-пізнавальних заходів. Для

шкільної та студентської молоді проводяться уроки знань про

ліси, пізнавальні екскурсії, практичні заняття та різноманітні

конкурси.

На Сколівщині відкрили рекреаційний пункт «Дубравка» в

національному парку «Сколівські Бескиди». Відкриття цього

рекреаційного пункту є яскравим прикладом успішної співпраці

та співфінансування з різних джерел: кошти проекту «Розвиток

сталого туризму в природоохоронних територіях Карпат»

(фінансується в рамках програм транскордонного

співробітництва «Польща-Білорусія-Україна 2014-2020»).

Львівська обласна організація ТЛУ

спрямовує свої зусилля на пропаганду серед

громадськості області знань про значення

лісів в охороні довкілля, а тим самим і в

житті людини. У Львівському ОУЛМГ

функціонують 5 еколого - просвітницьких

центри, де можна дізнатися багато цікавого

Голова Львівської обласної 

організації ТЛУ Ярослав ЦЕЛЕНЬ 

Лісівничо-просвітницька робота,

екологічне виховання молоді, 

профорієнтаційна діяльність 



Громадські акції , конкурси 

та  інші лісівничі  заходи

У традиційній акції «Майбутнє лісу у
твоїх руках» взяли участь понад 150 тис.

представників учнівської молоді,

громадськості, органів влади, засобів

масової інформації, проведено близько
4 500 пізнавальних заходів, 5 000 заходів

благоустрою, створено понад 10 тис. га

лісових культур.

В рамках акції «Майбутнє лісу в твоїх

руках» обласні і первинні організації

Товариства підтримали проведення різних

дитячих конкурсів і заходів, таких як

конкурси на кращий малюнок і твір на тему

«Людина і ліс» та багато інших.

Стали вже традиційними акції: "Ліси для

нащадків", "Годівничка", «Зелений

паросток майбутнього», "Зустрічаємо

птахів", "До чистих джерел", "Лісам і паркам

бути чистими", "Посади своє дерево" , "За

чисте довкілля", "Весняна толока", "Чистий

четвер", "Зустрічай пернатих« та інші.

За активної участі обласних осередків ТЛУ

відбулася масштабна Всеукраїнська акція
«1 000 000 дерев за одну добу».

Голова Закарпатської обласної організації

ТЛУ Василь КИЙ:
Товариством лісівників Закарпаття при

підтримці лісогосподарських підприємств у

приміщенні Закарпатської обласної адміністрації

організовано фотоекспозицію «Ліс: від насіння до

насіння».

Виставка має 60 унікальних фото світлин з усіх куточків

Закарпаття та виконана у чорно-білому кольорі.

Ведеться спільна робота з Громадською спілкою

«Регіональна туристична організація Закарпаття» із

облаштування 200-кілометрового туристичного пішохідного

маршруту за 32 стежками різної категорії складності через

мальовничі куточки Закарпаття.

Голова Рівненської обласної організації ТЛУ

Михайло ПРОКОПЧУК:
З ініціативи обласної організації ТЛУ з

залученням учнівських лісництв, активістів та

молодих природолюбів здійснена посадка лісу на

ділянці поблизу 300 кілометрового туристичного

маршруту через 5 районів Рівненщини.

Щорічно беремо участь в організації історико-

культурного фестивалю «Погорина». Вже стало

традиційним проведення в області волейбольного турніру

пам’яті бувшого директора Клеванського лісгоспу М.М.

Мелещука та Обласної Спартакіади працівників лісового

господарства.



Голова Житомирської обласної 

організації   ТЛУ 

Василь ЗАРІЧНИЙ
Житомирська обласна організація

ТЛУ є найбільш потужною за

чисельністю регіональною ланкою

Товариства. Головним пріоритетом

роботи ми обрали конкретні дії та

справи.

Так, враховуючи стихійне лихо – значні лісові

пожежі, що мали місце у квітні 2020 року в лісах

Житомирської області Президія ВР ТЛУ прийняла

рішення звільнити Житомирську обласну організацію

ТЛУ від перерахування членських внесків за II квартал

2020 року до Президії ВР ТЛУ. Ці кошти Житомирською

обласною радою ТЛУ були використані для

проведення заходів з метою запобігання виникненню

лісових пожеж у області. На кошти Товариства на

суму 50000 грн. було закуплено і вручено ранцеві

вогнегасники для локального пожежогасіння

Овруцькому, Словечанському держлісгоспам та

Овруцькому і Народицькому спецлісгоспам. За

проявлену мужність у боротьбі з лісовими пожежами

багато членів ТЛЖ було нагороджено медалями

«Лісовий вогнеборець» та грамотами. Працівники

лісового господарства Житомирської області, які

брали активну участь у гасінні весняних лісових

пожеж, були відзначені Почесними грамотами

Товариства і пам’ятними медалями.

Надана інформаційна і організаційна підтримку

проведенню щорічної Акції «Майбутнє лісу у твоїх

руках» через залучення громадськості та учнівської

молоді до створення нових лісових насаджень.

 ТЛУ здійснювало інформаційне забезпечення та

супровід заходів з нагоди Всесвітнього дня лісів та

свят «День знань», «День працівника лісу».

Надано фінансову допомогу на проведення

лісівничо-просвітницької роботи первинними

організаціями ТЛУ у лісгоспах Півдня і Сходу країни.

Лісівничо-просвітницька робота,

екологічне виховання молоді, 

профорієнтаційна діяльність 



Громадські акції , конкурси 

та  інші лісівничі  заходи

Заступник Голови ТЛУ

Алла СВЯТЕЦЬКА
Професійні лісівничі конкурси є

ефективним засобом сприяння суспільному

визнанню важливості роботи лісівників. У

2020 році проведено підсумки конкурсу ТЛУ на

краще лісництво, присвяченого 30-річчю

Товариства.

Конкурсна комісія ТЛУ розглянула отримані конкурсні

матеріали і визначила переможців:
І місце – Костянтинівське лісництво ДП «Сарненське

лісове господарство» ( Рівненське ОУ ЛМГ);

ІІ місце – Іллінецьке лісництво ДП «Іллінецьке лісове

господарство» (Вінницьке ОУ ЛМГ);

ІІІ місце – Краснобірське лісництво ДП «Радомишльське

лісове господарство» (Житомирське ОУ ЛМГ)

Переможці конкурсу були нагороджені дипломами та

грошовими винагородами Товариства.

Для формування надійного кадрового резерву лісової

галузі Товариством останні місяці 2020 року проведена

значна робота серед учнів учнівських лісництв -

випускників сільських шкіл 2021 року щодо їх вступу до

університетів з метою отримання лісівничих професій.

ТЛУ також надає інформаційну і організаційну

підтримку проведенню заходів організацій-партнерів,

серед яких інші громадські організації лісівничого

спрямування, вищі навчальні заклади, наукові установи,

профспілка працівників лісового господарства.

У вересні 2020 року проведено підсумки

конкурсу на краще лісництво, присвяченого 30-

річчю Товариства лісівників України

Вперше ТЛУ визначено переможців конкурсу на

кращу протипожежну діяльність державного

лісогосподарського підприємства у 2020 році,

перше місце в якому посіло ДП «Конотопське

лісове господарство» Сумського ОУ ЛМГ.

ТЛУ спільно з МОН України надало

організаційну і інформаційну підтримку

Національному еколого-натуралістичний центру

учнівської молоді щодо проведення

Всеукраїнської он лайн - конференції для

учнівської молоді «Збережемо ліси для майбутніх

поколінь».

Окрім загальних заходів всеукраїнського

масштабу практично у всіх осередках ТЛУ

проводилися обласні конкурси на краще

лісництво, кращого лісничого, кращу садибу

лісництва, краще учнівське лісництво, краще

підприємство з організації протипожежної роботи,

обласні конкурси на кращий дитячий малюнок, на

кращий твір на тему "Людина та ліс", тощо.



Громадські акції , конкурси 

та  інші лісівничі  заходи

ТЛУ спільно з профспілками

щорічно є організатором

всеукраїнського конкурсу - змагання

вальників лісу, яке вже традиційно

проводиться на базі ДП «Тетерівське

лісове господарство».

У 2020 багато заходів, передбачених у

плані роботи Товариства у зв’язку з

карантином, на жаль були перенесені, в

тому числі і конкурс вальників.

Впевнені: спільно ми подолаємо усі

хвороби і негаразди!



Голова Кіровоградської обласної організації ТЛУ 

Олег СЕРЕДЮК 
Кіровоградське обласне товариство лісівників об’єднує в

своїх рядах 496 індивідуальних членів Товариства, які стоять

на обліку в 10 первинних організація та 26 асоційованих

членів. В області діють 36 учнівських лісництв, які

відвідують близько 950 учнів.

Юні лісівники Кіровоградщини, працюючи на лісових об’єктах,

здобувають досвід у лісовій справі і, як результат, демонструють глибокі

професійні лісівничі знання на Всеукраїнських конкурсах. Відмінна робота

юних лісівників та їх наставників відзначається грамотами та подяками.

Обласне управління спільно з Товариством представляло галузь на

міжнародній виставці «Агро-Експо - 2020». Членами Товариства проводиться

значна організаційна робота з відродження і збереження традицій лісівників

та охороні пам’ятних місць на території лісового фонду.

Члени Товариства постійно проводять еколого-просвітницьку

діяльність, тримають під пильним контролем благоустрій лісового фонду, в

тому числі і рекреаційних місць відпочинку вздовж автомобільних доріг,

розвивають і пропагують туристичні напрямки за найцікавішими

маршрутами області в природно-заповідні лісові об’єкти такі, як дендропарк

«Веселі Боковеньки», заказник «Чорноліський».

З 2006 р. обласне Товариство лісівників видає щоквартальний часопис

«Світ лісу», на сторінках якого висвітлюється діяльність облуправління,

лісогосподарських підприємств та особистий внесок працівників лісу у

розвиток лісової галузі та у громадську роботу. Часопис – це своєрідний

історичний архів лісової галузі Кіровоградщини. Журнал користується

великою зацікавленістю у ветеранів – пенсіонерів лісового господарства.

Лісівничо-просвітницька робота,

екологічне виховання молоді, 

профорієнтаційна діяльність 



Сприяння науково-технічному 

розвитку лісової галузі.

За підтримки ТЛУ було проведено ряд круглих столів

та наукових конференцій. Серед них:

ІІ-й Національний круглий стіл «Пожежі в природних та

культурних ландшафтах України: розбудова цілісної системи

охорони від пожеж у лісах, на сільськогосподарських землях

та в інших природних екосистемах»

Круглий стіл «Держава, народ, ліс – право і обов’язок».

Виїзне засідання на базі Боярської ЛДС НУБіП України

комітету з екологічної політики та природокористування

Верховної ради України щодо національної інвентаризації

лісів

Міжнародна науково-практична конференція «Соснові ліси:

сучасний стан, існуючі проблеми та шляхи їх вирішення»

Круглий стіл «Лісова політика України: першочергові

завдання», де обговорювалися нагальні законодавчі проблеми

лісового та мисливського господарства»

Круглий стіл «Перспективи розвитку спеціальності

«Деревообробні та меблеві технології»

Міжнародна науково-практична конференція «Відновлення,

охорона й збереження рослинного світу лісів України в умовах

техногенного навантаження та змін клімату»

За фінансової підтримки ТЛУ побачила світ книга за

редакцією професора Мєшкової В.Л. "Методичні вказівки

з нагляду, обліку та прогнозування поширення шкідників і

хвороб лісу для рівнинної частини України"

Директор Навчально - наукового

інституту лісового і садово-паркового

господарства НУБіП , член Президії ТЛУ

Петро ЛАКИДА
Товариство спільно з вченими і

викладачами НУБіП України брали

участь у розробці і науковому супроводі

законопроектів, необхідних галузі.

Саме на цій надзвичайно важливій роботі в останні

роки були сконцентровані зусилля з сприяння науково-

технічному розвитку лісового господарства. Певна

робота була проведена ТЛУ з підтримки наукових

розробок та інноваційних проектів.

Але цього на сьогодні занадто замало. Думаю,

пожвавлення, а головне практична віддача від цього

напрямку діяльності повинна отримати відповідний

пріоритет і підтримку від Президії та ВР ТЛУ.

Крім того, значного посилення потребує

міжнародне співробітництво на рівні лісівничих

громадських організацій та професійних асоціацій.

Позитивним прикладом є участь студентської

команди Навчально - наукового інституту лісового і

садово-паркового господарства НУБіПУ, за фінансової

допомоги ТЛУ, у щорічних Міжнародних змаганнях з

лісового багатоборства - Forestry Versatility на базі

університету ім. Менделя ( м. Брно, Чехія).

Так сталося, що наш інститут став головною

ареною для проведення ТЛУ круглих столів та

наукових конференцій, тож наукову і методичну

підтримку таких заходів у майбутньому гарантуємо.



Реформування лісової  галузі.

Протидія не професійному ставленню 

до розвитку лісового господарства

Для висвітлення і обговорення проблем

лісового господарства за ініціативи і

підтримки Товариства лісівників України

було організовано:

2018 рік
 Вересень – 4 з’їзд лісівників України – І етап.

 Жовтень – Івано-Франківськ – «Лісова політика

України, як інструмент сталого управління галуззю».

 Жовтень – Чернігів – круглий стіл «Проблеми,

податки, пропозиції».

 Листопад – Київ – круглий стіл «Проблеми,

податки, пропозиції».

2019 рік
 Березень – Волинь – ІІ етап 4 з’їзду лісівників

України.

 Вересень – НУБіП України– круглий стіл

«Держава, народ, ліс – право і обов’язок».

 Вересень – «Ринок лісоматеріалів: стан та

регулювання» (Проекти Законів).

 Грудень – Боярка. НУБіП України – виїзне

засідання комітету з екологічної політики та

природокористування Верховної ради України.



Реформування лісової  галузі.

Протидія не професійному ставленню 

до розвитку лісового господарства

У вересні 2020 було проведене розширене

засідання Президії Товариства лісівників

України, а потім у конференц-залі виставкового

центру «Акко Інтернешнл» у форматі

Міжнародної виставки-форуму технологій для

лісового господарства, деревообробної та

меблевої промисловості LISDEREVMASH 2020.

відбулося розширене засідання Всеукраїнської

Ради ТЛУ.

У роботі цих заходів взяли участь працівники

Держлісагентства, ветерани галузі, депутати

Верховної ради України, науковці, представники

різних громадських організацій.

Головне питання, яке виносилося на

обговорення - це проект Державної стратегії

управління лісами України до 2035 року,

запропонований Міністерством захисту довкілля

та природних ресурсів України.

На заході було прийнято рішення, що проект

Стратегії потребує суттєвого доопрацювання, як

з огляду на модель реформування, так і

стосовно подальших пріоритетів розвитку

лісового господарства.

Схвалення документу в наведеному вигляді

призведе до подальшої стагнації та руйнації

лісового господарства України.

Всеукраїнська Рада ТЛУ звернулася до народних

депутатів - членів Комітету Верховної Ради з питань

екологічної політики та природокористування внести

зміни до проекту Державного бюджету на 2021 рік та

додатково виділити на ведення лісового господарства 500

млн. грн.

Це дозволить у наступному році стабілізувати

ситуацію в лісовій галузі країни



Експертна діяльність 

Міжнародне співробітництво  

Рішенням Президії ТЛУ була створена

робоча група з розробки проектів

національних стандартів для

запровадження в Україні сертифікації лісів

по системі PEFC. Експертами ТЛУ були

розроблені проекти національних

стандартів щодо сталого лісоуправління і

лісокористування та ідентифікації лісо

продукції за походженням.

Експерти ТЛУ брали участь у розробці

проектів законів України: «Про переведення

самосівних лісів на сільгоспземлях в землі

лісогосподарського призначення»; «Про

внесення змін до деяких законодавчих актів

України щодо негайного подолання кризової

ситуації, що склалася у зв'язку із лісовими

пожежами»; «Про внесення змін до деяких

законодавчих актів України з метою

збереження довкілля щодо посилення

відповідальності за дії, спрямовані на

забруднення атмосферного повітря та

знищення або пошкодження об'єктів

рослинного світу»; "Про внесення змін до

Лісового кодексу України щодо проведення

національної інвентаризації лісів".

Експерти ТЛУ брали участь у підсумковій дискусійній зустрічі

зацікавлених сторін в рамках Політико-економічного аналізу

України, що проводиться Агенцією економічного розвитку PPV

Knowledge Networks, від імені проекту, фінансованого урядом

США. Його завдання - посприяти зростанню стартап - бізнесу,

малого та середнього бізнесу в Україні, посиленню конкуренції на

українських компаній на внутрішньому та міжнародних ринках.


