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Нинішній, 2016 рік – ювілейний в ді-
яльності підприємства. Адже 30 

років тому  воно  утворене шляхом реор-
ганізації Новошепелицького лісгоспзагу 
після його евакуації з 30-кілометрової 
зони відчуження.

Першим директором новоствореного 
підприємства було призначено Костянти-
на Мороза,  котрий разом з очолюваним 
ним  колективом  з Новошепелич Чорно-
бильського району, після аварії на ЧАЕС 
став до роботи у Макарівському краї. За-
вдяки Костянтину Федоровичу – мудрому 
і досвідченому керівникові в короткі стро-
ки вдалося перевезти на нове місце лю-
дей і частину техніки.

Разом з Костянтином Федоровичем, а 
потім  вже з нинішнім директором Воло-
димиром Рижуком  весь період  станов-
лення  та розвитку підприємства прой-
шов і Заслужений лісівник України Петро 
Андрійович Степаненко. Він з  першого 
дня діяльності Макарівського лісгоспу і 
до виходу на заслужений відпочинок – у 
2010 році незмінно працював на посаді 
головного лісничого. Своєю наполегли-
вою і завзятою працею,  високим  про-
фесіоналізмом та великим практичним 
досвідом Петро Андрійович вніс вагомий 
вклад у фундамент сьогоднішніх здобутків 
підприємства.

Добрих і щирих слів подяки за плідну 
працю на благо лісгоспу заслужили й інші 
ветерани підприємства: Тамара Артемен-
ко, Микола Артеменко, Іван Ющенко, Іван 
Козак, Ольга Парфьонова, Ніна Комар, 
Михайло Шевчук, Ольга Шевчук, Олег Ак-
сьонов, Петро Джура, Антоніна Зозуля, 
Володимир Адаменко,  Олександр Смик, 
Володимир Мазур.  

Вже  16 років беззмінно очолює ко-
лектив лісгоспу Володимир Сергі-

йович Рижук – директор ДП «Макарівське 
лісове господарство» - авторитетний, за-
взятий, висококваліфікований спеціаліст 
лісової справи, котрий зумів зберегти і 
примножити колектив підприємства. Ви-
слів – «Людина на своєму місці»  повною 
мірою стосується Володимира Рижука. 

Саме з Макарівського лісгоспу 
почалася його трудова біографія. 
Він  пройшов шлях від помічника 
лісничого до керівника підприєм-
ства.    Саме  завдяки його напо-
легливості лісгосп з року в рік йде 
сходинками розвитку і  нарощує  
свій  економічний потенціал, при-
множує   успіхи у своїй діяльності і 
входить за економічними показни-
ками – зокрема, по середній заро-
бітній платі, - у  двадцятку  кращих 
підприємств України (а їх більше як  
300!)  і в п’ятірку кращих у Київській 
області. 

За сумлінну працю та  вагомі 
досягнення у сфері лісового гос-
подарства Володимир Рижук нео-
дноразово  був відзначений  «Гра-
мотами» та цінними подарунками 
від Київської обласної державної 
адміністрації, «Почесними грамотами»  
від «Держлісагентства», а в 2012 році він 
одержав звання «Почесний лісівник Укра-
їни».  

Раціональне та ефективне викорис-

тання лісових ресурсів, підвищення ґрун-
тозахисних, санітарно-гігієнічних, оздо-
ровчих, естетичних та інших властивостей 
лісу – ось на що спрямована господарська 

діяльність лісгоспу. Щорічний об’єм 
заготівлі лісової продукції становить 
майже 120 тис. м3. Заготовлена 
продукція реалізується як для спо-
живача внутрішнього ринку, так і на 
експорт – в такі країни як Польща, 
Румунія, Туреччина,  Китай, Корея. 
Найбільшим попитом у споживачів  
користується пиловник, технічна си-
ровина та дрова. 

В лісгоспі розвинена деревопе-
реробка і це дає змогу підприємству 
за економічними показниками бути 
в числі лідерів серед лісогосподар-
ських підприємств регіону. Так, річний 

обсяг реалізованої 
продукції  становить 
82943 тис. грн.; середньо-
місячна заробітна плата 
штатних працівників – 9700 
грн.; чистий прибуток за рік 
– 12273 тис. грн., відраху-
вань до бюджетів усіх рівнів 
– 12086 тис. грн. 

Наразі площа  під-
приємства ста-

новить 26533,1 гектара. 
Клімат району лісгоспу  
слугує успішному росту 
таких основних деревних 
порід як сосна, ялина, 
дуб, ясен, клен, граб,  бе-
реза, вільха чорна та ін.

Всі ліси господарства  
- рівнинні. За своїм еколо-
гічним та господарським 
значенням вони поділя-
ються на групи: ліси при-

родоохоронного й історичного значення 
(заповідні урочища, лісові та ботанічні 
заказники, геологічні пам’ятки природи) 
– 5,5% від загальної площі; рекреацій-
но-оздоровчі ліси – 27,4 %; захисні ліси 

– 11,7 %; та експлуатаційні  ліси – 55,4 %.
В лісовому фонді переважаючими є 

соснові насадження – 69 %, вкритих лі-
совою рослинністю земель.  Кількість ду-

бових насаджень – 11 %, бере-
зових – 9 %, насаджень вільхи 
чорної – 8 %, а інших порід – 3 %.

Середній вік лісових наса-
джень становить 61 рік, середній  
річний приріст деревини – 5,0  м3/
га, використання щорічного при-
росту – 61 %.

ДП «Макарівський держліс-
госп» на своїй території має сім 
об’єктів природоохоронного 
фонду України, загальною пло-
щею 1464 гектари. На цих ді-
лянках під охороною держави 
знаходиться ареал зростання 
цілого ряду рідкісних рослин, що 
внесені до Червоної Книги – лілія лісова, 
гніздівка звичайна, плаун  колючий, осока 
Буксбаума та  інші.

В адміністративному відношенні струк-
тура лісгоспу складається з шести лісництв 

– Забуянське (лісничий 
– Тарас Очеретюк), Ма-
карівське (лісничий Ана-
толій Яцук), Небелицьке 
(лісничий Євгеній Очере-
тюк), Бишівське (лісничий 
Юлій Місюна), Ніжило-
вицьке (лісничий Михайло 
Іванюк)  та Комарівське 
(лісничний Максим Си-
чевський). А також під-
приємство має два цехи 
переробки деревини: в 
селі Небелиця (керівник 
– Костянтин Шурда) та 
на станції Буян (керівник 
– Петро Кучерявий), при-
рейковий нижній склад 
станції Буян (начальник 
– Олексій Ткаченко), авто-
гараж (начальник Тетяна 
Дем’яненко) і рекреаційну 
дільницю (старший єгер – 
Микола Суганяка).

Дбаючи про лісове багатство, пра-
цівники дбають і про виховання 

своєї зміни. Саме з цією метою було ство-
рено два шкільних лісництва – Комарів-
ське та Ніжиловицьке на базі навчальних 

закладів. Учні беруть участь у весняних 
та осінніх посадках лісу, збирають лісове 
насіння, очищають прилеглі до сіл та ав-
тодоріг лісові насадження від побутового 
сміття. Також за сприяння підприємства 
влаштовують природничі екскурсії, тема-
тичні конкурси та змагання.  

А всього колектив лісгоспу налічує 265  
трудівників – дружні, працьовиті люди, ко-
трі  мають чималий стаж роботи на підпри-
ємстві, і молодь, яка нещодавно почала  тут 
свою трудову біографію. А загалом – це  
висококваліфікована команда керівників 

та провідних  спеціалістів:  голо-
вний лісничий С.В.Кондрацький, 
головний інженер О.Л.Гльоза, го-
ловний бухгалтер Т.Ф.Рибак, го-
ловний економіст І.В.Клочкова, 
головний механік П.І.Істомін, еко-
номіст планового відділу М.А. Ми-
халева, начальник відділу лісового 
господарства О.П.Степаненко, 
механік І.В.Чинакало, інженер лі-
сових культур І.І. Головченко, ра-
йонний мисливствознавець М.О. 
Ярощук, інженер лісового госпо-
дарства Д.А. Соломенко, інжене-
ри відділу реалізації Л.К.Семенко 

та О.В. Терещенко, інженер виробни-
чого відділу І.С.Ткаченко, енергетик 
О.А.Смірнов, майстер лісової пожежної 
станції П.В.Топчинський,  заввідділом 
охорони праці А.М.Шевчук, старший ін-
спектор з кадрів Л.В. Авєркова, секретар-
архіваріус Н.А.Прокопенко, працівники 
бухгалтерії М.А.Романович, Л.І.Титаренко, 
М.С. Ольховець, Р.В. Перепелиця, 
Н.А.Бойко,  Л.В.Кошолап,  Н.В.Степаненко,  
а також  помічники лісничих О.В. Мокій-
чук, В.Ф. Ткач, В.О. Харченко, В.М. Ада-
менко, С.В.Кравченко та  С.М. Чорного-
родський; старші майстри – О.І.Пірожок, 
М.П.Поливач, С.М. Коцюба, Д.В. Деми-
денко, М.А. Яцук, М.В. Лещенко, І.Ф. Бан-
дура, С.Г. Омельченко, О.М.Сидоришин, 
Я.В.Криволап та М.І. Проворна; майстри 
лісу – В.Б.Осецький, М.І. Томчук, В.А. Силко, 
С.В.Грицак, В.М.Кірієнко та І.М.Проворний; 
водії – А.В.Сич, А.П.Кулиба, О.Є. Сахаров, 
М.О.Прокопенко, А.Д.Уніченко, В.А. Дубас, 
А.Б. Хотінський, В.А. Голяка, П.П. Тарасюк; 
трактористи -  В.Г. Лейченко, П.В. Ярмачен-
ко, В.І. Забава та В.О. Литвинський, а також  
ті, кого  наразі не названо поіменно, своєю  
сумлінною працею примножують славу  під-
приємства. 

Всі вони вливаються у велику родину 
працівників лісу України, котрі трудяться на 
благо «зеленого друга», його вічної краси, 
без якої неможливо уявити життя людини. 

Тетяна Ясинецька.

святкують лісівники
Щороку в Україні у третю неділю вересня святкують День працівника лісу. 

Це професійне свято всіх, хто пов’язав своє життя з лісовим господарством 
та його галузевою промисловістю. Україна займає 8 місце серед держав 
Європи по загальній площі лісу, але кожен другий гектар його саме в нашій 
країні – штучно створений. Тож на благо примноження і раціонального вико-
ристання лісового багатства працює  велика кількість людей. В їх числі – і 
трудівники ДП «Макарівське лісове господарство». 


