
ДСКП "Чорнобильська пуща" на території зони відчу
ження та зони безумовного (обов'язкового) відселення 
виконує комплекс робіт по охороні і захисту лісу відлісо- 
вих пожеж, хвороб, шкідників, лісопорушень та брако
ньєрства, а також утримання насаджень у нормальному 
санітарному стані шляхом проведення спеціалізованих 
заходів, оскільки науково та практично доведено, що ліс є 
найбільш ефективним природним стабілізатором радіа
ційної ситуації. Тільки здоровий ліс максимально вико

нує свої захисні функції, регулює водні процеси, адже те
риторія зони відчуження є басейном одних із найбільших 
річок Європи -  Прип’яті та Дніпра.

Підприємство не допустило розповсюдження пожеж 
на велику територію, погасивши у звітному році 42 поже
жі на площі 107, 8  га, де горів трав'яний настил, а не л іс. 
Домоглися цього завдяки високій професійній майстер
ності працівників лісової охорони, більшість з яких 
працює на підприємстві понад 10 років, та рівномірному 
розташуванню підрозділів на території зони відчуження.

Таке розташування породжувало проблему забезпечення 
працівників лісництв гарячим харчуванням. Слід зазна
чити, що керівництво підприємства вже довгий час нама
галось вирішити проблему приготування їжі безпосе
редньо в лісництвах. І лише після втручання нового ке
рівництва Державного департаменту АЗВ і З Б (0 )В  у 
2007 році вдалось вирішити цю проблему і ввести в дію 
чотири пункти приготування їжі. Вже декілька місяців 
набагато якісніша їжа готується на місцях. Підприємство 
отримало змогу заощадити паливно-мастильні матеріа
ли, які витрачались на перевезення їжі й направити їх на 
виконання планових робіт.

Для утримання насаджень у нормальному санітарному 
стані підприємством були проведені рубки, пов'язані з ве
денням лісового господарства на площі 509 га з вирубкою 
18, 4 тис. кубічних метрів деревини, проведені міроприєм- 
ства з лісовідновлення на площі 400 га, створено 10 км мі
нералізованих смуг та проведений догляд за ними про
тяжністю 3 700 км.

Складніш був минулий рік і у фінансовому плані. Із-за 
недостатнього фінансування на початку року адміністра
ція підприємства вимушена була провести скорочення 
чисельності працюючих на 10% і скоригувати Програму 
заходів на рік. У другому півріччі, завдяки заступнику на
чальника Державного департаменту з фінансових питань 
Олегу Федевичу, надійшли ще додаткові кошти, що дало 
змогу збільшити обсяги виконаних робіт і виконати всю 
річну програму в цілому.

Виконання згаданих вище робіт є ще одним кроком до 
приведення радіаційно забруднених територій навколо 
Чорнобильської АЕС до нормального стану, що і являєть
ся основною задачею нашого підприємства.
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