Вітання

Зі святом Вас,
шановні лісівники!
Христина ЮШКЕВИЧ,
Т. в. о. Голови Державного агентства
лісових ресурсів України
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Дорогі колеги – лісівники Сумщини,
ветерани лісової галузі!
Споконвіку українську землю вважають країною
лісів, на карті якої лісові багатства Сумщини займають
гідне місце та є окрасою і гордістю нашого краю. Турбота і піклування про цю цілющу красу – це наш професійний обов’язок.
Кожна пора року в лісі особлива
по-своєму: задумливий взимку, смарагдово-юний навесні, соковито-зелений влітку, восени ліс виграє палітрою всіх
кольорів. Саме в цей час,
третьої неділі вересня, ми відзна- Віктор ЧИГРИНЕЦЬ,
начальник
чаємо наше професійне свято –
Сумського обласного
управління лісового
ДЕНЬ ПРАЦІВНИКА ЛІСУ.
та мисливського
господарства
Щодня кожен з вас віддає свої
досвід і знання, силу і енергію задля збереження
й примноження зеленого скарбу області. Це є професійним обов’язком кожного працівника галузі, і
кожен з вас виконує його гідно.
Михайло ШПАКОВИЧ,
То ж прийміть, дорогі колеги, слова щирої вдячголова обласної профспілки
працівників лісового господарства
ності за вашу невтомну працю. Від усього серця
бажаємо вам і вашим родинам миру і злагоди, добробуту і благополуччя!
Зичимо вам міцного здоров’я, затишку, особистого щастя і вагомих
трудових звершень в ім’я розвитку і процвітання лісової галузі та віри
у світле майбутнє нашої країни!
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Підсумки

ЗА 8 МІСЯЦІВ
2016 РОКУ:
 Відтворення лісів проведено на площі
1247 га;

 Посіяно 8,7 га лісових розсадників;
 Заготовлено близько 1000 кг насіння
лісових порід;

рубок заготовлено
 Від усіх видівліквідної
деревини;
465 тис. м3

 Від реалізації деревини та виробів з неї
отримано 480 млн грн, що на 90 млн
грн більше відповідного минулорічного
показника;

 Бюджетам і державним цільовим

 Надходження від ведення мисливської
діяльності склали 500 тис. грн.

фондам сплачено 186 млн грн, що
на 50 млн грн більше відповідного
показника минулого року;

 У розвиток власного виробництва

направлено 51 млн грн власних коштів;

спрямовано 4 млн грн;

 Середньомісячна заробітна плата склала

2016

 На підтримку Збройних сил України
8000 грн, ріст становить 2700 грн.
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Діяльність

Р

2016

езультати лісокультурного виробництва
у 2016 році Сумське
обласне управління лісового та мисливського
господарства опрацьовувало практично. Квітнева
колегія управління проходила на базі Велико-Бобрицького лісництва ДП
«Краснопільське
лісове
господарство».
На зібрання прибули
директори всіх підвідомчих підприємств та керівники структурних підрозділів управління.
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Почалася колегія з огляду базового розсадника
лісництва, який представив учасникам колегіı̈ лісничий Велико-Бобрицького лісництва Ігор Козловський . Він провів цікаву
і змістовну екскурсію по
дендропарку лісництва,
показав тепличне господарство та маточні плантаціı̈ декоративних порід.
Загальна площа розсадника складає 16,0 га, й ого видовий склад налічує
більш як 80 видів хвой них
та листяних порід. Кожного року тут закладається
щонай менше 30 тисяч черенків самшиту вічнозеленого, туı̈ колони видноı̈,
ялівцю вергінського та інших.
«В основному черенкуємо ті декоративні породи,
які користуються най більшим попитом. В цьому сезоні встигли реалізувати
декоративних саджанців
більш як на 50 тис. грн», говорить лісничий .

Результати лісокультурного
виробництва
опрацьовували практично
Загалом підприємства
управляння реалізували
декоративного садивного матеріалу на суму 328
тис. грн лідером є Тростянецький лісгосп, тут під
час весняноı̈ лісокультурноı̈ кампаніı̈ вторгували
202 тис. грн.
Незважаючи на дощову
погоду, перебування учасників колегіı̈ у Велико-Бобрицькому лісництві продовжилось відвідуванням
ландшафтного заказника
місцевого значення «Урочище «Образ», що знаходиться у лісовому масиві за 6 км від контори лісництва. Урочище «Образ»
- це само виливне джерело, яке має багату і ціка-

ву історію, назване воно
на честь ікони Миколи Чудотворця, за переказами,
знай деноı̈ саме тут. Відроджений у 2004 році лісівниками, «Образ» став улюбленим місцем не лише
для місцевих мешканців,
а добре відомим, як на Сумщині, так і за ı̈ı̈ межами.
Велико-Бобрицьке лісництво дбає про благоустрій
заказника: чистять криницю, прибирають сміття,
косять бур’яни тощо.
На пленарному засіданні про підсумки лісокультурного виробництва у
2016 році доповів заступник начальника управління Олександр Товстуха.
Він зазначив, що лісгоспи
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виконали весняний план
посадки лісу на 119%, відтворили лісів на площі
1083 га, в тому числі створили 11 га нових лісових
насаджень. Доповнено лісових культур та захисних
насаджень на площі 1556
га (108% до плану), посіяно 1,3 га лісових розсадників.
Щодо проведення в області акціı̈ «Май бутнє лісу
у твоı̈х руках» доповідач
повідомив, що в ході Акціı̈
було проведено 47 заходів
пізнавального
характеру, 55 – з благоустрою територій та створено 28 га
лісу. Загалом в Акціı̈ взяло участь 1162 чол. З числа учнівськоı̈, студентськоı̈ молоді, представників ЗМІ, громадських організацій тощо.
У підсумку колегіı̈ начальник Сумського ОУЛМГ Віктор Чигринець відзначив позитивну роботу
підприємств у проведенні лісокультурноı̈ кампаніı̈
та звернув увагу директорів лісгоспів на виконанні планових зобов’язань
по посіву розсадників для
вирощення якісного садивного матеріалу.

Діяльність

Липневе засідання
колегії відбулось на базі
Роменського лісгоспу

Підсумки роботи підприємств у І півріччі
Сумські лісівники підбивали на базі
Роменського лісгоспу. Саме тут,
26 липня, відбулось чергове засідання
колегії управління.

О

крім підсумків господарсько-фінансовоı̈ діяльності, що є
завжди ключовим у порядку денному квартальних засідань, на колегіı̈ обговорювалось
питання
стану та перспективи розвитку лісонасіннєвоı̈ справи
на
підприємствах
управління.
У практичному блоці
виı̈зного засідання учасники колегіı̈ вивчали досвід Роменського лісгоспу з
лісокультурного виробництва. Маючи в порівнянні
з рештою підприємств

управління не досить потужну лісосировинну базу, Роменський лісгосп
зробив у своı̈й діяльності
акцент саме нас цьому. Він
спеціалізується на вирощенні декоративного посадкового матеріалу з закритою кореневою системою, реалізаціı̈ крупномірного декоративного садивного матеріалу та фігурній стрижці декоративних саджанців. То ж
повчитися було чому.
«У цьому році збудували нову теплицю загальною площею 250 кв. м. На

сьогодні тут вирощується
більше 80 тис. штук зачернкованого і висіяного матеріалу 53 різних видів», коментує роботу тепличного комплексу директор
лісгоспу Олег Салов.
Сучасна теплиця об’ємом 950 м3, оснащена новітнім обладнанням та
системою туманного зрошення розташована у дворі центральноı̈
садиби
підприємства. Поряд з теплицею – лісовий
розсадник,
дендропарк та контей нерний май данчик, де рівненькими
рядочками вишикуваний готовий до
реалізаціı̈ декоративний
садивний

матеріал. Загальна площа
май данчика – близько
двох соток, та компактне
розміщення контей нерів
дає змогу клієнтам переконатись у широкому
асортименті запропонованоı̈ продукціı̈. Май данчик
збудований восени 2014
року, і за неповні два роки
у рази збільшив реалізацію декоративних саджанців по підприємству: з
77 тис. грн у 2014 році до
170 тис. грн у поточному.
Після огляду тепличного комплексу і розсадника
учасники колегіı̈ побували у Томашівському лісництві на ділянках лісових
культур сосни та дуба різних років створення, різних схем розміщення та
видів доглядів.
Підсумовуючи
практичну частину зібрання
начальник
Сумського
ОУЛМГ Віктор Чигринець
високо оцінив роботу Роменського лісгоспу, відзначивши відмінний стан
лісових насаджень та сучасний підхід директора
лісгоспу до господарювання.

2016
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Інвестиції

В

рамках перебування в
державному підприємстві «Кролевецьке
лісомисливське господарство» Сумського ОУЛМГ народний депутат Верховної
Ради України Ігор Молоток
відвідав Грузчанський цех
переробки деревини. Рік
потому на підприємстві модернізували процеси переробки, встановивши автоматизовану лінію польського виробника по виготовленню пиломатеріалу, чим
в рази збільшили виробничі потужності підприємства.
ЇЇ роботу прокоментував народному обранцеві начальник Сумського ОУЛМГ Віктор Чигринець: «Нова лінія зручна і проста у обслуговуванні, налаштовується
на розпил деревини різних
груп діаметрів «14-16 см»,
«18-20 см», «22-24 см», на
ній повністю автоматизова-

Всього
за 8 місяців
підприємства
інвестували
у власне
виробництво
51 млн
гривень

Народний депутат Верховної Ради України
Ігор Молоток відвідав
Грузчанський цех переробки деревини
ні процеси подачі деревини
та видалення відходів. За
робочу зміну в середньому вона випускає до 35 м3,
що в місяць дає понад 700
м3, в порівнянні - наша стара лінія могла освоїти лише
21 м3, як бачимо, збільшення власних потужностей переробки суттєве».
Модернізація
підприємства обійшлася минулого року господарству у 3,5
млн. грн та повернути інвестовані у виробництво кошти лісгосп розраховує вже
найближчим часом.
Перебуваючи на підприємстві, Ігор Молоток відзначив високу культуру виробництва та економічний підхід до справи господарю-

вання. Він зазначив, що інвестиції у розвиток власного підприємства - це, насамперед, додаткові робочі місця, що є прямо пропорційним збільшенню об-

сягів податкових платежів,
а це покращення соціальної складової, як окремих
громадян, так і суттєва підтримка економіки регіону в
цілому.

2016

Сумські лісівники
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П

родовжуючи
дорожню
справу, в цьому році Сумські лісгоспи планують здати в експлуатацію близько 32 км
лісових доріг та підготувати під
будівництво наступного року
26 км земляного полотна. Дорожні роботи тривають на всіх підприємствах.
«Дощове літо дещо сповільнило темпи будівництва. На сьогодні роботи по спорудженню земляного полотна виконані на 50%,

Інформаційний бюлетень Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства

дорожнього покриття – на 43%»,
- прокоментував хід будівництва
лісових доріг підприємствами області начальник відділу використання лісових ресурсів та маркетингу Сумського ОУЛМГ Василь
Коломієць.
На 100% виконали план цьогорічного будівництва у Середино-Будському, Краснопільському
та Глухівському лісгоспах, здавши у експлуатацію відповідно
3,2 км, 2 км та 1 км лісових доріг.

Інвестиції

Роменський лісгосп придбав нову
техніку для трелювання деревини

І

нвестиції у власне виробництво – один з пріоритетів у діяльності
Сумських лісівників. Саме
тому, підприємства Сумського ОУЛМГ модернізують виробництво, впроваджують сучасні технології,
сміливо вкладаючи кошти
у придбання нової техніки.
Бо вже давно на власному досвіді пересвідчились:
вкладена гривня сьогодні
– завтра дасть подвійний
прибуток.
За такою «формулою
успіху» спрацював і Роменський лісгосп. Нещодавно, для трелювання деревини тут придбали трактор «Беларус – 1221.2» з
причепом «PALMS 15D»,
оснащений гідроманпуляторм.
Переваги роботи придбаної техніки в порівнянні з виконанням відповідної операції трактором «МТЗ - 82» з гідрозахватом та вивезення деревини автомобілем МАЗ з
гідроманіпулятором продемонстрували наочно керівництву управління та
директорам лісогосподарських підприємств області

на виїзному засідання колегії.
«При навантаженні на
рейс 10 кубометрів, в рік, в
середньому, трактор вивезе 14,5 тис. кубометрів, витративши на кожен кубометр вивезеної деревини 25,36 грн. В порівнянні трелювання деревини
трактором «МТЗ - 82» та
її вивезення автомобілем
МАЗ з гідроманіпулятором становить 41,40 грн на
кубометр. Та головна особливість причепа в гідравлічному приводі, що забезпечує повний привід
на всі колеса одночасно»,
- прокоментував придбання директор Роменського
лісгоспу Олег Салов.

«Зважаючи на специфіку рельєфу Роменського лісгоспу: пересічна місцевість, важкі ґрунти - це

ського ОУЛМГ Віктор Чиргинець.
За словами директора
підприємства, за рік при-

Модернізуючи процеси
переробки, до кінця
року у Конотопському та
Шосткинському лісгоспах
планують встановити нові лінії
виважене
капіталовкладення. Техніка, дійсно, потужна, надійна і швидка
у роботі», - оцінив капіталовкладення Роменського
лісгоспу начальник Сум-

дбана техніка здатна заощадити 230 тис. грн, що
дасть змогу окупити витрати на її придбання
(700,9 тис. грн) вже за три
роки.

будують лісові дороги
році і вже здали у експлуатацію
близько 180 кілометрів. Прокладаються дорожні маршрути з урахуванням рубок головного користування, тому вони скорочують відстань вивезення деревини, чим суттєво здешевлюють собівартість рейсів та продовжують
термін зносу техніки. В разі виникнення лісових пожеж, дороги покращують доступ до лісу та
дають можливість локалізувати
проблему на початковому її етапі.
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На 60% виконали дорожні будівельні роботи у Кролевецькому
лісомисливському господарстві.
Найбільше – 11,6 км дорожнього покриття та 3,6 км земляного полотна взялися збудувати
у Свеському лісгоспі. Наразі план
будівництва земляного полотна
тут виконали на 175%, збудувавши 6,3 км, та на 35 % – план по будівництву дорожнього покриття.
Почали сумські підприємства
будувати лісові дороги у 2008
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Проблема

Чому на Сумщи
ясени
Сумські лісівники забили на сполох.
Цьому спонукало загострення проблеми
ясеневих та березових насаджень. Масове
всихання цих деревостанів, яке останніми
роками стрімко набирало обертів в лісах
Європи, нині спостерігається і в сумських лісах.

Д

2016

осліджувати проблему взялися колегіально. Нещодавно
Сумські лісівники ініціювали проведення тематичного науково-практичного
семінару.
Він проходив на базі
Сумського лісгоспу за активної участі представників
ДСЛЗП «Харківлісозахист»,
УкрНДІЛГА,
«Харківліспроект», головних лісничих підприємств Сумського
ОУЛМГ, а також представників депутатського корпусу Сумської обласної ради, Департаменту екології,
природних ресурсів та паливно-енергетичного комплексу Сумської ОДА та
громадськості.
Учасники семінару побували у лісових масивах
Могрицького та Піщанського лісництв Сумського
лісгоспу, де й знаходяться
пошкоджені всиханням ділянки ясеня та берези.
«Загальна площа земель
лісового фонду Сумсько-
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го лісгоспу близько 30 тис.
га, 75 % з яких становлять
твердолистяні насадження. Ясеневих чи березових
у чистому виді у лісгоспі немає, тому визначити точно
відсоток пошкоджених всиханням деревостанів важко», – зазначив заступник
начальника Сумського ОУЛМГ Олександр Товстуха.
Та пошкоджені хворобою дерева видно нео-

зброєним оком навіть нефахівцю: у лісовому масиві непоодинокі стовбури обезголовлених беріз
та наче викорчувані з корінням ясені. У Могрицькому лісництві, де побували учасники семінару, на
площі в майже 1,5 гектари, де вік лісових культур
70 років – ще 3 роки тому
були одиниці загиблих дерев. На сьогодні їх кількість
зросла до 50%.
«Причиною
всихання
ясеня є грибок. Ще в дев’яностих роках потрапив він
з Японії до Польщі, а потім
стрімко розповсюдився по
всій Європі. На Україні про
всихання ясеня почали говорити у 2008 році, а науково підтвердили появу цієї
проблеми у 2010. На превеликий жаль, ніякі препарати проти нього неефективні, грибок розвивається
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глибоко в деревині, швидко приводячи дерево до загибелі. Навіть в Англію, яка
є острівною країною, грибок завели у 2012 разом
з імпортними саджанцями ясеня», – прокоментувала причини і масштаби
проблеми директор ДСЛЗП
«Харківлісозахист» Катерина Давиденко.
Основні ознаки цієї хвороби – всихання листя, пагонів, гілок і потім всієї крони дерева, поява плям на
пагонах, гілках і стовбурі та
повне, або часткове відмирання крони, як результат
– дерево засихає і падає.
Хвороба розвивається досить швидко, від початку її
прогресування і до повного
втрачання дерева проходить щонайбільше рік.
Вивчаючи
проблему
всихання ясеня, сотні європейських вчених органі-

Проблема

ні всихають
та берези?

зували десятки міжнародних проектів по визначенню засобів захисту. «Наукові дослідження довели, що
препарати проти хвороби
не працюють взагалі, єдиним дієвим не лікувальним, а превентивним засобом є вилучення з основної
маси – хворих дерев, уражених хворобою більш ніж
на 50%», – додала Катерина Давиденко.
Щодо беріз, то тут ситуація не приглядніша. Береза, яку вважають породою досить стійкою до хвороб і негараздів, останніми
роками теж почала масово всихати. Причина цьо-

му лиху – агресивна бактерія, яка у семидесятих роках «косила» дубові і березові насадження у Заураллі, Сибіру та Казахстані, тепер потрапила і до нас.
«На корі дерева спостерігається здуття, усередині якого збирається рідина. Поступово, починаючи
з вершини, дерево всихає
і падає. Причиною захворювання беріз дійсно може
бути посуха чи коливання
ґрунтових вод, чи якісь інші стресові ситуації, скажімо, пошкодження кореневої системи чи ущільнення ґрунту. Та наслідки одні
– дерево помирає», – по-

яснила причини всихання беріз старший науковий
співробітник
УКРНДЛІГА
Ольга Кукіна.
І в цьому випадку спеціалісти називають ту ж проблему інвазивних видів, з
якими немає ніяких засобів боротьби, окрім вилучення хворих дерев. Мертве дерево небезпеки собою не являє, бо агресивні
бактерії живуть лише у живій деревині. Навпаки, фахівці стверджують, що мертва деревина є джерелом
органічного субстрату для
мікроорганізмів, які, в свою
чергу, збагачують грунт,
сприяючи підвищенню імунітету дерев до хвороб. Таким чином фахівці пояснюють значення в лісі повалених дерев, яке пересічні громадяни класифікують
як безгосподарність і бездіяльність лісівників.

Щоб лишити якісний лісовий фонд у спадок нащадкам, лісівники постійно дбають про відновлення лісу, кожного року додаючи нові і нові гектари. Лише цієї весни впродовж лісокультурної кампанії на
Сумщині було відновлено
до 1,5 тис. га лісових насаджень.

2016
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Профспілка

«Створення безпечних умов праці,
забезпечення соціальних гарантій та
оздоровлення працівників – це те, що має
бути в постійному полі зору профспілки
підприємства» - Михайло Шпакович

Д

іяльність Сумської лісівничої профспілки завершила
чергову п’ятирічку – це час
звіту перед працюючими за проведену роботу по захисту трудових, соціально-економічних прав
та інтересів. Звітно-виборна конференція зібрала в залі засідань

2016

Сумського ОУЛМГ представників
усіх 14 трудових колективів державних підприємств та апарату
управління.
Захід пройшов за участю начальника Сумського ОУЛМГ Ві-
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П’ятирічка –
на «п’ять»!
ктора Чигринця, його заступників
та директорів лісогосподарських
підприємств області. Засвідчив
свою повагу до Сумських лісівників участю у конференції і голова ЦК профспілки працівників лісового господарства Степан Кривов’язий.
Проаналізував роботу профспілки за п’ятирічний період діяльності голова обкому профспілки Михайло Шпакович – це був
його перший звіт. «Забезпечення правових гарантій діяльності,
здійснення громадського контролю за станом охорони праці, підвищення рівня культурно-спортивного і медичного обслуговування,
оздоровлення членів профспілки
– це основа нашої діяльності. Тому
ми дбаємо, щоб кожен працівник
галузі був соціально захищеним,
мав відповідну заробітну плату,
якісний відпочинок, вчасне і кваліфіковане лікування та отримував, як матеріальне, так і мораль-

на задоволення від своєї праці», зазначив у своєму виступі Михайло Миколайович.
Та краще за слова говорять конкретні справи. За п’ять років на
оздоровлення працівників галузі профспілка витратила більше
7 млн грн, за ці кошти оздоровчими послугами скористалися близько 2 тисяч працівників. В
системі роботи профспілки проведення культурно-масових заходів,
конкурсу дитячої творчості «Людина та ліс», спартакіади з лісівничого багатоборства, що традиційно проходить в переддень працівника лісу тощо. Як стимул для
роботи трудових колективів підприємств, за ініціативою профспілки щоквартально підводяться підсумки трудового суперниц-
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тва. Піднімалося питання і виробничого травматизму на підприємствах лісового господарства та
здійснення профспілкою громадського контролю за дотриманням законодавства з охорони праці. Так, лише за підсумками 2015

Підвів підсумок обговоренню
начальник управління Віктор Чигринець: «Головне завдання профспілки збалансувати стосунки між
адміністрацією і колективом і створити такий мікроклімат у колективі, де панує взаєморозуміння і взаємоповага, натомість адміністрація має надати працюючим безпечне робоче місце та виплатити гідну
заробітну плату за якісно виконану роботу. Можу сказати, що нашій
профспілці це вдається».
На наступний звітний період
головою Сумського обкому профспілки
працівників
лісового
господарства одноголосно обрали
діючого голову – Михайла Шпаковича.
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року на заходи щодо поліпшення стану охорони праці лісгоспи
витратили майже 5 млн грн, з запланованих 1,9 млн грн, це склало
2,7 % фонду оплати праці.
Витрати на одного працюючого склали близько 2 тис грн, що на
265 грн більше в порівнянні з попереднім роком. Найбільше ви-

тратили на охорону праці у Свеському лісгоспі – 519 тис. грн (1967
грн на одного працюючого), Тростянецькому лісгоспі – 502 тис. грн
(2550 грн на одного працюючого)
та Шосткинському лісгоспі – 493
тис. грн (1950 грн на одного працюючого).
Дані кошти підприємства спрямували на проведення навчання з
охорони праці, забезпечення працівників спецодягом, медичне обстеження, надання працівникам
спеціального харчування тощо.
В обговоренні доповіді взяли
участь представники більшості
колективів. У своїх виступах лісівники ділилися цікавим досвідом
організації профспілкової діяльності на своїх підприємствах, основною рушійною силою і підтримкою
в проведенні якої є
обласний керівний
профспілковий орган.
Дієвість Сумської
лісівничої
профспілки відзначив в
обговоренні доповіді і голова ЦК профспілки працівників
лісового господарства Степан Кривов’язий.

11

Лісокультурна кампанія

Створюючи
ми дбаємо

У підготовці
до лісокультурної
кампанії
наступного
року лісгоспи
засіяли 8,7 га
розсадників

К

ожного року весняної пори
Сумське обласне управління лісового та мисливського господарства організовує і проводить природоохоронну
акцію «Майбутнє лісу у твоїх руках», започатковану одинадцять
років потому Державним агентством лісових ресурсів України.
Головна подія цьогорічної Акції
відбулась у суботу 9 квітня на базі
Державного підприємства «Тростянецьке лісове господарство».

У заході взяли участь губернатор Микола Клочко, голова Сумської обласної ради Семен Салатенко, голови районних державних адміністрацій області, директор Департаменту освіти у науки
Сумської обласної державної адміністрації Олена Попова, керівництво Тростянецького району та міста, а також учнівська молодь і громадськість Тростянця.
«Сьогодні, висаджуючи маленькі росточки, ми закладаємо фундамент могутньому лісу,
який слугуватиме наступним
поколінням.
Так і держава, яку ми
будуємо сьогодні, має
стати сильною і могутньою, гідною патріотів,
що віддали своє життя
за її незалежність», - наголосив у своєму виступі голова Сумської обласної ради Семен Салатенко.

2016

«Для посадки лісу наші підприємства використовують посадковий матеріал, вирощений виключно
власними руками. Для цього на підприємствах області є 71 розсадник,
за площею це майже 90 га. Домінуючу частину – 75 га – займають постійні розсадники, таких налічується 16, решта площі – близько 12 га –
тимчасові розсадники, їх на підприємствах управління 55. Обладнано
близько пів гектара теплиць з системою крапельного зрошення та
більше 10 соток парників для закладання зеленого живцювання», - коментує лісокультурне виробництво
заступник начальника управління
Олександр Товстуха.
Готуючись до цьогорічної лісокультурної кампанії, лісгоспи виростили близько 14 млн шт. сіянців,
що дало змогу забезпечити не лише
особисті потреби підприємств, а й
отримати додаткові кошти від реалізації садивного матеріалу.
Окрім стандартного садивного матеріалу, підприємства виростили більше 110 тис. шт. декоративних саджанців 40 видів і форм
та отримали від їх реалізації майже
330 тис. грн виручки.

«Створюючи сьогодні ліс, ми дбаємо
про майбутнє. То ж нехай цей день
залишить в пам’яті всіх добру згадку про
зроблену корисну справу на благо нашої
держави. А ліс, який ми виростимо,
буде справжньою гордістю наших
нащадків», - звернувся до учасників
акції «Майбутнє лісу у твоїх руках»
голова Сумської обласної державної
адміністрації Микола Клочко.
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сьогодні ліс,
про майбутнє
«Кожного року наші лісгоспи відновлюють більше 1000
гектарів лісу, висаджуючи високопродуктивні насадження цінних порід: сосни, дуба, ялини,

заходу цінні подарунки.
Продовжились офіційні
урочистості на лісосіці Тростянецького лісництва посадкою лісу. Після інструктажу по посадці сіянців, який провів
для учасників акції головний лісничий Тростянецького лісгоспу Дмитро Кунцевський, взялися до роботи. Висаджували сосну та модрину.
За кілька годин спільної праці у Тростянецькому лісгоспі додалося майже 1,5 га нового лісу. Всього ж, Тростянецькі лісівники висадили цього
року більше 70 га лісу.

ПІДСУМКИ

модрини. Відрадно, що сьогодні,
до справи посадки лісу долучилося керівництво області та районів, а також ви, наша майбутня зміна», - привітав учасників
Акції начальник Сумського ОУЛМГ Віктор Чигринець .
Також, в ході святкового відкриття Акції, за активну та змістовну природоохоронну роботу загальноосвітні заклади Тростянця та Тростянецького району отримали від організаторів

До участі в акції
«Майбутнє лісу у твоїх руках»
на Сумщині долучились
більше тисячі чоловік, серед
яких школярі, студентська
молодь, представники
владних структур та
громадських організацій.
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Найбільш активно залучили
представників громадськості у Сумському, Тростянецькому, Роменському та Глухівському лісгоспах. Тут
же лідирували і за кількістю учасників Акції з числа учнівської молоді. За площею ж посадки краще
спрацювали у Шосткинському, Тростянецькому, Роменському, та Лебединському лісгоспах. Найбільше –
4,7 га лісових насаджень представники громадськості висадили у Шосткинському лісгоспі.
Для посадки лісу використовували сіянці, вирощені у власних розсадниках. Головною лісовідновлюючою породою стала сосна звичайна,
також висаджували дуб звичайний,
ялину, модрину, вільху та березу.
Загалом в області в Акції взяло
участь 1200 чоловік, які висадили
до 30 га лісових насаджень. Поряд
з цим було проведено ряд заходів з
благоустрою територій.
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Досвід
Вкотре до Дня
журналіста
Сумське обласне
управління лісового
та мисливського
господарства спільно
з обласним комітетом
лісівничої профспілки
запросило майстрів
пера до традиційного
прес-туру на
лісогосподарські
підприємства області.

Г

2016

оловними учасниками
заходу стали редактори-ветерани ЗМІ області
– члени громадської організації «Обласна гільдія редакторів-ветеранів ЗМІ», з якою
Сумське ОУЛМГ поєднує давня співпраця. До складу гільдії входить більше 30 екс-редакторів обласних і районних газет. Вони відомі в регіоні журналісти, серед них
лауреати багатьох творчих
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На Сумщині
відбувся виїзний
навчальний семінар
для групи слухачів
«Укрцентркадриліс».
Цього разу сумські
лісівники ділилися
своїм досвідом
роботи з головними
лісничими
державних
лісогосподарських
підприємств
України.

С

емінар проходив на базі Конотопського та
Тростянецького лісгоспів Сумського ОУЛМГ.
З діяльністю підприємств

Журналістський
прес-тур

змагань, члени Національної
спілки письменників і журналістів України, володарі почесних звань.
З роботою лісівників колишні редактори обізнані не
з чуток, а з власного досві-

ду багаторічної праці, адже
шпальти місцевих, свого часу
очолюваних ними газет, постійно висвітлюють діяльність
лісогосподарських підприємств області. Нині ж, об’єднавшись в гільдію, колишні керівники засобів масової інформації продовжують
тримати руку на пульсі подій.
Працюючи позаштатними кореспондентами видань, вони
допомагають творчому становленню молодому поколінню.
Цього разу шлях журналістського прес-туру проліг
до Тростянецького лісгоспу. З

роботою підприємства їх познайомив директор лісгоспу
Віктор Зубко.
Після екскурсу в історію
створення і становлення підприємства учасники заходу
перейшли до справ практичних – знайомства з діяльністю лісгоспу. І з перших кроків
пішохідного туру територією
підприємства вочевидь пересвідчились, що екскурсія
буде цікавою. Увазі медійців
тростянецькі лісівники представили котельню, яка працює на відходах лісопиляння
на базі енергозберігаючого
котла КВМ-400 та тирсо схо-

Як лісівники доглядають

учасників семінару познайомив головний лісничий
Сумського ОУЛМГ Олександр Товстуха та директори підприємств Леонід

Бут (директор ДП «Конотопське лісове господарство») і Віктор Зубко (директор ДП «Тростянецьке
лісове господарство»).
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«Ми спланували роботу семінару таким чином,
щоб його учасники мали повну картину того, як
сумські лісівники доглядають за лісом: від сіянця до
стиглого лісу. Та, на жаль,
з-за дощових погодних
умов побували не скрізь,
де планували», – підвів
підсумок виконанню плану роботи семінару Олександр Товстуха.
Відтак, учасники семінару ознайомились з
роботою
Конотопського лісгоспу, де відвідали
енергетичний комплекс,
що працює на відходах лі-

Досвід
чики. Зведено на базі і двоповерховий готель, де за європейськими зразками обладнано кімнати різного класу. Скрізь чистота і затишок, а
головне – цілюще лісове повітря і кришталево чиста річкова вода.
Дякуючи лісівникам за теплий прийом, голова гільдії редакторів-ветеранів Сумщини Олександр Козир зазначив: «Ми вкотре отримали масу позитивних вражень від зустрічі та спілкування з лісом і з людьми, які його плекають. Від відвідувань
лісгоспів завжди залишається
відчуття особливого комфорту, спокою та надійності, яких
так не вистачає в наш час. Ми
знову і знову переконуємось,
що у лісового багатства нашої
держави надійні господарі. А
коли бачиш, що у Держави є
справжні патріоти і професіонали своєї справи – це вселяє
віру в світле майбутнє України!»

за лісом

лісгоспу, учасники семінару побували в головній садибі лісгоспу, де ознайомились з практикою роботи
лісгоспу по попередженню лісових пожеж, побували у базовому розсаднику
підприємства, де оглянули
теплиці та шкілки декоративних та лісоутворюючих
порід, а також відвідали ділянки лісових культур різних років створення.
Завершилось
перебування учасників семінару
на Сумщині відвідуванням
родзинки Тростянецького лісгоспу - рекреаційної
бази «Лісовичок», що знаходиться у мальовничому
місці соснового лісу на березі річки «Ворскла».

сопиляння, побували на
лісопожежній станції, оглянули систему відеоспостереження за лісовими
масивами, яка вважається
найбільш досконалою серед підприємств управління та побували на захисних насадженнях, створених на малопродуктивних
землях в Бочечківському
та Новомутинському лісництвах лісгоспу. Завершилось відвідування Конотопського лісгоспу оглядом вольєрного господарства та біокомплексу.
Знайомлячись з роботою
Тростянецького

Тростянецький «ЛІСОВИЧОК»
запрошує відвідувачів
Вже не перший рік у Литовському лісництві
Тростянецького лісгоспу діє рекреаційна ділянка
«Лісовичок» і за цей час вже встигла завоювати
прихильність відпочивальників.

Ч

удовий ландшафт, свіже повітря соснового лісу та
кришталево чиста вода річки Ворскла - головні
атрибути відпочинку, створені самою природою.
Лісівники ж потурбувалися, щоб відпочинок у «Лісовичку» був максимально комфортним.
Тут є і компактні будиночки для відпочинку, і номери з усіма зручностями в готелі, а для романтиків у «Лісовичку» можуть запропонувати і відпочинок у наметах. Любителі активного відпочинку можуть скористатися спортивними майданчиками, а гурмани – влаштувати пікнік у ошатних альтанках, для цього на базі є
шашличні та все необхідне для приготування цієї класичної для відпочинку на природі страви. Ті ж, хто не
має часу для приготування з неї власноруч, можуть скористатися кафе, що є на території бази.
Для більш вишуканих церемоній у «Лісовичку» є
банкетна зала, а живописний краєвид надасть бездоганні умови для проведення фотосесії.
Хто ж прагне отримати насолоду від купання в річці
та поніжитись у променях сонця – може скористатись
шезлонгом та знайти собі місце для відпочинку на упорядкованому пляжі.
База відпочинку приймає відпочиваючих впродовж
всього року і кожен тут може знайти для себе відпочинок в залежності від своїх уподобань. Ті ж, хто завітає на «Лісовичок» на власному транспорті, можуть лишити його у спеціально відведених для стоянок місцях.
Єдине, про що завжди нагадують та просять лісівники прибирати після себе сміття, дотримуватись правил пожежної безпеки та поводження у громадських місцях.
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вище для накопичення тирси, показали нещодавно споруджену мийку для машин та
систему телевізійного спостереження (ТСС) за лісовими
масивами. Завершилась екскурсія відвідуванням окраси
і гордості підприємства – лісового розсадника Нескучанського лісництва, де на площі 2,5 га вирощується до 100
різновидів декоративних та
основних лісо утворюючих
порід. Про роботу розсадника розповів гостям помічник лісничого Нескучанського лісництва Михайло Красніков, який і опікується роботою цього дива природи.
Продовжився журналістський прес-тур переїздом до
рекреаційної бази «Лісовичок» Литовського лісництва
лісгоспу, яка знаходиться на
березі річки «Ворскла». База
вважається справжньою родзинкою лісгоспу. До послуг
відпочиваючих павільйони,
столики, спортивні майдан-
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Навчання

Сумські лісівники
відпрацьовували
вміння ліквідовувати
лісові пожежі

На базі Лебединського та Охтирського
лісгоспів Сумського обласного управління
лісового та мисливського господарства
проходили штабні навчання по цивільному
захисту, в рамках яких лісівники
відпрацьовували вміння гасити лісові
пожежі, виробничі будівлі та
ліквідовувати буреломи.

Б

2016

оролися Сумські лісівники зі стихійними лихами спільно з Державною службою з надзвичайних ситуацій в Сумській області впродовж чотирьох днів, з 13.06.2016 р. по 17.06.2016 р.
«На навчаннях були задіяні пожежні автомобілі
лісо пожежних станцій обох лісгоспів з повним забезпеченням їх засобами пожежогасіння. А також
працювали бригади та техніка по ліквідації стихійного лиха - вітровалу лісу. Під час навчань лісівники продемонстрували високий рівень фахової підготовки, оперативно ліквідувавши умовну пожежу
та вітровал. Для виявлення осередку стихійного
лиха та спостереження за ліквідацією, вперше під
час проведення таких навчань був застосований
безпілотний літальний апарат з наземним управлінням», - прокоментував проведення навчань заступник начальника Сумського ОУЛМГ Олександр
Товстуха.
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«В

альник лісу - професія
особлива. Ними стають
лише ті, хто залюблений у свою справу та не боı̈ться складнощів. Саме такі
люди сьогодні зібралися тут,
на своı̈х професій них змаганнях. Започатковані з ініціативи Державного агентства лісових ресурсів Украı̈ни змагання вальників лісу мають
сімнадцятирічну історію, і
кожного року рівень ı̈х підготовки та проведення помітно зростає. Приємно зазначити, що беручи участь у
Всеукраı̈нських змаганнях,
наші вальники неодноразово здобували першість та гідно представляли Державу і у
Міжнародних заходах», - зазначив у ході відкриття зма-

ховноı̈ Ради Украı̈ни Ігор Молоток. У своєму зверненні до
учасників змагань він відзначив вагомий внесок лісогосподарських підприємств
Сумщини в економіку регіону, ı̈х стабільну роботу в частині сплати податків та високі показники з лісогосподарського виробництва в загальній картині діяльності
лісовоı̈ галузі Украı̈ни.
У ході офіцій них урочистостей учасники змагань
вшанували пам’ять свого товариша, вальника лісу Нескучанського лісництва Тростянецького лісгоспу Миколи Давидова, який загинув
1 липня минулого року на
Донеччині, беручи участь у
воєнних діях в зоні АТО.

гання вальників лісу 2016
року начальник Сумського
обласного управління лісового та мисливського господарства Віктор Чигринець.
Цьогорічні змагання відбулись у п’ятницю, 12 серпня, на базі Кролевецького лісомисливського господарства – директор Олександр
Посошенко.
В офіцій ному відкритті
заходу взяли участь керівники Кролевецького рай ону та міста Кролевець, а також Народний депутат Вер-

Старт до початку змагань дав піднятий на флагштоці прапор, традицій не
право підняття якого закріплене за переможцями попереднього року. На старт
вий шли 18 команд: 12 з основного та 4 – юніорського
складу. Також, поряд з Сумськими командами поза конкурсною програмою випробовували свою май стерність
вальники з Кіровограда та
професіонали з Рівненськоı̈
області, останні входять до
складу збірноı̈ Украı̈ни та
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Змагання

Вальник лісу –
професія особлива

ний депутат Верховноı̈ Ради Украı̈ни Ігор Молоток –
захопившись духом конкуренціı̈ спробував своı̈ вміння у розкряжуванні колоди комбінованим різом. І,
за словами суддівськоı̈ бригади, справився з поставленим завданням най кращим
чином.

Як завжди, кульмінацій ним етапом змагань було звалювання дерева. Незважаючи на поривчастий вітер і невщухаючий
дощ, справжнім професіоналам Олександру Сидоренку з Свеського, Андрію
Ходирєву з Середино-Будського та Олександру Олексієнку з Конотопського
лісгоспів вдалося покласти дерево на

2016

вже у вересні представлятимуть нашу Державу на
Міжнародних змаганнях у
Польщі. То ж, на змаганнях
Сумських вальників вони
відшліфовували свою май стерність під чуй ним керівництвом тренера збірноı̈
Украı̈ни, головного лісничого державного підприємства «Свеське лісове господарство» Сумського ОУЛМГ
Ігоря Комарицького.
Всі конкурсанти мали продемонструвати своı̈
професій ні вміння на 5 етапах. На кожному з яких враховувалась швидкість і точність виконання завдання, а най головніше – техніка безпеки. Змагалися
учасники у звалюванні дерева, монтажу нового ланцюга, розкряжуванні стовбура комбінованим різом,
точному
розкряжуванні
стовбура та відокремленні сучків. Напруга не спадала до останнього моменту боротьби. Вболівальники не скупились на емоціı̈,
щиро вболіваючи за своı̈х фаворитів, не скупилась
на додаткові перешкоди
і погода, рясно поливаючи учасників заходу холодним дощем. Та це лише додало змаганням особливого шарму та запалу ı̈х учасникам. Що навіть поважний гість заходу – народ-

славнозвісний кілочок, що
дало ı̈м у загальному заліку
най більшу суму балів.
Підтвердила свою відмінну професій ну підготовку і команда з Рівного, вони
показали достой ні результати за всіма видами конкурсноı̈ програми, чим наочно довели, що є перспективними представниками
Украı̈ни на Міжнародних
змаганнях. Сумські ж вальники у загальному заліку
розташувались у турнірній таблиці наступним чином: І місце залишив за собою Свеський професіонал
Олександр Сидоренко, ІІ
сходинку п’єдесталу зай няв
Середино-Будський вальник Андрій Ходирєв, на ІІІ
місці вальник лісу з Роменського лісгоспу Михай ло
Псарьов.
Не поступилися загальною сумою балів старшим
по професіı̈ і юніори, вони
продемонстрували відмінні результати та розташувались на п’єдесталі у наступному порядку: І місце
– Євген Краснілов з Тростянецького лісгоспу, ІІ місце
у Віталія Сороколіта – Сумський лісгосп та ІІІ – Віталій
Сушко – ДП «Свеське лісове
господарство».
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Діяльність

Тимчасово
виконуюча
обов’язки Голови
Державного
агентства лісових
ресурсів України
Христина Юшкевич
взяла участь
у виїзному засіданні
Комітету Верховної
Ради з питань
бюджету у м. Шостка
Сумської області.

Íà Ñóìùèí³ îáãîâîðèëè ïèòàííÿ ô³íàíñóâàííÿ
ë³ñîâî¿ ãàëóç³, çá³ëüøåííÿ ïëîù³ ë³ñ³â
òà ïåðåõîäó íà àëüòåðíàòèâí³ âèäè ïàëèâà

2016

П
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ід час виступу вона
звернула увагу на
актуальне питання
щодо фінансування південно-східних областей
України. «З настанням періоду високої пожежної
небезпеки критично необхідним є фінансування заходів з охорони лісу
від пожеж, заходів щодо
боротьби з хворобами та
шкідниками, забезпечення функціонування державної лісової охорони,
зокрема, в таких областях як Дніпропетровська,
Донецька, Запорізька, Луганська,
Миколаївська,
Одеська та Херсонська»,
- наголосила Христина
Юшкевич.
Перший заступник Голови відомства додала,
що на сьогодні у лісах зафіксовано майже 180 випадків загорань загальною площею 114,9 га. «У
цих областях, зокрема
на Херсонщині, лісівники не отримують заробітну плату, офіційно працюють один раз на тиждень.
Можна сказати, що вони
на добровільних засадах
піклуються про ліс», - сказала Христина Юшкевич.

Вона повідомила, що
для вирішення питання
фінансування лісової галузі у Парламенті зареєстровано два законопроекти щодо змін до державного бюджету на 2016
рік та звернулася до народних депутатів з проханням якнайшвидше їх
розглянути та ухвалити.
Окрім того, Перший заступник Голови Держлісагентства порушила питання розвитку лісового
господарства в Україні,
зокрема, на Сумщині.
За її словами, Сумська
область має високі показники лісорозведення та
лісовідновлення.
«Державними лісогосподарськими підприємствами у
2015 році відтворено лісів
на 1,5 тис. га, в тому числі,
посаджено лісових культур на 1,4 тис. га, і на майже 120 га відбулося природнє поновлення лісу.
Такі показники отримані
завдяки щоденній праці
лісівників. Завдання полягає в тому, щоб збільшувати лісистість по всій
Україні. Наприклад, на
Сумщині вона складає
майже 18%, а оптимальна

норма для цієї місцевості
20%», - сказала вона.
Також Христина Юшкевич звернула увагу на те,
що лісогосподарські підприємства Сумщини є бюджетоутворюючими для
місцевих громад. Лише
до обласного бюджету за
2015 рік було направлено
понад 21 млн грн.
Такі результати роботи
дають можливість лісгоспам спрямовувати кошти
також на капітальні інвестиції та енергозбереження. «Завдяки створенню
ліній з випуску паливних
пелет, спеціальних опалювальних комплексів у державних лісгоспах області
повністю відійшли від використання газу, мазуту,
навіть дров. Економічний
ефект складає близько 1
млн грн на місяць. Всього
заощаджується 5 млн м3
газу на рік», - підкреслила
Христина Юшкевич.
Т. в. о. Голови Держлісагентства наголосила, що
ресурси лісової галузі можуть використовуватися
як альтернативні види палива. «Наприклад, на Сумщині у державних лісогосподарських підприєм-
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ствах є близько 300 тис.
м3 дров’яної та неліквідної деревини. Це порубочні залишки, відходи від переробки деревини у власних цехах, дрова технологічні та паливні. І це лише
на шести підприємствах
на півночі області. Ці ресурси деревини можна раціонально та ефективно
використовувати для регіону шляхом заміни палива
на ТЕЦ», – сказала вона.
Христина Юшкевич повідомила, що в області розроблена регіональна програма «Ліси Сумщини», яка сприятиме розвитку лісового господарства, і звернулася до керівництва Сумщини затвердити її на сесії обласної ради.
Народні депутати України та учасники виїзного
засідання парламентського Комітету з питань бюджету зазначили, що загалом необхідно розробити
план реформи лісової галузі, а також якнайшвидше розглянути законопроекти щодо внесення змін
до державного бюджету
на 2016 рік для вирішення
питання її фінансування.

Визнання

У Краснопільському лісгоспі
вшанували АТОвців

Щирими оплесками та
теплими словами
вітали у Краснопільському
лісгоспі учасників
АТО.

В

італьні слова лунали на адресу
верстатника цеху переробки
деревини Олексія Миколайовича Ємця, тракториста Новодмитрівського лісництва Андрія Миколайовича Грубого, стропальника нижнього складу Олексія Ана-

толійовича Шевченка, майстра на
нижньоскладських роботах Анатолія Вікторовича Шведюка – це ті,
хто не шкодуючи свого життя стояв на варті цілісності нашої держави, а тепер повернувся до своєї родини та у трудовий колектив.
Захід по вшануванню АТОвців
був ініційований керівництвом
лісгоспу та проходив за підтримки
профспілки підприємства.
Звертаючись до воїнів АТО, директор Краснопільського лісгоспу

Кращий по професії

Віктор Мороз подякував їм за відвагу, за високу громадянську позицію, патріотизм та мужність.
Окрім членів колективу підприємства на урочистості завітала і
малеча, вихованці підшефного навчального закладу – Краснопільського НВК «Лісова казка». Саме
вони і підготували святкову програму для воїнів. А дирекція та
профспілка лісгоспу підкріпила дитячі вітання квітами та подарунками.

Сумський район відзначив чергові роковини від Дня заснування.
Захід проходив під гаслом «Тобі, єдина Україно, натхнення, творчість і любов» та був
присвячений 25 річниці Незалежності України.

ське лісове господарство» Григорій Токарєв.
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2016

П

ід час офіційних урочистостей
були відзначені кращі по професії, ті, хто своїми трудовими здобутками примножує добробут району.
Не обійшло районне керівництво
увагою і лісівників, адже Сумський
лісгосп є важливою бюджетоутворюючою ланкою, левова частка всіх сплачених у до районного кошику податків, припадає саме на лісгосп. У номінації «Кращий працівник лісового
господарства Сумського району» був
відзначений майстер на лісозаготівельних роботах Могрицького лісництва Державного підприємства «Сум-
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Лісівнича зміна

Роменське «Совенятко» – переможець зльоту
10-й Всеукраїнський
зліт учнівських
шкільних лісництв
загальноосвітніх
та позашкільних
навчальних закладів
цього року проходив
на Черкащині.

С

умську область представила команда-переможець обласного зльоту учнівських лісництв «Совенятко»
Роменської ЗОШ І-ІІІ ступенів
№ 11, роботою якої опікується ДП «Роменське ЛГ» (директор Салов О. О.). В склад
команди ввійшли члени учнівського лісництва Чуба Дарина, Сухар Ірина, Демченко
Ігор, а очолили команду заступник керівника учнівського лісництва «Совенятко»

Анна Анатоліївна Беркут та
інженер лісових культур ДП
«Роменський лісгосп» Віталій
Володимирович Гома.
Протягом роботи Зльоту
юні лісівники демонстрували виставки-презентації лісівничих досягнень, захищали науково-дослідницькі роботи команд у галузі лісово-

го господарства.
За результатами конкурсу
з 23 команд-учасників п’єдестал переможців розділили між собою 6 команд юних
лісівників, з яких, після гранпрі Житомирської команди,
першу сходинку турнірної
таблиці зайняло Роменське
«Совенятко», отримавши ра-

Пообіцяли
стати лісівниками

зом з Почесною грамотою в
подарунок планшет.
«Дуже вдячні Черкасам за
чудову організацію заходу та
теплий прийом, що лишили по собі масу позитивних
вражень. Бо головне навіть
не перемога, а те, що протягом цих днів школярі мали змогу спілкуватися, обмінюватися досвідом, здобутками, які мають в різних куточках України. Діти відвідали Трушівську загальноосвітню школу, ознайомилися
з роботою шкільного лісництва і лишили по собі згадку - висадили на території
школи пам`ятну алею з ялівців», - поділилась враженнями від поїздки на Черкащину
заступник керівника учнівського лісництва «Совенятко» Анна Анатоліївна Беркут.

Відкрили
«школу у природі»

В переддень відзначення Міжнародною спільнотою Дня
лісу, екскурсійна діяльність в Сумському лісгоспі помітно
пожвавилась. На гостини до них завітали дещо незвичайні
відвідувачі – вихованці дитячого садка «Світанок», що
знаходиться неподалік від центральної садиби підприємства.

З

2016

важаючи на особливий вік
гостей, групу «екскурсантів» супроводжували одразу
два екскурсоводи: інженер з лісових культур Наталія Миколаївна Яременко та начальник
лісопожежної станції Олександр Кузьмич Злоба.
Юні любителі природи побували на станції, де познайомились з інвентарем, що допомагає лісівникам у боротьбі з
лісовими пожежами. І не лише
побачили! Екскурсоводи дали змогу «на власні руки» відчути вагу ранцевого вогнегас-
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ника, а каску пожежника – навіть приміряти! Це викликало
захоплення у групи «екскурсантів», то ж більшість хлопчаків тут же пообіцяли стати пожежниками. Під час екскурсії
дітки дізнались про користь лісу та особливості сумських лісів, причини виникнення лісових пожеж, та шкоду, яку вони завдають природі, а також
про значення і складність професії лісівника. На завершення
екскурсії, юні відвідувачі дали
обітницю допомагати лісівникам у їх роботі.

У Сумському обласному центрі позашкільної
освіти та роботи з талановитою молоддю запрацював «зелений клас». Це дерев’яна альтанка,
споруджена за сприянням лісівників на території еколого-натуралістичного відділення Центру.
церемонії відкриття «зеленого класу» взяв
участь заступник начальника Сумського
ОУЛМГ Олександр Товстуха, адже з управлінням Центр поєднує багаторічна співпраця. Вихованці Центру – активні учасники всіх природоохоронних заходів, постійні учасники Всеукраїнської акції «Майбутнє лісу у твоїх руках» та творчих конкурсів «Людина та ліс».
Директор Центру Лариса Тихенко подякувала
лісівникам за співпрацю, за її словами, мати таку «лабораторію у природі» - давня мрія закладу. Тут вихованці проводитимуть наукові дослідження екологічного спрямування, поєднуючи
навчальні заняття з приємним спілкуванням на
свіжому повітрі.

У
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Конкурс
… Подвір’я еколого-натуралістичного відділу
Сумського обласного центру позашкільної
освіти та роботи з талановитою молоддю було
наповнене веселим дитячим дзвінкоголоссям.
Тут, за містом, у затишному мальовничому куточку
зібралися активні учасники природоохоронних
та натуралістичних заходів, юні любителі та палкі
захисники природи з різних куточків області на
підведення підсумків обласного конкурсу дитячої
творчості «Людина та ліс». Конкурс щорічно
проводиться Сумським ОУЛМГ спільно
з освітянами в рамках акції «Майбутнє лісу у твоїх
руках». Цьогорічний конкурс – одинадцятий.

Ліс чекає бережливого відношення
та шанобливого ставлення

Я

ність якої ви чудово розкрили у своїх творчих роботах.
За вами - майбутнє нашого
лісу, і ми бачимо, що воно у
надійних руках», - привітав
учасників конкурсу заступник начальника Сумського
ОУЛМГ Олександр Товстуха.
Всі переможці конкурсу,
а їх цього року визначилось

аж 18, отримали почесні
грамоти та цінні подарунки
від лісівників.
У категорії на кращий малюнок перемогу здобула
робота «Людина та ліс» вихованки Сумського обласного центру позашкільної
освіти та роботи з талановитою молоддю Марії Кадурі-

ної, на ІІ місці робота Тетюри Поліни «Бережіть ліс» вихованки Ямпільського районного центру дитячої та
юнацькою творчості, ІІІ місце здобув малюнок «Людина та ліс» учня Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ст. № 18 Дениса Перфілова.
Серед переможців у номінації на кращий твір І
місце завоювала робота
«Незвичайна мандрівка до
Лісогораду» Аліни Логвиненко з села Кириківка Велико-Писарівського району,
на ІІ місці твір «Прогулянка» Анастасії Євдокименко - учениці Кучерівського
НВК Глухівського району, ІІІ
місце здобув твір «Наодинці з природою» учня Берестівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Липоводолинського району Владислава Помазана.

2016

к завжди, учасників
конкурсу не бракувало, у районних його етапах взяли участь тисячі учнівських робіт. Численна кількість кращих із кращих дитячих творів і малюнків була представлена і
для участі в завершальному
- обласному етапі.
«Подивіться на цей малюнок, тут дерево росте на
долонях. Чи таке можливо?
В буквальному розумінні,
звісно, ні, але в іншому значенні – звичайно, так! Бо ліс
потребує турботи і піклування людських рук, і руки, які
за ним доглядають, це руки
лісівників - людей, які присвячують своє життя лісу. А
от від нас з вами ліс чекає
бережливого відношення
та шанобливого ставлення,
саме це ви і сказали у своїх творчих роботах і зобразили у малюнках», - звернулася у своєму виступі до
учасників конкурсу директор Сумського обласного
центру позашкільної освіти
і роботи з талановитою молоддю Лариса Тихенко.
«Сьогодні в цьому мальовничому куточку природи і дорослих, і дітей зібрала надзвичайно важлива спільна справа - справа
захисту і збереження лісу.
Захищати, зберігати і примножувати лісові багатства
нашої країни – це обов’язок лісівників і наша щоденна праця, значення і цін-
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есь за далекими небосхилами розкинулося зелене царство Лісоград. Говорять, що в нім ростуть диво-квіти,
які мають цікаві властивості. Та от
біда. Потрапити до незвичної країни жодна людина тепер уже не
зможе, бо дуже завинила перед її
мешканцями.
У селі, що межувало із загадковим місцем, підростав хлопець Доброслав, якого чомусь нарекли Диваком. Неждано-негадано постукала в дім парубка біда; занедужав батько. Його могла врятувати лише зірвана в Лісограді квітка.
І хлопець, не вагаючись ні хвилини,
вирішив кинути виклик долі.
Повісивши рюкзак на плечі, рано-вранці Доброслав вирушив у далеку путь. Ось уже й рукою подати
до омріяної країни.
- Говорили, що до Лісограду неможливо потрапити, - подумав
хлопець.
Ураз його думки перервав злий
голос:
- Стій! Не руш з місця! Хто ти такий? Куди прямуєш?
Парубок злякано озирнувся і побачив поруч зеленого маленького
чоловіка. Це, як виявилось, був лісовий мольфар-охорнець.
- Доброго дня, моє ім’я – Доброслав. Іду до Лісограду, щоб зірвати чарівну квітку. У мене захворів тато. Говорять, що лише вона
може врятувати його життя, - промовив парубок і чемно простягнув
руку незнайомцю.
- Нічого в тебе не вийде. Занадто багато гріхів має твій батько та
його родина. Скільки зла і лиха
завдали вони моїм володінням. Та
й сьогодні ні перед чим не зупиняються: рвуть, ріжуть, рубають, нівечать усе, що знаходиться навколо. Тому король Лісогор наказав
нікого не підпускати навіть близько до кордонів його країни. Повертайся, хлопче. Краще назад, бо
мої вовкозаври роздеруть тебе на
шматки, - сказав мольфар.
- Дядечку, а я можу якось спокутувати гріхи своєї родини? – несміливо запитав юнак.
- Не знаю. Це важко і небезпечно. Ти готовий пройти тими стежками, де залишилися ганебні сліди твоїх близьких? – суворо запитав охоронець.
- Сміливі завжди мають щастя,
- не вгавав Доброслав. – У мене
просто не залишається вибору.
- Ну що ж…Ти сам пішов на це,
- лісовик махнув паличкою й невідь-куди зник. Перед юнаком роз-

лилася навколо брудна, чорна вода, схожа на якесь чудовисько.
- Якщо до ранку не звільниш
мене й моїх діток-джерел від розбитих склянок, целофанових пакетів, гострих цвяхів, відкоркованих бляшанок, непотрібного мулу, то мої русалки з першими променями сонця залоскочуть тебе й
кинуть на дно. Якщо ж впораєшся з роботою, то водянки на човні
переправить тебе на протилежний берег.

Жах і біль переповнив душу
Доброслава.
- Невже це справа рук людини?
– не вірилося парубкові.
- Якщо ти зможеш вилікувати цих живих істот, то отримаєш
перепустку далі. А ні…Тобі також
не жити…То ж до роботи, - суворо наказав змучений блідий чоловік, що порався біля пораненого зайця.
Минали дні… Доброслав, як
міг, допомагав звірам: промивав

Ïåðåìîæíèöÿ êîíêóðñó «Ëþäèíà òà ë³ñ» 2016 ðîêó
Àë³íà ËÎÃÂÈÍÅÍÊÎ - ó÷åíèöÿ Çàâîäñüêî¿
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Âåëèêîïèñàð³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè

Казка
«Незвичайна мандрівка
до Лісограду»
Трудився юнак не покладаючи рук, градом стікав солоний піт
з чола, сили час від часу покидали тіло. Доброслав не зупинявся ні на хвилину. Починало світати… Утомлений, але щасливий
хлопець зачерпнув прозорої водиці, у якій, ніби в дзеркалі, відбилося його лице. Напившись досхочу, він залишив на піску таку заповідь: «Людино! Не забруднюй лісові джерела. Подбай, щоб у їхніх
водах віддзеркалювалася твоя чиста душа».
- Молодець. До тебе ще нікому не вдавалося так справитися
з цим випробуванням. Що ж, мандруй далі. Подивимося, на скільки
тебе вистачить. Сідай у човен, пробурмотів водяник.
Доброслав тільки-но хотів подякувати своєму перевізнику, як він
ніби провалився під землю.
А до хлопця долинали звуки відчаю, стону, плачу.
- Що це? Куди я потрапив? – запитав сам у себе він.
- В обитель браконьерів, юначе.
Подивись на цих безпорадних звірів. Чим можна виправдати ці каліцтва необдуманими діями твоїх близьких і знайомих? – запитав
санітар.
Переді мною просто неба лежали десятки поранених зайців, лисиць, диких косуль, кабанів, качок.
Їхні очі благали: «Допоможи!»

рани, перебинтовував їх, поїв свіжозвареним зіллям, назбираним
довкола. Лісові мешканці поступово набиралися сил і з вдячністю
дивилися на свого рятівника.
- Ти не відцурався від своїх менших братів, допоміг перебороти
смерть, тому ти отримуєш перепустку далі, - промовив Санітар.
Покидаючи лісову лікарню, хлопець залишив на її стіні напис:
«Людино! Життя – найбільша цінність не тільки твоя, а й звірів. То
ж бережи його!»
Далі дорога лежала через березовий гай. У Доброслава підкосилися ноги, потерпли руки, коли перед собою він побачив білокорих берізок, заплямованих краплинами соку-крові.
- Звідки кров? Невже хтось скоїв вбивство в цім прекраснім зеленім гаї? – крутилося в голові хлопця.
- Юначе! Допоможи нам,
будь-ласка. Поглянь скільки посудин повішено до нашого ніжного
гілля, тендітного стовбура. Ти навіть не уявляєш, як нам болить.
Краплина по краплині стікає кров
з нашого тіла. Ми стаємо безсилі, немічні…А навколо сонце, привілля, пташині співи…Так хочеться жити, а снаги немає, - почулося звідусіль.
Доброслав кинувся обережно
знімати пластикові пляшки з по-
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нівечених стовбурів та витирати
рани.
Було помітно, як бліді личка беріз наливалися поступово свіжістю й радістю. Хлопець визбирав
усі пляшки і виклав ними слова на
траві: «Людино! НЕ виточуй кров
з лісових сестер, адже це запорука їхнього (як і твого, до речі) здоров’я та життя!»
Далі на Доброслава чекало ще
гірше випробування. Уся галявина, до якої він прямував, щоб відпочити, була суцільним сміттєзвалищем. Навколо височіли обпалені вогнем дуби.
- Не дивуйся, хлопче! Це ж сліди відпочинку твоєї сестри зі своїми друзями. Нещодавно вона з
гучною компанією відзначала тут
свій день народження. Хлопці та
дівчата варили кашу, смажили
шашлики, пекли картоплю, споживали різні напої. Пікнік завершився тим, що весела компанія,
залишивши весь непотріб, просто
зібралася і пішла додому, повідомив Вогневик.
- А ці чорні обвуглені дерева – теж її вина? – запитав Доброслав.
- Не знаю чия, але хтось із друзів кинув запалений сірник на порожні пластикові пакети, серветки, целофан. Усе вмить спалахнуло. Ледве вдалося загасити пожежу, яку спричинили горе-відпочивальники, - суворо сказав чоловік, одягнений у довгий плащ.
- Я все зрозумів. Багато лиха скоїли мої близькі й рідні. Але
більш такого не повториться. Наступної весни обіцяю посадити
разом із ними на місці цього попелища молоді сосни й дуби, - запевнив юнак і на стертій від часу
табличці вивів : «Людино! Вогонь
може бути не тільки другом, а й
ворогом, якщо недбало поводитися з ним. Пам’ятай про це!»
- Бачу, що ти добрий, надзвичайно працьовитий хлопець. Ти
намагався, як міг, спокутувати
гріхи родини. То ж ми дамо шанс
на одужання твого батька, - промовив Вогневик і вручив йому
ключ від воріт великої брами.
І ось Доброслав у Лісограді.
Перад ним розіслалися чарівною
мережкою барвисті квіти. Угорі виспівували дзвінкоголосі пернаті. Дихалося легко й привільно. Усе потопало у буйній зелені трав.
- Яка краса! – захоплено вигукнув юнак. – Невже цього не розуміє людина?

Конкурс
Юнак попрямував до палацу
володаря лісу. Лісогор зустрів його не зовсім привітно:
- Вітаю, хлопче. Ти перший, хто
не побоявся випробувань. Що
змусило тебе піти на це?
- Тато…Хворий тато…
- Довелося мені знати твого
батька. Це через нього від розлогих дубів і високих сосен залишилися лише пеньки. Це його дру-

зі заради хутра винищили майже
всіх лисиць у лісі. Це твій тато витягував літрами сік із беріз, безпощадно нищив мурашники… Одним
словом, багато шкоди завдав моїй
країні. Але я думаю, що він усвідомив свою помилку, тому дозволяю
нарвати цілющого зілля в моєму
царстві, - промовив Лісогор.
Доброслав подякував Королю й пішов шукати чарівну квіт-

ку. Знайшовши потрібну рослину, він притис її до грудей і щодуху помчав до батька.
…Тато вилікувався й часто,
бувало, говорив: «То, мабуть, була мені Божа кара за легковажність і безвідповідальність».
…багато років спливло за водою. На місці згарища буяють
молоді дерева. А перед входом
до Лісограду висить табличка:

«Людино! Бережи ліс, адже він
– твоя естетична наснага, джерело радості, заряд енергії й бадьорості, надійний захисник, гігантська фабрика цілющого повітря, невичерпне джерело їжі,
ліків, рідна домівка братів твоїх
менших».
Ось і казці кінець, а хто її читав – молодець.

ІІІ місце Денис
ПЕРФІЛО
9 років місто Су В,
ми

а ТЕТЮРА,
ІІ місце Полін й район
ки
сь
ль
пі
Ям
9 років

I місце Марія КАДУРІНА,
10 років місто Суми

Антон ГУСАК, 9 років

Аліна ТЮТЮН, 8 років
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Вікторія ЧЕРНЯКОВА, 10

О, 9 років
О,
Валентина ЛИТВИНЕНК

років

2016

А, 7 років

Софія БАКАКІН

Катерина РУДЬ,

9 років
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