Віктор ЧИГРИНЕЦЬ:

Пріоритет роботи наших підприємств,
як і кожного в державі – це збереження, догляд
та примноження лісового багатства регіону

Вітання

Шановні працівники
лісомисливського
господарства України!
Новорічні свята — це завжди щасливі
та радісні дні, сповнені любов’ю, надією та
сподіваннями. Напередодні свят прийміть
мої найщиріші вітання. Нехай
Новий Рік — символ оновлення,
змін та мрій — зичать нам добро, мир
і злагоду!
Рік, що минає, був сповнений подіями,
звершеннями, новим професійним і життєвим досвідом, а також
випробуваннями для нас всіх.
У новому ж році нехай наші досягнення будуть збільшуватися!
Бажаю, щоб у 2017 році наші мрії обов’язково здійснилися. Нехай
прийдешній рік виправдає ваші надії та прагнення, принесе добробут
нашим сім’ям.
Вірю, що у новому році ми гідно пройдемо усі труднощі та
випробування, відчуваючи плече підтримки однодумців, колег і друзів.
Впевнена, що у Новому Році результати нашої щоденної й
невтомної праці стануть надійним фундаментом для розвитку лісової
та мисливської галузей. Адже будь-які досягнення можливі, якщо до
них щиро прагнути.
У ці святкові дні кожному з нас неодмінно потрібно згадати людей,
завдяки яким у наших домівках мир та спокій – українських військових.
Загадуючи бажання у новорічну ніч, не забудьте попросити здоров’я та
витримки для наших захисників.
Від щирого серця зичу всім міцного здоров’я, добра, миру та злагоди.
Нехай у ваших душах завжди сяють вогники, як на новорічній ялинці.
З Новим 2017 Роком та щасливих свят!
З повагою
т.в.о. Голови Державного
агентства лісових ресурсів України 						
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Вітання

Дорогі лісівники!
Календар перегорнув сторінки 2016 року –
і на зміну йому прийшов Новий 2017 рік.
Нехай цей рік принесе вам нові досягнення,
нові враження, нові успіхи та звершення,
а Різдвяна зоря запалить у ваших серцях вогонь
віри та любові, надії та оптимізму, наснаги та
невичерпної енергії!
Бажаю вам міцного здоров’я, гарного
настрою, благополуччя, родинного затишку,
стабільності та віри у завтрашній день!
Начальник Сумського обласного управління
лісового та мисливського господарства 					
6 січня 2017 року начальник Сумського обласного
управління лісового та мисливського господарства
Віктор Петрович Чигринець відзначив ювілейний
День народження.

Шановний Вікторе Петровичу!
Прийміть щиросердечні вітання від численного колективу лісівників Сумщини! Повсякденна кропітка праця на відповідальній посаді вимагає від Вас повної відданості справі, наполегливості, подолання труднощів, високого рівня фахової майстерності.
Із честю вирішуючи це покликання, Ви заслужили глибоку пошану
серед людей, даруючи їм не лише свої знання та досвід, а й тепло
своєї душі.
Ваш професіоналізм та багаторічна наполеглива праця зробили вагомий внесок у розвиток лісового господарства Сумщини.
Ми пишаємося тим, що нам випала можливість працювати
поряд з Вами і разом з Вами досягати професійних висот.
Від щирого серця бажаємо Вам міцного здоров’я та достатку,
миру і злагоди. Нехай тепло і затишок родинної оселі надійно
захищає Вас від негараздів, а віра,
надія та любов завжди будуть вірними супутниками на Вашому життєвому шляху.
Нехай доля дарує Вам
ще багато наповнених корисними справами і земними радощами років життя щедрих і багатих на
добро.

Віктор ЧИГРИНЕЦЬ

ІЗ ДОСЬЄ:
Віктор Петрович ЧИГРИНЕЦЬ, заслужений працівник сільського господарства України, кандидат сільськогосподарських наук.
Народився 6 січня 1957 року в селі Підлісне, Козелецького району Чернігівської
області.
В 1979 році закінчив Українську сільськогосподарську академію (зараз Національний університет біоресурсів і природокористування). Трудову діяльність розпочав у 1979 році помічником лісничого Пакульського лісництва Чернігівського лісгоспу.
З 1981 по 1986 рік – старший інженер
лісового господарства, головний лісничий
Остерського лісгоспу Чернігівського обласного управління лісового господарства
і лісозаготівель.
З 1986 по 2001 рік – директор Прилуцького лісгоспу державного лісогосподарського об’єднання «Чернігівліс».
В 2001 році призначений на посаду генерального директора Сумського державного лісогосподарського об’єднання «Сумиліс».
З 2005 по 2007 рік – начальник Сумського обласного управління лісового
господарства.
З 2007 року – начальник Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства.
Депутат Сумської обласної ради двох
скликань.
Нагороджений орденом «За заслуги»
ІІІ та ІІ ступеня.
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Держлісагентство

Про нові підходи
до управління,
мораторій
на експорт лісукругляку та кадрові
зміни розповіла
т. в. о. Голови
Держлісагентства
Христина Юшкевич
у своєму інтерв’ю
інтернет-виданню
«Agravery.сom»
Найбільш
резонансною
темою останнього часу є ситуація
навколо лісу-кругляка. Що наразі відбувається?
- По лісу-кругляку з 1 січня 2017 року
діє повний мораторій на експорт ділової
деревини. Вивозити можна тільки дрова. Так, зараз багато говорять про випадки, коли під виглядом дров вивозять ділову деревину і високоцінні породи дерев. Для того, аби унеможливити будьякі зловживання у цьому напрямку, на
початку 2017 року я видала наказ, який
зобов’язує керівників державних підприємств, які належать до сфери управління Держлісагентства, під час поставок
за межі митної території України паливних дров обмежити їх довжину двома
метрами. Погодьтесь, ділова деревина
такого розміру при експортних поставках
нікому не цікава. Підприємства Держлісагентства зобов’язані виконувати цей
наказ, його доведено до відома органів
митного контролю.
У випадку, якщо дані вантажу не будуть зазначені у електронному реєстру
та не матимуть сертифікату походження, цей вантаж не зможе перетнути кордон, а інформація про правопорушення
буде відразу передаватись нам і правоохоронним органам. Якщо цей наказ не
буде виконуватись працівниками Держлісагентства, то я можу пообіцяти кадрові зміни, а у випадку масштабних правопорушень – матеріали справ відразу будуть надходити до правоохоронців.
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Крім Держлісагентства є і інші
структури, яким також належать
значні лісові масиви, приміром,
Міноборони – їх ваш наказ про
обмеження не стосується.
- Сподіваємось, незабаром інші державні структури та органи приймуть аналогічні рішення і всі лісокористувачі будуть керуватись єдиними правилами.
Боротьба із незаконним обігом та експортом деревини у країні вже розпочата.
Але, як на мене, за питаннями експорту ми забуваємо головну функцію лісу – екологічну. Якщо порівнювати 2014,
2015 та 2016 роки, то заготівля деревини однакова – в середньому по Держлісагентству 15,5 млн куб. метрів. Якщо порівнювати із іншими країнами, то
від середньої щорічної зміни запасу деревини ми використовуємо 60%. Ліс, так
само як і сільськогосподарські культури,
потребує збирання – він має довгий період стиглості – 80-100 років, але насадження потрібно замінювати. Якщо ліс
перестигає, то він втрачає свою цінність.
Тут немає різниці, хто покупець – внутрішній споживач чи експортер, головне
– не забувати про екологію.

Як ви оцінюєте масштаби незаконних оборудок у лісовій галузі. Скільки держава втрачає від
цього грошей?
- Від так званих «тіньових» оборудок у лісовій галузі держава в середньо-
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му втрачає 2,2 млрд гривень в рік. Ми
не знаємо, що реально відбувається у галузі, оскільки лісами керує декілька відомств. Держлісагенству належить 73%,
Міноборони, Мінприроди та обласним
радам – 27% лісових масивів. Середній
відсоток лісистості по державі 16, а мав
би бути 20%. Якщо би ми облікували усі
масиви, ця цифра була б значно більшою. Приміром, на Закарпатті ми маємо
до 20 тисяч земель запасу, на яких відбулось самозаліснення. З екологічної точки
зору, цей ліс потрібно зберігати та віддавати на облік обласних рад чи держпідприємств, охороняти та доглядати ці масиви.
Через те, що ми не знаємо реальної залісненості України, немає реальних цифр заготівлі деревини по державі.
Якщо взяти офіційні цифри експорту, то
минулого сезону він був найменшим за
останні роки – 1,6 млн куб. метрів ділової деревини, при цьому 12,3 млн куб.
метрів деревини йде на внутрішній український ринок.
Зараз нам вдалось запустити проект по єдиному електронному обліку деревини, аби було чітко зрозуміло, хто і
скільки деревини заготовляє. Це має бути зроблено, аби вся деревина заготовлялась і маркувалась за єдиними правилами. Друге – повинні бути введені єдині
правила реалізації деревини для всіх постійних лісокористувачів. Цим порядком
потрібно передбачити прозорість та вільний доступ до аукціонів з продажу дере02/2017 р.

Держлісагентство
вини та єдиний механізм роботи на них.
Коли ми будемо мати і електронний облік, і загальні правила, зможемо відслідковувати, що діється із деревиною у державі і, нарешті, припинити «дерибан» лісу.

Як, та у якій перспективі можна
побороти «тінь» у лісоторгівлі та
експорті?
- Звичайно, масштаби корупції у галузі, про які я говорила, неможливо побороти без обліку та чіткого розуміння,
навіщо нам деревина та що з цього можна заробити. Угода Україна-ЄС не передбачає можливості введення заборон чи
експортних мит. Тому ми маємо стати, в
першу чергу, надійним партнером і виконувати ті угоди, які ми підписуємо. А друге – нарешті впорядкувати галузь.
Розпилювати кругляк на дошку і продавати його може чи не кожен, а ось робити продукт нам поки що важко. Бути
сировинним придатком – недалекоглядна позиція. Наша мета - не тільки зупинити незаконну торгівлю і, як наслідок,
наситити ринок деревиною. Ми на державному рівні маємо сприяти утворенню
деревообробних підприємств, щоб створювати якісний кінцевий продукт. Якщо у
нас будуть вітчизняні двері, парти, дитячі
ліжечка, які відповідають усім європейським стандартам, то зможемо відправляти на продаж не чисту сировину, а продукцію із високою доданою вартістю. Якщо цього буде досягнуто, то питання мораторію або збільшення експортних мит
на деревину відпаде саме по собі.

Нещодавно минув Новий Рік. Чи
збільшилась кількість випадків
незаконної вирубки новорічних
дерев?
- За зведеною інформацією, лісівниками було виявлено 2 353 шт. незаконно зрубаних новорічних дерев. Лісовими рейдовими бригадами складено більше 620 адміністративних протоколів. Загальна сума штрафів та відшкодування за заподіяну шкоду лісу склала
більше 260 тис. гривень. Штрафи варіювались залежно від виду, віку та кількості вирубаної деревини і становили від
355 до 1800 грн. Звичайно, такого покарання за вирубку лісів недостатньо, тож
нещодавно ми розробили законопроект, що передбачає збільшення штрафів
за незаконну рубку у 10 разів, а також у
деяких випадках (приміром, вирубку високо цінних порід) може застосовуватись
позбавлення волі до 5 років.

Не є таємницею, що першими
заохочують до незаконних вирубок лісів самі ж лісівники. Чи
проводите ви якусь роботу для
того, аби ловити цих людей на
«гарячому»? Скільки працівників отримали покарання та догани?
- Так, є низка випадків, по яким ми
здійснювали перевірки і надсилали матеріали до правоохоронних органів. За
минулий рік було звільнено 6 директорів
лісогосподарств та 744 працівника галузі притягнено до дисциплінарної відповідальності, 79 – звільнено, щодо 13
осіб порушені кримінальні справи. Кримінальні справи відкриваються, а згодом припиняються, нібито за відсутності складу злочину. Справ, доведених до
кінця, на жаль, замало. Часто нам надходять сигнали від людей, і після перевірки
виявляється, що рубка на цьому місці була цілком законною.

А як взагалі минув «ялинковий
сезон»?
- Доволі добре. У нас було передбачено реалізувати 630 тисяч новорічних
дерев, і ми на 90% виконали це завдання. Тішить те, що покупці почали більше віддавати перевагу ялинкам у горщиках, які можна буде у подальшому висаджувати у ґрунт. Ми також мали можливість майже у два з половиною рази збільшити кількість рейдових бригад.
Якщо у минулий новорічний сезон їх було трохи більше 1100, то тепер 2730.
Участь у ялинкових рейдах взяло майже
9,5 тисяч осіб. Цьогоріч до нас долучилось більше екологів, громадських активістів, допомагала поліція. Із останньою
ми наприкінці минулого року підписали
меморандум, за яким надали доступ до
системи електронного обліку деревини.
Це спростило обом нашим організаціям
роботу. Відтепер, якщо машина із деревиною буде зупинена, працівник поліції
зможе оперативно зайти у базу та перевірити легальність перевезення. У випадку, якщо підприємство сумлінно працює,
претензій до нього не буде.

Якщо порівнювати із минулим
роком, чи зросла ціна новорічних насаджень?

ЗА ВЛАСНИЙ КОШТ
Яке фінансування Держлісагентства передбачене у 2017 році?
- На цей рік у Державному бюджеті
передбачено 124 млн – це на бюджетні
установи, нацпарки та на зарплатню працівникам. На ведення лісового господарства коштів не передбачено. Аналогічну
ситуацію із фінансуванням ми спостерігали і у минулому році. Незважаючи на
це, минулоріч ми відновили 52,6 тисячі
гектарів лісу, на що лісогосподарськими
підприємствами було витрачено більше
300 млн гривень власних коштів. Також
4,2 млрд гривень ми відрахували у вигляді податків до бюджетів усіх рівнів.

Чи достатньо цієї суми для повноцінного функціонування галузі?
- Ні. Якщо врахувати заробітну платню, протипожежні заходи у південно-східних регіонах, а також лісовідновлення і лісорозведення, то нам додатково потрібно мінімум 422 млн, а достатня сума – 700 млн гривень. І це тільки на
сім областей. Решта регіонів мають вести
лісове господарство за власний кошт. Самі розумієте, із 4,2 млрд грн відрахувань
ми не можемо забрати на потреби лісової галузі бодай 700 млн. гривень.

Чи відчуває Держлісагентство
кадровий «голод»?
- Наразі, у лісовій галузі України 50
тисяч працюючих, середня заробітна
платня – близько 6700 гривень. Якщо
брати показники по країні, це достойний заробіток. Тож проблем із кадрами
немає – люди готові працювати. Дуже
сильно потерпає південно-східний регіон, де заробітна платня мінімальна, там
просто немає відповідного ресурсу. Кожного року раніше виділялась держпідтримка на захист цих лісів. Проте, у бюджеті як минулого, так і поточного року
коштів на заробітну платню персоналу не
передбачено.
Минулого року ми перекидали гроші
та перераховували одно-дводенні зарплати, аби бодай якось охороняти ліс від
пожеж та масштабних незаконних рубок. Зараз вирішується питання, як рятувати південно-східні області.

- Так, закупівельна ціна новорічних дерев на держпідприємствах дещо
збільшилась – на 10-15 грн. Середня ціна за погонний метр новорічного дерева становила 50 гривень. Ринкові ціни
на ялинки ми, на жаль, контролювати не
можемо – це приватний бізнес.
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Наскільки Держлісагентство забезпечене спеціальними видами техніки? Чи було придбано минулого року нову техніку,
якщо так, то яку саме?
ПРОДОВЖЕННЯ на стор 6
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Держлісагентство
- Оновлення техніки відбувається виключно за кошт державних підприємств.
Ми не використовуємо на це державних
грошей. Техніка постійно оновлюється – у
західному регіоні ми робимо наголос на закупівлі трелювальних установок, які дозволяють робити вибіркові рубки. Вартість однієї такої установки – 230 тисяч доларів. Було закуплено трактори та техніку для посадки лісу, пожежні модулі та машини лісової
охорони.
Поступово оновлюються протипожежні вежі, встановлюються камери спостереження, які виявляють лісові пожежі та реагують на дим. Взагалі, в українських лісах уже
встановлено близько 600 пожежно-спостережних веж, з них 300 обладнано сучасними телевізійними системами спостереження. Також послуговуємось дронами, їх на
балансах держпідприємств є близько 100
штук, встановлюються фотопастки.

Ви заявляли, що одним із завдань
є співпраця з міжнародними донорами для залучення коштів для галузі. Що вже зроблено у цьому напрямку? Яку суму плануєте залучити найближчим часом?
- У рамках співпраці із Туреччиною ми
домовились про поставки обладнання для
двох лабораторій, які займатимуться біологічними засобами боротьби зі шкідниками
лісу. На сьогодні Генеральний директорат
лісового господарства Туреччини чекає відповідного дозволу від свого уряду. Вони також мають надати допомогу з навчання наших спеціалістів.
Крім цього, ведемо перемовини із австрійською та німецькою стороною. У рамках меморандуму про співпрацю ми хочемо залучити кошти для проведення обліку
лісу по всій території Україні, адже останній
повноцінний облік проводився у далекому
1996 році. Як будь-який лікар не може робити приписи без обстеження, так і ми не
знаємо реального стану справ, – стан лісу є
тільки на папері.

Знаю, що зараз існує велика проблема всихання лісів у зв’язку із
зменшенням рівня вод. Як будете
боротися із цією проблемою?
- Так, це глобальна проблема, масово
всихають ялинники у Карпатах. Ялинові насадження в Карпатському регіоні займають
площу 432 тис. га і їхній санітарний стан незадовільний, що викликано прогресуючим
усиханням в останні 15 років. Катастрофічного розмаху всихання ялинників в усій Європі набуло з 2003 року.
На сьогодні обсяги всихання як похідних, так і корінних ялинників набули сти6

хійних масштабів і продовжують збільшуватись надалі. Це сягнуло 36 тис. га, і маса
всихаючої на корені деревини складає більше 11 млн куб. м. Їх потрібно замінювати,
проте це складно робити. Останніми роками у розвиток лісової науки майже на вкладались кошти, ми не маємо сучасного «лісового архіву», який би показав, які породи дерев більш пристосовані у тому чи іншому регіоні. Наприклад, у Білорусі є насіннєвий центр, який обладнаний за останніми тенденціями, там можна дослідити породи дерев, закласти насіння на зберігання, розробити механізми захисту від хвороб та шкідників лісу. В Україні є гарний насіннєвий центр у Львові, і ще декілька по
країні. Однак, їх потрібно вдосконалювати
та збільшувати.

Ви поки що виконуєте обов’язки
голови Держлісагенства. Чи плануєте залишатись на цій посаді у якості керівника?
- Я свої повноваження виконую повноцінно. У мене є бачення подальшої роботи,
багато планів щодо залучення коштів. У вересні я брала участь у конкурсі на заміщення посади голови, наразі очікую розпорядження про призначення.

Що вдалось/не вдалось зробити
за цей час?
- Ми стали відкритими для суспільства,
у нас є нова громадська рада. Ми відкрили
результати по незаконних рубках – те, що
завжди приховувалось, а показники суттєво заменшувались. Ми відкрили доступ до
всіх документів по лісозаготівлі, лісорубні квитки. Нарешті внесли зміни у санітарні правила, до яких дуже довго не доходили руки у колишніх керівників. Звичайно,
це заслуга не моя особисто, а всіх працівників.
Я сама особисто веду прийом громадян, незалежно від того, приймальний це
день чи ні. Мені приємно, що наша робота
дає результат. Звичайно, не все відбувається так швидко, як хотілося б, проте початок
реформуванням покладено, і це головне.

Як складаються ваші стосунки із
Мінагропродом? Як часто зустрічаєтесь з міністром Тарасом Кутовим?
- Стосунки нормальні, міністр опікується
галуззю і переживає за неї, ми не за «бортом» інтересів, часто спілкуємося у телефонному режимі та зустрічаємося з робочих питань. З першим заступником Міністра, який курує наш напрямок, ми зустрічаємось фактично кожного дня.
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- Миколо Олексійовичу,
утримувати лідируючі позиції у веденні лісового
господарства в сучасних
умовах досить складно.
Розкажіть, як в області проводиться, зокрема
контроль за незаконними рубками?

- Державні лісгоспи, підпорядковані Сумському обласному управлінню лісового та мисливського господарства системи Державної агенції лісових ресурсів України, мають у
своєму господарстві 282,7 тисячі гектарів лісових земель.
Маючи десятий лісовий потенціал в Україні, область за всіма показниками у веденні лісового господарства займає лідируючі позиції. Роботу наших
лісівників відзначила Христина
Юшкевич, з якою наприкінці
року ми разом відкривали нову лінію переробки деревини
«Бродпол» у селищі Вороніж
Шосткинського лісгоспу.
Державні лісгоспи, підпорядковані Сумському обласному управлінню лісового та мисливського господарства, з показником майже 80% посідають
перші місця і щодо виявлення
самовільних рубок. Так, у 2016
році на території державних
лісгоспів було скоєно 78 випадків самовільних рубок лісу загальною масою 123 м3. Середній розмір самовільних рубок
складає всього 1,5 м3, що свідчить про оперативне реагування на факти порушень лісового
законодавства. Із 455 тисяч гривень збитків, заподіяних державі, 183 тисячі гривень уже відшкодовано! Усі лісопорушники
притягуються до передбаченої
законом відповідальності.
На жаль, дещо інша ситуація
у нас із обласним комунальним
підприємством «Сумиоблагроліс», де самовільними рубками за 2016 рік знищено більше
1700 м3, а середній розмір самовільної рубки складає близько 18 м3.
Однією із основних проблем
на вказаному підприємстві була
кадрова. Обласна радами змінила цю ситуацію, нещодавно
02/2017 р.

Інтерв’ю

Губернатор
Сумської області
Микола Клочко
розповів в інтерв’ю
порталу Українське
агентство лісових
новин своє бачення
щодо ведення
лісового господарства
в сучасних
умовах, боротьби
з незаконними
рубками та про
введення нових
Санітарних правил в
лісах України.

Микола КЛОЧКО:

«Маючи десятий лісовий потенціал
в Україні, Сумщина за всіма показниками
у веденні лісового господарства займає
лідируючі позиції»
призначено нове керівництво
і я переконаний, що роботу з
охорони лісових ресурсів невдовзі буде організовано належним чином. Ми зі свого боку робимо все можливе,
щоб лісова галузь області динамічно розвивалася.
Наразі ми активно працюємо над розвитком власного
деревообробного виробництва, що є додатковим стимулом для роботи лісової галузі. Я переконаний, що Сумська область має достатній
природно-ресурсний і кадровий потенціал, який дозволяє
нам значно підвищити ефективність лісогосподарського виробництва. Адже постачання сировини без її переробки – це не рентабельно,
неефективно та не по-господарськи.
- Як налагоджено взаємодію між обласною владою, правоохоронцями та облас-

ним управлінням лісового та мисливського
господарства в плані
протидії незаконним
рубкам та вивозу деревини?

- Позиція облдержадміністрації і моя як її очільника
принципова – вся деревина
повинна реалізовуватися через прозорі механізми, винні в порушенні законодавства мають притягуватися до
відповідальності. Моїм розпорядженням від 17 листопада 2016 року було створено комісію з вивчення питання щодо додержання законодавства у сфері охорони природних ресурсів на території
Сумської області. Відповідно
до перших висновків комісії,
можливості лісівників агролісгоспів щодо охорони лісових насаджень сьогодні законодавчо дещо обмежені. Зокрема, у них немає відповідних прав державних органів

лісового господарства щодо
складання протоколів про адміністративне порушення. У
свою чергу, права державних
органів лісового господарства щодо перевірок інших
лісокористувачів сьогодні також обмежені. Державна екологічна інспекція у Сумській
області, яка повинна здійснювати перевірки, сьогодні також не має можливості
здійснювати в повному обсязі контролюючі функції.
Працівники Національної
поліції беруть участь в охороні лісових ресурсів, проведенні рейдів, виявленні порушників. Разом з тим, специфіка незаконних рубок і
крадіжок деревини потребує
певного досвіду у працівників правоохоронних органів
і покращення взаємодії із лісогосподарськими підприємствами.
- Не так давно були
введені нові Санітарні
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правила в лісах України. Чи прийняті якісь
відповідні кроки у
цьому напрямку з боку обласної влади?

- Всі держлісгоспи Сумської області дотримуються вимог нових Санітарних
правил в лісах України, а
санітарно-оздоровчі заходи в установленому порядку погоджуються з Департаментом екології та охорони природних ресурсів Сумської облдержадміністрації.
Сумським обласним управлінням лісового та мисливського господарства із всіма зацікавленими сторонами проведені відповідні наради і навчання щодо реального впровадження цих правил в життя.
У той же час, як показала
практика, і це підтверджують лісокористувачі, деякі з
нових норм потребують вдосконалення. Зокрема, у санітарних правилах необґрунтовано знижена мінімальна
повнота лісових насаджень
для проведення суцільних
санітарних рубок. Також не
передбачено відповідальності за несвоєчасне та неякісне проведення санітарних
заходів. Особливе занепокоєння екологів Сумщини,
та, думаю, й всієї України,
викликає стрімке всихання лісових насаджень берези. Несвоєчасне проведення санітарних заходів у цих
насадженнях може привести до значних втрат цінного ресурсу. У цьому випадку принциповість нових Санітарних правил може мати
зворотний ефект.
На завершення, хочу зазначити, що Сумщина є відкритою для співпраці з усіма зацікавленими сторонами у сфері охорони й ефективного використання лісових ресурсів. Адже ми розуміємо, ліс – це справжнє багатство і робимо все необхідне, щоб лісові насадження області працювали на користь громади.
02/2017 р.

7

Підсумки
Розкажіть, будь ласка,
про найбільш визначні
досягнення цього року
для управління.

В основі будь-якого досягнення: малого чи великого, в
першу чергу стоять люди. Тому, перш за все, хочу сказати, що одна з головних задач,
яку ми ставили перед собою,
і яку досягли – це збереження колективу, всього великого
лісівничого колективу області. Лісова галузь не допускає
людей випадкових, тут мають
працювати лише фахівці: свідомі, працьовиті, кваліфіковані, які без питань будуть готові виконувати свою роботу
і в дощ, і в мороз, і в сонце, і в
стихію, і вдень, і вночі. Тому
наступне, над чим ми постійно працюємо - це соціальна
захищеність працівників. Наші працівники мають повний
пакет соціальних гарантій і
гідну заробітну плату. Середній рівень заробітної плати
складає 8,6 тис. грн., а це найбільший в області показник.
Це мотивує людей до якісного виконання своїх професійних обов’язків. Як результат, лісгоспи працюють динамічно, продуктивно і прибутково, виконуючи всі покладені на них державою функції
з ведення лісового господарства – і це вважаю найбільшим нашим досягненням.
Головний пріоритет роботи наших підприємств (у
структурі нашого управлін-

Девіз роботи
наших
підприємств
можна
заключити
у гасло:
«Заощаджуємо
ресурси –
збагачуємо
країну»
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Віктор Чигринець:

Лісова галузь Сумщини:

сьогодення та плани на майбутнє

ня 12 лісових та 2 мисливських господарства), як і кожного в державі – це збереження, догляд та примноження
лісового багатства регіону.
В межах області - це майже
282 тис. га державного лісового фонду від Північного
Українського Полісся до Лівобережного лісостепу, дещо більше 60 % від загального обласного лісового фонду.
Кожного року наші підприємства відновлюють більше тисячі гектарів лісу. Приріст лісових насаджень складає до
1 мільйон 200 тис. кубометрів у рік. Для багатьох місцевих громад наші підприємства стали бюджетоутворюючими. Лише за 2016 рік
бюджетам усіх рівнів та державним цільовим фондам ми
сплатили понад 295 млн. грн.
платежів, а це суттєвий внесок у економіку регіону.
Поряд з цим, хочу відзначити інвестиційну діяльність
лісгоспів. Це капіталовкладення у власне виробництво.
З найбільш значущих інвестицій останніх років – відкриття у Свеському лісгос-

пі пелетного виробництва,
за минулий рік лінія випустила 1300 тонн пелет, це дало підприємству 2,2 млн. грн.
додаткового прибутку та забезпечило безвідходне виробництво. Встановлення у
С-Будському, Шосткинському лісгоспах та Кролевецькому лісомисливському господарстві сушильних камер ємкістю 70 м3 кожна, дає змогу
виробляти пиломатеріали високої якості, конкурентоспроможні на експортному ринку.
Реалізований висушений пиломатеріал дає щомісяця майже 500 тис. грн. додаткового
обсягу реалізації.
Суттєвим кроком до розширення виробничих потужностей переробки стала модернізація обладнання Грузчанського цеху переробки деревини Кролевецького лісомисливського господарства.
Минулого року тут встановлено нову польську автоматизовану лінію «Бродпол» вартістю більше 5 млн. грн., на
ній повністю автоматизовані процеси подачі деревини
та видалення відходів. За ро-
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бочу зміну в середньому вона випускає до 50 м3, що в
місяць дає близько 1000 м3.
Встановлення такої ж лінії у
Шосткинському лісгоспі. На
новому обладнанні лісгосп
планує випускати понад
900 м3 обрізного матеріалу в
місяць, що забезпечить підприємству 3,6 млн. грн. додаткового річного обсягу реалізації.
Для вирощення якісного
садивного матеріалу лісгоспи
модернізують оснащення у
теплицях та парниках. У цьому році Роменський лісгосп
збудував нову сучасну теплицю з туманним зрошенням та
відкрив презентаційний павільйон для реалізації декоративного посадкового матеріалу. За їх прикладом збудовано теплицю у Краснопільському лісгоспі.
Позитивно
спрацювали
підприємства по захисту лісу від пожеж, адже їх динаміка в цьому році помітно зменшилась: 14 випадків на площі 3 га. У питанні захисту лісу від пожеж вважаю ефективними камери відео нагля02/2017 р.

Підсумки
ду за лісовими масивами. Таких систем у лісгоспах 20, чотири з яких встановили у цьому році.
Дбаємо, щоб ліс був максимально доступним для
людей і привабливим у різних аспектах. Для цього розвиваємо рекреаційну діяльність. Як приклад, база відпочинку «Лісовичок» у лісовому масиві Литовського лісництва Тростянецького лісгоспу. Вона розташована на березі річки Ворскла. У цьому
році продовжили її упорядкування: збудували готель, будиночки для відпочинку. І тепер, замість смітників, які раніше лишалися після відпочивальників, тут виріс цілий
рекреаційний комплекс. Це
тепер і база відпочинку для
наших лісівників. За цьогорічний сезон ми оздоровили
у «Лісовичку» 117 родин працівників наших підприємств.
А ще ми відродили історію
древнього цілющого джерела. Це ландшафтний заказник
місцевого значення «Образ»,
який знаходиться у лісовому масиві Велико-Бобрицького лісництва Краснопільського лісгоспу і має цікаву
історію. Люди вірять в чудодійну силу образівської води,
їдуть, ідуть до джерела. Тому спільними зусиллями облаштували та облагородили
місце навколо джерела, збудували купель, роздягальню,
встановили лавочки, підтримуємо там порядок. А у цьому році збудували на узліссі капличку, відкрили її у переддень професійного свята –
Дня працівника лісу. Приємно, що «Образ» став улюбленим місцем сотень, а то й тисяч людей. Хочеться, щоб його відвідування приносило
їм і задоволення, і зцілення, і
душевний спокій.
Які
головні
задачі
лісгоспам області на
найближчу перспективу приходиться вирішувати і чому саме на них
акцентована увага?

Парадокс, але задачі, які
першочергово
приходиться вирішувати, з веденням

лісогосподарської діяльності пов’язані опосередковано. На сьогодні лісова галузь
піддається постійній критиці
з боку громадськості та тиску з боку фіскальних органів.
Ллється маса бруду, неперевірена неграмотна інформація
майорить порталами інтернету. Наша область не виняток.
Це паралізує роботу підприємств, принижує гідність працівників. Приходиться багато
часу витрачати, як то кажуть,
на відновлення справедливості. Це до слова. А так, задач
вистачає. Вже більш ніж десять років девіз роботи наших підприємств можна заключити у гасло: «Заощаджуємо ресурси – збагачуємо
країну». І це не пафос. Саме
над цим наші підприємства
працювали і працюють, впроваджуючи у виробництві новітні технології, які дозволяють заощаджувати ресурси.
Це, в першу чергу, встановлення у котельнях лісгоспів
котлів, які працюють на тирсі і відходах лісопиляння, що
суттєво заощаджує кошти на
опалення, та, поряд з цим ще
і забезпечує майже безвідходне виробництво.
У минулому році реконструювали котельні у Тростянецькому та Охтирському
лісгоспах, в цьому – у Свесі. Далі, придбання потужної
високотоннажної техніки, що
дає змогу заощаджувати кошти на вивозці деревини. Всі
наші підприємства придбали сучасні автопоїзди МАЗ та
КРАЗ з причепами та гідроманіпуляторами. Такої техніки у нас 24 одиниці, в минулому році 42 % заготовленої
деревини було вивезено саме
цим транспортом. Скорочуючи лісові шляхи, лісгоспи будують дороги лісогосподарського призначення, прокладають мости над річками, це
в рази покращує доступ до
лісового фонду, і на випадок
пожеж, і для вивезення деревини. За 8 років ми збудували три мости та до 200 км лісових доріг, кожен кілометр
яких заощаджує підприємствам до 100 тис. грн. у рік.
В цьому році лише Свеський

лісгосп збудував 10 км.
Кожного року наші підприємства заготовляють дещо більше 700 тисяч кубометрів лісу, лише 20% якої ми
переробляли власними силами у цехах переробки деревини. З введенням мораторію на
експорт деревини у круглому
вигляді підприємства почали
працювати над розширенням
своїх виробничих потужностей. Дещо повторюсь, бо це
знову ж таки інвестиції у розвиток власного виробництва:
встановлення сушильних камер у Середино-Будському й
Шосткинський лісгоспах та
Кролевецькому лісомисливському господарстві, вже названа модернізація обладнання цехів переробки деревини
у Кролевецьке ЛМГ, Шосткинському та Конотопському
лісгоспах, відкриття пелетного виробництва у Свеському
лісгоспі тощо.
А є задачі, на яких акцентована увага, та вирішення їх від нас не залежить. Зараз надзвичайно гостро постала проблема всихання деревостанів. Спочатку – ялини, ясеня та берези. Тепер
– сосни. А це для нас взагалі катастрофічно, так як сосна – це головна лісоутворююча порода наших лісів, вона займає майже 40 % площі,
38 % займає дуб, решта - береза, ясен, вільха, осика, липа
та інші. То ж в даному випадку ми б’ємо на сполох, підключаємо до вивчення проблеми науковців, екологів, та
вирішення її залежить в більшій мірі від природних чинників, а на це ми, на жаль,
впливати не можемо.
Якою Ви бачите лісову галузь України? Що
найперше
потребує
оновлення та уваги?

Розвиненою і потужною.
І для цього, повірте, у нас є
все. Перше – це питання кадрове. В першу чергу, лісу
потрібні фахівці, а потім –
менеджери, а не навпаки. Наступне питання – фінансування. Держава повинна дбати про свій ресурс. Тому охорона та захист лісу обов’яз-
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Головний
пріоритет
роботи наших
підприємств,
як і кожного в
державі – це
збереження,
догляд та
примноження
лісового
багатства
регіону
ково мають знаходити свою
статтю у Державному бюджеті. Мораторій на реалізацію деревини у круглому вигляді – економічно виправданий крок для підтримки вітчизняного
деревопереробного виробництва. Але внутрішній ринок деревини потребує врегулювання та і самі виробничі потужності переробників потребують суттєвих капіталовкладень. Відкритим залишається питання
відповідальності за переробку краденої деревини. Також,
потребує детального перегляду та удосконалення система
оподаткування.
Які плани в роботі Ви
визначаєте на наступний рік?

Як завжди, рухатись вперед. Перспективи для розвитку є завжди. Вивчати передовий досвід, впроваджувати у
виробництво кращі здобутки, як вітчизняних, так і закордонних фахівців. Розвивати виробничі потужності і забезпечувати повний пакет соціальних гарантій працівникам галузі. Щоб праця кожного, від рядового працівника до керівника, була оцінена гідно, і приносила лісівникам задоволення, а державі користь. А ліси, які ми зберігаємо, ростимо і саджаємо
шуміли своїми вітами для багатьох поколінь.
02/2017 р.
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Професійне свято
Вітали кращих по професії у залі Сумської обласної філармонії. На святкових
урочистостях були присутні
керівники Сумської обласної
державної адміністрації та
Сумської обласної ради, голова правління Сумської обласної організації роботодавців Євген Лапін та інші. У
своїх виступах вони підкреслили вагомий внесок лісогосподарських підприємств
області у стабілізацію економіки області.
Не обійшли своєю увагою
«лісове» свято і партнери:

Віктор ЧИГРИНЕЦЬ:

Щодня кожен з вас віддає свої досвід
і знання, силу і енергію задля збереження
й примноження лісового скарбу області
Завітала на «лісове» свято
і майбутня лісівнича зміна діюче при Сумському лісгоспі учнівське лісництво «Паросток». Свої вітальні слова юні лісівники адресува-

представники Департаменту
екології та охорони природних ресурсів, Департаменту агропромислового розвитку СОДА, Сумської обласної екологічної інспекції,
Сумського аграрного університету, Сумського обласного
центру дитячої та юнацькою
творчості та ін.
На
адресу
працівників лісу виступаючі говорили багато теплих слів. В
підкріплення яких близько
100 працівників лісогосподарських підприємств були
відзначені Почесними грамотами і подяками керівників області. Найвищою галузевою нагородою - «Відмін10

ник лісового господарства» була оцінена праця лісничого Велико-Бобрицького лісництва
Краснопільського
лісгоспу Ігоря Козловського.
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ли присутнім у святковому
залі ветеранам праці: Галині
Максимівні Петровій, Якову
Михайловичу Снігуру, Надії
Олексіївні Снігур, Валентині Володимирівні Адаменко,

Валерію Павловичу Шальнову, Андрію Яковичу Остапенку, Анатолію Миколайовичу Мігульову, Володимиру Вікторовичу Прокопенку,
Наталії Никифорівні Костенко, Тетяні Степанівні Фроловій, Олексію Петровичу Литвиненку, Вірі Семенівні Стакан та Наталії Яківні Галеті.
Навзаєм,
начальник
управління Віктор Чигринець вручив шкільному лісництву цінний подарунок
– планшет, бо напередодні
02/2017 р.

Професійне свято
стало відомо, що паростківці вибороли друге місце у
Всеукраїнському конкурсі на
«Краще учнівське лісництво
2016 року».

Впродовж всього свята
свої творчі вітання надсилали лісівникам області заслужені митці, артисти філармонії.

ЗА ПІДСУМКАМИ ІІІ КВАРТАЛУ
СУМСЬКЕ ОУЛМГ
У РЕЙТИНГОВОМУ СПИСКУ
ПЕРШЕ В УКРАЇНІ
«Враховуючи географічну віддаленість від західних кордонів та морських портів, відсутність на території області потужних споживачів та підприємств по
переробці деревини, Сумщина є найменш конкурентно привабливою для споживачів деревини. Та, незважаючи на це, підприємства управління прикладають максимум зусиль для забезпечення власної економічної стабільності», - зазначив у своїй доповіді на
нараді Держлісагентства начальник Сумського ОУЛМГ
Віктор Чигринець.
Як результат, лісгоспи працюють динамічно, продуктивно і прибутково, виконуючи всі покладені на
них державою функції з ведення лісового господарства. За підсумками 9 місяців, за аналізом 11 показників, які охоплюють всі напрямки лісогосподарської
діяльності, роботу Сумського ОУЛМГ визнано кращою серед 23 регіональних управлінь лісової галузі України.
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Духовність
Спартакіада
з лісівничого
багатоборства
давно прижилась у
традиціях Сумських
лісівників. Це
запальне, веселе
родинне свято
завжди з нетерпінням
чекають і дорослі,
і діти. Проходить
воно в переддень
Дня працівника лісу
і завжди збирає
численне коло
глядачів.

Лісівники
відродили
історію
урочища
«Образ»

Урочище «Образ» добре відоме не лише місцевим мешканцям, а й знане далеко за межами області. Це цілюще джерело у лісовому масиві Велико-Бобрицького лісництва
Краснопільського лісгоспу.
Його історія сягає глибини
18 століття. Саме цим часом датовані перші архівні
згадки про джерело. Вони
розповідають, що за цар12

ських часів місцева поміщиця Рахманова збудувала поблизу джерела каплицю. Та за часів атеїстичної пропаганди лісова святиня зрівнялася з землею.
Історія відродження джерела розпочалася у 2005
році. Тоді лісівники розчистили криницю та облагородили місце, зробивши
його доступним для людей. За десять років «Об-

раз» набув неабиякої слави. Кожного дня, незважаючи на погодні умови, він
радо приймав відвідувачів.
У 2016 році історія
відродження
урочища
вийшла на новий виток.
Лісівники поставили останню точку у цій благородній
справі, спорудивши на узліссі каплицю. Рішення про
її будівництво приймали
колегіально, навесні, всім
директорським корпусом. І
менш ніж за півроку майже
в зріст могутнім деревам
підвівся над землею купол
каплиці.
Відкриття святині відбулося у лісове свято –
День працівника лісу. Директори лісгоспів на чолі
з начальником Сумського
ОУЛМГ Віктором Чигринцем стали першими її відвідувачами.

Інформаційний бюлетень Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства

Цього року учасників
змагань приймав Охтирський лісгосп.
«Методика вибору лісгоспу, який проведе спартакіаду у наступному році, досить цікава. Ми завжди їдемо до володарів останнього
місця. Підготовка до змагань
стимулює лісгосп до роботи,
команду - до дії, та і, як кажуть, вдома і стіни допомагають, тому, для приймаючого підприємства це завжди
дає позитивні результати»,
- говорить начальник Сумського ОУЛМГ Віктор Чигринець.
Команди лісгоспів прибули на чолі з директорами підприємств та головами
профспілок.
Урочисте відкриття спартакіади відбулося за участі
керівників Охтирського району та міста Охтирки. Родзинкою вітань став виступ
духового оркестру військо-
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Дозвілля

Традиції
Сумських лісівників

вої частини 2276 Національної Гвардії України. На фоні «Козацького маршу» у виконанні оркестру, капітани
команд Свеського, Середино-Будського та Шосткинського лісгоспів – перемож-

боти лісівників: жіноча та
чоловіча стрільба з пневматичної гвинтівки,
метання сокири з десятиметрової від-

стані, біг по
20-метровій
колоді, поперечне розрубування колоди, випилюці минулорічної спартакіади
– підняли прапор Сумського
ОУЛМГ, що і стало стартом
до початку змагань.
Перемозі у змаганнях передувала участь команд у
десяти різних видах, серед
яких індивідуальні та командні, але всі вони тим чи
іншим чином дотичні до ро-

вання «деревних млинців»
бензопилою,
користування ранцевим вогнегасником,
комбінована естафета, де потрібні вміння в користуванні пилкою та сокирою, розпил колоди дворучкою та перетягування линви. На кожному етапі команди демонстрували відмінні результати, тут можна було побачити як за 16 секунд вдається розрубати сокирою колоду, та ще і впоперек!, як ви-

пилюються бензопилою рівнесенькі у 3 мм «блинчики»,
витіюватому ажуру яких може позаздрити навіть першокласна господиня; як спритно сокира, пролітаючи десятиметрову відстань, попадає
у саме «яблучко», а про те, як
за лічені секунди можна розпиляти колоду
дворучкою, годі
й говорити!
Напруга не
спадала до ос-
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танньої хвилини спартакіади. Всі дванадцять команд
були гідні кубка переможця. Суттєво додавали гарту
вболівальники, які приїхали
на змагання зі своїми фаворитами, суддівська бригада
професійно, а лічильна комісія оперативно справлялася зі своїми функціями. Змагання були, як завжди, жвавими, веселими і цікавими.
«За перемогу у кожному виді змагань учасники отримують грошові премії, їх розмір коливається від 500 до
1,5 тис.грн. Але не це є головним, головне – це спілкування колективів, їх зустріч напередодні професійного свята. Тому цей захід
є улюбленим для наших лісівників», - говорить головний організатор свята - голова обласного комітету профспілки працівників лісового
господарства Михайло Шпакович.

Після
чотирьохгодинних змагань турнірна таблиця визначила переможців.
Третє місце здобув Середино-Будський лісгосп (директор Олександр Плужников),
друге місце зайняла команда господарів з Охтирського
лісгоспу (директор Юрій Римар), а першу премію повезли на північ області Шосткинські лісівники (директор
Микола Бут).
Наступного ж року, певно, щоб нікому не було образливо, команди зголосилися зустрітися в центральній
точці, у самісінькому обласному центрі на базі Сумського лісгоспу.
02/2017 р.
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Інвестиції
плення воріт, дахів, вікон
приміщення котельні, п’ятнадцяти боксів, побутового,
токарного, зварювального
приміщень, диспетчерської
та центральної контори. Подбали і про працівників, обладнавши у котельній побутове приміщення з кімнатою відпочинку, оснащеною

Свеські лісівники
реконструювали котельню
У підготовці до опалювального сезону в автогаражі Свеського лісгоспу реконструювали
котельню,
встановивши новий потужний котел вітчизняного виробництва КТУ – 500. Котел працює на тирсі, оснащений автоматичною системою подачі палива та автоматичним режимом роботи.
«Раніше для обігріву гаражів та центральної колони підприємства ми використовували два котли
НІІСТУ – 5 та Е 1/9. Котли
встановлювались на початку дев’яностих років, тому

свій ресурс вони відпрацювали. При реконструкції котельні зупинились на харківській моделі КТУ – 500.
За нашими підрахунками
він дасть змогу втричі зменшити використання палива. Ця марка ще в минулому році виправдала себе у
наших колег з Тростянця та
Охтирки», - коментує капіталовкладення директор
Свеського лісгоспу Олег Закусило.
До реконструкції котельні підійшли з особливою
ретельністю. Зробили капітальну реконструкцію тепломережі, ремонт та уте-

2,3 млн.грн., які, врахувавши суттєву економію на ресурсах, очікують повернути
вже за три роки. Та головною мотивацією цих інвестицій, за словами директора, є не лише заощадження на паливі, а збереження
в період відстою лісовозних
автомобілів в теплих боксах
та, в першу чергу, суттєве
покращення умов праці самих працівників лісгоспу.

всіма необхідними засобами: душовою кабінкою, рукомийником, сушкою для
одягу та санвузлом. Всі виконані по реконструкції та
ремонту котельні роботи
обійшлися підприємству в

Деревоподрібнююча машина
у Охтирському лісгоспі
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Інвестуючи кошти у розвиток власного виробництва, у вересні 2016 року
Охтирський лісгосп придбав деревоподрібнюючу машину «Олнова» (модель DR660T в агрегаті з трактором
«Бєларусь» - 892). Сировиною для машини слугують рештки, які
лишаються після порубів:
хворост, хмиз тощо. Зазвичай,
їх збирали в купи і спалювали
на лісосіці, що тягло за собою
додаткові витрати. Тепер, використовуючи ці рештки як
сировину, підприємство вже
отримує додаткові прибутки.
«Машина здатна переробляти рейки, горбиль, обапил, гілля, крони дерев на
технологічну тріску (щепу). Обслуговують її три працівники: тракторист,
і два робітники, які подають сировину у бункер машини. Дещо більше ніж
за місць випущено 103,42 тони або

264,76 м3 паливної тріски, яка реалізована на ПАТ «Охтирський пивоварний завод» та частково використана для опалення виробничих приміщень лісгоспу», - коментує роботу машини директор

Охтирського лісгоспу Юрій Римар.
Реалізовують щепу по 800 грн. за
тонну. В порівнянні, кубометр колотих дров обходиться господареві в
750-850 грн., а 1 т. щепи може цілком

замінити 2,56 м3 дров. Що ж стосується її теплотворної властивості, то в
порівнянні з дровами вона на порядок вища.
Придбання вартувало підприємству 118 тис. грн., та, за словами директора лісгоспу, економічний ефект
не примусить довго чекати. Наразі
опрацьовується питання про поставку щепи у заклади освіти Охтирського району.
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Власне деревообробне виробництво стане
поштовхом для розвитку лісової галузі, –
Христина Юшкевич на Сумщині
Також т.в.о. Голови
Державного агентства лісових ресурсів відвідала державне підприємство «Кролевецьке лісомисливське
господарство». Вона ознайомилася
з роботою Кролевецького
паркетного цеху та Грузчанського цеху переробки
деревини, в яких рік тому було встановлене відповідне нове обладнання
і повністю себе виправдовує. У цих лісгоспах вста-

Дуже знаковим є те, що
саме державні лісогосподарські підприємства можуть розвивати деревообробку та забезпечують
безвідходне
виробництво. Таким чином, вони
зароблять кошти для розвитку лісогосподарської
галузі, лісорозведення та
лісовідновлення, і ще й
сплачують податки до бюджету.
На цьому наголосила т.в.о. Голови Держлісагентства Христина Юшкевич під час відкриття лінії
для випуску обрізних пиломатеріалів у державному підприємстві «Шосткинське лісове господарство», що на Сумщині.
«Запуск нового обладнання дасть змогу додатково переробляти щомісяця 2100 кубометрів деревини, що не має попиту на внутрішньому ринку.

новлені сучасні сушильні камери, які дають змогу виробляти пиломатеріали високої якості.
Спілкуючись з працівниками
лісогосподарських
підприємств,
Христина Юшкевич підкреслила, що «в умовах
сьогодення власне деревообробне виробництво
стане поштовхом для розвитку лісової галузі, забезпечить створення нових робочих місць та допоможе покращити імідж
всієї галузі».
Окрім того, т.в.о. Голови відомства звернула увагу на те, що можливість переробки деревини у державних лісгоспах
створює замкнений цикл
ведення лісового господарства – від вирощування, висаджування та догляду за лісом до невиснажливого лісокористування і виробництва власної якісної продукції.

Це дасть можливість щомісяця випускати близько
1 тис. кубометрів обрізного пиломатеріалу. Від реалізації продукції переробки буде отримано додатково 3,6 млн грн чистого
прибутку на рік. Крім цього, створено 4 нових робочих місця з середньомісячною заробітною платою 7,5 тис. гривень»,
- повідомила Христина
Юшкевич.
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Ми і громадськість

СКЛАД ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ
ПРИ СУМСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ УПРАВЛІННІ ЛІСОВОГО ТА МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
1. ШПАКОВИЧ Михайло Миколайович - Сумська обласна організація профспілки працівників лісового господарства – Голова Громадської ради

7. ТИХЕНКО Лариса Володимирович – директор Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою
молоддю

2. ШЕВЧЕНКО Олексій Григорович – ГО «Сумське обласне товариство «Просвіта» ім. Т. Г. Шевченка

8. БОНДАРЬ Любов Миколаївна – заступник голови Сумської
обласної благодійної організації «Горлиця»

3. ВИХОР Руслан Павлович – ГО «Сумська обласна організація
роботодавців деревообробної промисловості

9. МЕЛЬНИК Тетяна Іванівна – завідувач кафедри садово-паркового та лісовогогосподарства Сумського національного
аграрного університету

4. ПЕТРЕНКО Володимир Васильович - Головний редактор
Сумської обласної щотижневої незалежної газети «Ярмарок»
5. АНДРОСОВ Михайло Іванович – Голова незалежного громадського екологічного об’єднання «Зелена Сумщина» в Сумській області – Заступник Голови Громадської ради
6. КОНОНЕНКО Володимир Якович – ОГ «Сумська обласна організація роботодавців «Сумський регіон»

10. ПОЛОЗОВА Тетяна Василівна – заступник голови «ТОВ ТРК
«Академ ТВ»
11. ВЕРТІЛЬ Олександр Васильович – Голова Сумської організації Національної спілки письменників України
12. ПОСТОВА Вікторія Олександрівна – Секретар Громадської
ради

Громадська рада при Сумському ОУЛМГ
розпочала свою діяльність
Засідання пройшло у
форматі конструктивного
відкритого діалогу та дало свої результати. Присутні обрали керівний склад
Ради та затвердили її Положення. Відтак, головою
Громадської ради одноголосно обрали голову Сумської обласної організації профспілки працівників лісового господарства
Михайла Шпаковича, за-

8 листопада, відбулися установчі збори по формуванню
складу
Громадської
ради при Сумському
ОУЛМГ. У них взяли
участь 12 з 13 кандидатів до її складу, серед яких представники громадських організацій, мас-медіа та
освітніх установ.
«Лісова галузь веде
свою господарську діяльність кваліфіковано, прозоро і відкрито. Та, незважаючи на це, піддається
частій критиці. У засобах
масової інформації з’явля-
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ється маса недостовірного матеріалу. То ж сьогодні особливо важлива думка громадськості при формуванні політики ведення
лісового господарства. Саме тому участь у прийнят-

ті важливих рішень та ваша об’єктивна оцінка лісогосподарської діяльності
нам особливо потрібна», наголосив у ході відкриття заходу начальник Сумського ОУЛМГ Віктор Чигринець.
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ступником голови - голову незалежного громадського екологічного об’єднання «Зелена Сумщина»
в Сумській області Михайла Андросова, а секретарем
- прес-секретаря управління Вікторію Постову.
02/2017 р.
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На першому засіданні Громадської ради
У понеділок, 5 грудня, Громадська
рада провела своє перше засідання.
За запрошенням Ради у заході взяли
участь спеціалісти Сумського ОУЛМГ та
представники директорського корпусу
лісогосподарських підприємств.

«Сьогодні ЗМІ переповнені інформацією про незаконні поруби у лісах України. Ця проблема хвилює
громадськість і нашого регіону. Та, на жаль, аналіз публікацій показує про необізнаність журналістів, що часто стає причиною непорозумінь, а інколи і скандалів», наголосив у своєму зверненні до учасників засідання голова Громадської ради Михайло Шпакович.
Про стан охорони лісів,
підпорядкованих підприєм-

ствам Сумського ОУЛМГ, доповів заступник начальника відділу лісового господарства управління Олександр
Баня.
«У поточному році у лісах Сумського ОУЛМГ зафіксовано 66 випадків незаконних порубів, під час яких
виявлено 113,7 м3 зруба-

шій мірі, підприємств структури
«Сумиоблагролісу».
Протиріччя ж виникають на
рівні необізнаності журналістів і неправильному трак-

на це, зголосилися надіслати
рекомендаційні листи-звернення до друкованих ЗМІ,
каналів обласного телебачення та інтернет-ресурсів з
проханням доносити до відома громадськості лише
перевірену, фахово підтверджену об’єктивну та правдиву інформацію.
У процесі обговорення
члени Ради піднімали питання про порушення клопотання щодо спрощення на законодавчому рівні порядку за-

туванні абревіатур ДП – як
«Державне підприємство»,
що відноситься до структури Сумського ОУЛМГ та ДП –
як «Дочірнє підприємство»,
що відноситься до структури агролісгоспів. Зважаючи

готовки вальожних дерев, як
сировини для опалення населенню.
У завершенні засідання
Громадська рада обговорила та затвердила план роботи на 2017 рік.

ної деревини на загальну суму 393 тис. грн.», - зазначив
фахівець.
З наведених цифр у розрізі споріднених підприємств
лісової галузі України Сумське ОУЛМГ має позитивні

показники по виявленню незаконних рубок (73 %) та мінімальні показники по кількості випадків, обсягах та сумі збитків.
За висновками присутніх,
тенденція збільшення кількості у ЗМІ негативних матеріалів стосовно незаконних
порубок стосується, в біль-
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Діяльність

Сумські лісівники побували
в гостях у Білоруських колег
«Вивчати досвід, запроваджувати на виробництві кращі практики ведення лісового господарства - це потрібна справа. Тому я цілком підтримую бажання наших спеціалістів поцікавитись, як
організовують і ведуть лісове господарство наші близькі сусіди», - говорить начальник Сумського ОУЛМГ
Віктор Чигринець.

приємства нічим не поступаються. Інше, що дійсно
хотілося б, щоб працювало
і у нас, це державний підхід
до справи ведення лісового
господарства. Тут між нами
поки що прірва», - коментує
поїздку Олександр Володимирович.
Сумські лісівники мали
змогу ознайомитись з веденням мисливського господар-

властивостями. Та найбільше зацікавила наших спеціалістів система оподаткування білорусів. Попенева плата, яку білоруські підприємства, як і українські, сплачують за спецлісокористування, трансформується на спеціальний рахунок Міністерства лісового господарства і
використовується на відновлення та створення лісу.
Фахівці Сумського ОУЛМГ на чолі з заступником начальника Олександром Товстухою побували у Республіці Білорусь.
«Ми ставили за мету подивитись у роботі техніку,
яка здійснює догляд за лісом
та лісозаготівлю: Мініфорст,
Форвардер, Харвестер. Побували у Мінському та
Брестському виробничих лісогосподарських об’єднаннях. Можу запевнити, що по
підходу до господарювання та культурі ведення лісового господарства наші під-
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ства у Білорусі. Як позитивний приклад, вони відзначають врегульований на законодавчому рівні селекційний відстріл застарілих особин зубрів. Це є актуальним
для Сумщини, адже популяція біловезьких зубрів збереглась і у нашому регіоні,
та тільки умови їх утримання та догляду відрізняються
суттєво. Також наші фахівці побували у насіннєво-селекційному центрі, який займається вирощенням сіянців хвойних порід з насіння
з підвищено-генетичними
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НАШІ ЛІСГОСПИ
лісовим насінням забезпечені,
– Олександр Товстуха
«На 2016 рік припав пік неврожаю по насінню дуба звичайного. 150 кілограм насіння дуба вдалося заготовити у
Середино-Будському лісгоспі. Решта підприємств не заготовила жолудя зовсім», аналізує стан заготівлі лісового насіння заступник начальника Сумського ОУЛМГ
Олександр Товстуха. – «Та
весняну лісокультурну кампанію 2017 року по посадці дуба ми забезпечимо. В розсадниках підприємств сіянців у достатній кількості».
Нагадаємо, що склад деревних порід у лісах області
дуже різноманітний. Тут росте
понад 120 видів різних дерев та
кущів. Головними ж лісо утво-

рюючими вважається сосна
(39,5%) та дуб (38,4 %). Решту лісової площі ділять  між собою береза – 5,5 %, ясен – 5,1
%, вільха – 4,4 %, осика – 2,0 %,
липа – 1,6 %, інші – 3,5 %. То
ж, відсутність насіння жолудя
для сумських лісівників – це
проблема серйозна.
Загалом підприємства Сумського ОУЛМГ заготовили
1094 кг лісового насіння, яке
вже пройшло перевірку Харківською лісонасіннєвою станцією та класифіковане І категорією.
Найбільше – 684 кг - заготовлено насіння хвойних порід.
Зокрема, 400 кг сосни звичайної, решта - припадає на ялину
європейську та модрину.

У лідерах по збору насіння хвойних порід Свеський
лісгосп, тут зібрано 101 кг лісового насіння.
По збору насіння листяних
лідирують їх найближчі сусіди
– Середино-Будські лісівники.
Вони зібрали 230,9 кг лісового
насіння: 150 кг дуба звичайного, 60 кг гіркокаштана, 18 кг –
горіха грецького та 2,9 кг липи
серцелистої.
Найбільше насіння берези повислої (майже 108 кг) зібрали у Кролевецькому лісо-

мисливському господарстві,
Охтирський лісгосп відзначився по збору насіння гіркокаштана звичайного – 115 кг
та горіха грецького – 50 кг; Роменський лісгосп передує по
збору насіння горобини звичайної – 52 кг.
Збирали лісівники і насіння фруктових дерев. Відтак,
Краснопільські лісівники забезпечили збір насіння абрикоса та вишні, а Охтирські –
яблуні, які також планують висаджувати у сумських лісах.

На півночі області створять родинно лісо
насіннєві плантації сосни звичайної
У лісових масивах полігону планують
створити 8 га родинних лісо насіннєвих
плантацій сосни звичайної.
«Це наукова робота, яка проводиться в
області на виконання наказу Держлісанегентства. Наказ вийшов у серпні цього року
(№ 305 від 4 серпня 2016 року «Про стан та
перспективи розвитку лісо насіннєвої справи на підприємствах галузі»). Відповідно
до нього у області була створена спеціальна комісія, першочерговою метою її роботи
був відбір кандидатів у плюсові дерева. Це
необхідно для забезпечення насінним матеріалом з високими генетичними властивостями місцевого походження», -   коментує
проведену роботу головний спеціаліст відділу лісового господарства Михайло Перфілов.
У склад комісії ввійшли провідний інженер відокремленого підрозділу ДО «Український ЛСЦ» «Харківська лісонасіннєва лабораторія» Олександр Сирота,  старший науковий співробітник Краснотростянецького
відділення УкрНДІЛГА В’ячеслав Самодай,
головний спеціаліст відділу лісового господарства Сумського ОУЛМГ Михайло Перфілов та головні лісничі Свеського та Середино-Будського лісгоспів.
Для створення родинно лісонасіннєвих
плантацій сосни звичайної визначили лісові масиви Голубівського лісництва Середино-Будського лісгоспу та Олинського лісництва Свеського лісгоспу.

Географічно Середино-Будський та
Свеський лісгоспи – північні райони Сумського регіону. Належать вони до зони Північного Українського Полісся. Саме тут розташована домінуюча частина лісового фонду області. Переважна лісо утворююча порада цього лісового краю - сосна. Для дослідження визначили насадження сони звичайної віком від 85 до 100 років.
«Ми обстежували ділянки, що заплановані в рубку головного користування, ставлячи за мету відібрати для якісного насінного матеріалу з високими генетичними
властивостями місцевого походження кращі особини сосни, які  знаходяться в типових для підприємства умовах зростання», продовжує Михайло Петрович.
За словами фахівців, такий насінний матеріал дасть змогу зберегти адаптивний
потенціал місцевої популяції сони звичайної. Відтак, обстеживши визначені ділянки, відібрали в Олинському лісництві Свеського лісгоспу 33 дерева та 25 дерев сосни
звичайної у Голубівському лісництві Середино-Будського лісгоспу. З точки зору науковців, відібрані дерева мають від 10 до
40% перевищення за середніми таксаційними показниками у висоті та діаметру деревостанів, відрізняються добрим санітарним
станом та мають винятково високі показники якісної структури стовбурів.
«Близько 90 % відібраних кандидатів у
плюсові дерева мають компактну шаропо-

дібну крону та, в середньому, близько 60 65 % без сучкової частини стовбура», - говорить фахівець.
Наступний етап наукової праці буде суто
практичний. Визначені в кандидати в плюсові дерева окремо зрубають, зберуть та
висушать шишку, зроблять експертизу зібраному насінню та висіють його навесні
окремо у розсадниках, задля вирощення сіянців, генетично адаптованих до місцевих
умов   зростання. Це в подальшому дасть
змогу створити родинні плантації в межах
визначених лісогосподарських підприємств
за схемою та методикою, згідно Настанов з
лісового насінництва.  
До слова, в 70-х роках минулого століття на території ДП «Тростянецьке ЛГ» були проведені схожі наукові дослідження з
випробування росту потомства дерев різних груп якості. Наукову працю очолював
Ігор Миколайович Патлай. Проведені  дослідження показали, що кращі кількісні та якісні показники в сорокарічному віці мали потомства дерев, котрі вирізнялися високими таксаційними та селекційними ознаками.
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Проблеми

УРомнах сосновому лісу
загрожує всихання

«У Роменському
лісгоспі близько
300 га соснового лісу
на межі вимирання»,
– про це повідомив
заступник начальника
управління Олександр
Товстуха.
«Спостерігається масове всихання
насаджень сосни звичайної. Даний лісовий масив – це молодняки та пристигаючі і стиглі насадження сосни знаходиться на території Біловодської
сільської ради, де постійними лісокористувачами є державне підприємство «Роменське лісове господарство» та Роменський агролісгосп. Це,
без перебільшення, справжній розсадник грибкових захворювань. Верхівки
лісу заселені верхівковим короїдом,
що призводить до масового всихання
соснових насаджень і викликає велику загрозу й іншим насадженням при
розповсюдженні на інші території», прокоментував проблему Олександр
Володимирович.
Досліджували причини захворювання хворого лісу з залученням фахівців та науковців. У виїзному семінарі в Роменський лісгосп взяли
участь головний мікробіолог, началь20

ник відділу лісової фітопатології
«Харківлісозахист» Батуркін Д.О., директор Департаменту екології та охорони природних ресурсів СОДА Кривозуб І.В головний спеціаліст та державний інспектор з ОМПС сумської
області Державної екологічної інспекції в Сумській області Литвиненко С.А.
Обстеживши весь масив лісових
хвойних насаджень, уражених грибковими захворюваннями та короїдами, прийшли до висновку про необхідність проведення в пристигаючих і
стиглих насадженнях санітарно-оздоровчих заходів, а у культурах молодняків - хімобробку дозволеними препаратами.
У межах населеного пункту (с. Біловод) – планується провести суцільну санітарну рубку пристигаючих на-

саджень, з обов’язковим відновленням після рубки лісових культур.
Тепер лісові культури молодняків
будуть під особливим наглядом, адже
при якихось наявних змінах чи продовженні всихання необхідно проводити видалення засихаючих пагонів.
До слова, проблема всихання сосни
на території України почалася у 20102012 рр. Перші сигнали надійшли із
Житомирського Полісся. Нині захворювання поширюється на решті території Державного лісового фонду
України. Науковці висловлюють переконання, що сосновому лісу не вистачає вологи. Цьому причиною є останніми роками посушливе та жарке літо. Також фахівці відзначають, що сосни всихають не лише в Україні. З такою проблемою стикнулися і в Білорусі, і в Польщі.
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Нововведення

Нові Санітарні правила
у лісах України
вивчали колегіально

У лісах України почали
діяти нові Санітарні правила. Перш за все, ці оновлені документи жорстко регламентують
проведення
санітарних рубок, а їх дія
поширюється на всіх лісокористувачів. В Сумському ОУЛМГ вивчали нововведення колегіально. 24
листопада у залі засідань
управління відбувся семіУ своєму виступі Катери- деякі з нововведень потренар-навчання для всіх за- на Давиденко деталізувала бують більш детального вицікавлених служб області. повноваження Лісозахисту вчення та доопрацювання.
Підводячи підсумок семінару, заступник начальника Сумського ОУЛМГ Олександр Товстуха акцентував увагу присутніх на тому,
що нова редакція Санітарних правил передбачає інформування громадськості
про стан лісових насаджень
та прозорість прийняття рішень щодо підстав плану-

Семінар ініціював відділ лісового господарства
управління, запросивши
на зібрання головних лісничих та спеціалістів з лісозахисту лісгоспів, фахівців
з Департаменту екології та
охорони природних ресурсів Сумської ОДА, обласної
екоінспекції та Сумиоблагролісу. Для роз’яснення
деталей на семінар прибули начальник Харківської
лісовпорядної експедиції
Григорій Глушко та директор ДСЛП «Харківлісозахист» Катерина Давиденко.

вання і правомірності призначення у них відповідних
санітарно-оздоровчих заходів. «Нова редакція Санітарних правил в рази посилює відповідальність лісівників по веденню санітарно-оздоровчих заходів у
лісах. Інформація про планування, обґрунтування та
обсяги санітарних рубок
повинна оприлюднюватися на сайтах органів місцевого самоврядування та
відомств, яким підпорядковані ліси і кожен громадянин повинен мати змогу онлайн відслідковувати
всю інформацію», - наголосив Олександр Володимирович.

у впровадженні та виконанні нововведеного документу
та зупинилася на основних
вимогах нових Правил.
Фахівцями підприємств
управління було піднято ряд
практичних питань. Так як
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Ялинкова кампанія
Ліс привабливий за будьякої пори року, але взимку
він особливо чарівний.
Розлогі засніжені крони
дубів та кленів створюють
атмосферу казки, а пухнасті,
присипані снігом віти ялин
та сосен несуть в собі особливий присмак – присмак новорічного свята.
У цьому вочевидь пересвідчились
представники
провідних ЗМІ області, побувавши у «ялинковому»
прес-турі, що традиційно організовує для них Сумське
ОУЛМГ в початок кампанії з
продажу новорічних дерев.
Цього року медійці відвідали одне з віддалених від
обласного центру підприємств – Роменське лісове господарство.
Роменський лісгосп відомий вирощенням декоративного посадкового матеріалу.
Асортимент екзотів, що виро-

щують роменчани, здатен задовольнити найвибагливіші
смаки. Взимку ж, як і у решті
підприємств управління, тут
пропонують до продажу новорічні деревця.

Всього
підприємства
Сумського ОУЛМГ
реалізували 50664
новорічних
деревець на суму
1,7 млн. грн.
Лідером з продажу
визначився
Глухівський лісгосп
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Свято з ароматом хвої,
або як у ялинок починається життя
…Шлях до центральної садиби Роменського лісгоспу
пролягає через Недригайлівське лісництво. Саме тут знаходиться один з трьох працюючих в області магазинів «Лісовичок». Передноворічної
пори він перетворюється на
«Ялинковий базар».
«Лісовичок» розташований у вигідному місці. Траса
Суми-Київ, багато заїжджих.
Та пік продажу новорічних
деревець припадає на 25-27
грудня», - коментує роботу
«Ялинкового базару» у «Лі-

совичку» головний лісничий
Роменського лісгоспу Іван
Примак.
Біля магазину спеціально
оснащене місце для продажу ялинок, де вишикувалися
готові до новорічного свята
атрибути Нового року. Увагу
журналістів привернули розлогі пухнасті сосни.
«Це «сосни-ведмедики, пояснює лісничий, - Таку пишність їй придає сама приро-

да, але догляд за нею потрібен особливий ».
За словами фахівців, у
червні, поки не здерев’яніють молоді пагони, ялинки і
сосни стрижуть. Це дає змогу розвитись додатковим пагонам і тому на місці одного
з’являється кілька. Така «операція» додає деревцю додаткової пишності. Тому «ведмедики» популярніші ніж звичайні ялинки. Ціна такого
вишуканого дерева дуже демократична. Якщо звичайну ялинку чи сосну лісівники продають за 30-35 грн., то
пухнасте деревце коштує лише вполовину дорожче.
Фігурна стрижка дерев та
кущів – так зване топіарне
мистецтво - це ноу-хау і родзинка поки що лише роменських лісівників. Освоїли вони цей вид мистецтва ще два
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роки потому. Стрижуть тут
не лише атрибути новорічного свята. Це додаткова послуга, яку пропонують роменські лісівники всім споживачам декоративного садивного товару. Фігурно вистрижені кущики користуються великим попитом у тих, хто за-

ймається ландшафтним дизайном.
…На «Ялинковому базарі» всі деревця промарковані спеціальною стрічкою зі
штрих-кодом.
…Поласувавши у «Лісовичку» запашним трав’яним
чаєм вирушаємо далі, до Томашівського лісництва Роменського лісгоспу, в роз02/2017 р.

Ялинкова кампанія
саднику якого зароджується
життя новорічних ялин. Наш
шлях через лісовий масив, де
знаходяться плантації вже
готових до продажу новорічних дерев.
На плантаціях учасники туру зустрілися з рейдовою бригадою, яка патрулювала лісовий масив, охороняючи його від небажаних відвідувачів. «Штрафні санкції здійснюються відповідно
до чинного законодавства. У
випадку незаконного вирубування новорічних ялинок
браконьєр сплачує штраф
та шкоду, заподіяну лісу. За
ялинку до 1,5 метра – штраф
від 85 до 170 грн., шкода, заподіяна державі обраховується у 355 грн. Ялинка 1, 5 метра – шкода 420 грн. Деревце від 2 до 4 м: штраф від 85
до 170 грн., шкода – 625 грн.»,
- прокоментував розміри
штрафів для шукачів «безкоштовного» товару Іван Примак.

До слова, охороняючи новорічні деревця в минулому
році лісгоспи Сумщини провели 451 рейд виявивши 19
порушників. Розмір шкоди,
заподіяної лісу, було обраховано у 4,7 тис. грн., вся шкода
була відшкодована.

У Томашівському лісництві представникам ЗМІ показали теплицю і розсадник,
а також розповіли, як ялинки
вирощуються.
«Все починається з насінини. Спочатку ми заготовляємо шишку, потім її висушуємо при температурі до
40 градусів, висіваємо насіння у парничок і доглядаємо
за сходами. Через рік переносимо сіянець у відкритий
грунт і ростимо деревце далі», - розповів лісничий Томашівського лісництва Володимир Петрівний. Для того ж,
щоб ялинка дістала свого товарного віку, необхідно чекати мінімум 5 років.
Завершився прес-тур у
центральній садибі лісгоспу,
де представники мас-медіа
побачили готові до продажу
ялинки у горщиках.
«Це зручний, компактний
і економічно вигідний спосіб штучної реалізації ялинок. Таке деревце після свя-

та можна зберегти та висадити навесні у відкритий грунт.
Що є подвійною користю самому господареві, а головне - сприяє збереженню краси навколишнього середовища», - прокоментував такий
спосіб реалізації новорічних
деревець головний лісничий
лісгоспу.
Окрім Роменського, ялинки у горщиках можна придбати у Краснопільському та
Тростянецькому лісгоспах.
Орієнтовна ціна такого деревця від 120 до 150 грн.
... Додому поверталися вже
вечірньої пори. Дещо стомлені, але радісні, переповнені
відчуттям наближення новорічного свята, наповненого
запашним ароматом хвої.

Сумські ялинки
«взяли участь»
у Новорічному
ярмарку
28 грудня в обласному центрі
відбувся Новорічний ярмарок,
на якому лісогосподарські
підприємства Сумского ОУЛМГ
представляли новорічні
ялинки та сосни
«На ярмарок свою продукцію привезли 5 наших
підприємств.
Краснопільське, Тростянецьке, Лебединське, Охтирське та Роменське лісові господарства. Метрову ялинку чи сосну можна було придбати за
30-40 грн. Далі ціна росла в
залежності від зросту дерева», - прокоментував цінову ялинкову політику заступник начальника управління
Олександр Товстуха.
На
продаж
лісгоспи
представили різноманітний
лісовий товар, на різні сма-
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ки і статки. Краснопільські
лісівники пропонували покупцям сосну кримську, роменчани порадували людей соснами-ведмедиками (пухнастими спеціально
підготовленими для цих цілей деревцями) та ялинками у горщиках, лебединські
та охтирські лісівники торгували сосною звичайною,
а Тростянецький лісгосп –
ялинками.
Цей нехитрий лісовий товар зібрав на ярмарку найбільшу кількість покупців і
розійшовся на «ура».
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Профспілка

23 листопада
відбулося засідання
Ради Сумської
обласної організації
профспілки
працівників лісового
господарства

Михайло ШПАКОВИЧ:

Фінансова стабільність працівників –
фундамент для міцної родини

На початку зібрання голова обкому профспілки
Михайло Шпакович інформував про підсумки V з’їзду
профспілки працівників лі-
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сового господарства України, який нещодавно відбувся у Києві.
Другим питанням повістки денної стало обгово-

рення кампанії по укладанню колективних угод між
адміністраціями та трудовими колективами підприємств на 2017 рік.
У ході розгляду даного
питання з аналізом фінансово-господарської діяльності підприємств управління виступив заступник
начальника відділу бухгалтерського обліку та економіки управління Євген
Фролов. У своїй доповіді він деталізував загальні
економічні показники, витрати на охорону праці, рівень середньомісячної заробітної плати працівників
у розрізі підприємств тощо.
Підводячи підсумок розгляду даного питання, голо-
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ва обкому профспілки Михайло Шпакович наголосив: «Профспілка має дбати про створення на підприємствах безпечних умов
праці та повний пакет соціальних гарантій: гідна заробітна плата, вчасна відпустка, кошти на оздоровлення тощо. Забезпечення
соціальних гарантій – запорука якісної плідної праці працівників, а фінансова
стабільність працівників –
фундамент міцної родини».
В завершенні зібрання зголосилися провести
аналіз цьогорічних колективних угод та укладання
угод на наступний робочий
рік впродовж січня-лютого
2017 року.
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Суспільство

Сумському «Паростку» 20 років!
У січні 2017 року,
шкільне лісництво
«Паросток»,
Сумського лісгоспу
відзначило
20-річний ювілей
своєї діяльності
«Шкільне лісництво – це
одна з найдієвіших форм залучення учнівської молоді до охорони природи. Саме
тут школярі фундаментують

свої знання з лісогосподарської діяльності. З «Паростком» нас об’єднують роки активної праці. Школярі завж-

ди ініціативні і дієві. У 2016
році лісництво зайняло 2-ге
місце у Всеукраїнському конкурсі на краще шкільне лісництво», - пишається досягненнями підшефних директор Сумського лісгоспу Микола Сороколіт.
Святкування відбувались в
актовій залі лісгоспу. З нагоди
ювілейної дати, кращих вихованців лісництва шефи відзначили Почесними грамотами. Родзинкою ж заходу стала посвята у члени лісництва
нових вихованців - учнів 3-го
класу Сумської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5. В ході заходу юні
лісівники присяглися на вірність природі, що зразу ж мали змогу довести на практиці.

Діти відвідали місця підгодівлі зимуючих птахів, де розвішували годівнички та годували птахів, адже в зимовий період птахам необхідна допомога небайдужих друзів.
«Маємо надію, що наші

юні лісівники будуть примножувати свої знання, а в майбутньому оберуть професію,
пов’язану з лісовим господарством», - сказав у завершенні заходу директор Сумського лісгоспу.

Бюджетні платежі Сумських лісгоспів
склали 295 млн. гривень

«За 2016 рік наші підприємства
сплатили до бюджетів усіх рівнів
та Державних цільових фондів
295 млн. грн. податків, зборів та інших платежів, це на 77 млн. грн.
більше за відповідний період минулого року», - коментує податкову

політику лісогосподарських підприємств Сумського ОУЛМГ заступник
начальника відділу бухгалтерського обліку та економіки Сумського
ОУЛМГ Євген Фролов.
149 млн. грн. підприємства сплатили податку до Державного бюджету, 26,5 млн. грн. склали податки до
обласного бюджету, 62 млн. грн. –
до місцевих бюджетів, 58 млн. грн. –
платежі до Державних цільових фондів.
Найбільше – 35,1 млн. грн. сплатили до бюджетів усіх рівнів
Тростянецькі лісівники, 32,5 млн.
грн. сплатив податків Свеський
лісгосп, 31,3 млн. грн. у Сумсько-

му лісгоспі, та 30,9 млн. грн. склали податкові платежі у Краснопільському лісгоспі.
Найбільшу питому вагу в загальній сплаті податків складає плата за
спеціальне користування лісовими
ресурсами. Для Сумських лісівників
вона зросла в порівнянні з минулим
роком на 10,7 млн. грн. і склала понад 64 млн. грн.
Загалом бюджетні платежі підприємств склали майже 39 % від загального обсягу реалізованої продукції.
З 1 м3 заготовленої деревини підприємства сплатили 405 грн., що на
107 грн. більше показника минулого року.
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Календар подій
ТРАВЕНЬ

СІЧЕНЬ

ЛЮТИЙ
ЧЕРВЕНЬ

БЕРЕЗЕНЬ
ЛИПЕНЬ

КВІТЕНЬ
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Календар подій

ВЕРЕСЕНЬ

ВПРОДОВЖ
2016 РОКУ:

Відтворення лісів

проведено на площі 1422 га

Від усіх видів рубок

заготовлено 726,9 тис. м3
ліквідної деревини

Перероблено у власних цехах

ЖОВТЕНЬ

113,2 тис. м3, що на 8,4 тис. м3
більше ніж у минулому році

Обсяг реалізації продукції

зріс на зріс на 138,7 млн. грн.
і склав 762 млн. грн.

Бюджетам і державним
ЛИСТОПАД

цільовим фондам
сплачено 295 млн. грн.,
що на 77,1 млн. грн. більше
відповідного показника
минулого року

У розвиток власного

виробництва направлено
70 млн. грн. власних
коштів

Чистий прибуток
ГРУДЕНЬ

підприємств склав
67 млн. грн.

Від ведення мисливської
діяльності отримано
1,3 млн. грн.

Середньомісячна заробітна

плата склала 8,6 тис. грн.,
ріст становить 2,8 тис. грн.

Інформаційний бюлетень Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства

02/2017 р.

«ЛІСІВНИК СУМЩИНИ» - інформаційний бюлетень Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства.
Виданий одноразово з нагоди підведення підсумків діяльності підприємств за 2016 рік.
Розповсюджується безкоштовно серед колективів Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства.
Відповідальний за випуск – В. О. Постова. Разовий наклад 500 примірників.
Дизайн та друк ФОП «Хованський А. І.», тел. 095 552-61-33.

