Вітання

Дорогі колеги лісівники Сумщини,
ветерани лісової галузі!
Карта України візуально нагадує серце, а на ній життєдайною
артерією розташувався чарівний оазис, де в зеленаві коси
могутніх дерев голубими стрічками вплітаються річні потоки,
де голубині зграї благословляють всіх на щастя і добро - це наша
Сумщина, унікальний і благодатний край, що заворожує красою
поєднання живописних ландшафтів, багатих на мисливську
фауну та вишукану флору, де ліс – це і окраса, і гордість,
джерело натхнення та цілющого повітря.
Пройдуть роки, зміниться покоління,
але самовідданий внесок працівників лісу,
не зникне безслідно.
Сьогодні саме Ви, дорогі колеги,
на сторожі цього зеленого скарбу
нашої області. Саме Ви - хто не
байдужий до проблем лісового
господарства, хто своєю працею і турботою
сприяє його примноженню, хто просто любить і зберігає лісове
багатство України!
Один з класиків писав: «Скромна праця лісівників створює
щастя наступних поколінь». Саме для щастя майбутніх
поколінь кожного дня, не зважаючи на погоду і настрій, Ви
робите все можливе, щоб зеленіли наші ліси, дихали на повні
груди і дарували здоров’я і гарний настрій жителям області.
То ж нехай цей святковий осінній день буде наповнений гідним визнанням вашого
професійного внеску у загальнодержавну справу!
Вам належить і надалі збільшувати лісистість території області, впроваджувати і
розвивати сучасні методи ведення лісового господарства, боротися із самовільними порубами,
пожежами та шкідниками, піднімати матеріальну базу лісового господарства до сучасного
рівня європейських стандартів.
Щаслива та людина, яка знаходить себе в професії і отримує від неї задоволення. Шановні
лісівники, нехай заняття улюбленою справою щоденно надихає Вас на нові звершення!
Нехай доля щедро усміхається Вам щасливими днями, шле тепло і затишок у родинну
оселю! Міцного здоров’я Вам, достатку і вагомих трудових звершень у справі примноження
наших лісів – смарагдового скарбу України!
З повагою,
Начальник Сумського обласного управління
лісового та мисливського господарства 					

Віктор ЧИГРИНЕЦЬ

Голова обласної профспілки працівників
лісового господарства												

Михайло ШПАКОВИЧ

Інформаційний бюлетень Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства

09/2017 р.

Нагорода
На липневому засіданні
колегії Сумського
обласного управління
лісового та мисливського
господарства, голова
обласної ради
Володимир Токар
виконав почесну
місію і вручив Грамоту
Верховної Ради України
і нагрудний знак до неї
керівникові управління –
Віктору Чигринцю

Володимир ТОКАР вручив
Грамоту Верховної Ради України
начальнику Сумського ОУЛМГ
Віктору ЧИГРИНЦЮ

С

пікер обласного парламенту
відзначив високі досягнення
Сумського ОУЛМГ, зазначивши, що за період багаторічного керівництва Віктором Чигринцем, наше обласне лісове господарство постійно тримає марку одного з кращих в Україні.
«Будь-яку справу треба оцінювати за результатами роботи, а ваші показники говорять самі за себе. Ви – кращі!, - з такими словами
звернувся Володимир Токар до колективу лісівників. - Окрема подяка
за це вашому начальнику – Віктору
Чигринцю, який є Заслуженим працівником сільського господарства
України, має кандидатську ступінь
в цій галузі та нагороджений Орденом «За заслуги» ІІ та ІІІ ступенів. Віктор Петрович – прекрасний

керівник, який переживає за свою
справу, за працівників обласного лісового господарства, дбає про соціальну сферу та допомагає учасникам АТО».
Серед іншого Володимир Токар
відзначив активну роботу Віктора Чигринця за часів його депутатства в обласній раді протягом двох
скликань. Акцентував увагу на його вимогливості, дисциплінованості, чесності та порядності.
«На мій погляд, Віктор Петрович
заслужив цю високу державну нагороду, яка займе почесне місце серед інших його відзнак», - резюмував керівник депутатського корпусу. Він побажав Віктору Чигринцю
здоров’я, сил та наснаги, і ще довго працювати на благо рідної Сумщини.
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Відтворення лісів проведено
на площі 1212 га;
Доповнено лісових культур та
захисних насаджень – 1702 га;
Проведено догляд за лісовими
культурами на площі 5358 га;
Посіяно 8 га лісових
розсадників;
Заготовлено близько 600 кг
насіння лісових порід;
Від усіх видів рубок
заготовлено 469 тис. м3
ліквідної деревини;
Від реалізації деревини
та виробів з неї отримано
559 млн грн, що на 70 млн грн
більше відповідного
минулорічного показника;
Бюджетам і державним
цільовим фондам сплачено
235 млн грн, що на 38 млн грн
більше відповідного показника
минулого року;
У розвиток власного
виробництва направлено
50 млн грн власних коштів;
Середньомісячна заробітна
плата склала 10500 грн,
ріст становить 2800 грн.
09/2017 р.
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Діяльність

Губернатор області відвідав
Середино-Будський лісгосп
3 березня голова
Сумської обласної
державної адміністрації
Микола Клочко відвідав
державне підприємство
«Середино-Будське лісове
господарство»

О

знайомив очільника області з роботою підприємства директор
лісгоспу Олександр Плужников. Серед відвіданих об’єктів – нижній склад
при ст. Зернове, центральна садиба
лісгоспу, цех переробки деревини, котельня, гаражі, спортивний комплекс,
сушильна камера «Luka» тощо.
Перебуваючи на нижньому складі,
Микола Клочко відмітив належний санітарний стан його території, дотримання вимог з складування лісу та лісопродукції, охорони праці, оглянув
автономну дизельну електроустановку, яка забезпечує безперебійну робо-

ту з навантаження вагонів лісом та лісоматеріалом та забезпечує електропостачання в цілому на складі у випадку аварійних відключень електроенергії.
Відвідуючи підприємство, губернатор відзначив відмінні умови роботи працівників: санітарний стан побутових приміщень для сушки одягу та

взуття, кімнат для прийому їжі, дотримання належного температурного режиму тощо.
Підводячи підсумок перебуванню,
Микола Олексійович подякував колективу Середино-Будського лісгоспу за
роботу та висловив подяку директору
Олександру Плужникову за належну
організацію діяльності підприємства.

Відходи деревопереробки –
у виробництво
Свеські
лісівники
отримують
додаткові кошти
з відходів дерево
переробки

«Р

аніше з відходами та тирсою у нас був додатковий клопіт. За рік їх накопичувалось порядку 19 тис. тонн,
більша частина з яких просто
утилізувалась. Порахували затрати, зважили всі за і проти,
і в червні 2015 року запустили
в дію цех по випуску палив-
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них гранул (пелет), де ці відходи використовуються як сировина», - ділиться досвідом
директор Свеського лісгоспу
Олег Закусило.
Виробництво рентабельне,
прибуткове. Лише за 8 місяців цього року цех випустив

962 тонни готової продукції,
минуло річ споживачам надійшло 1300 тонн свеських
пелет.
«Наша продукція забезпечує потреби внутрішнього ринку. Можна, навіть, сказати, що лишається в межах
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області. Проблем із споживачами не маємо. У минулому
році сума реалізації склала
2,1 млн. грн. В цьому році за 8 місяців вже отримали
1,6 млн. грн», - продовжує
Олег Миколайович.
Нове підприємство директор лісгоспу вважає економічно виправданим капіталовкладенням. А з введенням
мораторію на експорт лісу у
круглому вигляді це, взагалі,
знахідка. Бо поряд з безвідходним виробництвом воно
дає додаткові прибутки, що
є суттєвим внеском не лише
в економіку лісгоспу, а й регіону.

09/2017 р.

Інвестиції

За лісом «доглядають»
сучасні мульчери
ства поповнили два мульчери компанії
«Д ЛАЙТ» (Іспанія).
«Таку техніку ми побачили перебуваючи у білоруських колег. Робота
мульчерів нам сподобалась», - ділиться
досвідом директор Свеського лісгоспу
Олег Закусило. – «Основна мета придбаної техніки – знищення порослі в
міжряддях культур, за необхідності,

В

часний і якісний догляд за лісовими культурами в період їх розвитку і
росту - необхідна передумова високопродуктивного лісу у майбутньому. Ця аксіома добре відома лісівникам. Тому літо –
для лісівників пора особливо гаряча. Адже кожна ділянка лісових насаджень не
повинна лишитись без догляду. Догляд за
насадженнями в основному проводиться
вручну, сікорами. Робота об’ємна, і за часом, і за людським ресурсом.
проходження квартальних просік та мінеЦього року у Свеському лісгоспі по- ралізованих смуг».
дбали про механізований догляд за лісоОдин з агрегатів працює над поверхвими культурами. Автопарк підприєм- нею землі, горизонтально крутячи ланцю-

гами, за рахунок високих обертів і в залежності від рельєфу він здатний перебити рослини товщиною до 4 см заввишки.
Інший, навпаки, входячи в грунт робочими органами, зрівнює і перебиває разом з
землею порубкові рештки, коріння небажаних дерев та кущів товщиною до 20 см.
Обійшлося лісгоспу придбання в більш
як мільйон за обидва агрегати. Та Свеські лісівники впевнені, що таке капіталовкладення техніка відпрацює ефективною
роботою, а ліс – віддячить лісівникам за
якісний догляд високопродуктивними лісовими насадженнями.

Сумський лісгосп на трелюванні лісу
використовує нову техніку
кладень у ремонт, а їх потужність та витрати на паливно-мастильні матеріали себе
не виправдовують. Придбання ж нового трактора вирішує масу проблемних пи-

ського лісгоспу Микола Сороколіт.
Трактор оснащений кабіною з підсиленим каркасом,
удосконаленою гідро і пневмосистемою, а також потуж-

тань. Його продуктивність
дозволяє за робочу зміну підняти з балки до 50 кубометрів лісу», - коментує капіталовкладення директор Сум-

ною лебідкою.
Придбали його в січні
цього року, вклавши у придбання 1,5 млн. грн. власних
коштів підприємства.

У Сумському лісгоспі придбали
новий трелювальний трактор
GAL 5052. На презентації
його роботи побувало керівництво
управління та краснопільські
і кролевецькі колеги

«Д

ля нашого рельєфу специфічні круті схили, тому потужна
трелювальна техніка, здатна працювати в таких умо-

вах, це останнім часом проблема для лісгоспу. Радянського виробництва гусеничні трелювальні трактори потребують значних капіталов-
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Колегії

Червневе засідання колегії
Сумського ОУЛМГ було
виїзним. Проходило воно
на базі Глухівського та
Шосткинського лісгоспів

«Р

обота лісівників починається з вирощування маленького сіянця. Вона розрахована на десятиліття і оцінку їй дадуть наші послідовники. Тому сьогодні мета нашого засідання – побачити повний цикл
лісокультурного виробництва, починаючи з відтворення та охорони лісу, до
використання тих ресурсів,
які нам у спадок лишили
наші попередники», – наголосив на початку засідання начальник Сумського
ОУЛМГ Віктор Чигринець.

Учасники колегії відвідали дендропарк Глухівського лісгоспу, ознайомились з комплексом робіт підприємства по охороні лісу від пожеж та побували у цеху переробки
деревини, де, щойно встановили нове обладнання.
Яке, за словами директора
лісгоспу Василя Кацалапа, дасть можливість виго-
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Від сіянця
до стиглого

товляти пиломатеріал обрізний високої якості, конкуренто спроможний на
експортному ринку деревини, та на 20% збільшити
об’єм випуску готової продукції.
Перебуваючи у Шосткинському лісгоспі, учасники колегії відвідали Собицьке лісництво. Де ознайомились з практикою
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лісгоспу по вирощуванню
якісного садивного матеріалу. Побували на плантаціях лісових культур –
насадженнях,
захисних
створених у 2009 році на
деградованих після сільськогосподарського використання землях. Побували на ділянках сосни звичайної, відновлених після
пожежі у 1980 – 1982 ро-

09/2017 р.

Колегії

лісу
ках, та на плантаціях географічних культур, закладених у 1910 – 1916 роках
видатним лісоводом професором В. Д. Огієвським.
Оглянули розробку рубки
головного користування,
де відбувалось відвантаження та відправка кругляку. А також ознайомились з роботою нової лі-

нії, що встановлена у цеху
переробки деревини Воронізької мехлісодільниці лісгоспу. Лінія пущена в дію у грудні минулого року, та на сьогодні вже
вийшла на свою виробничу потужність. «Це чотири основних верстати, які
забезпечують
повністю
технологічний процес для

отримання
пилометріалу обрізного різних розмірів. Потужність лінії при
середньому навантаженні до 60 м3 готового пилометріалу за зміну», – прокоментував роботу нового обладнання директор
Шосткинського лісгоспу
Микола Бут. – «На сьогодні
50% ділової деревини ми
переробляємо у власних
цехах, що в умовах мораторію на експорт лісу-кругляка забезпечує фінансову стабільність підприєм-
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ства, своєчасну та в повному обсязі сплату податків до бюджету», - повідомив він.
У ході пленарного засідання учасники колегії
обговорили питання лісовідновлення, зокрема,
найбільш ефективні методи збереження насіння,
поділилися практикою вирощування сінців головних лісоутворюючих порід
та досвідом удосконалення процесів переробки деревини.
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Змагання

На Сумщині
ХХ-ті
змагання
18 серпня 2017 року
на базі Охтирського
лісгоспу відбулись
обласні змагання
вальників лісу

«К

ожного року з ініціативи Державного агентства лісових ресурсів України Сумське обласне управління лісового та мисливського господарства проводить обласний
конкурс вальників лісу. Мета конкурсу – обмін досвідом та заохочення майстерності кращих представників цієї
професії. Цьогорічні змагання – двадцяті», - зазначив у ході відкриття зма- сконаленням своїх навичок, а особливо
гань начальник Сумського ОУЛМГ Ві- – любові до обраної справи.
Саме це наочно довели всі учасники
ктор Чигринець.
змагань. За звання кращого професіонала з валки лісу змагалися 18 учасників, 4 по групі юніорів (до 24 років) і 14
– з основної групи. Представили вальників на змагання особисто директори
державних підприємств.
Не обійшло своєю увагою лісівничий захід і керівництво Держлісагентства, області та Охтирського району.
У офіційному відкритті змагань взяли
участь голова Сумської обласної державної адміністрації Микола Клочко,
Професія вальника вважається одні- перший заступник голови Сумської обєю з провідних професій у лісовій га- ласної ради Анатолій Річкаль, предлузі та однією з найбільш небезпечних ставник Державного агентства лісових
поряд з професією шахтаря та інших. ресурсів України, керівник збірної коВона потребує особливої професійної манди України, головний суддя Всеупідготовки, системної роботи над удо- країнських змагань Володимир Кале-
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ніченко, голова правління Сумської обласної організації роботодавців «Сумський регіон», заступник Голови ради
Федерації роботодавців України Євген
Лапін та інші.

У своєму вітальному слові очільники області підкреслили роль державних лісогосподарських підприємств у
розвиток економіки регіону та їх підтримку соціальній сфері.

09/2017 р.

Змагання

відбулись
обласні
вальників лісу
Окрасою урочистостей став виступ
«На Сумщині лісова галузь – це приклад ефективного менеджменту, куль- духового оркестру військової частини
тури виробництва та професіоналіз- 2276 Національної гвардії України під
му», – зазначив голова Сумської ОДА керівництвом Сергія Войтенка.
Старт до початку змагань дав підняМикола Клочко.
тий на флагштоці прапор та настанови
суддівської бригади.
Всі конкурсанти повинні були продемонструвати свої професійні вміння
на 5 етапах: звалюванні дерева, монтажу нового ланцюга, розкряжуванні

«Для більшості місцевих громад
підприємства Сумського ОУЛМГ є бюджетоутворюючими. Лише за перше
півріччя цього року лісгоспи сплатили
до бюджетів усіх рівнів майже 170 млн.
грн. податкових платежів» - акцентував перший заступник голови Сумської обласної ради Анатолій Річкаль.
Ввійшло в сумну традицію сумських вальників згадувати імена тих,
хто відійшов від нас на вічний спокій,
але пам’ять про них жива завжди. Під
час офіційних урочистостей лісівники
вшанували пам’ять вальника лісу Нескучанського лісництва Тростянецького лісгоспу Миколи Давидова, який загинув на Донеччині 1 липня 2015 року
під час виконання громадянського
обов’язку.

го гарячу атмосферу конкуренції, додавали азарту і вболівальники. Спрацювало і відоме твердження, що вдома
і стіни допомагають. У найскладнішому етапі змагань – звалюванні дерева –
мабуть, саме це допомогло охтирським
вальникам Івану Будку та Руслану Бондаренку «покласти» дерево на кілочок.
«Сумські вальники завжди показують високий рівень майстерності і не
лише в межах області, вони в числі кращих в Україні та неодноразово гідно
представляли Державу на Міжнародній арені» – повідомив у ході заходу головний суддя Всеукраїнських змагань
Володимир Каленіченко.
Цьогорічні змагання підтвердили професіоналізм переможців попередніх років та запалили нові зірки на
лісовому небосхилі.
У категорії юніорів перемогу здобув минулорічний переможець Євген
Красніков (Тростянецький лісгосп),

стовбура комбінованим різом, точному розкряжуванні стовбура та
відокремленні сучків. На кожному
з яких враховувалася швидкість
і точність виконання завдання, а
найголовніше – техніка безпеки.
Поряд з конкурсною програмою, особливий іспит влаштувала
учасникам змагань погода. Шалена спека «підсилювала» й без тона ІІ і ІІІ місці Свеські вальники лісу Віталій Сушко та
Богдан Волощук відповідно.
У основній групі перемогу залишив за собою минулорічний призер Олександр
Сидоренко з Свеського лісгоспу, на ІІ місці вальник з
Сумського лісгоспу Віталій
Сороколіт, ІІІ місце виборов
вальник лісу з Роменського
лісгоспу Михайло Псарьов.
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Лісогосподарська діяльність
«Перед нами - вагоме за значенням
і об’ємом роботи завдання,
яке потребує фахових знань
і виваженості. Ми складаємо
стратегічний план нашої
роботи - дорожньої карти, за
якою підприємства управління
вестимуть лісогосподарську
діяльність в майбутні 10 років»,
- націлив фахівців на початок
лісовпорядкувальних робіт
начальник Сумського обласного
управління лісового та мисливського
господарства Віктор Чигринець

Сумські лісгоспи розпочали
лісовпорядкування на наступний
десятирічний термін

С

тарт до початку робіт дала нарада,
яка відбулась у Сумському ОУЛМГ
наприкінці травня. Зібрання проходило
за участі спеціалістів «Укрдержліспроекту», представників Київської, Української та Комплексної експедицій, начальників партій експедицій, наукових
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співробітників УкрДНІЛГ, Департаменту екології та охорони природних ресурсів Сумської ОДА, обласного управління держгеокадастру, директорів, головних лісничих та інженерів лісового
господарства державних підприємств
управління.
На нараді про готовність державних
підприємств управління та Українського проектного лісовпорядного виробничого об’єднання до проведення польових робіт доповів заступник начальника Сумського ОУЛМГ Олександр Товстуха. З порядком та особливостями
проведення робіт познайомив присутніх головний інженер «Укрдержліспроект» Ігор Бокало.
Далі – приступили до спарави.
«Лісовпорядкувальні роботи в області проводять три експедиції: Київська, Українська та Комплексна. Спершу, кожна з них провела колективні тре-
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нування, які пройшли на базі Шосткинського і Лебединського лісгоспів та Кролевецького лісомисливського господарства», - коментує заступник начальника
управління Олександр Товстуха.
Тренувальні заходи пройшли за участі профільних фахівців всіх підприємств управління і підтвердили високий кваліфікаційний рівень підготовки інженерів-таксаторів та профільних
спеціалістів держлісгоспів.
«Для тренувальних робіт були визначені плантації лісових насаджень різних
порід, різного віку, типів і умов зростання. Були вирішені питання щодо призначення різних видів лісогосподарських
заходів», - продовжує заступник.
В ході лісовпорядкування інженери-таксатори відзначають високу якість
створених лісових культур та високий
клас бонітету у лісових насадженнях
області.

09/2017 р.

Мисливство

В Сумських угіддях побільшало зубрів

З

а матеріалами цьогорічного обліку мисливських тварин в Сумських угіддях зафіксовано збільшення поголів’я
червонокнижного зубра на
три особини. При цьому, по
решті видового складу останніми роками спостерігається стабільність. Про це повідомив заступник начальника

управління Віталій Баранов.
«За матеріалами цьогорічного обліку в мисливських угіддях, підпорядкованих підприємствам Сумського ОУЛМГ зафіксовано
47 голів зубра, 92 голови лося, 311 – оленя благородного,
53 – плямистого, 3485 голів
козуль та 275 – кабана. Зни-

ження чисельності останнього відбулось за рахунок
заходів по депопуляції виду, в
зв’язку з виявленням в області спалаху африканської чуми свиней», - констатував Віталій Миколайович.
Одним з головних факторів для збереження та відтворення чисельності поголів’я,

мисливці вважають охорону державного мисливського
фонду від незаконного використання. Загалом впродовж
2016 року підприємствами
управління було проведено
1201 рейд та складено на порушників лісового законодавства 182 протоколи.
Поряд з цим, Віталій Баранов відзначив збільшення
на 230 тис. грн в порівнянні з 2015 роком загальних витрат на ведення мисливського господарства, у 2016 - вони
склали 4,8 млн. грн. Це, відповідно, сприяло і збільшенню надходжень від господарювання. Вони склали 3 млн
грн, що на 860 тис. грн більше попереднього показника і
в середньому становить 12,7
тис. грн з 1 тис. га мисливських угідь.

Розвивають вольєрне господарство
«Лань європейську плануємо розводити на базі мисливського господарства «Низи» для подальшого її розселення у природному середовищі. Будуємо вольєр площею 25 га у мисливських
угіддях Межирицького лісництва Лебединського лісгоспу. Наразі освоюємо
500 тис. грн. Це частина коштів. Ще 400
тис. грн обіцяють виділити до кінця року. Фазанами вже кілька років займається мисливське господарство «Суми». Будівництвом вольєра покращуємо умови
їх проживання і розведення. На ці цілі
виділено 276 тис. грн.», – коментує використання коштів Віталій Миколайович.
Зважаючи на те, що на Сумщині лань
європейська, як вид відсутня взагалі,
а Сумщині обласна рада виділи- будівництво вольєра дасть можливість
ла кошти на розвиток вольєрного урізноманітнити видовий склад мисливгосподарства. Вони передбачені Програ- ських тварин.
мою охорони навколишнього середовища у Сумській області на 2016-2018 роки.
«Кошти виділені на будівництво вольєра для розширення видового складу
диких копитних тварин, у нашому випадку лані європейської, та організацію
вольєрного господарства по розширенню видового складу мисливської пернатої дичини - фазана звичайного», - говорить заступник начальника Сумського
ОУЛМГ Віталій Баранов.

З розведенням же фазанів, мисливське господарство «Суми» планує залучити додаткові кошти на власний розвиток, так як на базі фазанарію планується організація полювання на фазана під
вистріл.

Н
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Ми і громадськість

Н

а розширеному засіданні
комісії Сумської обласної
ради з питань бюджету, що відбулось у четвер, 9 лютого, обговорювали проблеми та перспективи розвитку державних підприємств Сумського обласного
управління лісового та мисливського господарства. «Для нас,
як керівників органів місцевого
самоврядування, досить важливим є питання створення робочих місць, своєчасної виплати зарплати, наповнення бюджету, соціальних стандартів
для працівників підприємства.
На підприємствах Сумського
ОУЛМГ все це виконується.
Своєю злагодженою працею лісівники області не лише виконують всі покладені на них державою функції по збереженню су ОДА Ігор Кривозуб, предлісового фонду області, а й ро- ставники постійної комісії з
блять стабільний і вагомий вне- питань бюджету, соціальноекономічного розвитку, інвестиційної політики, міжнародного та міжрегіонального співробітництва, депутати обласної ради, голови районних,
сільських та селищних рад,
представники деревообробних
підприємств Сумщини та ЗМІ.
У своїх виступах всі відзначали тісну співпрацю лісогоспо- са для будь-якого населеного
пункту.
Представники органів міссок у економіку регіону», - нацевого самоврядування райоголосила у ході відкриття засінів висловили вдячність лісівдання заступник голови Сумникам за соціальну складову
ської обласної ради Тетяна Гоїх діяльності: будівництво ліловко.
сових доріг, забезпечення твердим паливом сімей воїнів АТО
тощо.
Директор
Департаменту
екології, природних ресурcів та
паливно-енергетичного компдарських підприємств з орга- лексу ОДА Ігор Кривозуб танами виконавчої влади, їх ваго- кож приєднався до усіх вищемий внесок у розвиток терито- зазначених слів і додав, що пиріальних громад та підтримку шається ентузіазмом та напосоціальних програм і проектів, легливою працею працівників
як обласного чи районного, так лісового господарства області.

На Сумщині обговорили проблеми та
перспективи розвитку лісової галузі

З детальним аналізом роботи лісогосподарських підприємств області у 2016 році та
перспективами і пріоритетами
їх діяльності виступив начальник Сумського ОУЛМГ Віктор
Чигинець.
В обговоренні взяли участь
директор Департаменту екології, природних ресурсів та паливно-енергетичного комплек12

У підсумку обговорення народні обранці роботу лісівників
оцінили, як зразкову.
Заступник очільника обласної ради подякувала всім працівникам лісової галузі Сумщини за віддану працю. Особливо – керівнику підприємства Віктору Чигринцю. «Так
злагоджено може працювати

лише колектив, який любить
свою роботу. Я бажаю вам і надалі тримати лідерство в Україні. Щоб ваша діяльність приносила вам задоволення, а жителі області цінували вашу
працю», - резюмувала Тетяна
Іванівна.

і місцевого значення.
Відмічалось, що лісогосподарську діяльність лісівники
ведуть відкрито, систематично інформують громадськість
про санітарно-оздоровчі заходи у лісах, місця планових рубок головного користування
тощо. Утримують ввірений лісовий фонд у належному стані, а будівлі лісгоспів чи лісництв – це справжня окра-
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Відбулося виїзне засідання
Громадської ради
Краще один раз побачити,
ніж кілька разів почути – саме
під таким девізом пройшло виїзне
засідання Громадської ради
при Сумському ОУЛМГ

«П

итання, яке виноситься
до розгляду, досить актуальне. Ми маємо провести
громадську експертизу діяльності підприємств управління за результатами їх роботи
у 2016 році. Робота лісівників
має головну особливість, вона розрахована на майбутнє.
Ліс росте з насінини і досягає періоду зрілості через десятки років. Тому дати повну
кваліфіковнау оцінку нинішньої лісгосподарської діяльності зможуть лише ті, хто користуватиметься лісовими бататствами через десятки років. Сьогодні ж ми можемо
побачити, як відбувається організація цієї діяльності на
різних етапах виробництва: в
яких умовах і якої якості вирощується посадковий матеріал, як доглядаються лісові
насадження, як здійснюється
догляд за лісовими масивами
в пожежонебезпечний період
та як проводиться заготівля
деревини. Побачити, в яких
умовах працюють парацівники підприємств, який вони мають пакет соціальних гарантій
тощо. Скласти особисте вра-

ження, відзначити досягнення, вказати на недоліки та надати конструктивні пропозиції», - наголосив на початку зібрання голова Громадської ради Михайло Шпакович.
На чолі з ним учасники заходу побували у Сумському,
Лебединському та Тростянецькому лісгоспах. З роботою підприємств їх ознайомили директории лісгоспів Микола Сороколіт (ДП «Сумське
ЛГ»), Іван Гурін (ДП «Лебединське ЛГ») та Віктор Зубко
(ДП «Тростянецьке ЛГ»).
Спершу представники громадськості побували на заняттях шкільного лісницва «Паросток» Сумського лісгоспу,
які проходили у спеціально
облаштованому для цих цілей
класі. Далі відвідали котельню лісгоспу, де встаносвлено
котел, що працює на відходах
лісопиляння, та пожежне депо, де побачили в дії систему
відео спостереження тощо.
У Лебединському лісгоспі представники громадськості відвідали базовий лісовий
розсадник Бишкінського лісництва, який оснащений системами крапельного та туманного зрошення.
У Тростянецькому лісгсопі
побували у розсаднику деко-

ративних порід, на плантаціях лісових культур дуба і бука
Маківського лісництва. Відвідали нижній склад підприємства, де побачили в дії систему електронного обліку деревини та ознайомились з роботою ректреаційного комплексу «Лісовичок» у Литовському лісництві лісгоспу.

ні соціальних питань територіальних громад, високоефективною. А також візначили
важливу роль аппарату управління та його керівника Віктора Петровича Чигринця в організації і спрямуванні колективів лісогосподарських підприємств області на результативну плідну працю.

На підведенні підсумків засідання члени Громадської ради одностайно дали схвальну
оцінку лісогосподарській діяльності Сумського ОУЛМГ,
визнавши його роботу в питаннях збереження і примноження лісового багатства області, використиння стиглої
деревини, соціального захисту працівників, сплати податків та допомоги у вирішен-

Не обійшлося і без конструктивних пропозицій. Громадська рада вийшла з рекомендаціями до керівництва
управління про створення постійних лісокультурних бригад
для роботи у лісових розсадниках, про необхідність порушувати питаннь перед спеціалістами ВО «Укрдержпроект» при
проведенні чергового лісовпорядкування про підвищення на
один клас віку по ІV категорії
соснової господарської секції;
про нарощування випуску тріски паливної та паливних гранул (пелет) для забезпечення
безвідходного виробництва, а
також про вивчення можливості запровадження прогресивної лісозаготівельної техніки
типу «Харвестр» у північних
районах області.
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Діяльність

2-3 березня
Сумщині
відбувся
галузевий
семінар
з питань
охорони
праці

Охорона праці – справа необхідна

О

дним з питань порядку
денного стало внесення
змін до Правил охорони праці для працівників лісового
господарства та лісової про-

сурсів Державного агентства
лісових ресурсів України Андрій Мусійовський.
Серед запрошених: заступник начальника відділу нагля-

мисловості. Зваживши на його актуальність, до Сумщини
з’їхались представники всіх регіональних управлінь лісового
та мисливського господарства,
відповідальні за організацію
роботи з питань охорони праці, та інженери з питань охорони праці підприємств лісового
господарства. Очолював делегацію головний спеціаліст відділу використання лісових ре-

ду АПК та СКС Департаменту нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки державної служби України з питань праці Максим
головний
Тягай,
технічний інспектор ЦК Профспілки працівників лісо-

вого господарства Олександр
Чуйко та головний технічний
інспектор обласної профспілки Володимир Шпакович.
Практична частина семінару проходила на базі Шосткинського,
Конотопського лісгоспів та Кролевецького лісомисливського господарства. Його учасники ознайомились з організацією безпечних робіт, станом охорони
праці та профілактики виробничого травматизму на нижньому складі Кролевецького ЛМГ. Зауважимо, що даний
нижній склад працює на базі високопродуктивного, мак-

симально зручного з точки зору безпечності умов, навантажувача на колісному ходу марки CATERPILLER. Таких навантажувачів у державних підприємствах Держлісагентства
одиниці. Побачивши навантажувач у роботі, учасники семінару відмітили його функціональність та безпечність.
Далі учасники семінару проінспектували створення безпечних умов для працівників Воронізького у Шост14
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кинському та Грузчанського у
Кролевецькому підприємствах
цехів переробки деревини. В
обох цехах встановлені нові

лінії виробництва ТОВ «Бродпол». Зваживши на економічну
ефективність встановлених ліній та їх безпечність у роботі,
учасники семінару високо оцінили роботу обох відвіданих
цехів. Побували спеціалісти і у
паркетному цеху Кролевецького ЛМГ, у котельнях лісгоспів,
де встановлені енергоефективні котли марки «КРІГЕР», що
працюють на тирсі та відходах лісопиляння; в автотранспортних цехах, лісо пожежних станціях тощо.
У підсумку Андрій Мусійовський відзначив належну організацію охорони праці на підприємствах Сумського ОУЛМГ та подякував Сумським лісівникам за відмінну
організацію семінару.
09/2017 р.

Діяльність

Вчилися протидіяти
У Сумському ОУЛМГ
відбулися практичні
навчання щодо протидії
лісовим пожежам

лісовим пожежам

П

роходили вони на базі Лебединського
лісгоспу для головних лісничих та інженерів з охорони та захисту лісу державних підприємств управління із залученням фахівців та технічних засобів Державної служби НС. «Загальна кількість
учасників занять 49 чоловік. Мета заходу – це відпрацювання порядку взаємодії
державної лісової охорони з підрозділами
ДСНС при гасінні лісових пожеж», - повідомив заступник начальника Сумського
Лісівники відпрацьовуОУЛМГ Олександр Товстуха.
вали техніку роботи у конкретній ситуації. За легенМета заходу – дою навчань, вогонь на лісовий масив мав поширюваце відпрацювання тися з поля, адже саме сільгосппали і є найбільш непорядку взаємодії безпечним фактором для
виникнення лісових пожеж.
державної лісової Огляд
місця загорання та
охорони оцінку ситуації проводили
за допомогою безпілотника. На першому
з підрозділами ДСНС етапі, гасіння пожежі здійснювалось силісництва, потім – лісгоспу. А з випри гасінні лами
никненням загрози переростання низолісових пожеж вої пожежі у верхову та виявлення ще одного осередку пожежі – на допомогу лі-
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сівникам прибув підрозділ ДСНС. «Всі підрозділи діяли злагоджено, приймались правильні рішення, що у практиці роботи при подібних випадках
дуже важливо. Пожежу було локалізовано і ліквідовано вчасно. Загалом навчання пройшли на високому рівні», - зазначив Олександр Товстуха.

Поряд з практичною частиною заходу, перебуваючи у Лебединському лісгоспі, учасники навчань побували на лісопожежній станції підприємства та побачили
в дії систему відеоспостереження за лісовими масивами.

09/2017 р.
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Профспілка

У Сумах відбувся пленум
лісівничої профспілки
«У
першому півріччі цього
року профспілка спрямувала свої дії на виконання
виробничої програми підприємств, зміцненню їх фінансово-економічного становища і
вирішення на цій основі соціальних питань», - зазначив у
ході пленуму профспілки працівників лісового, що відбувся
6 липня, голова Сумського обласного комітету профспілки
Михайло Шпакович.
Він наголосив, що незважаючи на різке зменшення експорту лісопродукції в першому півріччі 2017 року на рахунки підприємств надійшло 416,1 млн. грн., що на 50,4
млн. грн. більше, ніж за відповідний минулорічний період.
До зведеного бюджету України лісгоспи сплатили понад

160 млн. грн. податків, зборів та обов’язкових платежів,
що майже на 20 млн. грн. більше відповідного періоду минулого року. На лісовідновлення, охорону і захист лісу спрямовано понад 100,0 млн. грн.
власних коштів. На вдосконалення виробничих процесів у
лісопромисловій діяльності ін-

вестовано понад 30, 0 млн. грн.
Значні кошти лісгоспи вклали
в охорону праці, оздоровлення
працівників та їх дітей. Всього на підприємствах управління працювало 2,5 тис. чоловік
постійних працівників.
Поряд з цим, Сумська лісівнича профспілка не стояла осторонь загальногалузе-

вих проблем. Свою стурбованість критичним станом фінансування лісового господарства півдня і південного сходу
держави працівники лісгоспів
підкріпили матеріально, перерахувавши в підтримку лісових підприємств Херсонської, Одеської та Дніпропетровської областей більш як
півмільйона грн. зі своїх особистих заробітків.
На пленумі голови підсумували виконання колективних
договорів за перше півріччя
цього року. Як завжди, обговорення відбувалося досить жваво. Корифеї профспілкової роботи радо ділилися досвідом з
молодими колегами.
Наостанок, зголосилися у
ІІ півріччі спрямувати основні зусилля на організацію оздоровлення та відпочинку
працівників і їх дітей, а також
продовжити громадський контроль за дотриманням трудового законодавства та законодавства з охорони праці.

За підсумками півріччя кращим став
Тростянецький лісгосп

Липнева колегія Сумського обласного
управління лісового та мисливського
господарства підбила підсумки трудового
суперництва серед лісогосподарських
підприємств області

«Р

обота підприємств оцінювалась комплексно.
Вся шкала оцінок складалась
27 показників, які відображають діяльність лісгоспів за
всіма напрямками. Це лісове

16

господарство: догляд, охорона, відновлення та лісорозведення; використання лісових
ресурсів та маркетинг, економіка підприємств, ведення
мисливського господарства,

культура виробництва, виконавча дисципліна та робота з громадськістю. Як завжди, результати оцінювань досить щільні, що говорить про
високий рівень організації
праці на всіх підприємствах
управління та високий рівень
соціального захисту працюючих», - прокоментував підсумки трудового суперництва
голова обласного комітету
профспілки працівників лісового господарства Михайло
Шпакович.
Цього разу переможцем
став Тростянецький лісгосп
(директор Віктор Зубко). Господарство відзначається відмінною культурою виробництва, має одні з найвищих в
області показники продуктивності праці, рівня реалізації продукції та сплати податків. Поряд з цим, це одне з небагатьох підприємств, яке займається вирощенням деко-
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ративного садивного матеріалу та єдине в області з розвиненою рекреаційною діяльністю. На базі Литовського лісництва лісгоспу діє база
відпочинку «Лісовичок», відома не лише в області, а й
далеко за її межами.
Вручаючи
директору
лісгоспу вимпел переможця
І півріччя 2017 року, начальник управління Віктор Чигринець побажав підприємству подальшого розвитку.
У цьому півріччі обком
профспілки не лишив без уваги і володарів ІІ та ІІІ призових місць, доповнивши засоби заохочень Почесною грамотою для другого і Подякою
для третього місця. За підсумками півріччя друге місце
здобув Сумський лісгосп (директор Микола Сороколіт), на
ІІІ місці – ДП «Охтирське лісове господарство» (директор Юрій Римар).
09/2017 р.

Традиції
У понеділок, 14 серпня,
в день православного
церковного свята
Винесення чесних
древ животворящого
Хреста Господнього,
на чолі з начальником
Сумського ОУЛМГ
Віктором Чигринцем
сумські лісівники
побували в урочищі
«Образ»

У

рочище знаходиться у лісовому фонді Велико-Бобрицького лісництва Краснопільського лісгоспу і відоме
далеко за межами області. Цілюща вода образівської криниці кожного дня зустрічає паломників, даруючи їм лісовий
затишок та кришталеву дже- нього, яке, за переказами, в
давні часи було особливо шарельну свіжість.
новане лісівниками.
«Церковне свято Винесення чесних древ животворящого Хреста Господнього для лісівників особливе. За переказами, в давні часи воно було
завжди ними шановане. Історичні джерела свідчать, що саме в цей день лісівники збира-

У 2005 році лісівники
знайшли і відродили цю древню, багату на цікаву історію,
криницю. У 2016 році, на узліссі, неподалік від джерела
- звели каплицю, чим повністю відродили православну історію урочища. А в цьому році поклали початок відновленню древніх лісівничих традицій – молитовного відзначення
православного церковного свята Винесення чесних древ животворящого Хреста Господ-

Лісівники відроджують
древні лісівничі традиції

лися на спільну молитву. І це
не випадково. Хрест на якому
розіп’яли Іісуса Христа – символ нашого спасіння – був дерев’яний. З дерева був змайстрований Ноєв ковчег, з дерева будувались перші пра-

вославні храми. Тут, у лісовій
балці знаходиться цілюща криниця, і її окраса і гордість – подарована людям каплиця, споруджена з дерева вашими золотими руками. Сьогодні Медовий Спас, в цей день освячуються мед та благовонні трави, що теж є продуктами лісового походження», - звернувся
до лісівників настоятель храму Олександра Невського в селі Гребениківка Тростянецького церковного округу протоієрей Роман Кулішов.
Біля каплиці, у співслужінні проректора Сумської духовного семінарії архімандри-
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та Антонія (Бондаренко) отець
Роман відслужив водосвятний молебень та освятив мед і
трави, зібрані лісівниками. До
святкувань долучилися голова
Краснопільської районної ради
Віталій Савоненко та колектив
Краснопільського лісгоспу.
Ще минулого року лісівники подбали про написання ікони свята Винесення чесних
древ животворящого Хреста
Господнього. Її список знаходиться в каплиці, а оригінал –
в музеї лісу в управлінні. Святково ж дня ікона була привезена в урочище для молитовного
поклоніння.
Після молебню, скуштувавши освяченого меду, лісівники
відвідали криницю.
«Можливість доторкнутися
до історії свого народу дає особливе відчуття. Сподіваємось,
що сьогоднішній день дасть
добрий початок відродженню
древніх лісівничих традицій»,
- сказав у завершенні начальник Сумського ОУЛМГ Віктор
Чигринець.
09/2017 р.
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Дванадцять років поспіль з ініціативи Державного чені активні учасники приро- учасникам акції лісничий Тоагентства лісових ресурсів України Сумське обласне доохоронних заходів та тру- машівського лісництва Володових екологічних акцій міс- димир Петрівний. Після чоуправління лісового та мисливського господарства
проводить екологічну акцію «Майбутнє лісу –
у твоїх руках». Традицію перейняли у скандинавів.
Головна її мета – залучати до збереження природи
підростаюче покоління та громадськість, аби
ті розуміли важливість і складність процесу
вирощування лісу. Цього року головна подія
Акції проходила на базі Роменського лісгоспу

Головна подія акції
«Майбутнє лісу – у твоїх руках»
пройшла у Роменському лісгоспі

Г

оловними
учасниками
святкового заходу, як завжди, були діти. «Примноження
нових лісів, формування екологічної свідомості, розширення знань з лісівництва – це
основні цілі проведення нашої акції, в рамках якої щорічно створюються сотні гектарів лісу. Сьогодні до цього
заходу долучаєтесь ви, і вже
через десяток років ви зможете побачити результати своєї праці», - наголосив у ході
відкриття заходу заступник
начальника Сумського обласного управління лісового та
мисливського господарства
Олександр Товстуха.
Урочистості проходили за
участі керівників області - заступника голови Сумської обласної державної адміністрації Миколи Подопригори, заступника голови Сумської обласної ради Тетяни Головко та
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керівників Роменського, Недригайлівського районів і міста Ромни.
Гості свята звернулися до
учасників Акції з побажаннями надалі збагачувати і примножувати природні багатства України. Свої вітальні
слова вони підкріпили і матеріально, завітавши до дітей не
з пустими руками. Грамотами
та подарунками були відзна-

цевого, обласного та Всеукраїнського рівнів.
Особливої святковості додали заходу виступи вихованців Роменського центру позашкільної освіти, Роменської
СЗОШ І-ІІІ ступенів №1 та
переможців Всеукраїнського конкурсу колективів екологічної просвіти – агітбригади
«Ромен-цвіт» учнівського лісництва «Совенятко» Роменської ЗОШ І-ІІІ ступенів №11.
Після урочистого відкриття для почесних гостей була проведена екскурсія територією Роменського лісгоспу,
а для юних лісівників - захоплюючі змагання екологічного спрямування.
Продовжилося свято трудовим десантом у Томашівське лісництво Роменського
лісгоспу на посадку соснового лісу. Як правильно висаджувати ніжні сіянці, розповів
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го приступили до роботи. Дорослі разом з дітьми, об’єднані спільною справою, виписували мечами Колесова рівненькі смарагдові рядочки.
І вже за кілька годин кропіткої, але такої потрібної праці, у лісництві додалося 2,5 га
нового соснового лісу - лісу,
майбутнє якого у руках підростаючого покоління.

09/2017 р.
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Для посадки лісу
наступного року лісівники
готувалися з весни,
адже необхідно виростити
якісний посадковий матеріал.
Цьогорічний план
по посіву розсадників
лісгоспи виконали на 100 %

Сумські лісівники підготувалися
до посадки лісу у наступному році

П

альму лідерства по площі
посіву надали хвойним. За
ними закріпили 5,1 га від загальної площі, з яких 4,9 га займають посіви сосни звичайної, решта - припадає на сосну
кримську, ялину, ялицю, модрину, тую та ялівці. Це пояснюється тим, що головною лісо утворюючою породою сумських лісів є сосна звичайна.
Вона займає майже 40% від
загальної площі лісу.
Листяним породам у розсадниках підприємств відвели
2,6 га від загальної площі. До-

мінуючу більшість від цієї площі надали посівам дуба звичайного – 0,96 га та дуба червоного – 0,5 га, на решті площі висіяли насіння ясеня, бука,
липи, клену, берези, тополі,
вільхи, акації, горіха та інших.
«Кожного року для посадки лісу наші підприємства використовують посадковий матеріал, вирощений власними
силами. Для цього у лісгоспах
є достатня кількість розсадників. Вони оснащені системами
крапельного зрошення, що дає
змогу вирощувати посадковий

матеріал у контрольованому
середовищі», – коментує лісокультурне виробництво заступник начальника управління Олександр Товстуха.
Загальна площа засіяних
розсадників порядку 8 га.
Окрім стандартного садивного матеріалу кожного року
Сумські підприємства вирощують більше 110 тис. шт. декоративних саджанців 40 різних
видів і форм, які користуються
великим попитом серед населення.

У Роменському лісгоспі розвивають горіхівництво

«Г

оріхівництво – стабільна та перспективна галузь, яка тільки починає розвиватися в Україні. Сьогоднішні
об’єми та асортимент не задовольняють
потреби населення та переробних під-

приємств. Попит формує оптимістичні
ціни і, на думку експертів, така тенденція
зберігатиметься. Тому, з задоволенням
підтримали ідею начальника управління
Віктора Петровича Чигринця і створили
горіхоплідну плантацію», – говорить директор Роменського лісгоспу Олег Салов.
Вирощується «ноу-хау» на базі Томашівського лісництва лісгоспу. Під посадку виділили 20 га. Навесні провели підготовку та планування території, зробили
аналіз ґрунту, і лише потім висадили саджанці.
«Затрати на придбання посадкового матеріалу склали 100,0 тис. грн. На ці
кошти було закуплено 2000 штук саджан-
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ців горіха грецького сорту «Ідеал», - продовжує директор.
Та плани роменських лісівників «на
горіхи» - досить амбітні. При правильному догляді вже через 4-5 років горіхова плантація дасть свій перший врожай.
«За розрахунками економістів, кожен гектар площі в спромозі принести не менше
трьох тонн горіха. З площі в 20 га можна
дістати до 60 тонн горіха, кожен кілограм
якого на сьогодні коштує 1 ЄВРО. Якщо
ж врахувати, що вартість почищеного горіха в рази вища за вартість нечищеного,
то математика складається у досить серйозну суму, до 120 тис. ЄВРО в рік», - коментує Олег Олександрович.
09/2017 р.
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Шкільні лісництва

Сумському «Паростоку» 20 років!
Шкільне лісництво
«Паросток»,
яке діє на базі
Сумського лісгоспу
відзначило
20-річний ювілей
своєї діяльності

«Ш

кільне 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. Паростківці завжди 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 Сумського лісгоспу. З нагоди ювілейної дати кращих вихованців учнівського лісництва шефи відзначили Почесни-

ми 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 присягнулися на вірність природі, що тут же мали змогу довести на
практиці. Діти відвідали місця підгодівлі
зимуючих пернатих, 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.

Шкільне лісництво «Паросток»
підтвердило статус кращого
20 квітня 2017 року на базі Сумського
національного аграрного університету пройшов
обласний екологічний форум «Природа –
національне багатство України». Серед його
учасників були і юні лісівники, представники
учнівського лісництва «Паросток»

«М

ета заходу – формування нового природоохоронного світогляду у громадян України на засадах сталого розвитку та виховання у
дітей почуття відповідально-

сті за природу, як національне багатство. Проходив форум у рамках обласного соціально-освітнього
національно-патріотичного проекту «Голос крові: ми – Україн-

ці». Приємно, що серед більш
як 50 учасників з усіх районів
Сумщини, вихованка нашого
учнівського лісництва «Паросток» Аліна Колосок зайняла
І місце в секції «Вивчення народних традицій раціонального природокористування»», –
говорить директор Сумського
лісгоспу Микола Сороколіт.
Дана подія стала ще одним
важливим кроком на шляху до
розуміння та зміцнення гар-

Юні Сумські раціоналізатори –
серед кращих в Україні
Кожного року юні лісівники
Сумщини беруть активну участь
у Всеукраїнських конкурсах
екологічного та натуралістичного
спрямування. І завжди гідно
представляють область
на таких заходах

Ц

ьогоріч у фінальному етапі Всеукраїнського конкурсу винахідницьких
і раціоналізаторських проектів
еколого-натуралістичного спрямування, що проходив
у Національному еколого-натуралістичному центрі учнівської

20

молоді, робота вихованки гуртка «Юні лісівники» учнівського лісництва
«Паросток» Сумського
лісгоспу Анни Ширшонкової була визнана кращою.

монізації
життєдіяльності людини та природного середовища, розв’язання глобальних екологічних проблем
та
сьогодення
формування умов для якісного відтворення природних ресурсів на Україні.

Керівник учнівського лісництва Світлана Ніколенко відносить перемогу своєї вихованки на кшталт підприємства, адже для занять юних лісівників у Сумському лісгоспі створені всі необхідні умови. «Ми маємо чудову матеріально-технічну базу, дослідну ділянку, форму для
святкових і буденних занять. Цього року лісгосп укомплектував нам нову кімнату, яка оснащена всіма необхідними засобами техніки: дошка з мультимедійним
екраном, експозиційний, демонстраційний, роздатковий матеріал. Діти залюбки
відвідують гурток, з задоволенням ведуть
дослідницьку роботу, тому і є наявний результат», - радіє Світлана Вікторівна.
Наша юна переможниця конкурсу працювала у категорії «Біологія» над
проектом «Інтенсифікація процесу вирощування сіянців сосни звичайної Pinus
sylvestris» і на власному прикладі довела, що кропіткою працею можна досягти
найвищих результатів.
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Сумське «СОВЕНЯТКО» – переможець На святі
Всеукраїнського конкурсу
останнього
екологічної
дзвоника
Колектив
просвіти «Ромен-цвіт»
учнівського лісництва «Совенятко», що діє на базі Роменського лісгоспу Сумського ОУЛМГ у числі
представників з 22 областей
України взяв участь у Всеукраїнському конкурсі екологічної просвіти «Земля
– наш спільний дім», який
відбувся у травні на Полтавщині.
просві«Екологічна
та – це одна з нетрадиційних форм виховання молоді, що забезпечує дієве поширення відповідних
знань серед усіх верств населення. Юні природолюби приділяють велику увагу охороні та впорядкуванню природи, розробляють
заходи з відновлення історично сформованих природних ландшафтів, інформаційно-просвітницькій діяльності серед населення»,

Н

– «Сам конкурс відбувався у творчій атмосфері чесної конкуренції. Дитячі роботи оцінювало компетентне журі, на розсуд якого діти представляли тематичні
виступи «Ландшафти – як
середовище життя та об’єкти охорони». Всі колективи
демонстрували високий рівень підготовки», – ділиться враженнями про конкурс
керівник учнівського лісництва «Совенятко», директор Роменської ЗОШ І-ІІІ
ступенів № 11 Вікторія Зеленська.

З Полтавщини «Совенятко» повернулося дипломантом І ступеня, завдячуючи своєю перемогою лісівникам.
«Маса вражень та позитивних емоцій. Отримати
перемогу у такому конкурсі
– це великий стимул для дітей. Дуже вдячні організаторам зльоту за чудову організацію заходу та нашим
лісівникам – Роменському
лісгоспу – за постійну підтримку і допомогу в організації поїздки», - говорить
Вікторія Зеленська.

«Совенятко» у школі
майбутніх лісівників

П

редставники учнівського лісництва
«Совенятко» Роменського лісгоспу
взяли участь у триденному агітаційно-ознайомчому навчальному заході для учнів
шкільного лісництва, який пройшов в м.
Боярка Київської області на базі Українського центру підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації кадрів лісового господарства.
«У заході взяли участь найактивніші
представники учнівського лісництва, сподіваємось, майбутні студенти лісового вишу», - коментує поїздку керівник учнівського лісництва, директор Роменської
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 11 Вікторія Зеленська.
Майбутні лісівники оглянули лабораторний та лекційний фонд інституту, а

також Музей лісових звірів і птахів, побачили сучасне обладнання компанії «Shtill»
та «МоторСіч» на кафедрі технології лісогосподарського виробництва. А також мали змогу поринути у казкову красу Ботанічного саду НУБіП України та побувати
у розсаднику лісових культур, де ознайомились із сучасними умовами вирощування садивного матеріалу та догляду за ним.
«До уваги дітей була представлена
змістовна доповідь заступника директора ННІ ЛіСПГ, доцента Совакова О. В.
стосовно багатовікової історії як інституту, так і Національного університету біоресурсів і природокористування України. Досить цікавою була інформація школярам щодо квоти державних замовлень в
порівнянні з рештою вишів України, щодо
чисельного науково-педагогічного складу
інституту та перспективи отримання якісної освіти, що є досить вагомим чинником для майбутніх студентів», - говорить
Вікторія Володимирівна. – «Поїздка насичена, надзвичайно цікава і корисна. Зачасту, саме такі профорієнтаційні заходи
відіграють для дітей вирішальну роль в
період визначення з місцем навчання».
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а святі останнього дзвоника Роменському лісгоспу вручили Почесну грамоту. Так висловили шефам свою
вдячність діти, батьки та вчителі Роменської ЗОШ школи І-ІІІ ступенів № 11 за
підтримку та дієву участь у житті навчального закладу.
Нагадаємо, що в стінах саме цієї школи
діє одне з кращих учнівських лісництв області – «Совенятко» – неодноразовий переможець Всеукраїнських та Міжнародних екологічних конкурсів. Цього року
«Совенятко» представляло Сумщину на
Всеукраїнському конкурсі колективів екологічної просвіти в м. Полтава, звідки повернулось володарем І місця.

«Завдячуючи постійній підтримці Роменського лісгоспу, кращі члени учнівського лісництва «Совенятко» мали змогу пройти триденне навчання в Центрі перепідготовки лісівників України в м. Боярка. А ще найактивніші члени учнівського лісництва відзначені відпочинком у таборі скаутського типу. Тому адміністрація школи та батьківський комітет Роменської ЗОШ І-ІІІ ступенів №11 нагородив на святі Останнього дзвоника Почесною грамотою колектив ДП «Роменський
лісгосп» за співпрацю та матеріальну підтримку творчо-обдарованої молоді», - говорить директор школи Вікторія Зеленська. Представляв на святі колектив підприємства головний лісничий Роменського лісгоспу Іван Якович Примак.
Окрасою ж свята став виступ агітбригади «Ромен-цвіт» учнівського лісництва
«Совенятко», з яким вони представляли Сумщину на цьогорічному Всеукраїнському конкурсі колективів екологічної просвіти в м. Полтава. У своєму виступі діти презентували роботу учнівського лісництва та партнерську співпрацю з
ДП «Роменський лісгосп».
Отримавши дитяче визнання, лісівники в боргу не лишились. У вдячність за дієву співпрацю лісгосп подарував «Совенятку» подорож у перлину українського
полісся – «Соколиний хутір».
09/2017 р.
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Конкурс
Тисячі робіт на районних етапах та сотні –
у фіналі, чотирнадцять з яких стали
призерами. Обласний етап Всеукраїнського
конкурсу «Людина та ліс», у рамках акції
«Майбутнє лісу у твоїх руках»,
відбувається на Сумщині в дванадцяте і
завжди збирає численну кількість учасників.
Свої почуття до лісу діти передають
у творах та відображають у малюнках.
14 червня відбулось урочисте підведення
підсумків цьогорічного конкурсу

«З

кожним роком рівень проведення конкурсу і число
його учасників тільки зростає.
Обласному етапу передували
районні. Ними опікуються всі
наші лісогосподарські підприємства на місцях. Кращі роботи районних конкурсів сьогодні представлені у фіналі. Особливо приємно, що географія
переможців торкається всіх куточків області: Ромни, Конотоп, Тростянець, Лебедин, Ямпіль, Глухів…Це говорить про
те, що у нас скрізь небайдужа,
закохана у рідний край і природу учнівська молодь, а це значить, що майбутнє нашого лісу у надійних руках», - зазначив під час фінальних урочистостей заступник начальника Сумського ОУЛМГ Олександр Товстуха. Захід відбувся на базі Сумського обласного центру позашкільної освіти і роботи з талановитою молоддю. Він пройшов за участі
заступника директора департаменту освіти і науки Сумської
ОДА Олени Попової, керівництва Центру, представників лісогосподарських підприємств
управління з міст і районів,
чиї учасники вибороли призові місця, вчителів та батьків переможців.
У своєму вітальному слові
Олена Попова відзначила важливість мети проведення конкурсу, а також подякувала йо-
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На Сумщині визначили
переможців конкурсу
«ЛЮДИНА ТА ЛІС»

го учасникам, організаторам,
батькам, вчителям і керівникам
гуртків, які підготували переможців.
Поряд з вітаннями керівників, свої творчі подарунки
юним любителям природи надсилали і колективи Обласного центру позашкільної освіти, що додало заходу особливої святковості. Не оминула
своєю увагою учасників свята

і сама Матінка-природа, окропивши присутніх рясним літнім дощем.
переможЧотирнадцять
ців: по сім у кожній номінації,
з яких по чотири заохочувальних премії та по три призові
місця, отримали свої заслужені нагороди.
Серед учнів молодших класів у конкурсі на кращий малюнок визнані кращими робо-
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ти Артема Лихацького з м. Суми «Ми любимо ліс» - ІІІ місце, на ІІ місці робота «Людина та ліс» сумчанки Вікторії
Чернякової, перше місце у ямпільчанки Поліни Тетюри – робота «Бережіть ліс».
Серед старшокласників у
конкурсі на кращий твір ІІІ місце здобув твір «Людина та ліс»
учениці Попівського НВК Конотопського району Анастасії
Вохміної, на ІІ місці твір «Людина та ліс» Андрія Цімбота з
м. Ромни (Роменська ЗОШ І-ІІІ
ступенів № 11), І місце у Юлії
Тюєвої з твором «Легені планети – киснева маска людства»
- учениці Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 9.
І учасники конкурсу, і організатори залишилися задоволеними виконаною справою. Ті
ж, хто цього року не виборов
перемогу, або, з якихось причин, не брав участі у конкурсі
– матимуть змогу приєднатися
до нього у наступному році.

09/2017 р.

Конкурс

Переможці
конкурсу
І місце,
ЛІС»,
Ь
ІТ
Ж
«БЕРЕ юра Поліна,
Тет
10 років,
м. Ямпіль

ТА ЛІС»,
IІ місце, «ЛЮДИНАрія, 11 років,
то
Вік
Чернякова
м. Суми

ІІІ місце, «М
И ЛЮБ
Лихацький АртИМО ЛІС»,
ем, 10 років,
м. Суми

из,
Заохочувальний прС»,
ЛІ
ТА
НА
«ЛЮДИ
ів,
Охріменко Ірина, 10 рок
м. Ромни
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Заохочувал
«ЛІС – ОЧИСНИК ьний приз,
ПОВІ
ВІД ЗАБРУДНЕННТРЯ
Я»,
Конторщикова Лілія,
9 рок
Недригайлівський рай ів,
он
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«ЛІСІВНИК СУМЩИНИ» - інформаційний бюлетень Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства.
Виданий одноразово з нагоди професійного свята – Дня працівника лісу (17 вересня 2017 року).
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.

