ВІТАННЯ

ДОРОГІ КОЛЕГИ –
ветерани
Щиро і сердечно вітаємо вас із нашим професійним святом – Днем працівників лісу та
70-ю річницею утворення Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства!
Ці дати на цьогорічному календарі особливі і знакові. Адже саме на початку золотої осені Україна традиційно вшановує зодчих лісів, а нинішнього 2019-го року відзначаємо ювілей нашого управління. Обидві –
підстава для того, щоб оглянути і підсумувати зроблене, оцінити сьогодення, намітити плани.
Літопис нашого управління – то окрема вагома сторінка в історії не тільки Сумщини, а й України. Адже впродовж багатьох років сумські лісівники задають тон
і подають добрий приклад високоефективної роботи, основаної на
сучасних методах господарювання, вмілому застосуванні економічних, матеріальних, моральних, організаційних та інших важелів.
Та жоден з них ніколи б не запрацював без конкретного працівника. І саме лісівники були, є і завжди будуть головним багатством
колективу, бо тільки ваша віддана і щира праця здатна забезпечувати належні спільні результати.
Лісівник – це значно більше, ніж просто робота чи професія. В
ній переплелися і тісно поєдналися земне і небесне, буденне і святкове, економічно вмотивоване і духовно розлоге. Тільки люди, які мають щире чутливе серце і сонце у душі, можуть так трепетно ста-
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лісівники Сумщини,
лісової галузі !
витися до дерева і пташки, звіра і травини, до всього, що становить основу окремого особливого
світу – світу лісів.
З особливою приємністю констатуємо,
що у наших спільних сьогоднішніх успіхах
– конкретний і вагомий внесок кожного із
вас, хто представляє наш лісівничий колектив.
Ми не тільки успішно господарюємо задля сьогоднішнього підвищення добробуту земляків, а й примножуємо лісові багатства, оберігаємо флору і фауну, аби
наступні покоління мали щастя милуватися смарагдовим дивом лісів. Наша спільна економічна і соціальна відповідальність перед громадою Сумщини і
народом України – надійна запорука завтрашнього дня слобожанського краю і країни.
Зичимо усім вам і вашим сім’ям міцного фізичного, духовного і душевного здоров’я, невичерпного оптимізму, щастя в роботі і родинах,
тепла, затишку, комфорту.
Нехай Божа Долоня буде завжди над вашими долями і долями ваших
рідних, близьких, друзів!
Щиро і з повагою
начальник Сумського обласного управління
лісового та мисливського господарства 			

Віктор ЧИГРИНЕЦЬ

голова Сумської обласної організації
профспілки працівників лісового господарства			

Михайло ШПАКОВИЧ
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СІМ ДЕСЯТИЛІТЬ ІСТОРІI
Літопис Сумського обласного управління лісового та мисливського
господарства розпочався у 1949 році.
Зокрема, 4 травня Рада Міністрів УРСР прийняла постанову № 1076 «Про організацію додаткових обласних
управлінь», 7 травня Міністерство лісового господарства
СРСР видало наказ № 323 «Про організацію додаткових
обласних управлінь на території УРСР», а 6 липня Міністерство лісового господарства УРСР – наказ № 192 «Про
організацію додаткових обласних управлінь».
На основі цієї постанови і наказів по Харківському обласному управлінню лісового господарства видано наказ
№ 257 від 16 серпня 1949 року про виділення із його складу Сумського обласного управління лісового господарства
і лісозаготівель станом на 1 липня 1949 року.
До складу управління ввійшло дванадцять лісгоспів: Глухівський, Конотопський, Краснопільський, Кролевецький,
Лебединський, Охтирський, Роменський, Середино-Будський, Сумський, Тростянецький, Шосткинський і Ямпільський, у постійне користування яким було надано 276.1
тис. га земель лісового фонду.
Першим керівником Сумського обласного управління
лісового господарства і лісозаготівель було призначено
Чернікова Степана Івановича, який працював на цій посаді
до 1958 року. На жаль, його фото не збереглося в доступних архівах.
Післявоєнні роки були дуже складними. Відбудова народного господарства вимагала значних матеріальних і фінансових ресурсів. Акцент в організації діяльності лісгоспів
робився на організацію лісозаготівель і забезпечення народного господарства деревиною. У першу чергу поставку
рудничного стояка на шахти Донбасу, а також створення
полезахисних лісових смуг.
У 1950 році до складу управління було включено Лебединську лісозахисну станцію, три державні лісові розсадники (Сумський, Роменський і Конотопський), бересклетове господарство в складі Глухівського лісгоспу і дванадцять
цехів утилізації, на базі яких були організовані цехи з переробки низькосортної деревини і випуску товарів широкого
вжитку з деревини та інших продуктів лісу.
З 1953 по 1958 рік Сумське обласне управління лісового господарства і лісозаготівель підпорядковувалось
Сумському обласному управлінню сільського господарства
Міністерства сільського господарства УРСР.
З грудня 1959 року управління було виведене з підпорядкування обласного управління сільського господарства
і працювало як самостійна організаційна структура з підпорядкуванням Головному управлінню лісового господарства
і лісозаготівель при Раді Міністрів УРСР.
На початку 1960 року Сумське обласне управління лі-
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сового господарства і лісозаготівель очолив Коржанівський
Юрій Сергійович, який працював на цій посаді до кінця
1968 року.
У цей час підприємства управління провели велику роботу зі створення лісів на еродованих землях, тих, які не
придатні для ведення сільського господарства, побудовано і благоустроєно центральні садиби Глухівського, Конотопського, Кролевецького, Лебединського, Охтирського,
Роменського лісгоспзагів та центральний офіс обласного
управління лісового господарства і лісозаготівель. Організовано ведення мисливського господарства як окремого
виду діяльності у структурі лісового господарства.
З січня 1969 року на посаду начальника управління призначено Парасенка Миколу Андрійовича, який до цього
очолював Шосткинським лісгоспзаг. На цій посаді він працював до травня 1985 року.
У ті роки проведена велика робота з освоєння лісосічного фонду, побудовані нові нижні склади з потужною
розвантажувально-навантажувальною технікою, нового
розвитку набула лісохімія, побічні користування лісом,
започатковано сувенірне виробництво. За вагомий особистий внесок у розвиток лісового господарства і лісопромислового виробництва, високу професійну майстерність
Указом Президії Верховної Ради УРСР від 18.01.1983 року
Парасенку М.А. присвоєно звання «Заслужений лісівник
УРСР».
З червня 1985 по березень 2000 року посаду начальника управління обіймав Саєнко Володимир Данилович,
який до цього очолював Краснопільський лісгоспзаг.
Забезпечуючи невиснажливе ведення лісового господарства, у цей період велика увага надавалася капітальному будівництву, спорудженню об’єктів соціальної інфраструктури, значно розширене побічне користування,
побудовані цехи переробки деревини в Краснопільському,
Шосткинському, Роменському, Сумському лісгоспзагах.
Значно активізувалася спортивно-оздоровча робота.
Футбольний клуб «Явір» на базі Краснопільського лісгоспзагу пройшов шлях від аматорства до команди майстрів
першої ліги.
Указом Президента України від 16.09.1997 року
№ 1017/97 Саєнку В.Д. присвоєно звання «Заслужений
працівник сільського господарства України».
З квітня 2000 по квітень 2001 року керівником Сумського державного лісогосподарського об’єднання «Сумиліс»
працював колишній директор Свеського лісгоспзагу Махіборода Валентин Костянтинович.
У ті роки тривало подальше нарощування потужностей з
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Коржанівський Ю. С.
1960 - 1968 рр.

Парасенко М. А.
1969 - 1985 рр.

переробки деревини. У лютому 2004 року, коли Махіборода В. К. знову очолював державне підприємство «Свеське
лісове господарство», Указом Президента України № 230
від 26.02.2004 року йому присвоєно звання «Заслужений
лісівник України».
З 22 травня 2001 року і
понині керівником державного управління лісового та
мисливського господарства
/ така нова назва управління /працює Чигринець
Віктор Петрович – кандидат
сільськогосподарських наук, Заслужений працівник
сільського господарства
України /Указ Президента
України від 14.09.1994 р.
№ 526/1994/, кавалер
Чигринець В. П.
орденів «За Заслуги» III та II
2001 - по т. ч.
ступенів.
На всіх напрямках лісогосподарського виробництва
відбулися і тривають масштабні позитивні зміни: у кожному лісгоспі створені базові лісові розсадники, побудовані
теплиці з крапельним і туманним поливом, налагоджено
відеонагляд за лісовими масивами, прокладено сотні кілометрів лісових доріг із твердим покриттям, на лісозаготівлях використовуються автопоїзди з самонавантаженням
деревини, запущено три потужні лінії первинної переробки
деревини, організовано сушку пиломатеріалів, опалення
виробничих і адміністративних приміщень за рахунок використання в котельнях відходів лісопиляння, облаштовано
193 гектари вольєрів для розведення мисливських тварин,
проведена велика робота зі створення належних виробничих і санітарно-гігієнічних умов праці, забезпечено високу
економічну ефективність виробництва, що дає можливість
результативно розв’язувати соціальні питання трудових
колективів, розраховуватись з державою за податками і
зборами.
Все це стверджує, що держава в особі лісівників має
ефективного власника.
Історія становлення і розвитку Сумського обласного

Саєнко В. Д.
1985 - 2000 рр.

Махіборода В. К.
2000 - 2001 рр.

управління лісового та мисливського господарства тісно
пов’язана з історією управління лісовим господарством
України.
У період 1947-1953 рр. вищим органом управління лісовим господарством в Українській РСР було Міністерство
лісового господарства УРСР. З 1949 по 1953 роки міністерство очолював Солдатов Анатолій Гаврилович. З 1954 по
1959 лісова галузь підпорядковувалась Головному управлінню лісового господарства і полезахисного лісорозведення Міністерства сільського господарства УРСР. Галузь в цей
період продовжував очолювати Солдатов А.Г.
З 1960 до 1966 року лісове господарство підпорядковувалось Головному управлінню лісового господарства і лісозаготівель при Раді Міністрів УРСР, яке очолював Лук’янов
Борис Миколайович до 1979 року. Тоді відбулась чергова
реорганізація управління лісовим господарством України,
оскільки в 1966 році було створено Міністерство лісового
господарства, яке функціонувало до 1997 року.
З 1980 по 1987 рік Міністерство лісового господарства
очолював Байтала Василь Дем’янович.
У 1987 році галузь очолив і керував нею до 2002 року
Самоплавський Валерій Іванович.
У липні 1997 року вчергове змінилася назва вищого
органу управління лісовим господарством – Державний
комітет лісового господарства України. З травня 2007 року
і понині вищий орган управління лісовим господарством Державне агентство лісових ресурсів України.
Галузь очолювали:
Колісниченко Микола Васильович
Червоний Віктор Олександрович
Сівець Віктор Миколайович
Тимошенко Микола Михайлович
Шершун Микола Харитонович
Черняков Валерій Вікторович
Ковальчук Олександр Петрович
Юшкевич Христина Василівна
Бондар Володимир Налькович
Часта зміна керівників негативно впливала на роботу
галузі в цілому. Почались безпідставні звинувачення лісівників у неправильному веденні лісового господарства,
«масовому» вирубуванні лісів, корупції тощо.
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ІНТЕРВ’Ю З КЕРІВНИКОМ

Головне – не зупинятися, а невпинно і неухильно розвиватися,
шукати нові шляхи і варіанти вирішення тих чи тих проблем.
Віктор Чигринець

«МІЖ МАЛЕНЬКОЮ НАСІНИНОЮ І ДОРОСЛИМ
ДЕРЕВОМ – ВЕЛИЧЕЗНИЙ ПРОМІЖОК ЧАСУ,
В ЯКОМУ СКОНЦЕНТРОВАНА РОБОТА ЛІСІВНИКІВ»

ВІКТОР ЧИГРИНЕЦЬ,
начальник Сумського обласного
управління лісового та мисливського
господарства

«Мені завжди таланило
на чудових колег
і наставників»
– Вікторе Петровичу, давайте
подумки повернемося до тих
років, коли ви ще тільки обирали свою дорогу в житті. Чи
думалося тоді, що ліс стане вашою долею і яким був шлях до
здійснення мрії?
– Так, правильно підмічено: доріг
у житті – безліч, а обрати треба свою,
єдину. Відразу скажу, що особисто
я не помилився і щасливий, що доля
склалася саме так, а не якось інакше.
Хоча, звісно, могла...
Зверніть увагу на назву мого рідного
села Підліснівка, що на Чернігівщині –
вона пов’язана і асоціюється з лісом.
Дійсно, ще в дитинстві любив не тільки

дивитися на дерева, а й слухати їх. Часто пішки проходив кілька кілометрів,
зупинявся на узліссі, де все зачаровувало. Особливо дощової пори. Пташки затихають, верховіття шумить, а на
душі тепло, затишно, спокійно.
Отож і пролягала дорога до вищої лісової освіти, але… Як і багатьом
молодим хлопцям, захотілося стати
військовим. І не тільки мені, а й моїм
найближчим друзям. Подали документи… А потім я забрав – переважило бажання стати студентом Української сільськогосподарської академії.
Знову-таки: нас вступало троє земляків – спрацювала юнацька солідарність. І що ж ви думаєте – всі стали студентами, хоча конкурс перевищував 4
абітурієнти на одне місце.
Студентська пора – особлива. За ті
роки стільки побачив і стільки об’їздив, що впору дякувати долі за це. Побував у багатьох куточках України, на
Далекому Сході і Алтаї, пройшов Карпати, Крим, Кавказ, сплавляв плоти на
річці Іртиш. І навіть був робітником
Казахського лісовпорядкувального
підприємства в місті Алма-Ата.
Там набув особливо цінного досвіду, бо разом із колегами описували
місцеві ліси, аналізували їхній склад,
словом, освоювали лісову науку.
А ще в молодості захоплювався
вільною боротьбою – чудовий вид
спорту, який дав міцний гарт організму, характеру.
– Та все ж згодом повернулися
на свою маленьку батьківщину
і там розпочали свою офіційну
трудову біографію?
– Кажучи жартома, земля кругла,
тож і приїхав на рідну Чернігівщину. І,
вважайте, рівно два десятиліття віддав роботі в поліському краю.
Мені завжди таланило на чудових
колег і наставників, добрих і світлих
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душею людей, які приходили на
допомогу, консультували, підтримували. Таким чином на Чернігівщині
пройшов добротну школу життєвої
порядності, взаємовиручки, що особливо потрібно для лісівників. Адже
ними можуть бути лише самовіддані,
вірні справі люди, для яких немає перепон чи бар’єрів.
– У 2001-му році ви очолили
державне лісогосподарське
об’єднання «Сумиліс», що згодом стало обласним управлінням лісового та мисливського
господарства. Якою була тоді
ситуація і в чому, на вашу думку,
«родзинка» і особливість Сумщини як лісового краю?
– Ситуація була близькою до критичної, і не тільки в об’єднанні. Галопувала інфляція, панував бартер,
і на цій основі доводилося докорінно
перебудовувати роботу. Але спільними зусиллями таки вдалося змінити
акценти, зосередитися на головному,
вийти на тверду дорогу.
На Сумщині, яка стала для мене
другою батьківщиною, особливо
вдало і навіть вишукано поєднуються
живописні ландшафти, багата мисливська фауна, унікальна флора.
Лісистість становить 17,9 відсотка,
що майже на 2 відсотки перевищує
середньоукраїнський показник. Переважають сосна і дуб, на які припадає майже чотири п’ятих частини всіх
насаджень. Хоча багато беріз, ясенів,
вільх, осик, лип, інших дерев.
До того ж сумські ліси особливо
продуктивні: майже 90 відсотків насаджень мають І та ІІ класи бонітету,
а їхній середній вік – 68 років. Запаси
деревини – близько 113 мільйонів
кубометрів.
Щороку відновлюємо більш як тисячу гектарів насаджень, їхній приріст
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за цей часовий проміжок сягає 1,2
мільйона кубометрів.
Цим займаються колективи 12
лісогосподарських підприємств та 1
мисливське господарство. Загалом
під нашою орудою близько 286 тисяч
гектарів державного лісового фонду
від Північного Українського Полісся до
Лівобережного лісостепу.

«Підприємства галузі –
бюджетоутворюючі,
що має велике соціальне
значення»
– Наскільки вагомий внесок
підприємств у формування бюджетів різних рівнів?
– Їхнє значення важко переоцінити, адже протягом кожного року до
бюджетів різних рівнів, Пенсійного,
державних цільових фондів тощо
надходять сотні мільйонів гривень.
Тобто підприємства галузі – бюджетоутворюючі, що має велике соціальне значення. Кошти стають в особливій нагоді насамперед для розбудови
інфраструктури населених пунктів:
освітніх, медичних, культурно-мистецьких та інших закладів. Тож економіка області тримається і на наших
плечах.
– Справедливо кажуть, що ліс
починається із насінини. Де і як
починає проростати сумське
насіння?
– Так, між маленькою насіниною
і дорослим деревом – величезний
проміжок часу, в якому сконцентрована робота лісівників. Насіння висіваємо в розсадники, які є в кожному
підприємстві. До слова, всього їх 71,
загальною площею майже 90 гектарів.
Маємо також до півгектара теплиць –
вони оснащені системою крапельного
зрошення, тож сіянці вирощуються

в контрольованому середовищі. Тобто там зароджується і народжується
новий ліс.
Недавня новинка – Роменський
лісгосп збудував сучасну теплицю
з туманним зрошенням та відкрив
презентаційний павільйон для реалізації садивного матеріалу.
Окрім стандартного, вирощуємо
декоративні види саджанців, що користується попитом у населення. Тут
лідирують Краснопільський, Тростянецький та Роменський лісгоспи, які
щороку вирощують понад 100 тисяч
більш як 40 різновидів екзотів.

«Для нас важливо
не тільки заробляти,
а й заощаджувати»
– Справедливо вважається, що
економічна складова – основа
основ роботи…
– Так, для нас важливо не тільки
заробляти, а й заощаджувати.
Якщо проаналізувати практиковані нами шляхи і варіанти, то вийде
справжній фоліант, вартий окремого
економічного дослідження.
Наприклад, селище Свеса Ямпільського району – одне з віддалених
від обласного центру. Однак географічне розташування жодним чином
не впливає на роботу тамтешніх лісівників. Швидше навпаки: тут прагнуть
не тільки йти в ногу з часом, а й випереджати його.
Так, недавно стало до ладу сучасне
підприємство з виготовлення паливних пелет, яке гарантує колективу надійні енергетичні перспективи.
Щороку в лісгоспі накопичувалося
близько 19-ти тисяч кубометрів лісосічних відходів та відходів деревообробки, частина з яких використовувалася для технологічних і побутових
потреб.

А чому б не використовувати решту для виробництва паливних пелет,
попит на які сьогодні необмежений?
Такої кількості відходів цілком вистачить для виготовлення протягом року
щонайменше 1800 тонн гранул, які
успішно замінять такий дорогий природний газ.
Інвестувавши у виробництво понад
3 мільйони гривень, підрахували, що
вкладені кошти окупляться через три
роки і надалі приноситимуть додаткові прибутки.
Тепер протягом години лісівники
можуть виготовляти 1,2 тонни гранул, які, «замикаючи» безвідходне
виробництво, позитивно впливають
на екологію місцевості.
Втім, місцеві лісівники піонери не
тільки в заощадженні газу. Тут одними
з перших почали будувати мости, що
стало якісно новим господарським
кроком.
Перший 26-метровий красень став
до ладу через річку Шеєнка, який зняв
із порядку денного одну зі складних
проблем у 2015 році.
Аби дістатися нижнього складу
лісгоспу з найвіддаленішого Чуйківського лісництва, необхідно було
долати 65 кілометрів. Проклавши
пряму дорогу, відстань скорочується
в 4 рази, тобто до 15-ти кілометрів.
А це означає, що 90-тонним мостом тепер курсують потужні лісовози,
які на 100 кілометрів використовують
50 літрів пального і рейси яких у 4 рази економічно ефективніші.
Два інших мости протяжністю 21
і 19 метрів спростили ситуацію не
тільки лісівникам, а й місцевим селянам, які дістаються від одного села до
іншого значно швидше і без зайвих
клопотів.
Показовий штрих: мости лісівники
зводили власними зусиллями, що
дозволило здешевити роботу щонайменше в 12–15 разів. На сьогодні в їх
активі вже сім мостів різної протяжності: від 8 до 27 метрів.
Ось така проста арифметика вважай на рівному місці.
Ще один міст споруджено зусиллями працівників Краснопільського
лісгоспу.
Чи, наприклад, запровадження
і використання альтернативних видів
палива.
Де була потреба – встановили нові
екологічні котли, в інших підрозділах
реконструювали наявні. Всього функ7
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ціонують 36 котелень, завдяки яким
вдається заощаджувати мільйони
кубометрів природного газу.
А перший котел Квм 0,82 «Крігер»
установили у 2005 році в Лебединському лісгоспі. Відтоді на підприємствах галузі всі виробничі, побутові та
адміністративні приміщення опалюємо за допомогою котлів, що працюють
на відходах лісопиляння.
Їх накопичуємо у сховищах загальним об’ємом 500 тонн. Окрім того,
що в приміщеннях тепло, щомісяця
заощаджуємо понад мільйон гривень.
– А наскільки розвинуте сушильне господарство?
– Це важливий економічний резерв. Проілюструю на прикладі встановлення сушильних камер польського виробництва у Середино-Будському та Шосткинському лісгоспах.
Завдяки експлуатації сушильного
обладнання обсяги товарної продукції переробки деревини в Шосткинському лісгоспі збільшився у 2,3,
а Середино-Будському – півтора раза.
Якщо раніше обрізні пиломатеріали експортувалися у традиційному
вигляді, то тепер – у висушеному, що
приносить додаткові прибутки.
Загалом на підприємствах управління нараховується 17 сушильних
камер.
– Які ще економічні важелі
використовуєте у щоденній роботі?
– На лісозаготівлях у Конотопському, Кролевецькому, Лебединському,
Охтирському, Свеському, Тростянецькому та Шосткинському лісгоспах
деревину транспортують великотоннажними автомобілями, оснащеними
гідроманіпуляторами, зокрема є 24
сучасних автопоїзди МАЗ та КрАЗ. Ни-

ми транспортуємо понад 40 відсотків
заготовленої деревини. Поряд із цим,
розроблена і реалізується програма
заміни бензинових двигунів на всіх
лісовозах марки ЗІЛ-131 на дизельне
та газове пальне.
Зараз у лісгоспах переоснащено 57
одиниць техніки на газове пальне та
25 – дизельне.
Переобладнання двигунів ЗІЛ-131
з бензину на газ забезпечує річну економію більш як 280 тонн бензину.
– Вісім років тому управління
взялося будувати лісові дороги, що нині дає гарний економічний і соціальний ефект. Які
результати нового виду діяльності лісівників?
– За цей час прокладено близько
300 кілометрів доріг із твердим покриттям. Вони покращують доступ до
лісів на випадок пожеж, скорочують
відстань під час транспортування продукції, що значно подовжує термін
експлуатації техніки.
А ще – поліпшується соціальна
інфраструктура територій: такі дороги
сполучають віддалені населені пункти.
Вартість прокладання кілометра дороги з твердим покриттям з урахуванням будівництва земляного полотна та
гідравлічних споруд сягає 100 тисяч
гривень, однак економічний ефект вищий у рази. Адже він, тобто кілометр,
протягом року дозволяє заощаджувати майже таку суму, а потім кошти
йдуть до копилки заощадження.

«Використовуючи, примножувати зелене багатство»
– Відомо, що лісове господарство Сумщини має значний ресурсний потенціал. Будь ласка,
деталізуйте його.
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– Важливо не тільки використовувати, а й примножувати зелене багатство. За останні 5 років площа стиглих
і перестійних насаджень збільшилась
майже в півтора рази, відповідно зріс
їх запас. Щороку середній приріст
деревини на лісовому гектарі становить понад 4 кубометри, тобто за рік
стволова маса приростає більш як на
мільйон кубометрів.
При цьому заготовляємо понад 700
тисяч кубометрів лісу, використовуючи річний приріст далеко не повністю,
а лише на 65 відсотків. Для порівняння: у Європі цей показник становить
80 відсотків.
– А яка ситуація з переробкою?
– П’яту частину загального обсягу
переробляємо на власних підприємствах.
При цьому застосовуємо сучасні
технології та новітнє обладнання,
що дозволяє випускати продукцію
європейських та світових стандартів.
Наприклад, паркетні індустріальні ламелі, вироблені нашим флагманом –
Кролевецьким лісомисливським господарством, – сьогодні відомі в багатьох куточках Європи та світу.
Нині розширення виробничих переробних потужностей у пріоритеті
діяльності. Для цього насамперед
інвестуємо кошти в модернізацію виробництва.
Як приклади за останні роки: відкриття нижнього складу на базі сучасного перенавантажувача на гумовому
ходу «CATERPILLER» та модернізація
обладнання Грузчанського цеху переробки деревини Кролевецького
лісомисливського господарства, встановлення пилорами «Wood – Mizer»
у Ромнах та Краснопіллі, сушильних
камер у Шосткинському, Середино-Будському лісгоспах та Кролевецькому лісомисливському господарстві,
відкриття нової лінії в цеху переробки
Шосткинського лісгоспу.
Варто деталізувати саме поняття
нижнього складу, звідки продукція
відвантажується споживачам. Раніше
підприємства орендували майданчики, а нині кожне має власний нижній
склад. Останній ввели в дію у 2012му році у Кролевецькому ЛМГ, про
який щойно згадав. Він збудований
нестандартно – на базі перевантажувача на колісному ходу, що замінив
традиційний консольно-козловий
кран. Це перший склад на Сумщині,
оснащений такою технікою: він забез-
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печує навантаження до 10 вагонів за
зміну і в той же час – надійний у роботі за будь-яких умов.
За три роки плануємо окупити
кошти, вкладені в лінію з випуску
пиломатеріалів у Грузчанському цеху
переробки Кролевецького лісомисливського господарства. Вона має
11 частин, які автоматизують подачу
деревини та видалення відходів, завдяки чому суттєво зростає продуктивність.
– Сумщина – один із шести
регіонів України, де зберегли
популяцію зубрів…
– І нині їх нараховується 52 – головним чином у Конотопському
і Кролевецькому районах. Лісівники
всіляко турбуються про цих красенів – велетів: насамперед організовують годівлю. Для цього заготовляємо
сіно, солому, інші корми, які завжди є
в годівницях.

«Ліс пильнуємо
цілодобово»
– Велике значення має запобігання лісовим пожежам і незаконним вирубкам…
– Для цього використовуємо вежі
спостереження: кожен лісгосп має
лісопожежну станцію, яка укомплектована необхідним інвентарем. На
базі підприємств діють 23 телевізійні системи, які дозволяють постійно
контролювати ситуацію на предмет
пожежної безпеки.
Загалом ліс пильнуємо цілодобово,
і насамперед від браконьєрів. Створено мобільні загони, одержуємо
оперативну інформацію про можливі
спроби нечесних на руку громадян
поживитися за рахунок деревини чи

звірини. Словом, міцно тримаємо руку на пульсі цих питань.
– Колись Сумщина славилася
шкільними лісництвами. Чи
збереглися вони?
– Нині на базі підприємств діють
19 шкільних лісництв, роботою яких
охоплено близько тисячі школярів. Це
наша майбутня зміна, наша надія.
Юні лісівники створюють і доглядають за лісовими насадженнями,
працюють у розсадниках, збирають
лісове насіння, виготовляють і розвішують шпаківні, доглядають за
мурашниками. А що вже казати про
численні природоохоронні акції, конкурси – представники Сумщини завжди серед найактивніших учасників.
– Ліси – це і духовна спадщина…
– Неодмінно. Поблизу села Великий Бобрик Краснопільського району,
у тамтешньому лісі маємо унікальний
об’єкт – джерело води – ландшафтний заказник місцевого значення
урочище «Образ». Відомості про

нього сягають другої половини XVIII
століття.
Більш як десять років тому лісівники подарували йому друге життя,
а недавно спорудили каплицю, повністю відновивши історію «Образу».
Холодна вода очищає душу, змиває
втому. Після відвідин криниці люди повертаються до своїх буденних
справ, дякуючи добрим душам і рукам, що відродили й підтримують цю
високу духовну красу.
А ще в нас є Туранівська криниця
у Свеських лісах, Дубовицька – у Кролевецьких, низка інших неповторних місць, подарованих природою.
До кожного дерева, куща, криниці,
травини у нас господарське і шанобливе ставлення, бо це багатство не
тільки наших предків і нинішнього
покоління, а й дітей, онуків, правнуків.
– Недавно з’явився музей лісу..
– Так, потреба у його створенні –
очевидна. Адже це можливість поринути у зелений світ, не виїжджаючи за
межі міста, хоча, звісно, краще відпочивати у затінку дерев. Але в музеї відвідувачі мають змогу багато дізнатися
про ліси, відчути, наскільки це велике
і незбагненне диво – як духовно-піднесене, так і економічне.
– Якими бачите плани на найближчі роки?
– Головне – не зупинятися, а невпинно і неухильно розвиватися, шукати нові шляхи і варіанти вирішення
тих чи тих проблем.
Завжди повторюю: що частіше
щось змінюємо, звісно, на краще, то
це на користь не тільки лісівникам, а і
всій громаді.
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ВІДКРИТТЯ

Сумські лісівники розширюють
мережу просвітницьких
осередків лісівничого
спрямування. Музей лісу
обласного значення почав
діяти у Тростянецькому лісгоспі.
Його відкрили у п’ятницю,
16 серпня, приурочивши цю
подію ювілейній даті – 70 річниці
від дня утворення управління.

У Тростянецькому лісгоспі
відкрили музей лісу

С

вяткові урочистості
пройшли за участі голови Товариства лісівників України Юрія Марчука, представників обласної,
Тростянецької районної та
міської влади.

«Дуже хотілося б, щоб
це покоління дітей, які сьогодні стоять перед нами, –
прийшло на ниву лісового

господарства, підтримало
ті традиції,які склались, і
ті династії лісівничі, які у
нас були, і вірю, що вони
будуть, щоб ліси Сумщини
завжди були гарними, зеленими, і продуктивними»,

– зазначив у своєму вітальному слові Юрій Марчук.
«Мені дуже приємно говорити про велику заслугу
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лісівників усіх поколінь в
питаннях ведення лісового господарства. Адже за
матеріалами лісовпорядкування, яке було проведене у минулому році,
середній запас на 1 гектарі
лісових насаджень нараховує 300 кубометрів, а це
– 4 показник у Європі. Всі
дванадцять наших підприємств високоорганізовані,

технічно оснащені, мають
досить високий кадровий
потенціал. За 70 років
25 працівників лісового
господарства області були
удостоєні звання Заслуженого лісівника. Я вважаю,
що це досить висока оцінка нашій роботі», – звернувся до учасників заходу начальник Сумського
обласного управління

ВИЗНАННЯ
лісового та мисливського
господарства Віктор Чигринець.
Першу екскурсію у музеї
провели для учасників свята вихованці учнівського
лісництва «Нескучанське»,
закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів
№ 2. Не лишились школярі
і без святкового подарунка. Тростянецькі лісівники
подарували їм навчальний
клас під відкритим небом.
Перший урок у ньому був
особливим, бо пройшов
він спільно з присутніми
на святі досвідченими лісоводами.

У ході урочистостей
відбулось закладання дендропарку. Гості свята разом
з лісівниками та школярами висадили сім дерев, що
символізували сім десятиліть історії управління.
Продовжилось свято подорожжю новоствореною
екологічною стежиною,
довжиною у 4,3 км.
Пролягає стежина урочищем «Нескучне» і охоплює 10 зупинок, серед
яких плантація горіха чорного, дуб віком до 500
років, Якубів Яр, Грот Німф
та інші природні цікавинки
тростянецького краю.

ТРОСТЯНЕЦЬКІ ЛІСІВНИКИ –
призери Всеукраїнського
конкурсу на краще лісництво
2019 року

У Всеукраїнському конкурсі на краще
лісництво Литовське лісництво
Тростянецького лісгоспу посіло ІІІ місце.
Чим же відрізняється від інших у структурі
Сумського обласного управління лісового та
мисливського господарства саме Литовське?
Перше, чим пишаються тростянецькі лісівники – це
база відпочинку «Лісовичок». Збудована вона у Литовському лісництві у 2013 році. Це дивовижне своєю
красою місце на березі річки Ворскла. Замість смітників, які раніше лишалися після відпочивальників, тепер
тут виріс цілий рекреаційний комплекс: готель з усіма
зручностями, будиночки для відпочинку, упорядковані
пляжі, спортивні майданчики тощо.

А ще у Литовському лісництві починається життя тростянецького лісу.
Саме там минулоріч встановили сучасний лісонасіннєвий комплекс. Це холодильна камера, устаткування
для термічної обробки жолудів та устаткування для
переробки шишок. Потужність комплексу дозволяє
забезпечувати якісним насінням всі лісогосподарські
підприємства області.
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ЗАХИСТ ЛІСУ

У Охтирському лісгоспі
побували турецькі колеги

У середу, 10 липня,
Охтирський лісгосп зустрічав
колег з Турецької
Республіки.
«Візит турецьких фахівців на Україну проходить у рамках виконання
угоди про співробітництво у галузі
лісового господарства між Урядами
наших країн», – охарактеризував мету зустрічі начальник відділу охорони
лісів від пожеж та інших шкідливих
явищ Держлісагентства Ігор Будзінський.

Нагадаємо, минулоріч у рамках цієї
ж угоди Генеральний директорат лісового господарства Туреччини надав
державному спеціалізованому лісозахисному підприємстві у «Харківлісозахист» сучасне лабораторне обладнання, за допомогою якого були вирощені
та випущені у природу мурахожуки,
як елемент інтегрованого захисту лісу
проти короїдів.
Сумщина стала піонером у випробуванні цієї біологічної зброї, і перша
партія комах-хижаків у липні минулого
року була оселена на площі 80 га саме у
лісових масивах Охтирського лісгоспу.

То ж тепер турецькі колеги повинні
були дати оцінку досвіду випуску ентомографів у лісові насадження. Разом
з представниками Держлісагентства
делегацію супроводжували представники ДСЛП «Харківлісозахист» та
УкрНДІЛГА.
На Сумщині фахівців Турецької
республіки зустрів перший заступник
начальника Сумського ОУЛМГ Віталій
Ігнатченко. Він познайомив гостей
з географічними та кліматичними
особливостями області, структурою
управління, специфікою й умовами
роботи підприємств та головними економічними показниками у реалізації
державної політки ведення лісового
господарства.
Особливої цікавості викликали
у гостей питання лісовідновлення,
проведення комплексу санітарнооздоровчих заходів, використання лісових ресурсів та фінансування підприємств.
Практична складова зустрічі відбувалась у лісових масивах Хухрянського
ат Охтирського лісництв, на ділянках
лісу, заселених мурахожуком.
З лісопатологічною ситуацією на

Боротися з шкідниками лісу
лісівникам допомагатимуть…

У Сумському обласному управлінні
лісового та мисливського господарства пройшли навчання, організовані відділом лісового господарства
Сумського ОУЛМГ по впровадженню
системи лісопатологічного моніторингу осередків шкідників та хвороб.
Це пілотний проект, який проходи-

тиме апробацію у лісогосподарських
підприємствах області з метою подальшого його впровадження по всій
Україні.
«Система моніторингу - це програмне забезпечення, розроблене
науковцями УкрНДЛІГА на виконання
наказу Держлісагентства України №
287 від 11 травня цього року «Про санітарний стан лісів та виконання заходів з його поліпшення». Вона дає змогу
виявляти шкідників лісу на початковій
стадії їх розвитку та оперативно реагувати і своєчасно проводити необхідний комплекс лісозахисних заходів»,
- прокоментував мету впровадження
системи моніторингу начальник відділу лісового господарства Сумського
ОУЛМГ Анатолій Омельченко.
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У навчаннях взяли участь головні
лісничі підприємств управління та інженери охорони та захисту лісу. Представили розроблену програму фахівці
державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Харківлісозахист» та науково-дослідного інституту
лісового господарства і агромеліорації
імені Г. М. Висоцького.
Розробці системи моніторингу передувала тривала підготовча робота.
«Спершу фахівцями інституту
була розроблена електронна карта
державного лісового фонду області.
На карті позначені виділи, показані
квартальні просіки тощо. Потім був
створений банк даних осередків і
шкідників лісу. Програма діє на базі
звичайного смартфона. Нею кори-

ДОГЛЯД ЗА ЛІСОМ
підприємстві ознайомив учасників
зустрічі головний лісничий Олександр
Бугай. Він повідомив, що моніторинг
експериментальних ділянок проводиться за допомогою встановлених
феромонних пасток. Вилучений вміст
пасток систематично аналізується
лісозахисним підприємством, на підставі чого лісгосп отримує відповідні
рекомендації.
Результатами роботи лабораторії по
вирощенню ентомографів та, безпосередньо, лісгоспу турецькі колеги були
задоволені. Вони пересвідчились, що
на ділянках, де відбулось заселення
мурахожука відсоток хворих дерев
менший в рази, у порівнянні з іншим
уродженими верхівковим короїдом
ділянками лісу.
ДЛЯ ІНФОРМАЦІЇ: У 2018 році
випуск ентомографа (мурахожука)
було проведено у чотирьох підприємствах Сумського обласного управління лісового та мисливського
господарства (Охтирському, Конотопському, Кролевецькому та Сумському) на загальній площі 210 га.
Кожен гектар обробленої таким
чином площі коштував лісгоспам
по 1 тис. грн. Для проведення
моніторингу верхівкового короїда
було встановлено 123 феромонні
пастки.

сумським
смартфони
стуватимуться майстри лісу, лісничі,
інженери з охорони та захисту лісу і
головні лісничі лісгоспів. Дуже проста
і зрозуміла у користуванні. Фахівець,
при виявленні шкідника чи хвороби
лісу оперативно передає за допомогою смартфона електронні дані. Ці
дані бачать відповідальні спеціалісти обласного управління, Держлісагентства та лісопатологи. Як результат
– оперативне реагування і зворотній
зв’язок, який має забезпечити своєчасне проведення необхідних лісозахисних заходів та контроль за ними»,
- деталізував Анатолій Омельченко.
За його словами система моніторингу почне працювати у підприємствах області вже найближчим
часом.

У Сумському лісгоспі догляд
за молодим лісом проводять
сучасними мульчерами

Після завершення лісокультурної
кампанії починається черговий етап
у відновленні лісів – догляди за висадженими сіянцями. Процес вирощування лісу довготривалий та кропіткий. Навіть незначне запізнення з
термінами проведення робіт може
привести до загибелі лісових культур.
Лісоводи знають, що найбільшої
уваги потребують ділянки у віці до
шести років. Таких культур у Сумському лісгоспі нараховується 575 га. З
них переважна більшість - 518 га мають головну породу дуб звичайний.
«У цьому році вже проведено
1168 га доглядів, в тому числі 751
га механізованого та 417 га ручного.
Щороку частка механізованих доглядів по відношенню до ручних зростає.
З’являється більш досконала техніка:
кущорізи, культиватори, мульчери.
Постійно в підрозділах лісгоспу задіяно на лісокультурних роботах 27
кущорізів, 9 мульчерів, 8 культиваторів», - коментує стан справ інженер
лісових культур ДП «Сумське лісове
господарство» Наталія Яременко.
Кожен рік у лісгоспі проводиться
часткове оновлення технічних засобів. Але, незважаючи на інтенсивне
впровадження техніки, повністю
відмовитись від ручної праці все ж
не вдається. Найвідповідальнішу
роботу, а саме прополку в рядах 1-3
річних сіянців сумські лісівники проводять лише вручну. Саме дбайливі
руки жінок-ліcокультурниць обполюють кожен сіянець. Прополки, як
правило, припиняють у вересні, а
механізовані роботи тривають ще
й у жовтні. За цей період на кожній
ділянці проводиться від одного до

трьох доглядів. Цьогоріч заплановано зробити в переводі на однократний 2000 га.
Слід зауважити, що догляди за
лісовими культурами справа ще й
дороговартісна, адже сучасна техніка коштує недешево. Значні витрати
йдуть і на оплату праці. За минулий
рік на догляди за лісовими культурами підприємство витратило 3 млн.
593тис. грн.
«У нас не буває забутих зрубів:
кожна ділянка перебуває на обліку,
все документується, процес заліснення контролюють спеціалісти», – наголошує інженер лісових культур. – «В
кожній справі головне - це результат.
Результатом же роботи лісівників є
молоді бори та діброви, які залишаться нащадкам».

13
ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ  02/2019 р.

СУМСЬКОГО ОБЛАСНОГО УПРАВЛІННЯ ЛІСОВОГО ТА МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

КОЛЕГІЇ

У Конотопському лісгоспі відкрили
лісівничо-просвітницький центр
У Конотопському
лісгоспі працюватиме
лісівничопросвітницький центр.
Його облаштували у
центральній садибі
підприємства та
відкрили під час
виїзної колегії
Сумського ОУЛМГ,
яка відбулась на базі
лісгоспу у вівторок,
28 травня.
У офіційному відкритті
центру взяли участь начальник Сумського ОУЛМГ
Віктор Чигринець, його
заступники та директори
лісгоспів області, а також
керівники Конотопського
району.

«Мета створення центру є
досить актуальною, бо зорієнтована на виховання майбутньої лісівничої зміни», –
сказав у ході урочистостей
директор Конотопського
лісгоспу Віталій Баранов.

«До уваги відвідувачів
– деякі матеріали з історії
Конотопського лісгоспу, зібрана основана інформація
про динаміку ведення на
підприємстві господарювання за всіма напрямками
діяльності, представлені
деякі зразки знарядь лісівничої праці, зрізи основних
лісо утворюючих деревних
порід, чучела деяких видів
мисливських тварин тощо», – деталізував директор лісгоспу.
За його словами, з відкриттям центру підприємство планує розширити
ведення просвітницької
діяльності.
«Планується організація
різновікових екскурсій, уроків природи, практичних
занять шкільного лісництва
тощо», – продовжив Віталій
Баранов.
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Першими відвідувачами центру стали учасники
виїзної колегії. А змістовну
і цікаву екскурсію провели
для них вихованці діючого при лісгоспі учнівського
лісництва.

виробництва. Інформувати
громадськість всіма доступними нам засобами і
методами про свою діяльність – це наш обов’язок.
Ми повинні виховувати у
людей повагу до лісівничої

«Це додатковий напрямок роботи підприємства,
але на сьогодні, по важливості, він стоїть поряд з
рештою напрямків у комплексі лісогосподарського

праці, і починати це робити
необхідно з підростаючого
покоління», – наголосив у
завершенні відкриття центру начальник управління
Віктор Чигринець.

КОЛЕГІЇ

Навчання
з гасіння лісових пожеж
пройшли на високому рівні
У практичній складовій виїзної колегії Сумського
обласного управління лісового та мисливського
господарства, що відбулась на базі Конотопського
підприємства, конотопські лісівники продемонстрували
тактику взаємодії держлісгоспів з підрозділами
ДСНС у питаннях гасіння лісових пожеж.

Практичні навчання відбулись на
території Новомутинського лісництва
лісгоспу за участю всіх відповідальних
структурних підрозділів лісництва,
лісгоспу та підрозділу Державної
служби з надзвичайних ситуацій.
«Для проведення навчань на території Новомутинського лісництва було
створено 2 штучних насадження сосни звичайної. Початок пожежі виявив
черговий через систему відеонагляду.
Він повідомив про це начальнику лісопожежної станції, а той, у свою чергу,
спрацював відповідно до своїх повноважень», - коментує тактичний задум

директор Конотопського лісгоспу Віталій Баранов.
Лісгосп має потужну протипожежну
базу та найбільш досконалу систему
відеонагляду за лісовими масивами.
Сигнал на монітори, встановлені у лісопожежній станції центральної садиби, надходить зразу з п’яти пожежних
веж.
Учасники колегії мали змогу спостерігати все це у системі оn-line. Вони
перебували біля моніторів у момент
виявлення пожежі та після повідомлення чергового оперативно виїхали
на місце події.
До прибуття на місце події головного лісничого лісгоспу цією операцію
керував лісничий. Спершу пожежу
намагалися вгамувати силами лісництва тому до її гасіння була задіяна вся
наявна у лісництві пожежна техніка та
інвентар. Щоб не допустити розповсюдження низової пожежі по лісовому
покриву, оборювання осередку вогню
проводив трактор з плугом.
«До гасіння пожежі задіяли трактор
МТЗ-82 з пожежною цистерною ємкістю 1,5 т, обладнаною мотопомпою,

та пожежний модуль, обладнаний
ємкістю для води на 300 л і мотопомпою. Але сил лісництва для боротьби
з лісовою пожежею виявилось замало, тому головний лісничий викликав
підрозділ лісгоспу. З лісгоспу прибув
автомобіль ЗІЛ-131 з цистерною на 5 т
води та мотопомпою. У цей час головному лісничому надійшла інформація
про виявлення з камер відеоспостереження іншого осередку лісової пожежі. Оскільки сили лісгоспу вже буди
задіяні на гасінні першого осередку,

було прийняте рішення залучити на
допомогу сили ДСНС», – продовжує
директор підприємства.
Навчання пройшли на високому
організаційному рівні, всі підрозділи,
задіяні на ліквідацію загоряння, працювали оперативно і злагоджено.
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КОЛЕГІЇ

Виїзне засідання колегії відбулось
на базі Середино-Будського
лісгоспу
Підсумкове у ІІ кварталі засідання
колегії Сумського обласного
управління лісового та мисливського
господарства було виїзним.
Проходило воно у крайній північній
точці регіону – Середино-Будському
лісгоспі.
«У Сумському обласному управлінні лісового та
мисливського господарства
2019 рік оголошений Роком
лісових культур. Тому тематика цьогорічних виїзних
колегій – вивчення досвіду
підприємств у веденні лісового господарства, моніторинг якості та санітарного
стану лісових насаджень тощо», - наголосив на початку

практичної складової засідання начальник Сумського
ОУЛМГ Віктор Чигринець.
Учасники колегії побували в Очкинському,
Зноб-Новгородському та
Голубівському лісництвах,
де ознайомились з матеріально-технічною базою
центральних садиб та оглянули ряд ділянок молодого
лісу, створеного за останні
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10 років.
«Загальна площа лісгоспу
становить 17,6 тисяч гектарів. Шпилькові займають
майже 74 % площі. Всі ділянки лісу заліснені. Лише у
цьому році було відновлено
лісу на площі близько 90
га та закладено майже 4 га
плантацій новорічних ялин.
У системі проводиться догляд за лісовим культурами.
За півріччя було доглянуто
345 га. На ведення лісового
господарства лісгосп витратив 8,5 млн. грн.», - зазначив у ході огляду директор
Середино-Будського лісгоспу Олександр Плужников.
До слова, у минулому
році Середино-Будський
лісгосп отримав сертифікат
FSC.

«Лісгосп дістав позитивну
оцінку Лісової опікунської
ради (Forest Stewardship
Council) відповідно до
вимог сертифікаційних
стандартів лісоуправління
та отримав сертифікат, що
відповідає вимогам FSC
з системи ведення лісового господарства (Forest
Management certification,
FM) та ланцюга постачання (Chain of Custody (COC)
certification)», - повідомив
директор лісгоспу.
До слова у структурі Сумського ОУЛМГ сертифікат
FSC мають два підприємства: Середино-Будське та
Кролевецьке. Нині завершується процес сертифікації у
Сумському лісгоспі та триває
– у Тростянецькому.

КОЛЕГІЇ

Маршрут поїздки проходив збудованими лісгоспом
лісовими дорогами і учасники колегії відзначили,
що їх якість у рази краща за
якість шляхів загальнообласного значення.
«Лісгосп почав будувати
дороги у 2010 році. На даний час лісова дорожня карта нараховує 22 км шляхів з
твердим покриттям. Найбільше – 16 кілометрів –
прокладено у Голубівському
лісництві», - прокоментував
директор лісгоспу.
Учасники колегії побували на нижньому складі «Зернове» та оглянули
об’єкти центральної садиби
підприємства: цех переробки деревини, сушильне
господарство, котельню та
оздоровчий комплекс. До

У ході п ленарного
засідання, аналізуючи
економічні показники,
Олександр Плужников зазначив, що на території Середино-Будського району
лісгосп є головним наповнювачем місцевого бюджету, його податки складають понад 70 % всього

у порівнянні з попереднім
роком, суттєво знизились.
У підсумку начальник
управління відзначив високий рівень лісгоспу у веден-

речі, це єдина у системі
лісового господарства області споруда фізкультурно-оздоровчого характеру.
Комплекс знаходиться на
території центральної садиби і збудований для потреб
працівників. Він оснащений
сучасними тренажерами,
тенісним столом тощо.

ні лісового господарства,
про що свідчила якість оглянутих ділянок молодого
лісу, та відмінну культуру
виробництва.

бюджету району. Лише за
І півріччя цього року сплатили 12,6 млн. грн. Поряд
з цим, ринок лісопродукції
переживає відчутний спад,
а враховуючи логістику
підприємства: віддаленість від обласного центру
і, фактично, бездоріжжя,
то економічні показники,
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ПРОФСПІЛКА

У І півріччі профспілки спрямували
майже мільйон гривень на оздоровлення
працівників та їх дітей, – Михайло Шпакович
У середу, 24 липня, у Сумському обласному управлінні лісового та мисливського господарства відбулось
розширене засідання президії профспілки. Профспілкові лідери лісогосподарських підприємств області
збиралися, щоб проаналізувати хід виконання колективних договорів у І півріччі цього року та розглянути
питання стану охорони праці на підприємствах.

З аналізом виконання колективних
договорів виступив голова обласного
комітету профспілки Михайло Шпакович.
«Виробничо – фінансова діяльність
підприємств управління здійснювалась
в умовах повної відсутності ринку лісопродукції шпилькових порід, низької
цінової політики на всю лісопродукцію
та виробів з деревини, що негативно
позначилось на фінансових можливостях лісгоспів. Та, незважаючи на
це, підприємства управління виконали
виробничу програму за всіма напрямками діяльності», - констатував голова
обкому профспілки.
Він зазначив, що всього колективними договорами було охоплено

3829 працівників
і пенсіонерів. На
забезпечення належних умов праці
підприємства спрямували 4,3 млн.
грн., що на 1,0 млн. грн. більше ніж
передбачалось. Середньомісячна
заробітна плата працюючого склала
12,4 тис. грн., що на рівні минулого
року. У Тростянецькому, Сумському,
Краснопільському та Охтирському
лісгоспах рівень середньомісячної
заробітної плати вищий за загальнообласний. Профспілки підприємств
приділяють значну увагу організації
на підприємствах культурно-масової
роботи, активно ведуть літню оздоровчу кампанію.
«На культурно-масові заходи
профкоми підприємств спрямували
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1,7 млн грн, майже мільйон гривень
витрачено на оздоровлення працівників та їх дітей, на ці кошти оздоровились
80 працівників підприємств та 51 дитина», - зазначив Михайло Шпакович.

Також він повідомив, що останнім
часом набула широкого розповсюдження практика допомоги на лікування лісівників з інших областей. На
ці цілі та на лікування працівників підприємств області профспілки загалом
витратили 140 тис. грн.
У підсумку доповіді він зазначив,
що пріоритетом у напрямках використання підприємствами зароблених
коштів мають бути соціальні потреби
членів трудових колективів та їх сімей.

НОВИНКИ

У Велико-Бобрицькому
лісництві можна
«поспілкуватись» з бджолами
й ортопедичний ефект.
Повітря у апі-будиночку має дуже сильні антибактеріальні властивості і
кожен може відчути його
неповторність. Головне,
необхідно виконати декілька порад фахівців:
перед відвідуванням апі
- будиночка не наїдатись,
а мобільні пристрої необхідно вимкнути.

– Сусід, перехилившись
через паркан лісництва,
запитує знайомого лісника: — А що у вас вчора
за свято було? Всі так витанцьовували...
– Лісник: — Та яке там
свято, це пасічник наш,
хай йому грець, вулик перевернув...
Це для жарту. Але інколи «перебування у серці
бджолиного вулика» може бути і релаксом. Якщо
хтось знає, що таке апі-будиночок, то зразу зрозуміє, про що йдеться. Це
така собі бджолина амбулаторія, де можна «поспілкуватись» з носіями меду.

Один з таких збудували у
Велико-Бобрицькому лісництві Краснопільського
лісгоспу.
«Бджоли мають дивовижну енергетику. Їх
багатовікові «технології»
здавна з великою користю
використовують люди.
Мед, прополіс, віск, перга,
бджолина отрута, - перелік
величезний… Апі-будиночки – це один із своєрідних
засобів для профілактики
та лікування багатьох захворювань. Позитивний
вплив біополя бджіл на
біополе людини при емоційних навантаженнях,
легеневих і серцевих нега-

раздах було підмічено вже
давно. Вчені стверджують,
що, як допоміжний засіб,
лікування бджолами може використовуватись і
при онкозахворюваннях.
Тому для відновлення
після хвороби і просто
як профілактичний засіб
такий будиночок з неповторними мешканцями
обов’язково допоможе»,
- говорить лісничий Велико-Бобрицького лісництва
Ігор Козловський.
У Велико-Бобрицькій
бджолиній хатинці «живе»
вісім вуликів. Бджоли відділені від людей дерев’яними перегородками, але
враження, що знаходишся
у справжньому вулику, не
покидає. Від лежання на
рівній дерев’яній поверхні, яка закриває вулики
всередині, досягається ще

Говорять, що таке своєрідне знайомство із бджолами та спілкування з природою навіть сприяє більш
гармонійному розвитку
дітей.
Але до лікування бджолами слід ставитись досить
обережно. Така процедура
може нашкодити людям
з індивідуальною непереносимістю продуктів
бджільництва. Для решти
- мінімальний час перебування в бджолиній хатинці - одна година. За цей
час нормалізується тиск,
заспокоюється нервова
система, встигаєш насолодитись ароматами меду
і трав і сповна відчути тепло, яким щедро діляться
ці дивовижні створіння. То
ж, принаймні, гарний емоційний стан відвідувачам
гарантовано.
19
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ЗМАГАННЯ

ОБЛАСНІ ЗМАГАН
ПРОЙШЛИ У КРАСНО

Професія вальника лісу входить у
п’ятірку найбільш небезпечних у світі. Адже, як розповідають вальники,
небезпека може чатувати під будьяким деревом. Особливо небезпечно
ліквідовувати наслідки буреломів,
вітровалів чи інших природних явищ.
Але якщо до справи беруться справжні професіонали, які застосовують
набутті роками знання й дотримання
основних правил у роботі, то в їх руках
буденна в нашому побуті бензопила
враз перетворюється у високоточний
і майже чарівний інструмент.
Змагання вальників на Сумщині
вперше відбулось 22 роки тому, на
Краснопільщині ж, де і відбувся цьогорічний конкурс, це вже другий такий
захід.
І хоч у самій назві конкурсу вальників лісу ніби немає нічого дивовижного, насправді захід виявився справжнім святковим, видовищним дійством.
Цього разу кращі професіонали з валки лісу присвятили свою майстерність
ювілейній даті – 70 річниці утворення
Сумського обласного управління лі-

сового та мисливського господарства.
Учасників змагань вітали начальник
Сумського ОУЛМГ Віктор Чигринець,
керівник апарату Сумської обласної
державної адміністрації Дмитро Живицький та представники місцевої
влади.
Хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять свого колеги, вальника
лісу Нескучанського лісництва Тростянецького лісгоспу Миколи Давидова,
який загинув 1 липня 2015 року на
сході країни, боронячи незалежність
держави.
Після урочистого підняття Державного прапора переможцями минулорічних змагань, головний суддя
дав початок конкурсу і над урочищем
Дідовим загули бензопили, даруючи
омріяні бали щасливчикам.
Перед тим, як розповісти детальніше, в яких же видах змагалися кращі
представники своєї професії, повернемося до ще однієї круглої дати. Справа
в тому, що востаннє Краснопільський
лісгосп приймав дані змагання десять
років тому на території Верхньосиро-
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ватського лісництва. Аби нагади про
цю подію присутнім, організатори
виготовили спеціальний стенд із світлинами десятирічної давності. Той, хто
знайшов себе на фото, тепер залюбки
фотографувався «біля себе» молодого
і красивого. Не дивно, що у вільний
між конкурсами час багато хто нама-

гався знайти хвилинку, аби поринути
у спогади про ту подію. Серед таких
і Володимир Олексійович Корощенко, який багато років відповідав у
Краснопільському лісгоспі за безпеку
і охорону праці і який опікувався як
місцевою командою вальників, так і
організацією тих змагань.
«Звичайно ж пам’ятаю, яких хвилювань нашому колективу коштувала
організація і проведення тих змагань,
- посміхається Володимир Олексійович. – Але все пройшло на належному рівні. Судячи з того, що сьогодні
спостерігаю, краснопільські лісівники
відмінно справились із завданням.

НЯ ВАЛЬНИКІВ ЛІСУ
ПІЛЬСЬКОМУ ЛІСГОСПІ
Життя не стоїть на місці і з кожним
роком організація і рівень конкурсу
зростає, на допомогу суддям приходять високі технології. Наприклад у
виді із заміни цепка бензопили судді
не використовують ручний
секундомір, відтепер учасник сам тисне на кнопку
електронного секундоміра, адже у цьому виді все
вирішують долі секунд, а
заміна цепка в середньому
займає 20 секунд. Вважаю,
це правильно, що змагання
проходять за міжнародними правилами, адже
переможці всеукраїнських

змагань далі будуть брати участь вже
у міжнародних, отже мають бути готовими до нововведень».
Отож, якщо вже почали мову про
заміну цепка бензопили, то в цьому
виді конкурсантам пропонувалось
розібрати і зібрати пильний апарат
пилки. Якщо заміна цепка проведена
неякісно, учасник ризикує не виконати дві наступні вправи: розкряжування
колоди точним і комбінованим різом.
У розкряжуванні колоди комбінованим різом учасники відрізали від
двох колод диски від 3-х до 8 см. При
цьому половину діаметра дерева вони
повинні були різати знизу догори, а
іншу частину – навпаки – зверху. І ці
два різи повинні з’єднатися.
У точному розкряжуванні колоди учасники мали під прямим кутом
відрізати по диску від двох колод, не
пошкодивши настил, на якому лежить
колода. Товщина диска від 3-х до 8-ми
сантиметрів.
У конкурсі обрізки сучків всі учас-

ники виконували обрізку 30 сучків
на 6-метровій колоді. Це завдання на
швидкість. Але необхідно було це зробити дуже акуратно, щоб не пошкодити стовбур дерева.

І, звичайно ж, найважчий і найнебезпечніший,
але й найбільш видовищний етап – валка дерева.
Кожен учасник впродовж
трьох хвилин, дотримуючись правил техніки безпеки мав повалити дерево.
Та так його повалити, щоб
своїм стовбуром воно забило у землю кілочок, що
знахордисвя на 15-метровій відстані від стовбура. Максимальна кількість балів на цьому етапі найбільша – 660. Та найбільший ризик і
найбільше балів втратити.
Приємно, що вальники з Краснопільського лісгоспу з цим етапом впорались по максимуму, що дозволило
в загальнокомандному заліку посісти
друге місце з зареєстрованих 18 команд, з чим ми їх і вітаємо.
Отже, переможці в основній групі:
Андрій Ходирєв, ДП «Середино-Будське ЛГ» - І місце, ІІ місце - Олександр

ЗМАГАННЯ
Нечипоренко, Краснопільський
лісгосп, ІІІ місце - Василь Клок, Кролевецьке лісомисливське господарство.
У змаганнях юніорів І місце здобув Євген Красніков з Тростянецького
лісгоспу, ІІ місце - Ярослав Овсянніков
з Сумського лісгоспу, ІІІ місце у Краснопільського юніора Єгора Пацюка.
«Результатом задоволений, за що
вдячний хлопцям, які доклали чимало зусиль на щоденних тренуваннях.
Особливо приємно, що поряд із досвідченими вальниками підростає і юна
зміна. Наприклад Єгор Пацюк сьогодні
вперше брав участь у таких складних
змаганнях, але здобув призове місце,
– не приховує радості директор Краснопільського лісгоспу Віктор Мороз.
– А ще хочу подякувати всьому колективу підприємства, якому довелось
добряче потрудитись, щоб обласний
конкурс пройшов на високому рівні».

З гарним настроєм залишав Краснопілля і начальник Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства Віктор Чигринець.
«Я задоволений рівнем організації
змагань, працівники лісгоспу провели справді титанічну роботу. Думаю,
усі присутні, учасники, вболівальники
отримали багато позитивних емоцій,
а це і є головним завданням, заради
чого ми проводимо подібні заходи»,
- зазначив Віктор Петрович.
О. МОЦНИЙ

21
ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ  02/2019 р.

СУМСЬКОГО ОБЛАСНОГО УПРАВЛІННЯ ЛІСОВОГО ТА МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ШКІЛЬНІ ЛІСНИЦТВА

У Велико-Бобрицькому
лісництві Краснопільського
лісгоспу відкрилася
«Лісова школа».
«Величезну роль у вихованні молодого покоління завжди відігравали
шкільні лісництва. Ще у 1966 році,
розуміючи важливість лісових знань, в
області виникає масовий рух шкільних
лісництв. У 1969 році подібне лісництво було створено у Великому Бобри-

Заняття вихованців
Велико-Бобрицького лісництва
проходитимуть на галявині
заняття юних лісівників, а й давати всім відвідувачам ази лісівничих
знань.
Нагадаємо, що саме у лісових масивах Великого-Бобрика знаходиться
цілюще джерело «Образ». Щоденно,
особливо літньої пори, туди приїздить
численна кількість екскурсійних груп.
Перша ж зупинка більшості екскурсій
– дендропарк лісництва, де саме і знаходиться «Лісова школа».
…В обрамленні неповторної краси
дендропарку роташувались аншлаги, на них - доступна інформація,
викладена у цікавій формі, «трибуну
лектора» оточують лави для слухачів,
створюючи таке собі коло дружби. Однойменне назві Велико-Бобрицького
учнівського лісництва – «Дружба».
ку. У цьому році відзначаємо 50-річчя.
Школярі – це перші наші помічники.
Вони завжди надають посильну допомогу, охоче переймають знання та роблять сотні корисних справ. Вирішили
зробити їм такий подарунок», - говорить лісничий Велико-Бобрицького
лісництва Краснопільського лісгоспу
Ігор Козловський.
Окрім вихованців місцевої школи
лісництво майже щоденно приймає
юних відвідувачів і з інших навчальних
закладів. Тому, за словами лісничого,
малося на меті створити такий лісовий
клас під відкритим небом, де можна
було б не лише проводити навчальні
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Відвідувачі мають можливість не
лише насолодитись красою навколишнього світу: помилуватись рослинами, подихати лісовим повітрям та
послухати, сидячи на лавці, пташиний
спів, а й потрудитись фізично, взявши
участь у багатьох роботах, які постійно
проводяться розсаднику. Лісівники говорять, що це завжди приваблює, як
дорослих, так і дітлахів.
Побувавши тут одного разу,
обов’язково захочеться приїхати ще.
Перевірено точно! Хто хоч раз потрапив до «лісової школи», зрозуміє, що
це наука на все життя. Бо ліс – це і є
життя…

ШКІЛЬНІ ЛІСНИЦТВА

У Роменському лісгоспі
відкрили «Лісову школу»

Лісова школа, Школа у
природі, Лісовий клас під
відкритим небом, – так називають роменські лісівники
влаштований у центральній
садибі підприємства шкільний клас під відкритим небом.

«Кожного року на початку
літа на екскурсію до дендропарку центральної садиби
лісгоспу приходять учні
міських шкіл та районних
навчальних закладів. Цьогоріч ми вирішили внести у
цю просвітницьку діяльність

додаткову родзинку та облаштувати у дендропарку
шкільний клас просто неба.
Клас оснащений яскравими
інформаційними матеріалами, дерев’яними партами та стільцями. Тут можна
перепочити від спеки і за

імпровізованим шкільним
інвентарем поділитись враженнями від побаченого та
почутого під час екскурсії»,
– говорить директор Роменського лісгоспу Олег Салов.
Днями відбулось відкриття лісового класу та його презентація. На цю цікаву подію
до лісгоспу разом з учителями завітали учні початкових
класів загальноосвітніх шкіл
№1 та №2 міста Ромни.
У ході відкриття був проведений перший урок, під
час якого лісівники розповіли дітям про породи дерев,
їх значення у природі та в
повсякденному побуті; про
лісових мешканців, а також
про особливості ведення лісового господарства.
Роменьский шкільний
клас діятиме впродовж
всього літнього періоду. То
ж, кому цікаво – долучайтесь!

Вихованка Роменського «Совенятка» здобула визнання у Всеукраїнському конкурсі
Вихованка Роменського
учнівського лісництва
«Совенятко» Катерина
Юрченко стала володаркою
ІІІ місця у Всеукраїнському
конкурсі-захисті науководослідницьких робіт учнів —
членів Малої академії наук
України за 2019 рік.

«Катя є вихованкою учнівського
лісництва «Совенятко» та є слухачкою
Роменської Малої Академії Наук. Саме
навчання в МАН сприяло науковому
обґрунтуванню проблеми, зазначеної у науково-дослідницькій роботі, а
робота в учнівському лісництві - практичному впровадженню досліду. Катерина захищала свою роботу на
відділенні «Екології та аграрних наук»
в секції «ЛІСОЗНАВСТВО», - говорить
«Це третій, фінальний етап Всеу- Вікторія Зеленська.
ВІТАЄМО Катерину з визнанням конкурсантки! Пишаємось ВАМИ, ТАК
країнського конкурсу. Він проходив
та
ДЯКУЄМО
педагогам за підготовку ТРИМАТИ!
2-6 травня в м. Києві. Наші вихованці
постійні його учасники», - коментує
керівник учнівського лісництва, директор Роменської ЗОШ № 11 Вікторія
Зеленська.
На конкурс Катерина презентувала
свою роботу з теми «Вирощування сіянців лісових культур із закритою кореневою системою як один із засобів
збереження, відновлення та сприяння
сталому управлінню лісами». Працювала вона над роботою протягом
трьох років під керівництвом вчителя
біології, керівниці секції Малої Академії Наук (МАН) Оксани Литвин.
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КОНКУРС

Відзначили переможців конкурсу
«ЛІСІВНИКИ ПЛЕКАЮТЬ ЛІС»
15 травня 2019 року
в Сумському обласному центрі
позашкільної освіти та роботи
з талановитою молоддю
відбулося нагородження
переможців і призерів конкурсів
дитячого малюнка та твору
з теми «Лісівники плекають
ліс», що проводилися у межах
громадської акції Державного
агентства лісових ресурсів
України «Майбутнє
лісу у твоїх руках».
Ці заходи є правонаступниками
конкурсів дитячого малюнка та твору
з теми «Людина та ліс», які проводилися на теренах області упродовж 13
років поспіль.
Цього року його учасниками стали
близько п’яти тисяч учнів з 350 закладів освіти. На обласний етап конкурсів
було представлено 159 робіт.
Згідно з рішенням журі зазначених
конкурсів, переможцями визначено:
у конкурсі на кращий малюнок «Лісівники плекають ліс»:

І місце – Курилова Дар’я, вихованка комунального закладу Сумської
обласної ради – обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю;
ІІ місце – Лагута Дар’я, вихованка
Глухівського міського центру позашкільної освіти Глухівської міської ради;
ІІІ місце – Савела Юлія, учениця
Клишківського навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Шосткинської районної
ради;

у конкурсі на кращий твір «Лісівники плекають ліс»:
І місце – Бирченко Вікторія, учениця Підліснівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Степанівської селищної ради Сумського району;
ІІ місце – Завгородня Анна, учениця Краснопільської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Краснопільської
селищної ради;
ІІІ місце – Юрченко Марина, учениця Кролевецької спеціалізованої
школи І-ІІІ ступенів № 1 Кролевецької
міської ради.

Твір переможця конкурсу

МАЙБУТНЄ ЛІСУ У НАШИХ РУКАХ
Я щаслива, що народилася в Україні. Коли поглянути довкола, то нас
оточують мальовничі видноколи,
безмежні пшеничні поля, повноводні
ріки, могутні величаві ліси.
Коли була маленькою, то уявляла
себе пташкою, яка здійметься і полетить оглянути всі світи. І ось подорослішала. Навчаюсь у 8 класі. Прокинувшись одного разу, я зрозуміла,
що ніде немає такої краси, як у нас. А
остаточно переконалася в цьому, коди батьки взяли мене до лісу.
Хіба не чарівна казка… Стоїм і вдивляємся в небо. А звідти тобі посміхаються сторічні дуби, вітаючи своїми
кронами. Біля них красуються ялинки
та сосни. Коли підходити до них, во-

ни ніжно тягнуть віти, щоб пригорнути до себе. Крокую далі!.. Вслухаюся у
тишу лісу, споглядаю красу весняного
лісового вбрання.
А це що?.. Сивий чоловік розкладає посеред лісу сіно. Але навіщо?
Прошу батьків, щоб підійти разом з
ними до нього і розпитати у нього навіщо це він робить.
Тато посміхнувся… Я лише потім
зрозуміла, чому.
Ми тихо підходили до чоловіка,
вітаємося і запитуєм.
Він посміхнувся, зупинив роботу.
Запропонував присісти. Дістав чай,
печиво. Пригостив нас. Від нього линула така енергетика, що це лагідне
тепло наповнювало все довкола. Хо-
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тілося пригорнутися до його широкого плеча. Це був лісник. Він розповів
нам, що працює у лісництві, доглядає
за цим лісом, як господар. Іван Фомич, так звали лісника, повідав нам
різні дивовижні історії, з яких я зрозуміла, що в лісі працюють люди, які
докладають багато зусиль, щоб скрізь
було гарно та добре. Дуже швидко
сплинув час.
Ми повернулися додому. А в мене
з думки не йшло: «Що я можу зробити, щоб було краще?». Для мене Іван
Фомич став взірцем тепла, доброти та
порядності.
З того часу я захопилася читанням
літератури про природу та охорону
навколишнього середовища. І зрозу-

КОНКУРС

ПЕРЕМОЖЦІ конкурсу малюнків

САВЕЛА Юлія

ЛАГУТА Дар’я

КУРИЛОВА Дар’я

СИНЯНСЬКА Альона

КОТЬКАЛО Олександра

ГУЗЕНКО Каріна

ДАНІК Любов

міла, чому тато тоді посміхався, бо він
знав, що робив у лісі лісник.
Та і я зрозуміла, що без допомоги
дбайливих рук лісника, звірятам було
б у лісі голодно та холодно.
Саме люди цієї професії дбають
про порядок у лісі, розчищають ділянки від чагарників, дбають про молоді
насадження. Завдяки їхній праці з’являються десятки гектарів насаджень
молоденьких дубів, ялин, сосон. Ці
люди дбають і про спокій своїх володінь. Саме завдяки їхній відвазі в
наших лісах з’являється менше браконьєрів. Це свідчить про те, що лісники ретельно дбають про порядок
у своїх лісових чарівних володіннях.
І не лише, коли заборонено полювати на тварин, а і протягом року, вони
стежать за хворими тваринками, відправляють їх до спеціальних лікарень
або лікують вдома.
У садибі лісника я бачила старого
вовка, двох зайченят, лиса та білку.

ШАПОВАЛ Анастасія

Всі вони почуваються тут добре завдяки сердечності та дбайливості Івана
Фомича, а могли б загинути у лісі. Зайченят покинула мама, лисиця потрапила у пастку, старий вовк став сліпим
і не зміг би самостійно прокормити
себе. Білочка стала жертвою двох молодиків, які перебили їй лапку.
Саме завдяки людяності та благородству наших лісівників до життя
повертаються тисячі лісових мешканців. Ці люди слідкують, щоб не було
пожеж, бо часто ми не замислюємося
і підпалюємо траву. А там знаходяться гніздечка птахів, норки з малечею
різних звірів, комахи та інші мешканці
лісу. Вони просто безпорадно можуть
загинути.
Коли в лісі починається зима і не
всі тваринки залягають в сплячку, саме лісівники постачають їм корм. І
звірам, і пташкам, щоб ті не загинули
холодною та голодною смертю.
А ще працівники лісу доглядають

за деревами. І хворі дерева вирубують, щоб ті не зашкодили своїм зеленим побратимам. Також обробляють
ділянки, знищують шкідників, які псують дерева. Без такого догляду старі
ліси б вимерли, а це призвело до природної катастрофи. Бо саме завдяки
лісам ми отримуємо кисень, яким дихаємо. Чим більше я поглиблюю знання, то з впевненістю можу сказати, що
коли закінчу школу, піду навчатися
до вузу і буду працювати лісівником.
Допомагатиму, дбатиму про своїх «зелених», «пернатих», «чотирилапих»
друзів.
Я вважаю, що саме від нас залежить краса наших лісів, чарівність полів, прозорість наших рік, добробут
птахів і звірів!
БИРЧЕНКО ВІКТОРІЯ,
учениця 8 класу Підліснівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Степанівської селищної ради
Сумського району
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«ЛІСІВНИК СУМЩИНИ» - інформаційний бюлетень Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства.
Виданий одноразово з нагоди професійного свята – Дня працівника лісу (15 вересня 2019 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.

