Віктор ЧИГРИНЕЦЬ:

Впевнений, що у 2018 році ми гідно
продовжимо справу по збереженню
та раціональному використанню
лісового скарбу нашої держави

ВІТАННЯ

Привітання заступника
Голови Держлісагентства
Володимира Бондаря
з Новим роком та Різдвом Христовим

Шановні колеги!

Прийміть найщиріші вітання з
Новим роком та Різдвом Христовим!
Рік , що минає, був непростим, але
маємо тверде переконання, що у нас вистачить натхнення та сили
волі, щоб подолати всі труднощі.
Зараз вся велика лісівнича родина України має згуртуватися та
бути єдиним фронтом на шляху до позитивних змін, які можуть
відбутися лише за вашої активної участі.
Бажаю, щоб ці свята – вісники оновлення – принесли у ваші сім’ї
добро і любов, здійснили найзаповітніші мрії! Зичу вашим родинам
радісних дитячих усмішок , здоров’я, достатку і процвітання!
Вірю, що у новому році ви відчує турботу з боку колег, тепло
друзів та близьких. Нехай завжди з вами буде Господь, а дорогу у
майбуття осяє яскрава Різдвяна Зірка!
Маю надію, що ці світлі свята принесуть мир нашій Україні, а
2018 рік стане роком відновлення довіри та поваги до працівників
лісової галузі.
Щасливого Нового 2018 року та Різдва Христового!
З повагою
заступник Голови Державного
агентства лісових ресурсів України 					
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Володимир БОНДАР

ВІТАННЯ

Дорогі колеги – лісівники Сумщини,
ветерани лісової галузі!

Рік , що минув, був сповнений подіями і
випробуваннями. Та вони показали, що у складні
для галузі часи ви переконливо довели вірність
обраній справі й відданість обов’язку. Бо разом
з численним колективом лісівників України,
стали на захист інтересів лісової галузі.
Багатим цей рік був для нас і на досягнення.
Лісівничий колектив області зберігся. Виконана
виробнича програма по всіх напрямках
діяльності. В умовах мораторію на реалізацію
круглого лісу підприємства модернізували і
збільшили виробничі потужності з первинної
переробки деревини, що дало можливість завершити фінансовий рік
з прибутками. І за кожним маленьким чи великим досягненням стоїть
самовіддана лісівнича праця. Впевнений, що і у Новому році ми гідно
продовжимо справу по збереженню та раціональному використанню
лісового скарбу нашої держави.
Бажаю Вам міцного здоров’я, сімейного затишку та Божого
благословення у здійсненні професійних планів, мрій та задумів.
Нехай доля буде прихильною до Вас, даруючи Вам приємні враження,
цікаві зустрічі, любов і віру у власні сили, а 2018 рік стане плідним і
щедрим на добро! Нехай щастить Вам в усіх починаннях, благословенною
буде Ваша життєва дорога, прихильною доля, твердою віра і незламною
воля на добрі справи!
З Новим роком! Щастя Вам і Вашим близьким!
З повагою,
начальник Сумського обласного управління
лісового та мисливського господарства 				

Віктор ЧИГРИНЕЦЬ
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Основні досягнення

ДЕРЖЛІСАГЕНТСТВА:
підсумки за 2017 рік
Одним
з основних завдань
Державного
агентства лісових
ресурсів України
є лісовідновлення
та лісорозведення
з метою збільшення
лісистості нашої
держави.
Варто зазначити, що у 2017 році
лісогосподарські підприємства, підпорядковані Держлісагентству, повністю виконали завдання з лісовідновлення на місцях минулорічних
зрубів.
Станом на 20.12.2017 висівання і
садіння на землях лісогосподарського призначення виконано на площі 34,7 тис. гектарів, що становить
109,8% до річного завдання, в тому числі 1,7 тис га нових лісів або
95,2% до річного завдання.
Окрім того, до лісовідновлення
зараховано 18,5 тис. гектарів природного поновлення, встановленого під час технічного приймання, що
становить 100% до річного завдання.
Отже, можна констатувати, що загалом відновлення лісів відбулося на
площі 53,2 тис. га.
Ще одним важливим питанням
для Держлісагентства є боротьба з
незаконними рубками та незаконним обігом деревини.
Для запобігання незаконним рубкам було здійснено низку заходів.

Зокрема, на сайті Держлісагентства було оприлюднено та щомісяця оновлюється реєстр лісорубних
квитків. Кожен громадянин, якщо
він має сумніви щодо законності вирубки дерев на певній ділянці, може
звірити її з реєстром. А також звернутися до відповідного лісництва чи
лісгоспу за роз’ясненням. Окрім того, це сприяє відкритості лісової галузі.
Громадяни також можуть дізнатися про місця законних рубок на сайтах обласних управлінь лісового та
мисливського господарств.
З метою запобігання незаконному
обігу деревини Державне агентство
лісових ресурсів запровадило повноцінний облік деревини на підприємствах, підпорядкованих Держлісагентству.
Для контролю громадськості за
легальністю заготовленої деревини
на сайті державного підприємства
«Лісогосподарських інноваційно-аналітичний центр» Держлісагентства
надана можливість он-лайн перевірки легальності лісопродукції.
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Кожен громадянин, при сумнівах щодо походження лісопродукції, може перевірити її за номером
бирки або авто, яке перевозить деревину. А також за номером товарно-транспортної накладної, яку має
надати перевізник.
У 2018 році заплановано активізувати роботу щодо відкритості діяльності Держлісагентства та доступності у користуванні даними для громадян України.
Для посилення боротьби з незаконним обігом деревини було підписано Протокол про інформаційне співробітництво, в рамках якого державним підприємством «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр» надано доступ до системи електронного обліку деревини
працівникам Департаменту захисту
економіки Національної поліції України та презентовано модуль «Контроль» як дієвого засобу боротьби з
нелегальними рубкам та незаконним
перевезенням деревини. Саме для
більш оперативного доступу до бази даних та максимальної зручності

ПІДСУМКИ, ПЕРСПЕКТИВИ
використання в польових умовах і було створено мобільний додаток для працівників Нацполіції.
Вперше у цьому році було започатковано проведення аукціонів з продажу деревини в електронному форматі. Це дало поштовх у напрямку розвитку
та осучаснення процесу продажу деревини на аукціонах. Електронний формат робить цей процес прозорим, відкритим, зменшує різного виду корупційні ризики та можливі домовленості. Наразі фахівцями ДП «Лісогосподарських інноваційно-аналітичний
центр» розроблене власне програмне забезпечення
і вже проведені перші електронні торги на його базі.
Активно розвивається міжнародне співробітництво. У 2017 році в Держлісагентстві із залученням
представників обласних управлінь лісового та мисливського господарства проведені круглі столи з метою обміну досвідом з представниками Лісової Комісії Шотландії, Лісової служби Словенії, Міністерства
Федерального міністерства сільського, лісового, водного господарства та екології Австрійської Республіки, Федерального міністерства сільського господарства та продовольства Німеччини та проведено презентацію польської системи інвентаризації лісів та лісогосподарського планування. Проведено картування джерел можливого отримання міжнародної фінансової підтримки, а у червні 2017 проведений семінар із залученням зацікавлених сторін з метою остаточного узгодження напрямків залучення міжнародної технічної допомоги.
Підписано Меморандуми про взаєморозуміння та
співпрацю в галузі лісового господарства з Лісовою
Службою Словенії, з державним підприємством «Ліси Словацької Республіки» і Національним лісовим
центром Словацької Республіки.
Представники Держлісагентства у 2017 році взяли
участь у чотирьох міжнародних тренінгах з лісівничої
тематики та трьох навчальних поїздках з метою обміну досвідом.
У січні цього року за активної участі Держлісагентства прийнято Стратегічний план ООН щодо лісів на
2017-2030 рр. та чотирирічну програму робіт у цьому зв’язку. Також за співголовування представника
Держлісагентства відбувся процес перегляду правил
процедури процесу «Ліси Європи».
Запрацювала Науково-технічна рада Держлісагентства, у 2017 році проведено 4 засідання та розглянуто 34 наукові розробки, 32 з них схвалені та рекомендовані до впровадження, 2 – направлені на доопрацювання.
Активно працює Громадська Рада при Держлісагентстві – проведено 9 засідань. Досягнуто порозуміння членами Громадської ради і на цей час спільними зусиллями йде напрацювання нормативно-правових актів.

За підсумками 2017 року
кращим став
Середино-Будський лісгосп
Колегія Сумського обласного управління
лісового та мисливського господарства
визначила переможців трудового
суперництва серед лісогосподарських
підприємств області.

За підсумками 2017 року кращою визнана діяльність
Середино-Будського лісгоспу (директор Олександр
Плужников). Господарство відзначається відмінною
культурою виробництва, має високі показники з
продуктивності праці, рівня реалізації продукції та
сплати податків. До слова, останніми роками СерединоБудські лісівники входили до трійки призерів більше
15 разів, до 10 з яких очолювали турнірну таблицю
суперництва.
Другу сходинку зайняв Тростянецький лісгосп
(директор Віктор Зубко). На третьому місці –
Кролевецьке лісомисливське господарство (директор
Олександр Посошенко).
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ПРОБЛЕМИ

Лісівничі питання обговорювали
з обласною владою
Лісівники Сумщини забили
на сполох. Причиною
занепокоєння стала схвалена
Кабінетом міністрів України
15 листопада 2017 року
Стратегія сталого розвитку та
інституційного реформування
лісового господарства
України на період до
2022 року. Це рішення
викликало великий резонанс
і неоднозначну оцінку не
лише у представників лісової
галузі. Поряд з лісівниками
свою стурбованість
необґрунтованістю даного
рішення висловила і
громадськість.
Особливе занепокоєння викликав намір створення нового суб’єкта господарювання у галузі лісового господарства, управління корпоративними правами якого має здійснювати безпосередньо Кабінет Міністрів України, що, за словами фахівців, призведе до ліквідації державних лісогосподарських підприємств.
22 листопада питання лісівничих
реформ обговорювалось на засіданні колегії Сумської обласної державної адміністрації. З ґрунтовною допо-

віддю про роботу державних підприємств Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства виступив начальник управління Віктор Чигринець.
«Зміна моделі управління не вирішить проблем лісового господарства, а лише їх поглибить. Бо схвалена Стратегія не містить напрямків удосконалення ведення лісового
господарства, а зосереджена лише
на його реформуванні. Ліси в Україні зростають в різних кліматичних
умовах і потребують різних підходів
до господарювання. Для прийняття ефективного господарського рішення необхідно знати місцеву специфіку, що неможливо за умов зосередження управління в Києві», – акцентував начальник управління. Насамкінець він звернувся до присутніх з проханням підтримати пропозицію працівників лісової галузі області та порушити клопотання перед Кабінетом Міністрів України про максимальне збереження структури управління галуззю, а також звернути увагу Уряду на те, що Стратегія потребує
суттєвого доопрацювання та внесення відповідних змін.
У ході обговорення доповіді голова обласної державної адміністра-
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ції Микола Клочко наголосив на тому,
що державні ліси є об’єктами права
власності всього народу і тому розвиток і реформування системи управління лісовим господарством повинні бути виваженими. До того, передача повноважень щодо надання лісів
для ведення лісового господарства з
місцевого на центральний рівень суперечить загальнодержавній реформі децентралізації.
Колегія Сумської ОДА підтримала звернення лісівників та направила відповідне клопотання
до Кабінету Міністрів України.

АКЦІЇ

Михайло Шпакович:

Ми кажемо «НІ» такій реформі
Щоб сказати своє
одностайне – НІ –
можливій приватизації
лісів кількатисячний
колектив лісівників
Сумщини долучився
до Всеукраїнської
мирної акції,
ініційованої лісівничими
профспілками, що
пройшла 28 листопада
в усіх областях України.
До обласного центру на мітинг прибули лісівники Лебединського, Краснопільського,
Сумського, Тростянецького та
Охтирського лісгоспів на чолі з
головами профспілкових комітетів. Роменське та північні підприємства Глухівське, Конотопське, Середино-Будське, Свеське, Кролевецьке та Шосткинське – долучилися
до Акції у районних центрах.
Обурення лісівників викликало
схвалення 15 листопада Кабінетом
Міністрів України Стратегії реформування лісового господарства до
2022 року. Адже це прямий шлях до
приватизації лісів та ліквідації державних лісгоспів. «Цей документ на
часі, він потрібен, але, як завжди, в
ньому закладено багато мін уповільненої дії, - акцентував голова профспілки працівників лісового господарства Михайло Шпакович. - В
першу чергу те, що він передбачає
створення на базі всіх лісгоспів Укра-

їни єдиного господарюючого суб’єкта
з корпоративними правами. Це означає, що передбачається утворення одного лісгоспу з керівництвом у
Києві. Безумовно, що лісівники з цим
не погоджуються і ми кажемо «ні» такій реформі».
Лісівники вимагали допрацювати
Стратегію, відмовитись від ідеї створення єдиного лісогосподарського
підприємства та унеможливити приватизацію лісів, або передачу їх у
концесію.
Проведена Акція зустріла повне
розуміння обласної влади, депутатського корпусу та дотичних до лісової галузі структур. Прийшли підтримати працюючих колег і ветерани лісової галузі.
До учасників мітингу зі
словами підтримки звернулися голова Сумської обласної ради Володимир Токар, керівник апарату Сумської обласної державної
адміністрації Дмитро Живицький, Народний депутат України Олександр
Сугоняко, депутат обласної
ради Віктор Дубинко.

«Такі дії, які заплановані в столиці, ми не повинні допустити. Як голова обласної ради обіцяю, що я на
вашому боці і депутати
підтримають вас, аби не допустити реформування структур державних лісогосподарських підприємств. Бо це, в
першу чергу, втрата тисяч робочих
місць, окрім того всі податки йтимуть до Києва. Ми підтримуємо вас
і допоможемо зробити все, що в наших силах. За себе треба боротися»,
– сказав голова обласної ради і подякував лісівникам за їх роботу та
позицію.
«Сьогодні питання екології, питання чистого повітря і збереження лісів - це питання майбутніх поколінь. В якому світі вони будуть жити,
в якій природі і у в якому оточенні –
сьогодні залежить від нас. Ми не повинні допустити приватизації лісів. І
в цьому влада і лісівники одностайні», – наголосив у своєму зверненні
керівник апарату Сумської обласної
державної адміністрації Дмитро Живицький.
Лісівники Сумщини прийняли
резолюцію, в якій вони підтримали
колег з усіх регіонів України щодо недопущення можливої приватизації
лісів та створення єдиного лісгоспу
на всю державу. Та направили схвалений документ до Держлісагентства та Кабінету Міністрів України.
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Соснові насадження
під загрозою всихання
Нерідко кому доводилося спостерігати, як на вічнозелених соснах усе
частіше з’являються жовті та руді верхівки, стовбур починає сохнути. Лісівники б’ють на сполох: подекуди об’єми пошкоджених дерев вражають.
Що саме змушує хворіти легені планети та чи є від цього ліки? Сосновий
ліс, яким так багата Україна, наразі під
загрозою всихання. Україна, Польща,
Білорусь, Італія, Фінляндія та взагалі
– уся Європа шукає ліки для хвойних
дерев, які за тижні із дороговартісного матеріалу перетворюються на дрова. Усе це через верхівкового короїда,
який пошкоджує дерево з середини.
Заражене дерево досить легко виявити – голки жовтіють та повністю відмирає верхівка. Ще одна особливість
шкідника – він із собою приносить так
званий синій гриб, який призводить
до непридатності деревини. Заражене
дерево гине за 2-3 тижні.

Не оминула ця проблема і Сумщину. Фахівцями Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства обстежено та виявлено до 700 га лісових насаджень, пошкоджених цієї групою комах. Спалахи хвороби спостерігаються на те-

Сосновий ліс, яким так багата Україна,
наразі під загрозою всихання. Україна,
Польща, Білорусь, Італія, Фінляндія
та взагалі – уся Європа шукає ліки
для хвойних дерев...
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риторії маже всієї області. Та найбільше постраждали соснові насадження у лісових масивах Шосткинського лісгоспу та Кролевецького лісомисливського господарства. У жовтні на
базі цих двох підприємств відбувся
науково-практичний семінар. Пред-

ставники влади, науковці, екологи та
лісозахисники вочевидь зустрілися з
проблемою всихання соснових насаджень Сумщини та разом шукали
шляхи її вирішення.
Захід пройшов за участі заступника
голови облдержадміністрації Миколи
Подопригори, заступника начальника
Сумського обласного управління лі-

ПРОБЛЕМИ
сового та мисливського господарства
Олександра Товстухи, директора Департаменту екології та охорони природних ресурсів облдержадміністрації Ігоря Кривозуба, директора ДСЛП
«Харківлісогзахист» Катерини Давиденко, начальників трьох лісовпорядних експедицій ВО «Держліспроект»
та керівництва Кролевецького району.
Присутні провели натурне обстеження лісових насаджень, уражених шкідниками, на території Хрещатинського лісництва Кролевецького
господарства та Воронізького лісництва Шосткинського лісгоспу.
За словами науковців, активізація короїда пов’язана із кліматичними змінами, зокрема з потеплінням.
Ліків, які б створили імунітет для дерева, чи отрути проти цього жука - немає. Вирубка зараженої сосни – єдиний спосіб, який дає змогу зупинити
масове всихання лісів.
«Шкідник псує товарність деревини. Це значні втрати для лісгоспів, і
для держави», – говорить заступник
начальника управління Олександр
Товстуха.
Щоб не допустити розповсюдження хвороби, необхідно виявити всі
уражені ділянки, вирубати і спалити гілля, сучки та верхівки дерев. Науковці стверджують, що короїд активний з травня по вересень, потім він
перебуває в стадії сну. Тому часу для
превентивних заходів обмаль - до
квітня наступного року. В іншому випадку, пошкоджені ділянки будуть ще
більшими, що призведе до екологічної катастрофи.
«Без вчасного вирубування заражених дерев проблеми не уникнути. З
кожним днем вона лише загострюється. До квітня лісівники мають встигнути очистити ліс від уражених дерев

та гілок, інакше шкідник переселиться і на інші дерева. Проте процедура отримання дозволів на рубку дуже
складна і довготривала, що загрожує
збільшенню пошкоджених площ лісу», – стверджує Катерина Давиденко.
«На сьогодні лісова галузь у більшості районів – основний наповнювач бюджету. Тому ми повинні сконсолідувати всі зусилля, щоб зберегти наш ресурс», - акцентував Микола
Подопригора.
Аби запобігти виникненню надзвичайної ситуації, пов’язаної з масовою загибеллю хвойних лісів, присутні вирішили порушити клопотання перед Кабінетом Міністрів України щодо
необхідності внесення змін до законодавства України стосовно ведення лісового господарства. Зокрема йшлося
про зміну ряду норм Санітарних правил в лісах України, що, за словами
науковців та фахівців, дало б можливість вчасно проводити необхідні санітарні заходи у лісах. Крім того, експерти радять виводити комахоїдів та
розводити синиць, які б самотужки
боролися зі шкідниками. Та це справа
майбутньої перспективи. На сьогодні ж, знищення уражених дерев – це
єдиний можливий варіант, який терміново необхідно виконати.

Шкідник псує
товарність
деревини.
Це значні втрати
для лісгоспів,
і для держави.
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Море оплесків, щирих побажань та квітів –
саме так можна охарактеризувати святкові
урочистості, які відбулись у п’ятницю,
15 вересня, у Сумській обласній філармонії
з нагоди професійного «лісового» свята –
Дня працівника лісу.

Микола КЛОЧКО:

Той, хто працює,
вартий своєї нагороди
Проходили вони за участі перших осіб – голови Сумської обласної державної адміністрації Миколи
Клочка, першого заступника голови Сумської обласної ради Анатолія
Річкаля, заступника голови Сумської
обласної державної адміністрації
Миколи Подопригори, представників Національного аграрного університету та екологічних служб області.

Про підсумки роботи лісогосподарських підприємств управління
розповів начальник Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства Віктор Чигринець. Він наголосив, що на сьогодні в економіці підприємств відчутна позитивна динаміка. Ріст виробництва склав 17 % та на 40 %
збільшилась переробка деревини.
«Підприємства інвестують кошти у
розвиток власного виробництва.

Це нові лінії переробки, нова техніка, теплиці для вирощення садивного матеріалу тощо, а це значить, що
удосконалюється виробництво, покращуються умови праці, створюються нові робочі місця», – сказав
начальник управління.
«Хотів би сказати вам слова щирої вдячності за роботу. Бо ваша галузь не лише відповідає за збереження і захист лісового фонду, вона є вагомим економічним чинником нашого регіону. Ви є прикладом
для наслідування. А той хто працює,
вартий своєї нагороди. Тому я хотів
би побажати всім вам гідних умов
парці, гідної оплати праці та родин-

ного затишку», – привітав лісівників
очільник області.
З вітальними словами виступили перед лісівниками перший заступник голови обласної ради
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Анатолій Річкаль, голова обласного
комітету профспілки працівників лісового господарства Михайло Шпакович, заступник Голови ради Федерації роботодавців України Євген Лапін та завідуюча кафедри садово-паркового та лісового госпо-

ПРОФЕСІЙНЕ СВЯТО

дарства Сумського національного
аграрного університету Тетяна Мельник.
Особливі слова вдячності прозвучали цього дня і на адресу ветеранів
праці. Для них підготували святковий виступ юні лісівники –
переможці цьогорічного зльоту юних лісівників у м. Черкаси
вихованці учнівського
лісництва «Совенятко» Роменської ЗОШ
І-ІІІ ступенів № 11, що
діє на базі Роменського лісгоспу.

Активна робота та сумлінне виконання службових обов’язків працівників лісу не лишились не поміченими. Поряд з вітальними словами
кращі представники лісівничих професій отримали і почесні нагороди.
Медаллю «За працю і звитягу» нагороджено старшого механіка державного підприємства «Краснопільське
лісове
господарство»
Анатолія Попова. Почесну грамоту Кабінету Міністрів України вручили
директору державного
підприємства «Мисливське господарство «Суми» Анатолію Литвину.
Начальник Грузчанського цеху переробки деревини державного підприємства «Кролевець-

ке лісомисливське господарство»
Надії Шукалович була нагороджена
Почесною грамотою Верховної Ради України, а лісничий Чуйківського лісництва державного підприємства «Свеське лісове господарство»
Василь Сидоренко отримав Нагрудний знак «Відмінник лісового господарства України». Ряд працівників лі-

согосподарських підприємств були
удостоєні Почесних грамот та Подяк Державного агентства лісових
ресурсів України, Сумської обласної державної адміністрації, Сумської обласної ради та Сумського обласного управління лісового
та мисливського господарства. Активісти профспілкових організацій
отримали визнання Центрального
та обласного комітетів профспілки
працівників лісового господарства.
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КОЛЕГІЇ

Виїзне засідання колегії
пройшло на базі
Сумського лісгоспу
Підсумкове у третьому
кварталі засідання колегії
Сумського обласного
управління лісового та
мисливського господарства
було виїзним. Воно
відбулось на базі Сумського
лісгоспу (директор Микола
Сороколіт). І не випадково.
Підприємство вибороло
першість у трудовому
суперництві за підсумками
9 місяців роботи. То ж
поділитись, дійсно, було чим.
Поцікавились роботою
лісгоспу і представники
обласної державної адміністрації. У колегії взяли
участь заступник голови Сумської ОДА Микола
Подопригора та директор
департаменту екології та
охорони природних ресурсів ОДА Ігор Кривозуб.
Розпочалася практична частина засідання з огляду центральної садиби
лісгоспу. Перебуваючи на
підприємстві, начальник
управління Віктор Чигринець відзначив культуру виробництва та умови
організації праці.
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Учасники колегії оглянули лісопожежну станцію, укомплектовану всіма необхідними засобами гасіння пожеж, побували у котельній, яка працює на відходах лісопиляння на базі енергоефективного котла «Крігер», побачили тирсосховище та ознайомились з
умовами, в яких працюють водії лісгоспу: утеплені бокси з герметичними дверима, тобто, умови
праці в будь-яку пору року – на належному рівні.
Завершився огляд центральної садиби відві-

дуванням класної кімнати для занять юних лісівників. На базі підприємства діє шкільне лісництво «Паросток». То ж дирекція лісгоспу подбала, щоб навчальні заняття
проходили у відповідним
чином оснащеній класній
кімнаті. Вона укомплектована мультимедійною дошкою, необхідним експозиційним та презентаційним матеріалом, і всім
необхідним для повноцінного навчання та розвитку. Як результат, неодноразові перемоги «Паростківців» на обласних

КОЛЕГІЇ

та Всеукраїнських природоохоронних заходах.
Продовжилась практична частина колегії поїздкою
у Піщанське та Могрицьке
лісництва лісгоспу. ЇЇ мета –
ознайомлення з організацією на підприємстві лісокультурного виробництва. Сумський лісгосп з переважаючою твердолистяною лісоутворюючою породою, то ж і
презентував свій досвід роботи по вирощенні лісових
культур дуба.
Шлях проліг лісовою дорогою, збудованою підприємством останніми роками.
До слова, Сумський лісгосп
є одним із провідних у цьому виді діяльності. Вони збудували 36 кілометрів лісових доріг з твердим покриттям. Всі вони примикають до
новостворених лісових масивів.
Учасники колегії відвідали ряд ділянок лісових культур дуба різних років створення та ознайомились з
системою роботи лісгоспу
по догляду за ними.
Увазі учасників колегії

сумські лісівники представили весь арсенал придбаної останнім часом техніки
та механізмів, за допомогою
яких і ведеться догляд за лісом: лісовий подрібнювач,
борону та мульчер в агрегаті
з тракторами «Бєларус».
Побували присутні і на
рубках головного користування, де трелювання лісу в
умовах крутих схилів проводиться за допомогою сучасного трелювального трактора GAL 5052.
У підсумку, начальник
управління Віктор Чигринець високо оцінив інвестиційну діяльність Сумського лісгоспу та його роботу
у організації лісокультурної
справи.
Заступник голови Сумської обласної державної
адміністрації Микола Подопригора відзначив те, що
лісгосп є бюджетоутворюючим для територіальної громади, а збудовані ним лісові
дороги, окрім промислової,
виконують і соціальну функцію, адже сполучають між
собою віддалені села.
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ДОШКА ПОШАНИ

КО –
ович ЗАГОРУЛЬ
Олександр Івансничий
лі
сництва
Осоївського лі ьке ЛГ»
ьс
іл
оп
сн
ра
ДП «К

ич СА ДОВИЙ –
Максим Михайловйстер лісу
ма
й
старши
ництва
Миронівського ліс ЛГ»
ДП «Шосткинське

Колектив нижньо
го ск
ДП «Середино-Буладу «Зернове»
дськ
під керівництвом
Максима Микол е ЛГ»
айовича Грибан

Колектив водіїв ортного цеху
су автотрансп
і
нн
на вивезе лі ебединське ЛГ»
«Л
ДП

Володимир Дмитрович ЛЮЛЬЧУК –
головний інженер
ДП «Свеське ЛГ»

Олексій Іванович БЕЗНОСКО –
старший єгер
Хухрянського лісництва
ДП «Охтирське ЛГ»
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Олег Володимирович ОВСЯНН
ІКОВ –
лісничий
Могрицького лісництва
ДП «Сумське ЛГ»
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я

Віталій Володимирович ГАШ
УТА –
провідний інженер
лісового господарства
ДП «Тростянецьке ЛГ»

ВИЗНАННЯ

Анатолій Іванович ХОВРЕНКО –
лісничий Слоутського лісництва
ДП «Глухівське ЛГ»

Володимир Вікторович КОП
А
тракторист на трелюванні лісу–
ДП «Кролевецьке ЛМГ»

З нагоди професійного свята Дня працівника лісу старшого механіка державного підприємства «Каснопільське
лісове господарство» Анатолія Пилиповича ПОПОВА нагородили медаллю «За працю і звитягу».
Відзнаку він отримав за вагомий особистий внесок у
розвиток лісогосподарського виробництва, багаторічну
самовіддану працю та високий професіоналізм. Анатолій
Пилипович багато років працює у лісгоспі. За час трудової
діяльності зарекомендував себе відмінним професіоналом,
відповідальним працівником та чудовим наставником.

У Всеукраїнському конкурсі – змаганнях вальників лісу,
які відбулись 6 вересня 2017 року року на базі ДП «Тетерівське лісове господарство» Київського обласного і по місту
Київ управління лісового та мисливського господарства,
сумські вальники були серед кращих.
Вальник з Тростянецького лісгоспу Євген КРАСНІКОВ
підтвердив здобуту на обласних змаганнях першість, очоливши за підсумками турнірну таблицю юніорів. Свеський
вальник Олександр СИДОРЕНКО закрив десятку сильніших.

Ольга Іванівна КОНОНЕЦЬ –
робітник на лісокультурних роботах
автотранспортного цеху
ДП «Роменське ЛГ»

Сергій Іванович УДОД –
водій лісовоза ЗІЛ – 131 з маніпулятором
ДП «Конотопське ЛГ»

6 грудня з нагоди Дня збройних сил України, учасник антитерористичної операції - верстатник деревообробних
верстатів цеху переробки деревини державного підприємства «Свеське лісове господарство» Сергій Михайлович
НАГОВІЦИН - отримав відзнаку Президента України.
Майже рік, з 31 січня 2014 року по 14 листопада 2015
року, старший лейтенант Сергій Наговіцин перебував на
Луганщині у гарячих точках нашої держави. Служив у прикордонному мобільному загоні, пізніше - у батальйоні охорони. За бойову майстерність і вірність Військовій присязі нагороджений відзнакою (медаллю) Президента України
«ЗА УЧАСТЬ В АНТИТЕРОРИСТИЧНІЙ ОПЕРАЦІЇ» .
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ДІЯЛЬНІСТЬ

У Сумському
обласному
управлінні
лісового та
мисливського
господарства
тривають роботи
з базового
лісовпорядкування
лісового фонду.

Віктор ЧИГРИНЕЦЬ:

Ми формуємо стратегічний план
нашої роботи на майбутні 10 років

«Розпочалися польові лісовпорядні роботи в липні цього року і тривали впродовж трьох місяців. Роботи проведені силами трьох експедицій Виробничого об’єднання «Укрдержлісопрект»: Київської, Української та
Комплексної. Всього до їх проведення
було залучено понад 80 фахівців», –
коментує заступник начальника Сумського ОУЛМГ Олександр Товстуха.
На координаційно-технічній нараді, яка пройшла за участі всіх 12 лісогосподарських підприємств управління та представників експеди-

цій під головуванням начальника
Сумського ОУЛМГ Віктора Чигринця та головного інженера ВО «Укрдержліспроект» Ігоря Бокала, обговорили попередні результати проведених робіт.
«Ми формуємо стратегічний план
нашої роботи на майбутні 10 років»,
– зазначив при відкритті наради начальник управління Віктор Чигринець.
Також він представив учасників, регламентував хід проведення заходу та
зробив загальну характеристику лісового фонду області.
Головний інженер ВО «Укрдержліспроект» Ігор Бокало зазначив, що польові лісовпорядні роботи виконані
в повному обсязі згідно з доведеним
наряд-завданням.
«Лісовпорядні роботи проведено
відповідно до «Інструкції з впорядкування лісового фонду України. Вони
виконані за І розрядом на площі 285,8
тис. га», – повідомив фахівець.
Свою оцінку про діяльність Сумських лісгоспів дали всі начальники
експедицій та відповідальні за підпри-
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ємства фахівці. Вони відзначили високий організаційний рівень проведених робіт та якість лісових насаджень
у державному лісовому фонді області.
У підсумку головний інженер ВО
«Укрдержліспроект» Ігор Бокало наголосив, що попередніми висновками
проведених лісовпорядних робіт фахівці задоволені.
«Господарство ведеться на високому рівні, насадження збережені, середній запас на одному гектарі становить більш ніж 400 м3», – акцентував
головний інженер.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Краснопільські лісівники ділилися
досвідом вирощування дуба
На базі Краснопільського лісгоспу відбувся семінар для головних лісничих
лісогосподарських підприємств Сумського обласного
управління лісового та мисливського
господарства.
Організував зібрання відділ лісового господарства
під головуванням заступника начальника управління Олександра Товстухи. На
меті семінару було вивчення досвіду Краснопільського лісгоспу по вирощенні лісових культур дуба.
«Наше
підприємство
знаходиться у східній частині регіону і займає площу понад 23 тис. га. Площа
вкритих лісом земель дещо
більше 21 тис. га. Твердолистяні породи займають
майже 85 %. Тому вирощування лісових культур дуба
– це пріоритет нашої діяльності. Користуємось лише

власним посадковим матеріалом. Кошти на ці цілі
лісгосп виділяє в достатній
кількості. Дбаємо про проведення якісного і вчасного догляду за молодняками», – зазначив у вступному слові директор Краснопільського лісгоспу Віктор
Мороз.
У цьому вочевидь пересвідчились учасники семінару, побувавши у розсадниках і теплицях підприємства та на плантаціях лісових культур Верхньо-Си-

роватського, Осоївського,
Краснопільського та Велико-Бобрицького лісництв
лісгоспу, де оглянули умови вирощування посадкового матеріалу та культури
дуба віком від 5 до 30 років. У завершенні практичної частини заходу відвідали урочище «Образ», що
знаходиться у лісовому масиві Велико-Бобрицького
лісництва.
Обговорення побаченого проходило активно. Як
одну з необхідних переду-

Олександр ТОВСТУХА:
Попит на декоративний
товар помітно зростає
«В асортименті наших підприємств різновиди вічнозелених: туї,
ялівці, самшити. Є спіреї, форзиції,
вейгели, верба, катальпа та ін. Садивний матеріал, вирощений у розсадниках лісгоспів, стає окрасою
прибудинкових територій, парків,
скверів, центральних площ міст і селищ, шкіл, лікарень тощо, бо користуються попитом, як у приватних господарів, так і установ, організацій
чи фірм», – коментує ринок збуту

Підприємства
реалізували
декоративного
садивного
матеріалу більш
як на мільйон

декоративного садивного матеріалу заступник начальника управління
Олександр Товстуха.
Декоративний садивний матеріал підприємства Сумського ОУЛМГ вирощують для реалізації впродовж багатьох років. Його асортимент здатний задовольнити будь-які
потреби і смаки.
«Вирощуванням декоративного
садивного матеріалу займаються всі
12 підприємств управління. Але спеціалізуються на вирощенні кілька:
Краснопільське, Роменське та Тростянецьке лісові господарства, в меншій мірі Шосткинський лісгосп, а в
цьому році до їх числа приєднався
і Лебединський лісгосп», – продовжує Олександр Товстуха.
В 2017 році підприємствами
управління було реалізовано більше
14 тис. шт. декоративного садивного матеріалу на загальну суму понад
мільйон грн.

мов для створення якісних
лісових насаджень учасники семінару називали підготовку лісосіки: пониження пеньків до рівня ґрунту.
Також йшлося про необхідність максимальної механізації роботи по догляду і
вирощуванню лісових культур через придбання сучасних «Мульчерів» та «рубщиків коридорів», та, власне, періодичність його проведення.
«При вирощуванні лісових культур дуба немає необхідності дотримуватись
визначених термінів проведення лісогосподарських
заходів. Їх необхідно проводити по мірі потреби, коли є загроза загибелі головної породи, що, власне, сьогодні ми мали змогу побачити на практиці»,
– підвів підсумок семінару
Олександр Товстуха.

Найбільше, до 5 тис. шт., реалізували Тростянецькі лісівники, за ними
– 3,6 тис. шт. склала реалізація екзотів у Краснопільському та 3,5 тис. шт.
– у Роменському лісгоспах. 2 тис шт.
саджанців реалізували у Шосткинському підприємстві та до 1 шт. саджанців – у Лебединському.

«Придбати декоративні саджанці
можна прямо у розсадниках підприємств, або спеціалізованих магазинах «Лісовичок», які є у Роменському
та Тростянецькому лісгоспах. Приємно зазначити, що з кожним роком попит на наш декоративний товар помітно зростає», – констатує заступник начальника управління.
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ДОСВІД

Краснопільські та Кролевецькі лісівники
побували у Свеських колег

Впровадження у виробництво
новітніх технологій і механізмів на
всіх ланках лісогосподарського виробництва та пошук економічних і
ефективних шляхів господарювання – у пріоритетах діяльності Свеських лісівників. Кожного року лісгосп
робить значні капіталовкладення
у розвиток власного виробництва.
Покращуючи доступ до лісового
фонду, саме Свеський лісгосп першим взявся за спорудження мостів через річки. На підприємстві діє
єдине в області виробництво паливних пелет. Навесні ж цього року

лісгосп вклав кошти у придбання сучасних мульчерів
по догляду за лісом.
Саме це зацікавило колег з Краснопільського та Кролевецького лісгоспів, які завітали до
Свеси, щоб побачити як підприємство веде догляд за
лісом за допомогою
нових агрегатів.
Зустрів гостей директор підприємства Олег Закусило. Після огляду
центральної садиби вирушили на ділянки лісу,
де побачили в дії придбану техніку. Це два
мульчери: молотковий
та ланцюговий.
Даючи коротку характеристику техніці, директор лісгоспу зазначив, що використовується вона для знищення порослі в міжряддях
культур, за необхідності

проходження квартальних просік та
мінералізованих смуг.
«Такі візити з обміну досвідом дуже важливі, як для господарів, так і
для відвідувачів. Приймаючу сторону це, однозначно, стимулює, відвідуюча ж – набуває певного досвіду
та має можливість порівняти з організацією праці на своєму підприємстві. А проблеми у наших підприємств, звісно, однакові, то й вирішувати їх необхідно спільно», - говорить про зустріч Олег Закусило.
Гості ж запевняють, що побачене і
почуте обов’язково впроваджуватимуть і у своїй діяльності.

У Роменському лісгоспі відходи лісозаготівлі
переробляють на паливну тріску
У Роменському лісгоспі вирішили
отримувати додаткові кошти з відходів
лісозаготівлі. Для цього придбали
подрібнювач деревини WALLENSTEIN BX102R, на що витратили близько 300 тис. грн.
власних коштів.
«Подрібнювач працює
в агрегаті з трактором
«БЕЛАРУС-892» та використовується для переробки відходів лісозаготівлі на паливну тріску, як
на рубках головного користування, так і на рубках догляду за лісом. Забезпечують
виробничий процес два лісоруби
і тракторист. Навантаження дров’яної тріски проводиться самим подрібнювачем в процесі його

роботи. За 8-ми годинну робочу зміну агрегат
здатен виготовити 5 тонн
тріски», – коментує придбання директор лісгоспу
Олег Салов.
Роменські лісівники запевняють, що попит на
тріску з часом лише збільшуватиметься. Поставляють її, в основному, для
опалення котелень об’єктів соціальної сфери місти
Ромни та Роменського району.
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«Дров’яна тріска вже
користується неабияким
попитом. Ми поставляємо її спеціалізованій
Глинській
школі-інтернат Роменського району. Також ряд шкіл району встановили котли, що
працюють цьому виді палива, тож у майбутньому

ми маємо постійних споживачів» – говорить директор підприємства.
Врахувавши нині діючу ціну за 1 тону дров’яної
тріски – 950 грн., інвестовані у придбання кошти лісгосп розраховує повернути вже найближчим
часом.

ДОСВІД

Сумські лісівники вивчали
чеський досвід лісозаготівлі
Про поїздку до Чехії, що
відбулась з метою вивчення досвіду використання механізованого способу лісозаготівлі, розповів
на засіданні чергової колегії Сумського ОУЛМГ директор Свеського лісгоспу
Олег Закусило. Він, поряд
з іншими представниками Сумського ОУЛМГ, був
у складі української делегації, що в листопаді 2017
року відвідала цю європейську країну. Перебуваючи у Чехії, наші лісівники мали змогу побачити
роботу потужної лісозаготівельної техніки, здатної
виконувати ряд функцій.
«Нашій увазі представили роботу форвардерів
та харвестерів – потужних
агрегатів, здатних виконувати всі необхідні лісозаготівельні операції в хвойних насадженнях на різних
етапах догляду за лісом: від
проріджувальної до рубки головного користування.
Потужність харвестера дозволяє заготовляти до 120
кубометрів лісу за 6 годин

роботи – це робота цілої
бригади лісорубів. Працює
він цілодобово і обслуговується двома операторами з
тривалістю зміни по 12 годин», – ділиться враженнями керівник Свеського підприємства.
Враховуючи те, що на
сьогодні у північних районах регіону кадрові питання починають хвилювати,
досвід використання механізованої лісозаготівлі
був сприйнятий цілком позитивно.
«Зрозуміло, що для роботи такої машини лісосіку
необхідно додатково готу-

вати, вибираючи поросль.
Необхідно і прибирати лісосіку після роботи агрегата, так як машина залишає
сучки та порубкові рештки на лісосіці. Та, все ж, в
наших умовах виникаючої проблеми наявності лі-

созаготівельних бригад, її
використання було б просто незамінним», – констатує Олег Миколайович.
То ж, попередньо, для
Свеси напрямок інвестицій
наступного року вже окреслено.

Віталій Ігнатченко:
Це перспектива діяльності лісгоспів
В листопаді-грудні на розробці лісосік у Прудищанському та Дружбівському лісництвах Свеського лісгоспу на умовах угоди з ПАТ «Слов’янські шпалери» працював лісозаготівельний комплекс у складі валочно-сучкорубно-кряжувальної машини «Харвестер» та сортувально-трелювальної «Форвардер».

«За чотирнадцять робочих
днів за допомогою агрегатів було заготовлено 3240 кубометрів деревини. Обслуговувала
техніку бригада з шести чоловік. За дванадцятигодинну змі-

ну заготовляли 200 м3
сортиментів», – говорить директор Свеського лісгоспу Олег Закусило.
7 грудня у Свесі на
чолі з першим заступником
начальника
Сумського ОУЛМГ Віталієм Ігнатченком відбувся виїзний семінар.
Директори підприємств
управління побачили в
роботі лісозаготівельну техніку.
«При відповідних доопрацюваннях технології розробки лісосік – це
перспектива діяльності лісгоспів», –
резюмував семінар перший заступник начальника управління.
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ПРОФСПІЛКА

Родинне свято
лісівничої майстерності

Саме так лісівники Сумщини
називають спартакіаду
з лісівничого багатоборства.
Вона проходить кожного
року в переддень
професійного свята –
Дня працівника лісу – і збирає
численну кількість учасників
і вболівальників.

Цьогорічна спартакіада відбулася у обласному
центрі. Для участі у заході
до Сум з’їхалися команди
усіх 12 лісогосподарських
підприємств управління.

«Головна мета нашого
заходу – це зустріч колективів і спілкування колег
між собою. У нас дружна лісівнича родина і чудові традиції. Хотілося б,
щоб цей день приніс всім
тепла від спілкування та
задоволення від заходу, і
нехай переможе найсильніший!», – звернувся під
час офіційного відкриття до учасників спартакіади начальник управління
Віктор Чигринець.

Команди
учасників очолювали директори підприємств та голови
профспілок лісгоспів, бо
саме лісівнича профспілка і є ініціатором проведення змагань.
Турнірна
таблиця
складалася з 10 етапів. Кожен з яких вимагав професійних вмінь
і навичок та неабиякої
спортивної підготовки.
Приміром, на учасників змагань чекали випробування з випилювання
дерев’яних млинців бензопилою. У цьому виді роботу учасника з Краснопільського лісгоспу Миколи Кузьменка визнали
просто віртуозною. «Ви-
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готовлений» ним дерев’яний млинець був товщиною 3,22 мм.
Тростянецькі лісівники довели всім, що їм не-

нецькі лісівники показали
результат 11,95 сек., тоді як іншим на це завдання знадобилася ціла хвилина.

має рівних у орудуванні
сокирою та ручною пилкою. У змаганнях з поперечного
розрубування
колоди учаснику тростянецької команди Анатолію Стадніченку вистачило 21 секунди, щоб впоратися з колодою діаметром 20 см., а у змаганнях
з розпилювання колоди
ручною пилкою тростя-

Змагалися лісівники і в
метанні сокири з 10-метрової відстані, в цьому виді впродовж останніх років краснопільський учасник Олег Шкиря впевнено утримує першість.

ПРОФСПІЛКА
нях є переможці і переможені. Для перших –
це мотивація не втрачати позицій, а для останніх – планка, до якої
необхідно тягтися», –
наголосив у завершенні заходу начальник
управління.
У загальному підсумку змагань ІІІ місце

У професійне свято
лісівники побували
на «Образі»

Показували спритність у бігу по 20-метровій колоді, у користуванні ранцевим вогнегасником, у жіночій і чоловічій стрільбі
з пневматичної гвинтівки, змагалися у пе-

посіла команда Тростянецького лісгоспу,
ІІ місце у Краснопільських лісівників, перемогу ж здобули цьогорічні господарі заходу – команда Сумського лісгоспу.

ретягуванні линви та
брали участь у лісовій
естафеті.
«Приємно, що з
кожним роком і рівень
підготовки учасників,
і рівень проведення
спартакіади лише зростає. Всі команди показали високі результати.
Та в будь-яких змаган-

Директорський корпус лісівників Сумщини на чолі з керівниками обласного управління в переддень
професійного свята відвідали урочище «Образ», що
в лісовому масиві Велико-Бобрицького лісництва
Краснопільського лісгоспу.
Саме тут знаходиться збудована ними каплиця на
честь Святителя Миколая, Мирлікійського чудотворця. ЇЇ відкрили для вірян у вересні минулого року напередодні лісівничого професійного свята. Тоді вперше директорський корпус управління на чолі з керівництвом побували у новозбудованій святині, про
спорудження якої спільно приймали рішення, спільно її і будували.
Зустрів лісівників в урочищі настоятель Свято-Миколаївської каплиці протоієрей Роман Кулішов. За
благословенням правлячого архієрея Сумської єпархії, архієпископа Євлогія отець Роман звершив молебень та передав лісівникам вітання від Владики і подарунок – Володимирську ікону Пресвятої Богородиці, яка доповнила молитовне оздоблення каплиці.

Після молебню лісівники побували біля святої криниці. У завершенні відвідування отець настоятель подарував винуватцям свята пісню, написану про урочище «Образ» місцевими митцями, яку виконав особисто.
Зустріч взаємно залишила у всіх найприємніші
враження. Зголосилися, що в майбутньому такі відвідування напередодні професійного лісівничого свята
стануть традиційними.
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НАША ЗМІНА

Подаруй життя дереву
З технологією посадки
деревець познайомив малюків Анатолій Омельченко. Користуючись нагодою
спілкування, діти цікавились, як лісівники бережуть ліс від хвороб та вогню, та як живеться у зелених шатах лісовим мешканцям. Отримавши відповідь на питання, взялися до спільної справи. До-

«Подаруй життя дереву» – так назвалась акція,
що відбулась у дитячому
садочку «Купава» в м. Суми. Участь у цьому заході
взяли і представники Сумського ОУЛМГ – начальник лісового відділу Анатолій Омельченко та його
заступник Олександр Баня.

рослі викопували ямки, дівчатка старшої групи працювали з лієчками, хлопчаки ж, як справжні чоловіки, вийшли на посадку
деревець з лопатами. За
півгодини спільної праці
на території садочка виріс
справжній оазис.
За можливість доторкнутися до прекрасного, діти віддячили лісівникам тематичним виступом, який підготували разом з вихователями саме
до цього дня.

Разом з дорослими маленькі природолюби прикрашали територію виховного закладу вічнозеленими насадженнями, висаджуючи туї та ялівці, подаровані лісівниками. А для
пернатих друзів дітки вдома приготували годівнички.

У Великобобрицькому лісництві є надійні помічники
Великобобрицьке лісництво Краснопільського лісгоспу
поєднує з школярами місцевої школи справжня дружба.
Недаремно саме таку назву – «Дружба» - носить шкільне
лісництво, яке діє на базі лісництва.

«Діти не лише часті гості на підприємстві, а й перші наші помічники, надійні
друзі природи», – говорить лісничий Ігор
Миколайович Козловський.
Тому, цьогоріч, проблему зі збором
насіння дуба (жолудя), вирішували разом. На чолі з керівником шкільного лісництва Дробязко Наталією Павлівною
юні любителі природи назбирали більше тони цього цінного матеріалу. Робота
проходила цікаво і весело. Школярі дізналися про жолудь буквально все,- як

правильно збирати, зберігати і висівати.
Зібраний жолудь просушували, обережно ворушили дерев›яними лопатами, оббитими повстю. Дізнались, що на зберігання
жолуді закладають з настанням стійких заморозків (мінус 1-3°С). Робиться
це після перевірки їх якості, та при вологості не
нижче 55-60%, чистоті понад 97% і доброякісності не менше 75%. А великі партії жолудів
зберігають в спеціальних траншеях, на поверхні землі в лісі, в
холодильниках, а невеликі партії можна зберігати навіть в проточній воді. Побачили і конкурентів, диких кабанів, які «допомагали» збирати жолуді.
Майбутні лісівники дізналися,
що перші 10-15 днів температура в траншеї повинна підтримуватися в межах 3-10°С, а в зимовий
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період – від мінус 2°С до 3°С. При зниженні температури нижче допустимої,
траншеї слід утеплити соломою або листям, покриваючи зверху снігом. При підвищенні температури, шар ґрунту над
траншеєю зменшують.
У районах зі стійким сніговим покривом ефективним є зберігання жолудів
під снігом. Школярі побачили як висівають жолудь механізовано та вручну, дізналися про всі нюанси посадки і вирощування.
Тепер у літніній період на юних лісівників чекає ще одна робота: доглядати
молоді саджанці та спостерігати за їх
ростом.

НАША ЗМІНА

Роменське «Совенятко» визнано кращим
учнівським лісництвом в Україні
Це визначив
ХІ Всеукраїнський зліт
учнівських лісництв
загальноосвітніх і
позашкільних
навчальних закладів,
що проходив у вересні
цього року в м. Житомир.
«Совенятко» – шкільне
лісництво, яке діє на базі
Роменського лісгоспу.
Лісництво – неодноразовий призер
обласних і Всеукраїнських екологічних
просвітницьких заходів, з Житомира
повернулось додому з Гран-прі. По те,
як відбувався зліт і які враження отримали юні любителі природи розповіла
керівник учнівського лісництва, директор Роменської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 11
Вікторія Зеленська.
«Зліт проходив на базі Житомирського національного агроекологічного університету протягом трьох днів,
27-29 вересня. Звісно, дуже хвилювалися. Ми не вперше на подібних заходах, але з кожним роком конкуренція
помітно зростає. Рівень підготовки учнівських лісництв досить високий. Та
й кількість учасників вражаюча. Цього разу за звання кращих боролося 23
команди – 150 учасників з усіх куточ-

ків України», – говорить Вікторія Володимирівна.
Змагалися школярі у два етапи: презентація досягнень учнівських лісництв
та захист науково-дослідницьких робіт, і в обох етапах роменські школярі
показали відмінний результат.
«Вихованка нашого лісництва Катерина Юрченко захищала науково-дослідницьку роботу по впровадженню
методу створення сіянців лісової культури дуба черешчатого та сосни звичайної із закритою кореневою системою, що сприяє розширенню весняних термінів робіт із садіння лісу та забезпечує лісовідтворення. Робота була оцінена досить високо. Презентація досягнень лісництва теж була підготовлена у неординарній формі з використанням фото та відео матеріалів.

Діти розкуті, артистичні, а головне – щирі, відверті і закохані у
природу, тому виступ
вийшов жвавий і живий, бо пройшов через їх душі. Як результат – висока оцінка журі, про яку ми, звісно,
мріяли, але не сподівались», – продовжує
керівник учнівського
лісництва.
Не сумували на
зльоті і самі керівники
делегацій. Для них організатори провели тематичну розширену педагогічну нараду. Насичена цікавинками була і культурна програма зльоту. Діти
долучилися до створення «Алеї єдності лісівників України», побували у музеї космонавтики імені С. П. Корольова та на інших пізнавальних екскурсіях.
«Цю перемогу вважаю нашим спільним здобутком», – говорить Вікторія
Зеленська, – «Як директор школи щиро дякую учням, батькам, нашим педагогам за якісну підготовку команди
до участі у зльоті, а як керівник лісництва дякую нашим шефам за моральну
та матеріальну підтримку – директору
Роменського лісгоспу Олегу Олександровичу Салову, та, безпосередньо,
начальникові обласного управління Віктору Петровичу Чигринцю».

«СОВЕНЯТКО» побувало у місті
древніх традицій

Вихованці
учнівського
лісництва «Совенятко» побували у місті древніх традицій, славної історії та са-

мобутньої культури – Львові. Таку можливість їм подарували їх шефи – Роменське
лісове господарство (дирек-

тор Олег Салов), на базі якого і діє ця школа юних лісівників.
«Совенятко» – гордість
не лише лісгоспу. Школярі
активні в заходах природоохоронного змісту району та
області. А впродовж останніх кількох років вони в числі
кращих у рейтинговій таблиці серед учнівських лісництв
України. У цьому році «Совенятко» здобуло для області зразу дві перемоги: І місце у Всеукраїнському конкурсі колективів екологічної просвіти у м. Полтава та кубок
Гран-прі у Всеукраїнському

зльоті учнівських лісництв у
м. Житомир.
Відбулася поїздка до
Львова у період осінніх канікул.
«Це була незабутня подорож. Ми вдячні керівництву Роменського лісгоспу та особисто його директору Олегу Олександровичу Салову за розуміння і дієву підтримку у справі виховання нашої учнівської молоді», – говорить керівник
учнівського лісництва, директор Роменської ЗОШ І-ІІІ
ступенів № 11 Вікторія Зеленська.
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ЯЛИНКОВА КАМПАНІЯ

Ялинковий бум
У середу, 20 грудня, у Сумах відбувся
справжній ялинковий бум. Лісові красуні,
вирощені підприємствами Сумського
обласного управління лісового та мисливського
господарства, прибули на ярмаркову площу,
щоб звідти вирушити на Новорічне свято у оселі
до мешканців обласного центру.
тименту – перевагу надавали соснам із сформованою кроною: це
п’яти чи семирічні деревця, які готують до ялинкового свята, спеціальною стрижкою крони. Після стрижки, крона сосни, формуючись, нагадує пухнасту тугу кульку, тому такі
сосни лісівники жартома називають
«ведмедиками». Вирощують «ведмедики» на Сумщині у Роменському лісгоспі. Окрім такого «пухнастого» ексклюзиву Роменські лісівники
привезли на продаж і сосну кримську, яка також дуже сподобалась
покупцям.

Свій новорічний товар представили на ялинковий ярмарок Роменське, Краснопільське, Охтирське,
Тростянецьке, Лебединське, Сумське лісові та Кролевецьке лісомисливське господарства. Всього на ярмарок привезли до 800 шт. новорічних деревець, і всі вони за лічений
час знайшли своїх господарів.
Найбільшим попитом, за словами продавців, користувались сосни
до 1,5 метра. З вишуканого асор-
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Краснопільські лісівники порадували покупців запашними ялинками. Тростянецькі, Лебединські,
Охтирські, Сумські та Кролевецькі
лісівники продавали помірного розміру сосни.
До всього, на ярмарку можна було придбати і ялинку у горщику –
живе деревце у контейнері з закритою кореневою системою. Яке, при
правильному догляді, може стати
окрасою не лише Новорічного свята, а й присадибної ділянки. Такий
товар пропонували у Краснопільському та Сумському лісгоспах.
Як завжди, на 10 сосен, купували одну ялинку, мотивуючи свій вибір вибагливістю ялинок до кімнатної температури. Ялинка до метра –
метр коштувала 50-60 грн. Сосна –
40 – 50 грн.
Найдорожчими були двохметрові сосни «ведмедики» та сосни
кримські. За такі деревця покупці
віддавали від 300 до 350 грн.

ЯЛИНКОВА КАМПАНІЯ

Підсумки
ялинкової кампанії
Сумські лісгоспи
реалізували в
передноворічний
період майже
51,5 тис. шт. ялинок
та сосен, чим
виконали планові
зобов’язання
на 109%.
«Останніми роками об’єми продажу новорічних деревець помітно зросли. Покупців приваблює ціна нашого лісового товару, яка суттєво відрізняється від ринкової. Середня вартість ринкової ялинки 100 грн., середня реалізаційна ціна деревець, що продавали наші
підприємства - 45 грн.», - проко-

ментував ялинкову кампанію заступник начальника управління
Олександр Товстуха.
Всі без винятку 12 лісгоспів області спрацювали понад план. Найбільшу кількість ялинок та сосен
продали у Глухівському підприємстві - дещо більше 6 тис. шт. Склав
гідну конкуренцію переможцям Середино-Будський лісгосп, реалізувавши 5,9 тис. шт. деревець. За ними у рейтинговій таблиці Шосткин-

ські лісівники – 5,4 тис. шт. Більш
як по 4 тис. шт. продали у Конотопському, Лебединському, Свеському
та Тростянецькому лісгоспах.
Вартість метрового новорічного деревця коливалась від 35 до
50 грн., в залежності від пишності і якості самого деревця та місця
розташування лісгоспу. У північних
лісгоспах новорічні атрибути коштували дешевше, у центральних та
південних - дорожче.
На 290 тис. грн.. поповнили
свій кошик від реалізації новорічних атрибутів у Глухівському лісгоспі, 236 тис. грн. отримали Середино-Будські лісівники та 208 тис.
грн. принесли новорічні деревця Тростянецькому лісгоспу. Загалом впродовж новорічної кампанії Сумські лісівники отримали від
реалізації ялинок та сосен 2,3 млн.
грн.
Для довідки, у період передноворічної кампанії минулого року підприємства Сумського ОУЛМГ
реалізували 50,6 тис. шт. деревець
на загальну суму 1,6 млн. грн.
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КАЛЕНДАР ПОДІЙ
ЛЮТИЙ

СІЧЕНЬ
ілки
Пленум лісівничої профсп

ській обласній раді
Лісівники звітують у Сум

ТРАВЕНЬ

КВІТЕНЬ

Акція «Майбутнє ліс
у у твоїх руках»
на базі Роменського
лісгоспу

Початок лісовпорядних
робіт

СЕРПЕНЬ

ЛИПЕНЬ

ної Ради
Визнання: Грамота Верхов
ринцю
Чиг
МГ Віктору
начальнику Сумського ОУЛ

Змагання вальників лісу
на базі ДП «Охтирське ЛГ»

ЛИСТОПАД

ЖОВТЕНЬ

ня сосни на базі
Семінар з проблеми всихан
о підприємств
ког
ець
Шосткинського та Кролев
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Виїзне засідання коле
гії управління
на базі Сумського ліс
госпу

КАЛЕНДАР ПОДІЙ

ЗА 2017 РІК:

БЕРЕЗЕНЬ

Відтворення лісів проведено
на площі 1443 га
Посіяно 10,3 га лісових
розсадників
Галузевий семінар з
охорони праці на базі
Шосткинського
та Кролевецького під
приємств

ЧЕРВЕНЬ

Створено 27 га плантацій
новорічних ялин
Заготовлено близько 40500 кг
насіння лісових порід
Від усіх видів рубок
заготовлено 744,1 тис. м3
ліквідної деревини

Виїзна колегія на базі
Глу
Шосткинського лісгос хівського та
пів

Від реалізації деревини та
виробів з неї отримано
901млн. грн., що на 139 млн.
грн. більше відповідного
минулорічного показника

ВЕРЕСЕНЬ

Бюджетам і державним
цільовим фондам сплачено
362 млн. грн., що на 66 млн. грн.
більше відповідного показника
минулого року

День працівника лісу

ГРУДЕНЬ

У розвиток власного
виробництва направлено
70 млн. грн. власних коштів
Середньомісячна заробітна
плата склала 11100 грн.,
ріст становить 2500 грн.
Ялинкова кампанія
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«ЛІСІВНИК СУМЩИНИ» - інформаційний бюлетень Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства.
Виданий одноразово з нагоди підведення підсумків діяльності підприємств за 2017 рік.
Розповсюджується безкоштовно серед колективів Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства.
Відповідальний за випуск – В. О. Постова. Разовий наклад 500 примірників.
Дизайн та друк ФОП «Хованський А. І.», тел. 095 552-61-33.

