ВІТАННЯ

Шановні колеги!
Щиро вітаю всіх працівників лісового та
мисливського господарства з прийдешніми
святами – Новим 2020 роком та Різдвом
Христовим!
Переконаний, що 2020 рік буде роком змін в лісовій галузі. Все погане має
залишитися у минулому. Фаховий та якісний досвід разом з прогресивними
нововведеннями мають стати фундаментом розвитку для лісового
господарства України.
Ми маємо довести суспільству, що лісівники працюють на благо людей.
Упевнений, нам вистачить мудрості здійснити все задумане, щоб прийдешній
рік став роком перемог для блага вільної та Незалежної України.
Маю надію, що для України 2020 рік буде щедрим на конструктивні рішення
та перспективи!
Нехай ці свята – вісники оновлення, сподівань та мрій – несуть усім добро,
мир і процвітання.
Від усієї душі зичу вам і вашим родинам великого та справжнього людського
щастя, міцного здоров’я та злагоди.
З Новим Роком та Різдвом Христовим!

З повагою
Голова Державного агентства
лісових ресурсів України
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Андрій ЗАБЛОЦЬКИЙ

ВІТАННЯ

Дорогі колеги –
лісівники Сумщини,
ветерани лісової галузі!
Прийміть щиросердечні вітання
з Новим роком та Різдвом Христовим!
Рік, що минув, був для нас особливо
пам’ятним. У підприємствах лісогосподар
лісогосподарської галузі області він пройшов під гас
гаслом Року лісових культур і був приуроче
приурочений ювілейній даті – 70 річниці від дня
утворення Сумського обласного управ
управління лісового та мисливського госпо
господарства!
Я пишаюся тим, що ми з вами з честю
несемо естафету, яку перейняли від сво
своїх попередників, зберігаючи і примножую
примножуючи смарагдовий фонд нашої держави, та
кожним роком нашої діяльності вписує
вписуємо нові досягнення у книгу історії управ
управління.
Я дякую кожному з Вас, дорогі лісівники, за Вашу працю, за професіоналізм
та цілковиту відданість обраній справі!
2019 рік був непростим з фінансово-економічної точки зору. Але, незважаючи на це, ми підійшли до його фінішу з достойними показниками.
І я впевнений, що і у прийдешньому році ми гідно продовжимо нашу благородну справу служіння лісу і людям!
Бажаю Вам міцного здоров’я, миру, злагоди, достатку та родинного затишку, життєвої наснаги і успіхів у здійсненні всіх починань!
З повагою,
начальник Сумського обласного управління
лісового та мисливського господарства

Віктор ЧИГРИНЕЦЬ
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ДЕРЖЛІСАГЕНТСТВО

Андрій ЗАБЛОЦЬКИЙ назвав
п'ять головних завдань на посаді
Голови Держлісагентства
Голова Державного
агентства лісових
ресурсів України
Андрій Заблоцький
розповів на своїй
сторінці у Facebook
про п’ять головних
завдань, які він планує
виконати на посаді
Голови відомства.

«О

станній робочий день 2019
року став для мене першим
робочим днем на державній службі. За цей день встигли поставити нові KPI всім керівникам обласних управлінь лісового та мисливського господарства! Тепер замість
завдань типу організація ведення
веб-сайту, участь у нарадах, удосконалення форм та методів ведення консультацій з громадськістю та
інших «вагомих» завдань – поставив чіткі та направленні на розвиток
галузі завдання: підвищення ефективності роботи лісогосподарських
підприємств, боротьба з незаконними рубками, збільшення лісовідтворення», – написав Андрій Заблоцький.

За його словами, очолювати Держлісагентство – надзвичайно складне
та відповідальне завдання. Галузь не
проста, із багатьма викликами, починаючи від низького рівня довіри суспільства до лісівників і закінчуючи
питанням збереження біорізноманіття та впливом зміни клімату на довкілля. «Але я готовий до цього, адже
свідомо йшов на відкритий конкурс,
щоб перемогти та втілити своє бачення функціонування, реформування та
розвитку лісової галузі», – зазначив
він.
Голова Держлісагентства наголосив, що по-перше, потрібно забезпечити в Україні європейський рівень
ведення лісового господарства, створення нових лісів та збільшення лісистості України. «Розумію, що для цього потрібне сприяння інших органів
влади та фінансування», – написав
він.
«Друге важливе завдання
– боротьба з нелегальними рубками та обігом деревини. Серед методів – запровадження електронного обліку деревини всіма лісокористувачами, суттєве підвищення відповідальності за незаконну рубку та
використання деревини нелегального походження, створення прозорих правил гри на ринку деревини», – повідомив Андрій Заблоцький.

Як зазначив Голова відомства,
третім завданням є відкриття даних про ліс, створення єдиного лісового порталу та «ліс у смартфоні»,
видача всіх дозвільних документів в
електронному форматі. Електронні
сервіси мають бути зрозумілими та
легкодоступними для громадян.
«Четверте. Очищення від корупціонерів та хитрих ділків. До таких
осіб у мене нульова толерантність.
Вони лише кидають тінь на всю галузь
та фахових працівників», – наголосив
Голова Держлісагентства.
П’ятим завданням він визначив
повернення довіри суспільства до лісової галузі.
«В більшості, люди не завжди розуміють, чим повсякденно займаються лісівники, як відновлюється та
доглядається ліс, як суспільство забезпечується благами лісу. Лісівники
першими виїжджають на лісові пожежі, створюють цивілізовані місця відпочинку та роблять багато іншої важливої роботи», – зазначив Андрій
Заблоцький.
Також новопризначений Голова
Держлісагентства наголосив: «Не шукайте на мене «виходів» через якихось «високих людей». Це нікому не
допоможе. І якщо на місцях почнуть
ходити «люди від Заблоцького» – женіть їх геть і одразу повідомляйте правоохоронні органи».
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ДЕРЖЛІСАГЕНТСТВО

Голова
Держлісагентства
розповів
Прем’єр-міністр
України Олексій
Гончарук висловив
переконання, що
«нахабне розкрадання
українського лісу піде
у минуле», ніхто не
буде закривати очі
на існування сірого
ринку деревини.
Про це він повідомив
під час наради
щодо подальшого
розвитку лісової
галузі з керівниками
територіальних органів
Державного агентства
лісових ресурсів
України.

про концепцію змін
у лісовій галузі

«В

сі, хто планує і далі розкрадати державні ресурси думаючи,
що це, як завжди, зійде з рук – будуть
звільнені з посад. А після розслідування відповідними правоохоронними органами – притягнуті до відповідальності», – запевнив Глава Уряду.
Він доручив новому Голові Держлісагентства, яке очолив новопризначений керівник Андрій Заблоцький,
провести масштабний аудит підприємств, за результатами якого прийняти відповідні кадрові рішення. Це наступні області: Харківська, Житомирська, Чернігівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Львівська, Волинська.
«Закликав відсторонити керівника
Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства у відповідь на численні випадки незаконної вирубки лісів у регіоні. Жодних «чорних лісорубів» під
прикриттям територіальних управ-
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лінь Держлісагентства не буде», –
зазначив Прем’єр-міністр України
Олексій Гончарук.
«Через незаконні вирубки лісів
держава вже зазнала збитки на понад
1 мільярд гривень лише за останні декілька років. Це неприпустима історія, – наголосив Олексій Гончарук. –
В Україні діятиме закон. Усі причетні
до корупції будуть звільнені, а за результатами розслідування – притягнуті до відповідальності».
У свою чергу, Голова Держлісагентства Андрій Заблоцький розповів про основні концептуальні зміни
у лісовій галузі.
«Для мене велика честь очолити
таке відповідальне відомство. Ми розуміємо, що в суспільстві є великий
запит на зміни, і є запит, щоб повернути довіру суспільства до лісівників», – підкреслив він.
Андрій Заблоцький зазначив, що у
всьому світі раціональне використан-

ДЕРЖЛІСАГЕНТСТВО

ня лісових ресурсів є пріоритетом.
«Ми маємо висаджувати ліс, ефективно використовувати лісові ресурси на
підставі інвентаризації лісів та актуальної інформації. На жаль, на сьогодні, цього немає. Тому на виконання Указу Президента України та доручень Уряду Держлісагентством розробляється проект закону щодо Національної інвентаризації лісів. Це має
покласти край невизначеності», – повідомив Голова Держлісагентства.
За його словами, відповідно до нових цілей Уряду, необхідно збільшити
лісистість до 20%. «Ми над цим вже
працюємо, розробляються відповідні
програми», - сказав він.
Стосовно незаконних рубок Андрій Заблоцький зазначив, що значна частина ринку знаходиться в тіні. «Саме електронний облік деревини має на меті виправити цю ситуацію. Ми також плануємо ввести кримінальну відповідальність за переміщення деревини без бирок, а також за
закупівлю незаконно заготовленої деревини», – підкреслив Голова Держлісагентства.
Також він пояснив, що тепер деревина обліковуватиметься, існуватиме
централізований облік деревини, буде зрозуміле її походження. Відповідно, правоохоронні органи та громадськість зможуть перевіряти за номером бирки, товарно-транспортної накладної, номером авто, яке перевозить
деревину. Прозорість у цьому питанні
є ключовим і першим етапом.
«Стосовно незаконного обігу деревини, то на сьогодні нараховується
значна кількість нелегальних лісопи-

лок. Це пов’язано і з тим, що зараз
необхідна велика кількість дозвільних документів для відкриття пилорами. Ми вважаємо, що прозорість
регулювання, швидке відкриття бізнесу має бути пріоритетом, щоб легалізувати діяльність. І відповідно,
повторюся, що деревина на лісопилці без бирок буде поза законом.
Необхідно забезпечити стовідсоткову сертифікацію легальності обробленої деревини. Це ті елементи,
які дозволять викорінити корупцію
в галузі та нелегальний обіг деревини», – наголосив Андрій Заблоцький.
Окрім того, Голова відомства зазначив, що, на жаль, в Україні сьогодні немає правил гри на ринку
торгівлі деревиною. Вони були скасовані більше року тому. «Необхідно терміново прийняти закон про
ринок деревини, де будуть виписані прозорі та чіткі правила гри для
всіх учасників процесу. Кожен бізнес – від маленького до великого
– повинен мати можливість доступу до спільного обмеженого ресурсу. Все відбуватиметься на електронних площадках, це забезпечить рівність та конкуренцію на ринку», –
сказав Андрій Заблоцький.
Він також звернув увагу на питання державного фінансування лісової
галузі. Держлісагентство порушуватиме це питання перед Урядом та
Парламентом, щоб підвищити державне фінансування. В окремих випадках його критично не вистачає.
«Дуже багато питань від суспільства та правоохоронних органів ви-

никає щодо неефективності роботи державних лісогосподарських підприємств. Дійсно, на сьогодні, ми маємо близько 2 млрд гривень заборгованості за цими підприємствами. Вважаю, що це є недопустимим. Потрібно
провести комплексний аудит по всіх
державних підприємствах, визначити причини збитковості окремих підприємств, та прийняти відповідні рішення», – зазначив Голова Держлісагентства.
За його словами, оптимізація діяльності держпідприємств, врегулювання
податкового навантаження, реструктуризація боргу мають бути пріоритетними рішеннями для вирішення цього питання. Також, паралельно з цим,
потрібно розглянути і інституційну реформу, щоб покращити ефективність
управління галузі в цілому.
«І, останнє, на мою думку найбільш важливе питання – повернення довіри людей до лісівників. Плануємо створити Єдиний лісовий портал.
На якому, зокрема, буде розміщуватися онлайн-карта рубок, де кожен громадянин матиме змогу в будь-якому
місці верифікувати законність рубок.
У 14 областях така можливість уже є.
Ми плануємо протягом 3-х місяців завершити таку роботу по всій території Україні – від Карпат, до Сходу, від
Півночі до Півдня», – наголосив Андрій Заблоцький.
Як повідомив Голова Держлісагентства, також планується перевести
видачу всіх дозвільних документів в
електронний формат, щоб в Україні
повноцінно запрацював «Ліс у смартфоні».
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ПІДСУМКИ

«Одним з основних завдань
підприємств Сумського ОУЛМГ
є відтворення лісів», –
Віктор Чигринець

«О

дним з основних
завдань управління є відтворення лісів», –
відзначив, звітуючи перед громадськістю за роботу державних підприємств
управління у 2019 році, начальник Сумського обласного управління лісового
та мисливського господарства Віктор Чигринець.
Звіт відбувся 28 січня
у актовій залі Сумського
ОУЛМГ за участі представників деревообробної промисловості, обласної організації роботодавців України, лісівничої профспілки, діючої при управлінні

Громадської ради, провідних засобів масової інформації області й України та
директорів державних лісогосподарських підприємств управління.
Віктор Чигринець наголосив, що на Сумщині

2019 рік був оголошений
Роком лісових культур.
Підприємства Сумського обласного управління

лісового та мисливського
господарства забезпечили
виконання всіх запланованих заходів з ведення лісового господарства та витратили на ці цілі 330 млн
грн. власних коштів.
«У минулому році завдання з лісовідновлення
лісогосподарськими під-

приємствами виконані в
повному обсязі. Висівання і садіння проведено на
площі 1133 га, у тому числі
створено 15 га нових лісів,
а також до лісовідновлення зараховано 96 га природного поновлення. Загалом у 2019 році відновлено
1244 га лісу», – повідомив
начальник управління.
Також він відзначив, що
враховуючи географічну
віддаленість від західних
кордонів та морських портів, відсутність на території області потужних споживачів та підприємств по
переробці деревини, Сумська область є найменше
конкурентнопривабливою
для споживачів деревини.
Але підприємства управління прикладають максимум зусиль для забезпечення власної економічної
стабільності.

«З кожного кубометра заготовленої деревини
Сумські лісгоспи сплатили державі 586 грн.
податкових платежів», – Віктор Чигринець

«В

сього за 2019 рік підприємства управління заготовили від усіх видів рубок 774,1 тис. м3
деревини. З кожного кубометра заготовленої деревини сплатили державі 586 грн податкових платежів, це склало 45 відсотків від загального обсягу реалізованої продукції. Кожен кубометр заготовленої деревини дав підприємствам
39 грн чистого прибутку. За підсумками року підприємства управління отримали чистого прибутку понад 30 млн грн, з яких 27 млн грн
(90 %) було відраховано до дер-

жавного бюджету», – проаналізував податкову політику лісогосподарських підприємств Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства у
ході звіту за підсумками діяльності
у 2019 році начальник управління
Віктор Чигринець.
Загалом за 2019 рік підприємства
управління сплатили до бюджетів
всіх рівнів та Єдиного соціального
внеску 454,6 млн грн податків, зборів та обов’язкових платежів, що
на 8,8 млн грн (2 %) більше, ніж за
2018 рік.
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З загального обсягу сплачених податків 233,2 млн грн, надійшло до
Державного бюджету (ріст до відповідного минулорічного показника
складає 2%) та 135 млн грн – до місцевих бюджетів (ріст 6 %).
Найбільшу питому вагу в сумі
сплачених податків та зборів становить податок на додану вартість –
28 % (126,3 млн грн), рентна плата за
спеціальне використання лісових ресурсів – 24 % (110,1 млн грн) та податок на доходи з фізичних осіб – 16 %
(73,6 млн грн), 86,4 млн грн – сплачено єдиного соціального внеску.

ПІДСУМКИ

Кролевецькі лісівники –
переможці трудового
суперництва
За підсумками діяльності серед лісогосподарських підприємств
Сумського обласного управління лісового та мисливського
господарства у 2019 році перемогу по трудовому суперництву
здобули кролевецькі лісівники.

Основні показники
діяльності за 2019 рік
� обсяги садіння, висівання
та природного відновлення лісів – 1244 га, що складає 142 %
запланованого обсягу;
� від проведення лісогосподарських заходів заготовлено
774,1 тис. м3 ліквідної деревини, що на 4,0 тис. м3, або 1 %
менше за показник 2018 року;
� чистий дохід від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг) – 1018,0 млн грн. Кожен
кубометр заготовленої деревини дав в цілому по області
1315 грн реалізації;
� перероблено у власних цехах 180,5 тис. м3 деревини;
� обсяг реалізації продукції на 1 працюючого складає
391,1 тис. грн.;

Ц

е констатувала перша у поточному році колегія управління, яка
відбулась 28 січня. Традиційно головним питанням повістки денної цього зібрання є аналіз фінансово-господарської діяльності лісогосподарських підприємств області у році, що
минув.
Підсумки трудового суперництва
оголосив голова обкому профспілки
працівників лісового господарства
Михайло Шпакович.
Вручаючи вимпел переможця директору кролевецького підприємства Олександру Посошенку, начальник Сумського ОУЛМГ Віктор Чигринець відзначив високі господарсько-фінансові показники господарства. Він наголосив, що державне
підприємство «Кролевецьке лісомисливське господарство» знане й відоме не тільки на теренах області, України, а й за її межами. Воно вважається флагманом організації переробки

деревини серед підприємств області.
У його цехах переробляється понад
3 тис. куб. м деревини щомісячно.
Весь технологічний процес деревообробки здійснюється з використанням сучасних технологій та новітнього обладнання, випущена ж продукція відповідає сучасним як вітчизняним, так і міжнародним стандартам.

Начальник управління зазначив,
що у 2019 році саме Кролевецьке лісомисливське господарство стало
першим в області, що успішно пройшло FSC сертифікацію та отримало Сертифікат ланцюга постачання
(CoC), а у 2018 році відкрило список
сумських підприємств, що отримали
Сертифікат FSC з системи ведення
лісового господарства (FM).
Друге місце за підсумками 2019
року здобув Роменський лісгосп (директор Олег Салов), на третьому місці краснопільські лісівники (директор Віктор Мороз).

� забезпечено 2606 робочих
місць, переважно в сільській
місцевості. Ще майже 1000 робочих місць на підприємствах
управління займають робітники приватних структур,
які надають послуги з лісозаготівель, посадки лісу, догляду
за культурами, тощо;
� рівень середньомісячної заробітної плати працівників
13,0 тис. грн;
� сплачено податків і зборів до бюджетів усіх рівнів та
Єдиного соціального внеску в
сумі 454,6 млн грн, що на 2 %,
або 8,8 млн грн. більше за показник 2018 року. В цілому по
управлінню з 1 м3 заготовленої
деревини сплачено 586 грн податків і платежів. Податків і
зборів нами сплачено 45 відсотків від загального обсягу реалізованої продукції;
� на розвиток власної виробничої бази спрямовано понад
30 млн грн зароблених коштів;
� отримано понад 30 млн грн
чистого прибутку, з якого
27 млн грн (90 %) відраховано до державного бюджету. Кожен кубометр заготовленої деревини дав 39 грн чистого прибутку.
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ЛІСОВА СЕРТИФІКАЦІЯ

Кролевецьке
лісомисливське
господарство
першим в області
успішно пройшло
успішно пройшло
FSC сертифікацію
та отримало
Сертифікат ланцюга
постачання (CoC).

Н

агадаємо, що у минулому році кролевецькі
лісівники відкрили список
сумських підприємств, що
отримали Сертифікат FSC
з системи ведення лісового
господарства (FM).
Наразі окрім Кролевецького господарства такий
вид сертифікації успішно
пройшли Середино-Будське
та Сумське підприємства.
Нині ж у питаннях FSC
сертифікації кролевецькі лісівники успішно завершили
ще один етап. Сертифікація
здійснена за міжнародною
схемою Лісової оіпкунської

Кролевецькі лісівники
отримали Сертифікат FSC
ланцюга постачання
ради (Forest Stewardship
Council®, FSC) – міжнародної некомерційної неурядової організації, метою якої є просування відповідального управління
лісами в усьому світі.
«Сертифікація ланцюга постачання (CoC) – підтвердження того, що на
кожному етапі виробничого ланцюга – від місця заготівлі до споживача (приймання, сушіння, зберігання, транспортування, первинна та вторинна переробка та ін.) –
використовували FSC-сертифіковану та прийнятну сировину. Сертифікація ланцюга постачання
необхідна виробникам,
переробникам і продав-

цям для підтвердження того, що продукція, яку продають із заявою FSC, походить із добре керованих лісів, контрольованих джерел, вторинної сировини
або суміші вказаних видів
сировини», – коментує директор Кролевецького лісомисливського господарства
Олександр Посошенко.
До слова, у структурі
сумських лісгоспів Кролевецьке підприємство вважається флагманом переробки. Випущені ним паркетні та індустріальні ламелі, ясеневий паркет, дошка
для підлоги, блокгауз добре відомі не лише в Україні, а й далеко за її межами.
Довідково. У FSC існує
три види сертифікації, що

стосуються системи ведення лісового господарства(FM), ланцюга постачання(CoC) та контрольованої деревини (CW).
FSC – Сертифікація передбачає здійснення оцінки відповідності системи
ведення лісового господарства та процесів трансформації сировини в готову продукцію міжнародним вимогам, розробленим FSC. Вона охоплює
весь ланцюг проходження
лісової продукції від лісу до
споживача і сприяє поліпшенню ситуації в економічній сфері, розширює права
та можливості суспільства,
підвищує якість навколишнього природного середовища.

У Сумському лісгоспі
сертифікували ліси

Д

ержавне підприємство «Сумське
лісове господарство» завершило процедуру екологічної сертифікації лісів відповідно до вимог FSC
(Лісової опікунської ради) та отримало сертифікат. Лісгосп став тре-

тім серед лісогосподарських підприємств області, який пройшов аудит та
отримав позитивну оцінку
відповідно до вимог сертифікації.
Нагадаємо, що екологічна сертифікація лісів –
це міжнародний економічний інструмент, що використовується для оцінки
відповідності виробничо-господарської діяльності підприємств лісового господарства та окремих лісокористувачів вимогам екологічних
стандартів та концепції сталого розвитку лісового господарства. Він пе-
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редбачає проведення процедури, що
дозволяє підтвердити те, що продукція заготовлена в лісах, в яких господарство ведеться на принципах сталості. Процедура є добровільною та
проводиться незалежними організаціями за міжнародними стандартами.
«На сьогоднішній день цивілізований світ прагне використовувати
деревину виключно з сертифікованих лісів. Водночас наявність сертифіката є підтвердженням невиснажливого соціально відповідального
використання деревних ресурсів для
всіх зацікавлених сторін»,– говорить
директор Сумського лісгоспу Микола Сороколіт.

НОВОВВЕДЕННЯ

У Сумському лісгоспі
медійники побачили, як працює
проект «ЛІС У СМАРТФОНІ»
Дізнатися, чи законно вирубають ліс на Сумщині, відтепер
може кожен охочий. У цьому вочевидь пересвідчились
журналісти з телеканалу UA: Суми. У листопаді Сумська
область долучилася до проєкту «Ліс у смартфоні». Це
пілотний проєкт Держлісагентства України, наразі він
діє у 14 областях: Чернігівській, Полтавській, Рівненській,
Київській, Волинській, Тернопільській, Закарпатській,
Житомирській, Сумській, Миколаївській, Вінницькій,
Херсонській, Черкаській, Одеській областях та
Новоайдарському ЛМГ Луганського ОУЛМГ.

Щ

об зрубати дерево у лісі, потрібно мати лісорубний квиток. Чи є такий на конкретну ділянку, можна дізнатися на новому сайті.
Відтепер реєстр заготівлі деревини та онлайн-карта вирубок у лісових господарствах є у вільному доступі в мережі Інтернет. Щоб знайти потрібну ділянку, треба вказати її параметри, вони написані на спеціальних

стовпчиках на кожній вирубці.
«При тому, як відводяться рубки, будь-які види рубок, то ставляться діляночні стовпчики. Ми бачимо
не зафарбований діляночний ствопчик, на якому написано – 56 квартал,
10 виділ, далі внизу – санітарно-вибіркова рубка 19 року. Перша ділянка – і через дефіс 14,5 гектарів. Поруч ми бачимо фарбований стовпчик

зі щокою, це стовпчик, який показує
кордони Держлісфонду», – говорить
головний лісничий ДП «Сумський
лісгосп» Микола Щербак.
За допомогою додатку «Ліс у
смартфоні» зайти на сайт проєкту
можна у лісі, якщо є покриття інтернету.
«Приїхавши до лісу, людина, яка
потрапляє в ліс і бачить, що йде вирубка лісу, увімкнувши свій гаджет,
включивши геолокацію, увійшовши
до сайту lk.ukrforest.com, може прослідкувати, чи законна рубка, чи ні.
Цей сайт працює тільки з гарним покриттям. На сьогодні неможливе в
лісі використання таких гаджетів, бо
дуже слабкий зв’язок з інтернетом.
Охоплені зв’язком дуже малі відсотки, це десь складає 5%», – коментує
провідний інженер лісового господарства ДП «Сумське лісове господарство» Руслан Сидора.
Якщо даних на вирубку на сайті немає, то вона незаконна, треба
звернутися до лісової охорони або
поліції. У реєстрі позначені тільки вирубки, які проводять державні
лісгоспи.

ЯК ВІДОМО:

На Сумщині державі
належить 63% лісів,
решта – комунальні,
приватні та інших форм
власності. Їх у реєстрі
немає.
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СВЯТА

«Працю лісівників Україна
традиційно вшановує
на початку золотої осені.
А нинішнього 2019-го
року Сумське обласне
управління лісового
та мисливського
господарства відзначає
70 річницю своєї
діяльності. Обидві ці
дати особливі і знакові,
обидві – гідний привід
для свята», – сказав у
відкритті Лісівничого
свята, яке відбулось
у суботу, 7 вересня,
начальник Сумського
обласного управління
лісового та мисливського
господарства
Віктор Чигринець.

Дійство проходило на базі державного підприємства «Кролевецьке лісомисливське господарство» на центральному стадіоні Кролевця і зібрало численну кількість глядачів.
Розпочалося свято з офіційних
урочистостей. Лісівників Сумщини
вітали голова Сумської обласної ра-

На Сумщині відбулось

ди Володимир Токар, народний депутат України Ігор Молоток, депутат обласної ради Володимир Горох
й керівники Кролевецького району
та міста Кролевець.
З нагоди 70 річчя управління і професійного свята кращих працівників
лісогосподарських підприємств області відзначили нагородами.

Почесні грамоти Кабінету міністрів України отримали представник
Краснопільського лісгоспу Віктор
Клименко і директору Роменського
лісгоспу Олег Салов.
Нагрудний знак «Відмінник лісового господарства України» вручили

лісничому Свеського лісгоспу Олександру Омельченку. Ряд лісівників
отримали Почесні грамоти та Подяки Державного агентства лісових ресурсів України, грамоти керівника
та профспілки обласного управління. А також від голови обласної ради та обласної адміністрації.

Прийшовши на стадіон, кролевчани та гості міста зразу ж поринали в атмосферу лісу. У садибах
підприємств управління можна було
побачити розмаїття лісової продук12
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СВЯТА

ЛІСІВНИЧЕ СВЯТО

ції та мешканців, а також
познайомитись з родзинками діяльності кожного
лісгоспу зокрема.
Лісівники розповідали
відвідувачам про секрети вирощування лісових
культур, знайомили з видами продукції, які дає
ліс. Активним глядачам
- пропонували різноманітні майстер-класи: по
розпису дерев’яних виробів, різьби по дереву, плетіння з
лози, виготовлення картин з лісових
матеріалів, технології посадки сіян-

них млинців бензопилою, розпил
колоди ручною пилкою, стрільба з
пневматичної гвинтівки, користування ранцевим вогнегасником, перетягування линви та лісова естафета, запорукою успіху у яких були спритність і точність, а головне –
техніка безпеки.
Переможці по видах змагань були
відзначені грамотами та грошовими
преміями.

ців дуба з закритою кореневою системою тощо.
Кульмінацією свята, як завжди,
стала спартакіада лісівничого багатоборства. Команди всіх 12 підприємств Сумського ОУЛМГ демонстрували свої вміння у 10 видах змагань, серед яких біг по колоді, метання сокири, випилювання дерев-

У загальнокомандному заліку
Спартакіади-2019 на третьому місці
Сумський лісгосп, на другому – переможці минулорічної спартакіади команда Тростянецьких лісівників.
А головну перемогу виборола команда Роменського лісгоспу.
13
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СВЯТА

Привітали ветеранів праці
Колишніх лісівників
не буває. Бувають
лісівники працюючі
і лісівники ветерани
праці. Кожного
року в переддень
професійного
свята обласна
лісівнича профспілка
згуртовує корифеїв
лісової галузі
області, щоб
сказати їм слова
великої вдячності
за їх самовіддану
працю у справі
служіння лісу.

Ц

ьогорічне лісівниче
професійне свято продовжило цю чудову традицію. В переддень святкувань ветерани лісової галузі Сумщини зібралися
в історичному центрі мі-

ста, щоб побути у колі своїх колег.
З професійним днем їх
привітали начальник Сумського ОУЛМГ Віктор Чигринець, голова обкому профспілки працівни-

Ліси Сумщини чатує
«Лісова варта»

«Н

аше основне завдання – це проведення
рейдів для охорони лісових
насаджень. У складі рейдових бригад працівники лісової охорони лісгоспів. Робота у нас ненормована. В основному, браконьєри люблять «полювати» чи живись лісовими багатствами
у нічний час. Тому, коли всі
сплять, ми охороняємо лі-

совий спокій. Ми забезпечені машинами з підвищеною прохідністю, тепловізорами, квадрокоптерами,
зброєю. За минулий рік загалом зробили 205 виїздів.
На порушників було складено 60 протоколів: 29 за порушення законодавства по
мисливській діяльності та
31 – по лісогосподарській»,
– говорить начальник від-

14
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ків лісового господарства
Михайло Шпакович, перший заступник начальника управління Віталій
Ігнатченко та голова профспілки Сумського ОУЛМГ
Людмила Антипенко.
ділу охорони та захисту лісу Конотопського лісгоспу - голова обласної організації «Лісівник-атовець» та
керівник рейдової бригади
лісгоспу «Лісова варта» Євген Лаврик.
У тому, що охорона спокою у сумських лісах покладена на надійні плечі, учасники лісівничого свята переконались вочевидь. Там
конотопська «Лісова варта»
представила увазі глядачів
елементи своїх тренувань.
Найбільш охочі мали змогу
позмагатись з охоронцями
лісу та пересвідчитись особисто, що з хлопцями з такою фізичною підготовкою
краще «не сперечатись».

ПРОФОРІЄНТАЦІЯ

Пленер юних художників
На лісівничому святі свою любов до природи
передали пензликами та яскравою палітрою
кольорів вихованці художньої студії Будинку
дітей та юнацтва Кролевецької міської ради.

Д

іти розповіли, що студія
працює понад півстоліття,
то ж для багатьох своїх вихованців вона дала путівку у жит-

тя, які стали архітекторами чи
художниками. З 10 учасників
пленеру частина теж мріє стати
художниками.

Найменших гостей на святі лісівників
чекали пізнавальні розваги

Щ

одо малечі, яка завітала на свято у супроводі старших, занять для виходу
невгамовної енергії було вдосталь: смаколики, малюнок
хною, фото-зона з лісовими
мешканцями, майстер-класи по розпису дерев’яних сувенірів, спорудження шпаківень, посадка сіянців сосни
і дуба, презентація мисливських атрибутів: мисливська
вежа, біноклі, тепловізори,
квадрокоптери тощо.
Головним же дитячим заходом стала пізнавальна ві-

кторина, яку провела для
дітлахів керівниця Тростянецького учнівського лісництва «Нескучанське» Катерина Солоха разом зі своїми
вихованцями.
Поряд з бурхливими емоціями, якими діти щедро ділились під час проведення
зазначеного заходу та здобутими новими знаннями
про лісову флору і фауну, всі
учасники вікторини отримали на згадку від організаторів
сувенірні магніти, блокноти і
ручки з логотипом свята.
15
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МИСЛИВСТВО

На Сумщині у лютому порахують
диких мисливських тварин
У мисливських угіддях Сумщини
мисливський сезон 2019/2020
року закінчився 31 січня. Любителі
полювання рахують свої трофеї,
а користувачі мисливських угідь –
надходження.
«У підприємствах Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства надходження від проведених у 2019 році полювань
склали понад 1,7 мільйона
гривень. З них, до мільйона – це ліцензійне полювання та дещо більше 730
тисяч гривень – реалізація
відстрільних карток», - коментує підсумки спортивно-любительського полювання заступник начальника Сумського ОУЛМГ
Олександр Товстуха.
Леву частку коштів - у
загальному до мільйона
гривень - складають надходження Конотопського
лісгоспу та мисливського
господарства «Суми». По-

над 200 тис. грн. отримали
від цього напрямку своєї
діяльності у Краснопільському лісгоспі та до 200
тис. грн. – Лебединські лісівники.

По завершенні сезону
полювання, впродовж лютого користувачі мисливських угідь області проведуть щорічний облік (таксацію) чисельності диких
мисливських тварин.
«Таксація проводиться з
метою визначення чисельності тварин та місця їх
перебування на території
області. Здійснюватиметься вона за участю державних мисливствознавців,
представників департаменту екології та природ-

них ресурсів облдержадміністрації та управління
Держпродспоживслужби.
За матеріалами обліків буде оцінюватись динаміка
чисельності мисливських
тварин, розроблятимуться проекти лімітів можливого використання диких тварин та визначатись
пропускна спроможність
господарств у наступному мисливському сезоні», – продовжує заступник начальника управління.

ДОВІДКОВО:
Всього веденням мисливського господарства на території області займається 40 організацій та підприємств різних форм власності,
12 з яких – державні підприємства
Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства. Площа мисливських угідь, наданих у користуванням підприємствам
управління, складає 227,5 тис. га, що
становить 11 % від загальної їх площі
по області.
Чисельність мисливських тварин
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в угіддях лісгоспів постійно зростає.
Станом на 01.03.2019 р. вона становить:
лосі – 91,
олень благородний – 313,
олень плямистий – 53,
козуля – 2323,
кабан – 258,
заєць-русак – 3297.
Сумщина є одним з шести регіонів України, які зберегли популяцію
зубрів, останній облік зафіксував 52
особи цих червонокнижних тварин.

НОВИНИ ЛІСГОСПІВ

У лісових мешканців Охтирщини –
надійні друзі
Щоб зимової
пори лісовим
мешканцям було
чим підживитися,
лісівники дбають
ще з літа. Адже
потрібно заготовити
необхідну кількість
сіна, гіллячкового
корму, силосу тощо.

У

Охтирському лісгоспі ця робота поставлена, як то кажуть, «на
рейки». Кожного року заготівлею
кормів займається єгерська служба
підприємства і у зимову пору мешканці лісу цього краю провізією забезпечені.
«Заготовили 4 т сіна, тисячу штук
зелених віників, придбали по 5 тонн
силосу та зерна кукурудзи, 10 тонн

зерновідходів, 20,5 тонн кукурудзи
в качанах, 600 кілограм солі та у пивоварному заводі – 50 тонн дробини», – говорить директор Охтирського лісгоспу Юрій Римар.
До всього, надають охтирським
лісівникам для підгодівлі тварин
спонсорську допомогу і фермерські
господарства.
«Кожного року господарство от-

римує від місцевих фермерів до
20 тонн зерна кукурудзи та качанів.
Велика вдячність власникам господарств за допомогу і що не забувають про диких звірів, яким приходиться дуже важко знайти корм у
зимовий період», – продовжує керівник.
Прес-служба
ДП «Охтирське ЛГ»

Конотопські лісівники дбають
про лісових мешканців
52 975 га – це найбільший
в області показник. Загальна площа мисливських
угідь, наданих у користування державними лісогосподарським підприємствам
Сумського ОУЛМГ, складає 227,5 тис. га, що становить 11 % від загальної площі мисливських угідь по області.

«П

ідкормка диких звірів взимку – важливий захід, який проводиться щорічно. Коли настають холоди і в лісі все замерзає, лісовій звірині стає
все складніше добути їжу.
Щоб, залишившись без їжі,
голодні звірі не пішли з лісу
в пошуках корму в населені пункти, ми допомагаємо
тваринам пережити важкий
період», – говорить директор Конотопського лісгоспу Віталій Баранов.
Мешкають у конотопських угіддях лосі, козулі,
олені, зайці, кабани та інша мисливська фауна. Гордістю ж конотопських лісів

є червонокнижні зубри. За
останнім обліком їх нарахували 52 особини.
«Облік мисливських тварин у лютому цього року
зафіксував 34 особини лося, 17 голів кабана, 317 козуль, 3 голови оленя плямистого, 942 – зайця. Є у
наших мисливських угіддях бобри, борсуки, видри,
ондатри, куниці тощо», –
стверджує Віталій Баранов.
Запевняє, що корму для
своїх лісових друзів надбали вдосталь.

«Ми заготовили близько 60 тонн сіна, понад 40
тонн кукурудзи, 4 тисячі віників та 43 тонни ячменю»,
– продовжує директор підприємства.
Роздають корми три-чотири рази на тиждень, розкладають у визначених місцях, у визначений час. Звірі
про це знають, тому на поживу приходять «як по годиннику»!
До слова, мисливські
угіддя Конотопського
лісгоспу займають площу
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НОВИНИ ЛІСГОСПІВ

Закутаний в магію осені, стоїть замріяний
ліс, він поринув у свої вічні думки і таємниці,
невідомі нікому. Легкий вітерець не вагомо
торкається дерев, а надокучливий дощик
навіює смуток… так завжди буває восени: її
настрою піддаються усі і ліс у тому числі, адже
це великий живий організм, йому властиві всі
відчуття, тони та напівтони зовнішнього світу.
Він загадковий і незбагненний, він величний та
могутній у своїй неймовірній красі та мудрості…

Цьогоріч Кролевецькі лісівники
відновили близько
120 га лісу
рігають їх від шкідників та
браконьєрів. Дбають про
ліси, віддаючи їм частину
своїх сердець. І це трепетне ставлення завжди винагороджується.
Цього річ у ДП «Кролевецьке лісомисливське
господарство» посаджено 118 га нового лісу, з них
5 га захисних лісів. Також
на 4,4 га восени посадже-

ДП «Кролевецьке лісомисливське господарство» нині у владі осінньої меланхолії, тут тихо і
спокійно. Звісно, це тільки на перший погляд, бо
насправді у лісі протягом
усього року кипить робота. Однак, якщо прийшов
до лісу, непомітно потрапляєш у його віковічний
полон. Тут втрачається
відчуття часу, забуваються
насущні проблеми, відходять на задній план якісь
дріб’язкові буденні справи. Тут немає метушні, бо
у цьому царстві завжди панує гармонія. І, здається,
людина потрапляє до іншого виміру, бо саме у лісі
вона почувається вільною.
Ніби крила виростають за

но дуба звичайного.
Окрім цього, на підприємстві створено шкілку новорічних ялинок на
площі 1,0 га. Доповнили
культури на 138 гектарах.
Стрімко пробігає день
за днем у нескінченному потоці звичних лісових
справ. Шалене і динамічне життя захоплює кожного у свій бурхливий вир.
Не вистачає часу на відпочинок та дозвілля, іноді лісівники мало уваги приділяють рідним. Але ніхто не
ображається, адже домашні розуміють, що обравши
цей шлях, їхні близькі обрали не легку долю – служити лісу…
Прес-служба
ДП «Кролевецьке ЛМГ»

спиною, а душа наповнюється новим сенсом та силою – то великий вплив її
величності природи.
Щодня відчувають на
собі вплив лісу її служителі-лісівники, адже кому ж як не їм, відомо про
цей скарб природи все! Лісівники завжди поряд: садять крихітні сіянці, обе-
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НОВИНИ ЛІСГОСПІВ

У Глухівському лісгоспі заготовили
насіння ялини голубої
Заготівля лісового насіння – справа клопітка
і відповідальна. Адже саме з насінини
починається життя нового лісу. То ж для збору
насіння визначають елітні дерева.
А щоб зібрати з них якомога більше насіння
і при цьому не пошкодити самого дерева
вдаються до різних прийомів.

У

Глухівському лісгоспі
за допомогою спеціальної техніки збирали шишки
ялини голубої.
Врожаю радіють, та про
якість зібраного насіння говорити ще рано. Адже шишки необхідно висушити, знекрилити, просіяти і лише тоді відправити на експертизу
для визначення класу якості.

Говорять, що загалом
асортимент порід, які заготовляють і вирощують у
лісгоспі, становить понад
півтора десятка. Саджанці
хвойних дерев реалізують і
населенню. За бажанням, їх
можна придбати на території підприємства та в магазині «Лісовичок».
Прес-служба ДП «Глухівське ЛГ»

Середино-Будські лісівники
виростили до мільйона сіянців
головних лісоутворюючих порід
У лісництвах СерединоБудського лісгоспу
закінчилась інвентарізація
садивного матеріалу
у розсадниках, лісових
культур і плантацій
новорічних ялин.

«З

урахуванням створених у поточному році лісових насаджень спеціалісти лісгоспу проінвентарізували лісові культури одно-, дво- та трирічного віку на площі
320 га. Атестовано 685 га незімкну-

тих лісових насаджень на землях державного лісового фонду, з яких за класами якості: 617 га першого класу, 66
гектарів другого класу та 2 гектари –
третього. Середня приживлюваність
лісових культур у державному лісовому фонді складає 94 %. У вкриту лісом
площу перевели 113 га лісових культур», – коментує результати інвентаризації директор Середино-Будського
лісгоспу Олександр Плужников.
Незважаючи на посушливе літо,
завдяки наполегливій праці спеціалістів у розсадниках підприємства виросло 959 600 шт. стандартних сіянців, що, за словами директора, у на-

ступному році забезпечить лісокультурну компанію у повному обсязі.
Також середино-будські лісівники
вирощують і декоративний посадковий матеріал та новорічні ялинки, які
пропонують до продажу населенню.
Прес-служба
ДП «С.- Будське ЛГ»
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НОВИНИ ЛІСГОСПІВ

Працівники
Свеського
лісгоспу на чолі з
головним лісничим
підприємства Ігорем
Комарицьким
побували у
лебединських колег.

Лебединські лісівники ділились
досвідом зі свеськими колегами

«М

ета нашої поїздки – це набуття досвіду по вирощуванню дуба звичайного з закритою кореневою системою», - прокоментував мету поїздки головний лісничий.
Головним об’єктом відвідування став базовий лісовий розсадник
Бишкінського лісництва лісгоспу.
Бішкінський розсадник – це колиска лебединських лісів. З передумовами та історією спорудження
розсадника ознайомив відвідувачів
головний лісничий Лебединського
лісгоспу Анатолій Москаленко. Він
розповів, що свого часу будівництво
нового розсадника зумовили зміни
природно-кліматичних умов, потреба отримання високоякісного садивного матеріалу, а також здешевлення
витрат на його вирощування.
Розпочали закладку розсадника у
2008 році. Спершу визначили його
місце та у центральній науково-дослідницькій лабораторії якості води
та ґрунтів інституту технічної механіки Академії Аграрних наук Украї-

ни замовили проведення аналізів води та ґрунтів. Результати показали,
що за генетичними ознаками грунт
належить до сірих важких з гумусністю орного шару 3,11%. Це зумовило внесення у верхній шар супіщаного лісового грунту. На земельній ділянці провели розпушення на глибину 20 см з внесенням гербіцидів суцільної та вибіркової дії для знищення бур’янів.
Розсадник займає площу 3,33 га.
На його території збудоване побутове
приміщення, гараж, приміщення для
зберігання причіпного та ручного інвентарю, обладнані дві артезіанські
свердловини, встановлена місткість
на 30.5 тис.м3 води, система крапельного зрошення посівів та збудована теплиця площею 0.014 га.
Садивний матеріал доглядає 8 робітниць. Посіви обробляються фунгіцидами та інтексицидами. Для стимулювання росту та підживлення сіянців застосовуються мінеральні добрива та стимулятори росту, які подаються разом з крапельним поливом.
Це дає можливість підвищити відсоток виходу якісного стандартного матеріалу, а це, у свою чергу, зна-
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чить, що поліпшується якість створених лісових культур та нових лісів.
Для затінення сходів використовуються спеціальні щити, які виготовлені у кількості 6 тис. штук.
Напрацьований досвід вирощування супутніх порід, зокрема, тополі. Культури, вирощені у розсаднику,
не тільки сповна забезпечують потреби підприємства у посадковому
матеріалі, а щороку приносять додатковий дохід від продажу.
Поряд з головними лісоутворюючими породами лісгосп щорічно
нарощує обсяги вирощування декоративного посадкового матеріалу, практикується зелене живцювання, вирощуються декоративні саджанці із закритою кореневою системою, що представлені досить широким асортиментом: самшит вічнозелений, ялівець звичайний, сосна звичайна, каштан кінський.
Відвідуванням розсадника свеські лісівники були задоволені. Відзначають, що поїздка проведена продуктивно, спеціалісти лісгоспу набули
певного досвіду, який планують використовувати у практиці свої роботи на підприємстві.

НОВИНИ ЛІСГОСПІВ

У Конотопському лісгоспі привітали
зі святом захисників України
У переддень
відзначення
Дня Захисника
України у
Конотопському
лісгоспі теплі
слова вітань
прозвучали на
адресу колег –
учасників АТО.

«У

колективі підприємства – три
учасники бойових дій: Олексій Руденко працює охоронцем, Сергій Бондар – вальник лісу у Конотопському лісництві та Євген Лаврик –
начальник відділу охорони і захисту
лісу лісгоспу. Олексій і Сергій пере-

бували у зоні АТО під Маріуполем у
2014-2015 роках. Євген захищав кордони держави з 2014 по 2017 роки.
Нині вони відповідальні працівники лісгоспу, відмінні професіонали»,
– сказав у своєму вітальному слові голова профспілки підприємства

Олександр Томашевський.
Учасників АТО привітали з наступаючим святом та у вдячність за активну громадську позицію і копітку щоденну роботу вручили Почесні
грамоти.
Прес-служба ДП «Конотопське ЛГ»

Якщо хочеш щось залишити людям,
просто посади дерево!
У Велико-Бобрицькому лісництві Краснопільського
лісгоспу росте алея «іменних» ялинок.

«У

підготовці до Нового року протягом останнього десятиріччя. Все
більшого попиту набирають зелені деревця, які висаджені у горщики. Це дозволяє після зимових свят
без особливої шкоди дати дереву можливість рости далі, висадивши його

ранньої весни у відкритий
ґрунт. Так, на приватних ділянках, на алеях, у скверах,
з’явилися так звані «іменні дерева». Люди привозять
ялинку, і, як правило, з дітьми, дбайливо висаджують
«своє» дерево. Цікаво спостерігати, як з часом, ті самі люди приїжджають до таких посадок і подовгу милуються своєю працею, дивлячись на підростаючі зелені красуні. Особливо, якщо з роками на дерево починаєш дивитися вже піднімаючи голову…», – говорить лісничий Велико-Бобрицького лісництва Краснопільського лісгоспу Ігор
Козловський.

Так у лісництві з’явилася
алея ялинок, що тягнеться
вздовж лісової дороги, яка
веде до урочища «Образ».
Її почали закладати лісівники, а продовжують до-

повнювати люди, ті, хто зрозумів просту істину – якщо
хочеш щось залишити людям, просто посади дерево!
Прес-служба
ДП «Краснопільське ЛГ»
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ЦІКАВО

Краще за гори

може бути тільки … ліс
Це твердження, з яким іде по життю заступник
начальника відділу лісового господарства
Сумського ОУЛМГ Олександр Баня.

У жовтні Олександр
Васильович відзначив
60-річний ювілей.
Його трудовий шлях у
лісовій галузі Сумщини
розпочався у 1976 році.
Працював помічником
бензопильщика у Сумському лісгоспі. Потім
навчання в Українській
сільськогосподарській
академії, по закінченні
якої шліфував свою пропро
фесійну майстерність
помічником лісничого у
Нікольському лісництві
Сумського лісгоспу.
Нині, вже понад 30 років
управлін
в обласному управлінні. У полі його діяльнодіяльно
сті охорона і захист лісу.
Запитаєте, до чого
тут «гори»? Саме там,
у горах професіонал і
фахівець своєї справи Олександр Баня

проводить свій вільний
час. Він – альпініст. У
його гірському арсеналі ряд підкорених вершин
Карпат, Криму, Паміру
та Кавказу. Найвищою у
цьому переліку є гора Ельбрус. Та своє почесне місце у пройдених ним високогірних маршрутах вона
займає з добавкою «поки
що».
З нагоди поважної дати від Дня народження
та за багаторічну сумлінну працю начальник Сумського ОУЛМГ Віктор Чигринець привітав ювіляра
зі святом та вручив йому
Почесні грамоти Держлісагентства, Сумської обласної державної адміністрації та Сумського обласного управління лісового та мисливського
господарства.

Свеські лісівники здобули першість
у волейбольному турнірі
Свеські лісівники – активні учасники всіх
громадських заходів, що організовує місцева
територіальна громада.

В

они довели на практиці, що
є не лише гарними спеціалістами лісової справи, а й результативними … спортсменами! Лісгосп представив свою
команду до участі у волейбольному турнірі, організованому
Свеською селищною радою у
рамках заходів до Дня захисника
України, і здобув ПЕРЕМОГУ!
«Змагання з волейболу проходили у понеділок, 14 жовтня, у спортивній залі Свеської

спеціалізованої школи І – ІІІ
ступенів №1. З поміж семи команд-учасників команда лісгоспу виборола перше місце», –
говорить директор Свеського
лісгоспу Олег Закусило.
Переможців відзначили грамотами та медалями. То ж у арсеналі досягнень Свеського лісгоспу додався ще один кубок –
волейбольний.
Прес-служба
ДП «Свеське ЛГ»
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ПРОФСПІЛКА

«Зараз лісова галузь переживає складні часи.
Господарства відчули дефіцит споживачів,
що відбилося на їх економіці. Незважаючи на це,
у 2019 році підприємствами управління було
сплачено 454 млн грн. податкових платежів, що
на порядок більше за загальний фонд заробітної
плати, та близько 30 млн грн. було витрачено
на розвиток власного виробництва», – зазначив
голова обкому профспілки працівників лісового
господарства Михайло Шпакович у своєму виступі
у четвер, 23 січня, на профспілковій конференції
у Шосткинському лісгоспі.

У Шосткинському лісгоспі
відбулась профспілкова конференція
Ш

осткинські лісівники дали старт проведенню профспілкових
зібрань, які найближчим
часом пройдуть і в решті підприємств Сумського
ОУЛМГ.

напрямками діяльності.
«Наша конференція
проходить в умовах, коли галузь лісового господарства переживає складний період. Незважаючи
на це, працівники нашо-

На Сумщині профспілкові конференції традиційно проходять у січні, першій декаді лютого для визначення результативності
роботи колективів у попередньому році, проведення детального аналізу виконання гарантій, передбачених колективними угодами між адміністраціями
лісгоспів та профспілками,
а також укладання нових
річних договорів.
Звітуючи на конференції, директор Шосткинського лісгоспу Микола
Бут деталізував роботу підприємства у 2019 році за

го підприємства працюють з великою самовіддачею, досягаючи певних результатів. Навзаєм, головним завданням адміністра-

ції підприємства є забезпечення працюючих гідними
умовами та оплатою праці», – наголосив директор
лісгоспу.
Він зазначив, що працівники підприємства
своєчасно забезпечувались спецодягом, взуттям
та засобами індивідуального захисту, було проведено страхування водіїв та
трактористів, організовано проходження працівниками медогляду. Нещасних випадків та випадків
виробничого травматизму впродовж минулого року не фіксувалось, що свідчить про забезпечення безпечних умов праці.
Зупинився Микола Бут
і на виконанні виробничої програми. Значна увага приділялась колективом

лісгоспу лісовідновній діяльності. У минулому році відновили 109 га лісу;
2,0 га залишили під природне поновлення, провели догляди на площі понад
540 га, виростили більше
1,8 млн сіянців основних
лісоутворюючих порід.
Зважаючи на непросту фінансово-економічну ситуацію, у 2019 році лісгосп
один з небагатьох в області продовжив роботи з будівництва лісових доріг та
збудував 1,8 км дороги лісогосподарського призначення.
За підсумками конференції роботу профспілкової організації Шосткинського лісгоспу було визнано задовільною та укладено колективний договір
на 2020 рік.
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АКЦІЯ
кожному учаснику Акції», - продовжує заступник начальника.
Олександр Товстуха стверджує,
що люди виявились активними не
лише у інтернет-мережі.
«Дійсно, ялинки у горщиках користувались попитом. Звісно, що у
меншій мірі, ніж традиційні, але актуальність цього питання не спадала
до останніх передноворічних днів», говорить він.

Чудова жива згадка
про 2020 рік
Оголошена у передноворічний період обласна акція «Придбай ялинку у горщику – зроби своє оточення кращим» завершила свій початковий етап. Чому початковий? Тому що головне
у Акції не лише придбати таку ялинку, головне – це зберегти ії і
продовжити їй життя: прикрасити нею своє подвір’я, чи то подарувати дитячому садочку, школі, храму, а, можливо, й просто
висадити у парку міста чи навіть у лісі. Різниці немає, будь яким
рішенням ми робимо кращим своє оточення. І навіть не лише
своє, ми ділимось красою з оточуючими, адже дерева живуть
набагато довше, ніж люди.

«Р

еалізацією у передноворічний період ялинок
із закритою кореневою системою (у горщиках) наші лісогосподарські підприємства
займаються вже до десятка років. Але у цьому році ми вперше спробували вивести цю тему на широкий загал. До речі,
ініціаторами цього стала сама
громадськість, яка через соціальні мережі активно цікавилась такою продукцією. Ми
лише підтримали ці ініціативи», – коментує заступник начальника Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства Олександр Товстуха.

«Потребу споживачів ми готові були забезпечити повною мірою. Таких
ялинок у розсаднику декоративних
порід Роменського лісгоспу виростили близько 2 тисяч
штук. Єдине, про що
хвилювалися, це про
те, що таку ялинку,
дійсно, не так просто
зберегти у домашніх
температурних умовах. Для цього студенти СНАУ розробили
необхідні рекомендації, а лісівники потурбувались про випуск
буклетів, які дарували

24
ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ  01/2020 р.

СУМСЬКОГО ОБЛАСНОГО УПРАВЛІННЯ ЛІСОВОГО ТА МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Перший день продажу таких ялинок відбувся 18 грудня 2019 року, у
передсвято Святителя Миколая. Тоді
ялинки прибули на ярмаркову площу, яка влаштовувалась біля управління АПР
(агро-промислового розвитку обласної державної адміністрації). Люди, які купували деревця у горщиках того дня, в основному робили це з благодійною метою
та придбані ялинки зразу ж
відправляли у заклади, у які
планували подарувати таку ексклюзивну лісову красу.
Депутат обласної ради Андрій Кисіль придбав зразу кілька ялинок для
Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю.
Загалом ялинки у горщиках «відвідували» обласні ярмаркові заходи
тричі, бо до Сум вони доставлялись
з Роменського лісгоспу.
Впродовж Акції роменські лісівники реалізували 252 деревця у горщиках. Ще до п’ятдесяти ялинок реалізували інші підприємства на місцях.
І якщо з цих деревець хоча б третина повернеться у природу, це буде
чудова жива згадка про 2020 рік.

АКЦІЯ

У передноворічний період
Сумські лісівники
реалізували майже 54 тис.
новорічних деревець

М

айже 54 тисячі новорічних деревець з запланованих
45 тис. шт. реалізували сумські лісівники у передноворічний період цього року.
Таку рекордну кількість проданих ялинок та сосен пояснюють суттєвою різницею у вартості, в порівнянні з ринковими цінами.

вих зобов’язаннях 3,5 тис. шт. продали 5249 шт. деревець.
Максимальна вартість ялинок та сосен – 65,4 грн
була зафіксована у Роменському лісгоспі. Середня вартість деревець по області склала 55,7 грн.
Зважаючи на кількість проданого товару, найбільше від
реалізації новорічних хвойних отримали у Глухівському
лісгоспі – 449 тис. грн. Загальна по області сума реалізації склала понад 3 млн грн, у порівнянні з минулорічним
показником 2,3 млн грн.

«Ялинкові базари лісогосподарських підприємств
діяли на всій території області», – коментує заступник
начальника Сумського ОУЛМГ Олександр Товстуха.
Абсолютними чемпіонами з продажу стали Глухівські лісівники. Вирощені ними новорічні деревця прикрасили оселі тисячам родин, загалом лісгосп
реалізував 8705 деревець.
Сосни та ялинки з крайньої півночі Сумщини –
Середино-Будського лісгоспу – гідно конкурували з
переможцями ялинкового марафону. Тут при плано-

Новорічна ялинка після свят
К
ожного року у господарів виникає питання, де дівати використані новорічні атрибути? У
селах цю проблему вирішити простіше. А що говорити про містян? Боляче дивитись, коли лісові гості новорічного свята
сторч голів днями валяються біля сміттєвих баків. Звісно, що так простіше: вийшов, викинув
ялинку майже біля дверей
свого під’їзду, і на цьому
впорався. Але є й такі, кого питання утилізації но-

ворічних деревець турбує
досить гостро.
Сумський, Охтирський,
Тростянецький та Роменський лісгоспи запропонували населенню дати
новорічному деревцю друге життя. Дані підприємства мають деревоподрібнюючі машини і взялися
переробити використаний
ялинковий товар на тріску.
Свої ялинкові базари
вони переоснастили під
пункти збору новорічних
ялинок, щоб приймати
там використані деревця.
25
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НАША ЗМІНА

Учнівське лісництво
«Совенятко»,
що діє на базі
Роменського
лісгоспу, гідно
представило
Сумщину на
Всеукраїнському
зльоті учнівських
лісництв, який
відбувся на
Чернігівщині у
жовтні 2019 року.

З

ахищати честь області
на такому серйозному
лісівничому форумі довірили молодшій групі «Совенят». Завдання перед
ними стояло досить складне. Адже старші «Совенята» кілька років поспіль
утримували пальму Всеукраїнської першості.
«У зльоті брали участь
24 команди учнівських лісництв закладів загальної
середньої та позашкільної
освіти – переможці І (обласного) етапу з усіх регіонів України. Програма Зльоту включала кілька
етапів: виставка-презентація досягнень учнівських
лісництв, відкритий захист науково-дослідницьких робіт у галузі лісового
господарства та одночасно для керівників учнівських лісництв педагогічні читання «Використання ідей В. О. Сухомлинського та інших вчених у
галузі збереження природи в контексті профорієнтаційної роботи учнівських

Юні лісівники Сумщини
гідно представили область
на Всеукраїнському зльоті
учнівських лісництв
лісництв». Нашу команду
представляли Антон Беркут, Дарія Курило та Марина Єрмолович», – говорить керівник учнівського лісництва, директор Роменської ЗОШ І-ІІІ ступе-
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нів № 11 Вікторія Зеленська.
Юні «Совенята» титул
лідерів не втратили, а повернулись додому з нагородами. Вони вибороли
першість у відкритому за-

хисті науково-дослідницьких робіт у галузі лісового
господарства, представивши на розсуд журі роботу «Упровадження інноваційних технологій у практику вирощування лісових культур» та стали переможцями квесту «Екологічний аукціон».
Сумське обласне управління лісового та мисливського господарства висловлює вдячність команді
«Совенятко» за гідний виступ, та керівникам учнівського лісництва за плідну
роботу та якісну підготовку команди до Зльоту! Так
тримати!

НАША ЗМІНА

У Тростянецькому лісгоспі Тиждень
права закінчився відкритим уроком
в учнівському лісництві
новним положеннями Червоної Книги України. Особливе місце відвели червонокнижній флорі та фауні
Сумщини.

З

нати свої права та виконувати обов’язки
повинен кожний свідомий громадянин. Саме
про це говорили в рамках
заходів Всеукраїнського
тижня права з вихованцями учнівського лісництва
«Нескучанське», що діє на
базі Тростянецького лісгоспу.
У п’ятницю, 13 грудня,
у школярів відбувся відкритий урок, який разом
з керівником учнівського лісництва Катериною
Солохою провів помічник
лісничого Нескучанського
лісництва Михайло Красніков.

Помічник лісничого
розповів дітям про те, як
діє система електронного
обліку деревини, про заходи, що проводять лісогос-

У ході уроку діти вивчали конституційні положення щодо користування природними ресурсами та знайомились з осподарські підприємства по
охороні лісових насаджень
від незаконних порубів та
про штрафні санкції, передбачені для порушників
лісового законодавства.
Насамкінець, на основі побаченого і почутого
юні лісівники сформували особистий кодекс прав
і обов’язків, які не лише
пообіцяли виконувати, а й
вчити цьому своїх шкільних друзів.

Вихованки учнівського лісництва «ПАРОСТОК» вибороли
перемогу у Всеукраїнському біологічному форумі

В

сеукраїнський біологічний
форум учнівської та студентської молоді «Дотик природи
2019» з 5 по 7 листопада відбувся
в Києві. Свої дослідницькі роботи в категорії «Ботаніка» презентували на ньому вихованки учнівського лісництва «Паросток»,
яке діє на базі ДП «Сумське лісове господарство», учениці Сумської ЗОШ № 5 Юлія Ковальчук
та Вікторія Ладна.
«Досліди проводились на базі
Сумського лісництва. Юля пра-

цювала над темою захисту осінніх посівів дуба від кабанів, а Вікторія досліджувала вплив стимуляторів росту на коренеутворення живців туї», – говорить
керівник учнівського лісництва
Світлана Ніколенко.
Обидві роботи були високо
оцінені журі форуму, а вихованки «Паростка» посіли призові
треті місця.
Вітаємо дівчат та керівника
учнівського лісництва з високими результатами!
27
ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ  01/2020 р.

СУМСЬКОГО ОБЛАСНОГО УПРАВЛІННЯ ЛІСОВОГО ТА МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

«ЛІСІВНИК СУМЩИНИ» - інформаційний бюлетень Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства.
Виданий одноразово з нагоди підведення підсумків діяльності підприємств за 2019 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.

