ВІТАННЯ

Шановні
працівники та ветерани
лісової галузі!
Прийміть мої щирі вітання
з Різдвом і Новим роком!
Рік, що минає, став своєрідною перевіркою на міцність для лісового господарства
України! Ми вперше за часи незалежності втратили значні площі через пожежі, як наслідок - змушені шукати нові ресурси і можливості для забезпечення стабільної роботи
підприємств і лісовідтворення.
Хочу зазначити, що цей іспит ми витримали гідно: через пожежі постраждали більше десятків тисяч гектарів зеленого багатства, але завдяки злагодженій роботі працівників державної лісової охорони з організації гасіння та профілактики лісових пожеж ще
більше лісів було врятовано.
Вже розпочато підготовку до пожежонебезпечного періоду наступного року та залісено території. Хоча на нас у наступному році чекає багато роботи і слід розуміти, що
це лише початок.
Якщо озирнутися, то в році, який минає, було багато турбот, проблемних моментів, складнощів та випробувань. Нам довелося наполегливо працювати, боротися з негодою та недбалістю, з недофінансуванням та іншими проблемами, але все це – щоденна клопітка робота, без якої не було б і радощів від зробленого, задоволення від успіхів, не виникало б бажання працювати й надалі.
А ваша робота, шановні лісівники, вкрай необхідна! Адже ліс – це не тільки унікальний і безцінний дарунок природи, але й основа економічної стабільності нашої держави,
запорука її екологічної безпеки!
Сьогодні, нарешті, за довгі роки лісівників почали чути на всіх рівнях і, це не може не
радувати! Певен, що держава і надалі приділятиме лісовій галузі величезну увагу, яку ви
вже, впевнені, відчуваєте.
Щиро вірю – попереду тільки добрі справи, наполеглива праця і на благо українського народу та лісу.
У ці святкові дні я хочу подякувати за Ваш професіоналізм, здатність працювати
практично в екстремальних умовах і, головне, відданість своїй справі - ось запорука
розвитку всієї лісової галузі.
З нагоди світлих і радісних свят прийміть побажання добра, любові і благополуччя! Нехай у кожній Вашій родині панує любов і достаток, здоров’я вам та рідним, миру
і процвітання нашій землі!
З Новим роком та Різдвом Христовим!
Голова Державного агентства
лісових ресурсів України 								
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Василь КУЗЬОВИЧ

ВІТАННЯ

Дорогі колеги –
лісівники Сумщини,
ветерани лісової
галузі!
Прийміть щиросердечні вітання
з Новим роком та Різдвом Христовим!
Рік, що минає, був непростим. Світова пандемія примусила людство
пройти тест на витримку і людяність. Та найбільшому випробуванню
піддалась світова економіка. Не оминули проблеми і нашу лісову галузь.
Відсутність споживачів, спад виробництва, посуха, вітрові , лісові пожежі - і це далеко не весь спектр випробувань, які випали на долю лісівників Укра ни, у когорті яких ми з вами.
Але ми з честю пройшли цей тест на відповідність і завершуємо рік
з достойними господарськими і економічними показниками. Всі завдання річно програми виконані повною мірою. А це значить, що попереду
нові плани і нові звершення!
Я дякую кожному з Вас, дорогі лісівники, за Вашу працю, за професіоналізм та цілковиту відданість обраній справі!
Відходить у минуле рік 2020, і вже стукає у двері 2021 рік, і
я впевнений, що і у Новому році ми гідно продовжимо нашу благородну справу служіння лісу і людям!
Бажаю Вам міцного здоров’я, миру, злагоди, достатку та родинного затишку, життєво наснаги і успіхів у здійсненні всіх починань!
Щастя Вам і Вашим близьким у Новому році! Добрих та світлих Вам свят!
З повагою,
Начальник Сумського обласного управління
лісового та мисливського господарства 				

Віктор ЧИГРИНЕЦЬ
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ВИЗНАННЯ

НАЧАЛЬНИК СУМСЬКОГО
ОБЛАСНОГО УПРАВЛІННЯ ЛІСОВОГО
ТА МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ВІДТЕПЕР –

ПОВНИЙ КАВАЛЕР ОРДЕНУ «ЗА ЗАСЛУГИ»
Голова Сумської
облдержадміністрації
Роман ГРИЩЕНКО вручив
Віктору ЧИГРИНЦЮ орден
«За заслуги» І ступеня
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«Я хо ч у Вам под як у в ат и ві д
Президента України Володимира
ЗЕ ЛЕНСЬКОГО та від себе особисто за службу. Тепер Ви – вже
повний кавалер ордену «За заслуги», адже маєте їх три – І, ІІ та
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ІІІ ступенів», – підкреслив Роман
Грищенко, звертаючись до Віктора Чигринця. – Це дуже почесно
і, я впевнений, що заслужено. Достатньо поїхати в будь-яке лісництво області, щоб переконатися в
цьому».
За словами голови облдержадміністрації, на Сумщині набагато
більше сад жають дерев, ніж вирубують. Лісівники області справді дбають про озеленення краю,
під керівництвом Віктора Чигринця вони займаються вирощуванням лісу, залучають до цього процесу молодь і дітей.
«Д ля мене це висока нагорода і я дякую Роману Грищенку та
Президент у України за так у високу відзнаку моєї роботи, – зазначив Віктор Чигринець. – Я служу народу України і лісам Сумщини».

ВИЗНАННЯ

Сфера моєї відповідальності
стала ширшою, – Віктор Чигринець
Після місцевих виборів 2020 року коло відповідальності начальника Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства Віктора Чигринця збільшилося в рази. 3 грудня він взяв участь
у сесії Сумської обласної ради. Це
було перше засідання новообраних
обласних депутатів, до складу яких
входить і він.
«Новообрані об’єднані територіальні громади, обрані громадянами
місцеві ради поступово формують
фундамент нової країни. Всі небайдужі люди не повинні залишатись
осторонь цих процесів. Тому я прийняв для себе рішення балотуватись до обласної ради. Хочу висло-

вити слова глибокої вдячності кожному, хто мене підтримав на виборах. Так сфера моєї відповідальності стає ширшою. Бо необхідно буде вирішувати проблеми не тільки
лісової галузі, а й інших, і дбати не
лише про свій, а й про інші колективи. Я це добре усвідомлюю, бо вже
маю за плечима 10-річний досвід
роботи у обласній раді», - зазначив
Віктор Чигринець.
Загалом з підприємств Сумського ОУЛМГ представницькі мандати
у різного рівня депутатських формуваннях цієї каденції мають 19 лісівників: один – у обласній раді, один
– у районній раді, решта – у радах
ОТГ.

Працю сумських лісівників високо оцінили
Кабінет Міністрів та Верховна Рада України
Кабінет Міністрів України та
Верховна Рада України високо
оцінили вклад сумських
лісівників у розвиток лісової
галузі держави й відзначили
їх працю заслуженими
нагородами.

Лісничий Дружбівського лісництва
Свеського лісгоспу Олександр Чередник відзначений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, а головний лісничий Охтирського лісгоспу Олександр Бугай і лісничий Олинського лісництва Свеського лісгоспу

Сергій Донік – Грамотами Верховної Ради України.
Також Станично-Луганська районна державна адміністрація відзначила Подякою рішучі та сміливі
дії заступника начальника відділу
лісового господарства управління
Олександра Бані, проявленні під
час гасіння лісової пожежі на території Станично-Луганського району.
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ДОСЯГНЕННЯ

Державне підприємство
«КОНОТОПСЬКЕ ЛІСОВЕ
ГОСПОДАРСТВО»» –
ГОСПОДАРСТВО
переможець Всеукраїнського конкурсу
Відповідно до положення про конкурс Товариства
лісівників України на кращу протипожежну діяльність державного лісогосподарського підприємства
у 2020 році конкурсна комісія розглянула отримані конкурсні матеріали і визначила переможців.

І місце посіло
державне
підприємство
«Конотопське
лісове
господарство»
Сумського
обласного
управління лісового
і мисливського
господарства!
Вітаємо
переможців!

Конотопський лісгосп
оснащений найсучаснішою
і досконалою системою
відео- нагляду. Це три спостережні вежі, на яких встановлені телевізійні системи
спостереження.
Відеопристрої з веж передають сигнал до центрального пункту відеонагляду, що знаходиться в
центральній садибі лісгоспу. Спостерігає за лісовими
масивами черговий, який
постійно перебуває біля
моніторів. На випадок пожежі він коригує і направляє засоби пожежогасіння
у потрібне місце.

транспортним засобам
можна набирати воду із
штучних водойм і ставків.
Перед початком пожежонебезпечного періоду проводяться теоретичні і практичні навчання з лісопожежними бригадами.

Лісопожежна станція
укомплектована пожежним
автомобілем АЦЛ-3-66.
Крім цього, є ще два автомобілі для перевезення води, оснащені мотопомпами фірми «Дайшин»,
двигунами «Хонда» на базі
ЗІЛ-131. Ємкість кожного з них – 5 т. Завдяки цим

Визначено обов’язки особового складу і закріплено засоби пожежогасіння
за кожним з них. Для ліквідації пожеж створені добровільні пожежні дружини з постійних працівників.
У вихідні і святкові дні лісова охорона постійно чергує в лісових масивах, а та-

кож на пожежній вишці лісового кордону «Гнилиця»
. Державна лісова охорона спільно з органами внутрішніх справ постійно проводять рейди з виявлення
порушників пожежної безпеки в лісах.
Лісова охорона забезпечена достатньою кількістю пожежного інвентарю:
ранцевими вогнегасниками, бензопилами, лопатами, сокирами, граблями,
хлопавками, спецодягом і
спецвзуттям.

Для підвищення пожежної стійкості лісових насаджень щороку у лісгоспі
створюють до 500 км мінералізованих смуг та проводять догляд за створеними
раніше, встановлюють на
в’їзді до лісу шлагбауми.
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ПІДСУМКИ 2020 РОКУ:

Переможець
трудового суперництва
Свеський держлісгосп

Перше у 2021 році засідання
колегії Сумського обласного
управління лісового та
мисливського господарства,
яке відбулось у п’ятницю, 29 січня,
традиційно підбило підсумки
господарсько-фінансової
діяльності лісогосподарських
підприємств, що координуються
управлінням, у році, що минув,
та визначило лідерів року
у трудовому суперництві.
бітної плати, другу в області позицію по ступеню оновлення матеріально-технічної бази та найвищий
показник по реалізації продукції, який склав 107,2 млн грн. (це
111% у порівнянні з відповідним
минулорічним показником). Що
дало позитивну тенденцію у стабілізації фінансово-економічного
стану підприємства. А це, у свою
чергу, в умовах непривабливої ло-

У 2020 році:
Відтворення лісів
проведено на площі
1397,0 га
На ведення лісового
господарства спрямовано
293,7 млн гривень
Від усіх видів рубок
заготовлено 817 тис. м3
ліквідної деревини

Першу сходинку у рейтинговій
таблиці посів Свеський
У власних цехах
лісгосп (директор Олег Закуперероблено деревини
сило), на другому місці Коно210,7 м3
топський лісгосп (директор
Олег Салов), закрив трійБюджетам і державним
ку лідерів Краснопільський
цільовим фондам сплачено
лісгосп (директор Віктор
455,3 млн гривень, з них:
Мороз).
 Державному бюджету
Вручаючи Олегу Закусилу
сплачено – 226 млн гривень
вимпел переможця, начальник Сумського ОУЛМГ Віктор
 До місцевих бюджетів
Чигринець відзначив високі госнадійшло 145,6 млн гривень
подарсько-фінансові показни Єдиного соціального внеску
ки, з якими Свеський лісгосп
– 83,7 млн гривень
закрив минулий рік. Він наголосив, що підприємство заУ розвиток власного виробництва
безпечило ріст продуктивносінвестовано близько 30 млн
ті праці, має позитивну динагривень власних коштів.
міку середньомісячної заро-

гістики лісгоспу: віддаленість від основних споживачів та відсутність належної дорожньої інфраструктури є
показником мудрого керівництва та
вдалого менеджменту.
Олег Салов та Віктор Мороз отримали з рук начальника грамоти за
зайняті ІІ та ІІІ місця відповідно.
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СВЯТА

Урочистості з нагоди професійного
свята лісівники Сумщини відзначили
на базі Тростянецького лісгоспу
Святкове дійство відбувалося у центральній садибі
підприємства у класі Лісової школи під відкритим
небом, відкритому з нагоди 70-річчя Сумського
обласного управління лісового та мисливського
господарства у минулому році.
Перед початком всі присутні вшанували пам’ять
хвилиною мовчання вальника лісу Нескучанського
лісництва Тростянецького
лісгоспу Миколи ДАВИДОВА, який 1 липня 2015 року загинув на Донеччині в
зоні АТО, виконуючи свій
громадянський обов’язок.

Участь у заходах взяв
народний депутат України Микола ЗАДОРОЖНІЙ,
голова Сумської обласної
державної адміністрації Роман ГРИЩЕНКО, заступник начальника Сумського
обласного управління лісового та мисливського
господарства Євген ФРОЛОВ, голова Сумської об-

ласної організації профспілки працівників лісового господарства Михайло
ШПАКОВИЧ та керівники
Тростянецького району.
«Неповторна краса лісів не залишає байдужим
жодного місцевого жителя
та туристів, які часто приїздять до нас на гостину. І

цим ми завдячуємо саме
Вам, дорогі лісівники. Своєю щоденною та клопіткою
працею Ви примножуєте
лісовий фонд країни, вносите вагомий вклад у захист земельних угідь та поліпшення стану довкілля,
забезпечуєте потреби суспільства у різноманітній
лісовій продукції. Ви не ли-

ливе економічне і екологічне значення. У наш час
особливо важливо розширювати лісові насадження, зберігати їх для прийдешніх поколінь, підвищуше піклуєтеся про красу та
здоров’я лісів, що виплекані багатьма поколіннями українських лісівників.
Ви робите усе можливе,
аби Сумщина розвивалася
та стала ще кращою заради спільного майбутнього
України та наших дітей», –
звернувся до всіх присутніх Роман ГРИЩЕНКО.
«Цей день звертає увагу всіх людей на необхід-

ність турботи про лісові насадження, про неприпустимість їх масової вирубки та
засмічення, адже ліс – це
неоціненне багатство країни, витвір природи і людської праці, що має важ8
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вати ефективність лісового господарства, якомога
раціональніше використовувати природні багатства на благо розвитку нашої країни», – з вітальним
словом звернувся голова

СВЯТА

Тростянецької райдержадміністрації Володимир
БУРЛАКА.
Почесні гості відзначили кращих працівників колективів лісогосподарських
підприємств управління
грамотами та подяками.
Почесними Грамотами Голови облдержадміністрації
були відзначені механік автотранспортного цеху ДП
«Сумське лісове господарство» Олександр ГУБЧЕНКО та тракторист Краснянського лісництва ДП «Тростянецьке лісове господарство» Сергій ЖЕЛЄЗНИЙ.

Почесні Грамоти Голови Сумської обласної ради були вручені майстру
лісозагот івельної д і ль-

господарство» Павла Лещенка та провідного менеджера із зв’язків з грома дськістю державного
підприємства «Краснопільське лісове господарство» Вікторії Постової.
Урочис тос т і продовжились святковими подарунками. Вихованці учнівського лісництва «Неск у чанське» й колеги-лісівники зі Свеси Сергій
Донік та Олексій Мурасниці державного підприємства «Охтирське лісове господарство» Сергію
Кравченку та майстру на

лісозаготівельних робота х Могрицького лісництва державного підприємства «Сумське лісове

господарство» Григорію
Токарєву.
Подякою Голови обласної ради відзначили працю т рак торис та Неск учанського лісництва державного підприємства
«Тр о с т я н е ц ь ке л і с о в е

та подарували учасникам
свята концертну програму.
Після урочистих заходів гості відвідали музей лісу та ознайомились
з об’єк тами центральної
садиби лісгоспу.
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ВІЗИТИ

На Сумщині з робочою поїздкою
побував Юрій Болоховець
23 вересня
у Сумському обласному
управлінні лісового
та мисливського
господарства побував
з робочою поїздкою
заступник Голови
Держлісагентства
Юрій Болоховець.
Слід зазначити, що серед областей України Сумське ОУЛМГ по лісоресурсному потенціалу на 7 місці, по загальній площі земель, які перебувають у
постійному користуванні –
на 10 місці, проте по обся-

сумських підприємств полягала у вивченні організації виробничих процесів
та деревопереробки.
Вже не перший рік
флагманом з переробки на Сумщині вважається Кролевецьке лісомис-

ливське господарство. Тому знайомство Юрія Болоховця з роботою сумських лісівників розпочалося на базі зазначеного
підприємства.
У с у п р о в од і п е р ш о го заступника начальника Сумського ОУЛМГ Вігу реалізації продукції на 1
га площі земель, які перебувають у постійному користуванні, вартості знеособленого кубометра
реалізованої деревини,
загальному обсягу сплати
податків і платежів до бюджетів і Державних цільових фондів та інших вагомих економічних показниках – серед лідерів.
То ж основа мети відвідин заступником Голови
10
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талія Ігнатченка та директора господарства Олександра Посошенка заступник Голови побував у
трьох цехах: паркетному
та двох цехах переробки.
У середньому за місяць у
кролевецьких цехах переробляється 2800 м3 деревини. Випускають тут штучний паркет, облицювальну
дощечку, дошку для підлоги, ламель індустріальну, обрізні пиломатеріали,
столярні вироби та іншу
продукцію.
Також Юрій Болоховець
відвідав нижній склад, збудований на базі навантажувача на колісному ходу,
сушильне господарство,
котельний комплекс, що
працює на відходах лісо-

ВІЗИТИ
ків конкурентоспроможною як на вітчизняному, так
і на міжнародному ринках.
Вона експортується у Китай, Туреччину, Італію, Німеччину, Бельгію, Іспанію,
Францію, Австрію, Індію,

пиляння та ін.
У підсумку відвідин Юрій
Віталійович високо оцінив
організацію Кролевецьким підприємством технологічних процесів деревообробки та інвестиційну

Йорданію та інші. Середньомісячний чистий дохід
від реалізації складає понад 8 млн грн. В тому числі близько 5 млн грн – продукція переробки.

діяльність господарства.
Адже капіталовкладення у
виробництво, використання сучасних технологій та
новітнього обладнання
роблять продукцію кролевецьких деревоперобни-

У Конотопському лісгоспі успішно відновлюється
єдина на Лівобережній Україні субпопуляція
зубра європейського, – Юрій Болоховець
Перебуваючи на Сумщині з
робочим візитом, заступник Голови Держлісагентства Юрій
Болоховець відвідав Конотопський лісгосп, де проінспектував ведення мисливського
господарства.
«Станом ведення мисливського господарства в регіоні
загалом лишився задоволеним!
Адже, попри незначні недоліки,
чітко спостерігається господарський підхід, зокрема до проведення масштабних біотехнічних заходів та організації сучас-

ного вольєрного господарства,
яке, без сумніву, вважаю перспективним напрямом!», - прокоментував відвідини Конотопського лісгоспу заступник Голови.
«До речі, саме на Сумщині, в
ДП «Конотопський лісгосп», лісівниками успішно відновлюється єдина на Лівобережній Україні субпопуляція зубра європейського (Bison bonasus), поголів’я якого нині сягає тут понад
півсотні особин», – зазначив
Юрій Болоховець.
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АКЦІЯ

Всеукраїнська акція
«1000000 дерев за
24 години», що у суботу,
17 жовтня, крокувала
країною, зазирнула
навіть у найвіддаленіші
куточки Сумщини.

Майже 109 тисяч дерев –

результат Всеукраїнської акції
«1000000 дерев за 24 години» на Сумщині
Щоб покращити екологічне середовище свого населеного пункту,
поряд з лісівниками у висадці дерев
взяла активну участь і громадськість:
студентська і учнівська молодь, громадські організації, представники
влади і ЗМІ, депутати всіх рівнів і багато-багато інших.

«Для участі у акції було визначено п’ять наших лісгоспів: Краснопільський, Конотопський, Охтирський, Роменський і Сумський. Пла-

12
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ті висадили 108,7 тисяч
дерев на площі 25,4 га»,
– прокоментував підсумки акції в.о. начальника Сумського обласного управління лісового та
мисливського господарства Віталій Ігнатченко.
З висаджених дерев
пальму лідерства віддали
дубу, висадивши понад
68 тисяч дубочків. Та-

нувалось висадити 83,7 тисяч штук
дерев на площі
20,8 га. Але підсумки, можна сказати, показали неочікуваний результат. До висадки дерев долучились всі 12 підприємств управління та з допомогою громадськос-
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АКЦІЯ
ристовувались різновиди
декоративних порід дерев та кущів, вирощені у
розсадниках лісгоспів. Такі заходи з озеленення активно пройшли у Конотопському, Роменському,
Сумському, Кролевецькому, Лебединському, Тростянецькому, Шосткинському, Середино-Будкож висаджували сосну, клен, липу, модрину,
абрикос, березу, ясен,
каштан, калину, горобину та фундук.
Поряд з лісовідновленням активно працювали на і озелененні об’єктів соціальної
сфери. Життєдайні ак-

Віктора Чигринця та інших високо
посадовців. Допомагали керівникам у висадці дерев вихованці діючого на базі лісгоспу учнівського лісництва «Дружба». Всі разом дали
початок новому напрямку у госпо-

ському лісгоспах», – зазначив Віталій Ігнатченко.
Гол о в н а п од і я а к ц і ї в і д б у лась на базі Велико-Бобрицького лісництва Краснопільського лісгоспу. Вона пройшла за участі начальника Сумського ОУЛМГ

ції з озеленення відбулись
у дитячих садочках, школах,
відновлювались насадження у паркових зонах районних центрів, створювались
нові алеї тощо.
«Для озеленення об’єктів соціальної сфери вико-

дарській діяльності лісгоспу – садівництву. Заклали фруктовий сад, видавши разом 100 яблуньок елітних
сортів.
Господнє благословення на цей
мега проєкт «Озеленення України»
впевнено засвідчила погода, окропила висаджені дерева рясним дощем.
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ДОСВІД
ло відзначено високий рівень культури виробництва лісгоспу, якості лісових доріг, лісових культур та комплексу робіт по догляду за ними.
У пленарній частині колегії було зроблено аналіз роботи лісогосподарських підприємств області за
звітний період та відзначено підприємства, які показали найкращі результати роботи.

Підсумкова у ІІІ кварталі колегія
Сумського ОУЛМГ пройшла на базі
Сумського лісгоспу
Підсумкова у ІІІ кварталі колегія
Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства, що відбулась у п’ятницю, 16
жовтня, була виїзною.
«Практика проведення виїзних засідань колегії показує, що це досить
дієвий і ефективний метод набуття
досвіду. Лісгосп, який готує програму, завжди намагається поділитись
кращими своїми здобутками. А для
цього необхідно активізувати сили,
щоб показати краще, що мають. Побачене, відповідно, стимулює і решту
підприємств до здорової конкуренції», - стверджує начальник Сумського ОУЛМГ Віктор Чигринець.

Цього разу на чолі з керівництвом
управління директорський корпус
прибув до Сумського лісгоспу. Головним питанням порядку денного були підсумки господарсько-фінансової діяльності підприємств управління за 9 місяців 2020 року. У практичній складовій був огляд ряду об’єктів Сумського лісгоспу з метою вивчення стану лісокультурного виробництва підприємства та ефективності роботи автотранспортного
цеху.
14
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Розпочалась колегія з огляду центральної садиби. Директор лісгоспу
Микола Сороколіт ознайомив присутніх з роботою лісопожежної станції та станом підготовки автотранспортного цеху до роботи в зимовий
період. Також завітали до кабінету учнівського лісництва та побували у сувенірному цеху.
Продовжили роботу на території Могрицького та Піщанського лісництв. Згідно робочої програми по-

бували на базовому розсаднику Могрицького лісництва, ділянках культур
дуба звичайного різного віку та лісових дорогах, збудованих лісгоспом
впродовж останніх років. Завершили
практичну частину колегії на території нижнього лісового складу.
У підсумку проведеного огляду бу-
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Лідером за підсумками 9-ти місяців став Свеський держлісгосп (директор Олег Закусило), на другому
місці колектив Конотопського лісгоспу (директор Олег Салов), грамоту
за третє місце повезли на північ середино-будські лісівники (директор
Олександр Плужников).

ДОСВІД
ним», – зазначив у ході підбиття підсумків конкурсу директор Середино-Будського лісгоспу Олександр
Плужников.
За підсумками балів переможцем було визнане Голубівське лісництво (лісничий Сергій Волков).
«Голубівське лісництво займає
площу 6525,7 га, має 9 майстерських дільниць та є найбільшим
за своєю площею серед лісництв
лісгоспу. Вирощування лісів – це
основне завдання голубівських лі-

Середино-Будські лісівники
підбили підсумки конкурсу
на «Кращі лісові культури та лісництво»
У Середино-Будському
лісгоспі пройшов
конкурс на «Кращі лісові
культури та лісництво».
Його приурочили
професійному
лісівничому святу –
Дню працівника лісу.
То ж і нагородження
переможців
відбувалось на
святкових урочистостях,
присвячених цьому дню.

Завершальному етапу конкурсу
передувала тривала, об’ємна повсякденна праця лісівників. Адже,
щоб виростити гарні лісові культури потрібен і час, і трудові, і фінансові затрати.
У лісгоспі чотири лісництва, тому
огляд кожного відбувався окремо.
Конкурсна комісія звертала увагу
на стан лісових культур, кількість та

якість проведених доглядів за ними,
дотримання проектів, приживлюваність, наповнення розсадників сіянцями відповідно до стандарту. Враховувався благоустрій і естетичне
оформлення території лісництв тощо.
«Комісія лісгоспу детально попрацювала у всіх чотирьох лісництвах, оглянула чималу кількість ділянок лісових культур та тимчасові
лісові розсадники. Слід
сказати, без сумніву,
великих зусиль доклали працівники кожного з лісництв. Всі протягом лісокультурного сезону працювали на повну потужність. Але конкурс, в першу чергу, –
це суперництво. А суперництво – це завжди результат, який можна порівняти з аналогіч-

сівників, так вважає лісничий, тому
дуже відповідально підходить до всіх
питань, що стосуються вирощування
лісу», – прокоментував керівник.
Друге місце, набравши однакову
кількість балів, розділили між собою Очкинське (лісничий Ярослав
К ляп) та Зноб-Новгородське лісництво (лісничий Олег Маруха ). На
третьому місці Кам’янське лісництво (лісничий Олександр Чумак).
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АКЦІЯ
Ініційована у цьому році
Державним агентством
лісових ресурсів України
загальнодержавна акція
«Нагодуй птахів взимку»
знайшла прихильників
навіть у найвіддаленіших
куточках Сумщини.
За підтримки Сумської
обласної державної
адміністрації свою ходу
містами, містечками і
селами області вона
розпочала 8 грудня.
У Держлісагентстві наголосили, що дата старту акції
обрана не випадково - адже
саме 8 грудня в усьому світі відзначають День клімату.
Відтак, це привід задуматись

Акція «Нагодуй птахів взимку»
крокує Сумщиною
ського обласного управл і н н я л і с о в о го т а м и с ливського господарства
Леонід Бут, начальник відділу природно-заповідного фонду та біоресурсів Департаменту захисту довкілля
та енергетики Сумської ОДА
Руслан Бойченко, директор
Краснопільського лісгоспу

кожному над своїми вчинками та відношенням до природи, довкілля. Адже зміни
клімату, які спостерігаються
зараз, в переважній більшості є наслідками людської діяльності. Проведення ж акції має на меті не лише допомогу птахам, а й сприятиме підвищенню у громадськості почуття безкорисливої любові та співчуття до
наших пернатих друзів.
У Києві перша годівничка
була розміщена у парку Голосієво на мільйонному дереві, яке, поряд з іншими,
було посаджено 17 жовтня в рамках проєкту «ОЗЕЛЕНЕННЯ УКРАЇНИ». То ж і
на Сумщині для проведення
головної події акції було визначене Велико-Бобрицьке
16

Віктор Мороз, Краснопільский селищний голова Юрій
Яремчук прибули до Великого Бобрика, щоб разом
з підростаючою лісівничою
зміною – вихованцями учнівського лісництва «Дружба» – розвісити «пташині їдальні» на території дендропарку.

лісництво Краснопільського лісгоспу. Адже 17 жовтня
у рамках проєкту Озеленення України саме тут лісівники разом з обласним керівництвом створили яблуневий сад.
Обласний захід відбувся у четвер, 10 грудня. Заступник начальника Сум-
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«Загалом до кінця грудня
по Україні буде розташовано 15000 годівничок, які допоможуть пернатим вижити в холодну пору року. Адже за статистикою 90% птахів через голод не доживають до весни. На Сумщині планується розвісити до
600 годівничок, але думаємо, що буде більше. До акції вже долучилися у Тростянці, Шостці, Охтирці,

АКЦІЯ
няшника чи гарбуза та злаками: просом, пшеницею,
подрібненою кукурудзою.
Також говорять, що птахи
полюбляють ягоди горобини, калини, дикого винограду, обліпихи, тому беруться
приносити і таку поживу.
В області окрім лісівників до акції долучи-

Ромнах, Конотопі, Середино-Буді, сьогодні проходять
акції у Краснопіллі, Кролевці, Лебедині, Свесі, Глухові,
завтра – у Сумах. Розвішуються годівнички біля дитячих садочків, шкіл, у паркових зонах міст. До цієї доброї справи долучаються
і дітки, і дорослі», – зазначив, звертаючись до школярів, заступник начальника управління Леонід
Бут.
«Вихованці учнівських
лісництв активно включилися у роботу. Вони разом
з лісівниками майстрували ці пташині їдальні. А в учнівських лісництвах «Совенятко» Роменського лісгоспу, «Нескучанське» Тростянецького лісгоспу, «Дружба» – Краснопільського –
вже не перший рік у цей період проходять конкурси годівничок. Виготовляють діти
їх разом з батьками, а потім
приносять у навчальні заклади. Тому кожна годівничка – справжній витвір мистецтва», – сказав заступник
начальника управління.
І у цьому учасники заходу
пересвідчились вочевидь,

лись Департамент захисту довкілля та енергетики, Департамент освіти і науки Сумської ОДА,
С у м с ь к а о б л а с н а р ад а
УТМР, установи природно-заповідного фонду.
«Акція з розвішування годівничок триватиме до кінця
грудня. А от для догляду за
ними – час необмежений.
Адже поки триває холодний
період року, у який птахам
складно забезпечити себе
кормом самостійно, наша
допомога їм дуже потрібна», – коментує хід акції начальник Сумського обласного управління лісового
та мисливського господарства Віктор Чигринець.
Тому час добрих справ

адже вихованці учнівського лісництва «Дружба» прийшли у дендропарк зі своїми ексклюзивними годівничками.
Після дендропарку вся
команда «пташиних помічників» вирушила до урочища «Образ», де теж розмі-

триває! Долучайтесь! Кожна зернина – це не лише
прояв милосердя до пернатих друзів – це посіяна
вами зернина добра, яка
обов’язково проросте, а у
майбутньому дасть щедрий
урожай людяності і відгукнеться у серцях оточуючих
іншими добрими справами.
Поспішайте творити добро!
стили кілька годівниць.
«Мабуть не лише у межах
нашого району, а й у межах
всієї області до цілющої води приїздить найбільша
кількість людей. Нехай тепер, готуючись до відвідин
«Образу», беруть з собою і
корм для птахів, долучаються до цієї доброї справи»,
- сказав директор Краснопільського лісгоспу Віктор
Мороз.
Школярі пообіцяли годувати пташок насінням соІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ  01/2021 р.
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МИ І ГРОМАДСЬКІСТЬ

У Сумському ОУЛМГ відбулося
засідання активу Громадської ради

«Не дивлячись на те,
що колективи державних
лісгоспів Сумського обласного у правління лісового та мисливського
господарства у повному
обсязі забезпечують виконання лісівничих робіт,
раціональне використання деревини, міцне фінансово-економічне становище підприємств, належний соціа льний захист працюючих і приносять велику користь місцевим громадам, наповнюючи їх бюд жети, протягом року в ЗМІ зустріча лась велика кількість
негативної інформації
про роботу лісівників», –
зазначив голова Громадської ради при Сумському обласному управлінні
лісового та мисливського господарства Михайло
Шпакович у ході засідання ради, яке відбулось у
середу, 2 грудня.
За його словами, така тенденція формує у
суспільства хибну думку про лісогосподарську діяльність, створює негативний імідж
18

як професії лісівника,
так і галузі в цілому.
Щоб виробити рекомендації практичного характеру, які мали б сприя т и пок ращенню д аної
ситуації, голова ради ініціював засідання активу
громадської ради з числа
безпосередніх представників ЗМІ, серед яких редактор обласного часопису «Ярмарок» Володимир Петренко, спецкор
« У р я д о в о г о к у р ’є р а »
Олександр Вертіль та редактор телеканалу «ATV»
Тетяна Полозова.
З господарсько-економічною діяльністю підприємств управління
за 10 місяц ів поточного рок у ознайомив членів ра ди заст упник начальника управління Євген Фролов. Він зазначив, що всього за 10 місяців 2020 рок у підприємства управління сплатили державі 370,7 млн.
грн. податкових платежів,
це склало 44 відсотки від
загального обсягу реалізованої продукції. Серед
управлінь галузі це третя
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позиція, хоча за кількістю
ресурсу область посідає
7 місце.
Спільно виробили практичні поради та рекомендуватимуть керівникам
підприємств наступне: налагодити тісну співпрацю

ристування у місцеві бюджети тощо. Ширше залучати представників громадськості до проведення
оглядів уражених хворобами лісових насаджень, до
участі в природоохоронних акціях та зробити осо-

з ОТГ, систематично доводити до відома громадськості помісячні плани з
усіх видів лісогосподарських робіт: посадки, доглядів, заготівлі деревини,
планові та фактичні надходження від усіх видів ко-

бливий акцент на роботі з
шкільною й учнівською молоддю.
На їх думку, це сприятиме донесенню до грома дськості об’єк тивної
інформації про діяльність
лісівників.
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Сумські парламентарі просять
Кабмін забезпечити виважений
підхід у реформуванні
лісової галузі
На засіданні другої
сесії Сумської
обласної ради,
яка відбулась
у п’ятницю,
11 грудня,
слухалось питання
реформування
лісової галузі.
З ініціативою про це звернулось до депутатського
корпусу Сумське обласне
управління лісового та мисливського господарства.
Передумовою звернення
став проєкт Державної стратегії управління лісами України до 2035 року (далі - проект), представлений до обговорення Міністерством
захисту довкілля та природних ресурсів України. Який,
на думку лісівників, є недосконалим, у зв’язку з чим його не можна схвалювати в
представленій редакції.
Стурбованість лісівників викликали наміри Міністерства захисту довкілля та
природних ресурсів України
запровадити нову систему
управління, яка передбачає
створення єдиної державної
компанії, що не спрямована на вирішення актуальних
проблем лісового господарства держави, а лише має на
меті централізувати важелі
управління лісовими ресурсами в Києві.
Коментуючи звернення,
депутат обласної ради – начальник Сумського ОУЛМГ
Віктор Чигринець зазначив,
що на сьогодні державна лісова політика потребує сут-

тєвих змін, але, поряд з цим,
і виваженого підходу до їх
впровадження. Адже від цього залежить майбутнє лісового господарства та екологічна стабільність держави.
Реформи повинні ґрунтуватися, в першу чергу, на належно сформульованій та
схваленій державній лісовій
політиці, містити чіткі положення із зазначенням необхідних змін у чинному законодавчому полі, стратегії перетворень у суміжних сферах державного управління,
чіткому формуванні очікуваних результатів перетворень,
термінах їх здійснення та
процедурі зовнішнього моніторингу і контролю, дотриманні принципів децентралізації та євроінтеграції, удосконаленні системи оподаткування лісового господарства, заходах з протидії корупції на всіх етапах лісового
господарства й торгівлі деревиною, комплексному вирішенні проблеми незаконних рубок та обігу незаконно
добутої деревини, забезпеченні належного бюджетного фінансування лісогосподарських підприємств малолісних регіонів України, посиленні протипожежних заходів, заходах із подолання
масового всихання лісів.

«Питання необхідності
реформування та розвитку
лісового господарства обговорюється протягом останніх п’яти років. У 2017 році
вже було зупинене намагання Мінагрополітики запровадити реформування лісового господарства та створення єдиного суб’єкта господарювання в лісовому
господарстві і ліквідації державних лісогосподарських
підприємств як юридичних
осіб. Робота лісової галузі тісно пов’язана з іншими
секторами економіки держави – деревообробкою,
сільським господарством,
туризмом, тому подальший
розвиток і реформування
системи управління лісовим
господарством повинні бути
виваженими і обґрунтованими», – акцентував Віктор
Чигринець.
Також лісівники наголошують, що заснування нової
господарюючої структури в
лісовому господарстві суперечить ініціативі Президента
України щодо децентралізації влади та буде негативно
сприйнято як населенням,
так і органами місцевого самоврядування.
Недоцільним воно є і
з тієї точки зору, що за умови
об’єднання в одному госпо-

дарському суб’єкті дотаційних та прибуткових господарств створюються передумови для внутрішніх конфліктів на ґрунті неоднозначного ставлення до перерозподілу коштів, що заважатиме їх сталому розвитку.
Резюмуючи звернення,
голова Сумської обласної
ради Віктор Федорченко зазначив, що напрацювання
моделі реформування системи лісового господарства
має ґрунтуватися на кращих
європейських практиках з
урахуванням думки науковців та фахівців й проходити
у тісній взаємодії з Верховною Радою України, органами державного управління в
регіонах, органами місцевого самоврядування, профільними бізнесовими асоціаціями, профспілками та
громадськістю.
У підсумку розгляду даного питання парламентарі підтримали звернення до
Кабінету Міністрів України
й Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України щодо необхідності забезпечення виваженого підходу в реформуванні
лісової галузі.
Зауважимо, що у листопаді цього року Сумська
обласна рада профспілок
України теж направила відповідне звернення до Кабміну і Міністерства захисту
довкілля та природних ресурсів, де також висловила своє занепокоєння створенням так званої «державної компанії», адже це призведе до значного вивільнення працівників та створить у масах соціальну напругу.
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Кілька останніх років
лісівники Сумщини
боролись із верхівковим
короїдом, який знищував
зрілі соснові ліси. На
сьогодні популяція цього
шкідника зменшилась,
натомість, виникла нова
проблема: всихання ясеня.

«Сприятлива погода дала
можливість не лише провести всі заплановані на осінній
період роботи з лісокультурного виробництва, а й по деяким їх видам значно перевиконати планові показники», –
прокоментував підсумки лісокультурної кампанії начальник відділу лісового господарства Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства Анатолій Омельченко.

Підсумки лісокультурної
кампанії 2020 року:
висаджено 1218 га
молодих лісів

Річний план з садіння лісу виконано на 137 %. Всього відновлено
понад 1218 га при плані 898 га. З
яких в осінню пору – 154 га. Лідерами з осінньої посадки стали підприємства з переважаючими твердолистяними породами: Краснопільський (57,3 га), Сумський (39 га) та
Охтирський (25,8 га) лісгоспи.
Спрацювали сумські підприємства понад план і по проведенню
догляду за лісом. Із запланованих
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9294 га ці роботи вдалося провести на площі 11735 га, що становить 126 % до плану. Восени
загалом доглянули 1641 га. Найбільше у Охтирському та Лебединському лісгоспах, відповідно
313 та 275 га.
Також підготовили близько 190 га ґрунту під посадку лісу у 2021 році. Найбільше – 70 га
підготували у Лебединському
лісгоспі.
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Щоб зберегти ясеневі насадження, а
саме з’ясувати природу поширення інфекції та знайти практичні методи боротьби з нею, відділ лісового господарства Сумського обласного управління
лісового та мисливського господарства
провів спеціальний семінар. Він відбувся на базі Тростянецького лісгоспу за
участю головних лісничих лісогосподарських підприємств управління та науковців Державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Харківлісозахист».
То ж бути чи не бути у лісах Сумщини
та й загалом у лісах України насадженням ясеня?
Хвороба, від якої потерпають дерева
- халаровий некроз ясеня. Це грибкове ураження, що зумовлює cуховершинність дерев і повне інфекційне всихання.
Перші ознаки хвороби з’явились у
90-их, а нині науковці констатують: халаровий некроз охопив увесь ареал, де
росте ясень звичайний, а це вся Центральна і Західна Європа, Великобританія, Канада, Сполучені Штати Америки.
Крім грибкової патології знищує ясеневі насадження ще й комаха-шкідник –
«ясенева златка», завдаючи колосальних фінансових збитків лісогосподарській галузі навіть найпотужніших країн світу.

ЛІСОКУЛЬТУРНЕ ВИРОБНИЦТВО
ня. На сьогодні необхідно в максимально стислі терміни обстежити ці насадження на предмет наявності захворювання. Санітарні заходи потрібні негайно, а законодавчі вимоги – надто тривалі. Як сьогодні правильно поступати
– вибирати ці ділянки вибірковими санітарними рубками, чи зробити суцільну
санітарну рубку – необхідно вирішувати і говорити про проблему на всіх рівнях. Суцільні санітарні рубки обмежені
нам законом про охорону довкілля, ми

БУТИ чи НЕ БУТИ у лісах Сумщини
насадженням ясеня?
«Все це прийшло з Китю. Вчені-лісопатологи з різних країн шукають спосіб
як зупинити захворювання ясеня. Адже втрати від пошкоджень ясеня ясеневою златкою колосальні – в Америці у 35 штатах вони обраховуються у 3
більйони доларів», – говорить науковець ДСЛЗП «Харківлісозахист» Катерина Давиденко.
У Тростянецькому лісгоспі учасники
семінару мали змогу побувати на лісових ділянках, де пересвідчились вочевидь, яку загрозу можуть спричинити
наслідки небезпечної хвороби дерев.
«Ця ділянка заражена халаровим
некрозом. Вона призначена в рубку головного користування. Ще півроку тому тут не було такого всихання. Ми бачимо, що тут запас на одному гектарі 510 м3, тобто це насадження доглянуте і у рубку головного користування увійшло у досить таки продуктивному стані. А у зв’язку з цією хворобою дерева починають всихати і втрачати свої ділові якості. На сьогодні у
лісгоспі є 16 таких виділів, де обраховується 171 гектар хворих насаджень.
Мета нашого заходу – не тільки сказати, що сьогодні є захворювання ясеня,
а й знайти шляхи вирішення цієї проблеми. Як не перетворити стиглі ясеневі насадження у дрова, які нікому не
потрібні?», – коментує перебування на
ураженій захворюванням ділянці ясеня директор Тростянецького лісгоспу
Віктор Зубко.
«Дане ясеневе насадження віком
майже 120 років, воно перестійне фактично. У ясеня вік рубки – 71 рік. Воно
вже втратило свої ділові якості на 50%,
але воно призначене для рубки головного користування, тому буде зрубане

у будь-якому разі. Збитки, звичайно,
будуть великі, тому що діаметри великі.
Це явна втрата ділової деревини. Мінімум 2000 грн. на кубі. Ці кошти ми втрачаємо з-за хвороби дерев. А це податки до бюджету, заробітна плата працівникам, витрати на відновлення лісу і догляд за ним», – коментує начальник відділу лісового господарства Сумського
ОУЛМГ Анатолій Омельченко.
Ясень, уражений грибком, у лісовому масиві помітний здалеку червонястим забарвленням кори. Крім того,
хворе дерево втрачає імунітет до інших
шкідників: короїдів і лубоїдів. Деревина
ясеня синіє, всихає, втрачає свої якості
і з ділової перетворюється на дров’яну.
Науковці стверджують, що навала
лісових хвороб і шкідників – це наслідки кліматичних змін у світі. Говорять, що
єдиним природним методом боротьби
є негайна вирубка хворих дерев.
«Попередньо у нас такі ділянки були
виявлені у Сумському лісгоспі, але тоді
не було чіткого діагнозу, що це халаровий некроз. В області загальна площа
ясеневих насаджень майже 20 тисяч га,
зосереджених у лісостеповій зоні. Переважають середньостиглі насаджен-

повинні пройти процедуру оцінки впливу на довкілля, яка тільки по календарному часу займе більше 120 днів, а це
втрачений час,» – продовжує Анатолій
Омельченко.
«Проблема з ясенем досить серйозна. Все це може привести до того,
що, якщо не застосовувати ніяких заходів, насадження ясеня можуть зникнути взагалі. Метод боротьби єдиний вирубка», - говорить т.в.о. директора
ДСЛЗП «Харківлісозахист» Денис Батуркін.
За словами учасників зібрання, семінар дав багато питань для роздумів,
адже необхідно оперативно діяти на
місцях і вносити певні корективи на законодавчому рівні.
Після семінару лісівники Сумщини
чекатимуть наукових рекомендацій – як
боротись із небезпечними хворобами
й шкідниками, щоб зберегти здоровий
ліс. Але, щоб в очікуванні висновків не
гаяти часу, у держлісфонді оперативно
проведуть моніторинг насаджень ясеня
на предмет їх ураження небезпечними
хворобами та вивчатимуть варіанти заміни ясеня іншими, більш стійкими до
захворювань породами дерев.
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ІНВЕСТИЦІЇ
КОНОТОПСЬКИЙ
ЛІСГОСП:
На мапі Конотопського
лісгоспу додалася нова дорога з твердим покриттям
протяжністю 1,2 км. ЇЇ проклали у лісових масивах Новомутинського лісництва у
рамках будівництва 2020
року.

На Сумщині побільшало
лісових доріг
«У цьому році підприємства Сумського обласного
управління лісового та мисливського господарства
збудували 3,7 км лісових доріг, що відповідає сто відсотковому виконанню планових показників», - про це повідомив перший заступник
начальника Сумського ОУЛМГ Віталій Ігнатченко у ході
розгляду даного питання на
засіданні колегії управління,
що відбулось у четвер, 24
грудня.

ДОВІДКОВО:
Будуються лісові
дороги з 2008 року.
На сьогодні лісова
дорожня карта
підприємств вже
налічує понад
250 кілометрів.

ли лісову автомобільну дорогу з твердим покриттям у
стислі терміни і з високою
якістю.
Також відзначалось, що
у запланованому будівництві та ремонті доріг взяли участь всі лісогосподарські підприємства, що свідчить про їх фінансову стабілізацію.
У підсумку були окреслені
перспективи будівництва на
наступний, 2021 рік.
Відтак планується спорудити 9,2 км. земляного полотна, облаштувати 7,4 км.
дороги з твердим покриттям та на 2-х км провести
реконструкцію дорожного
покриття.
ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ
ЛІСГОСП:
У Тростянецькому лісгоспі
будувати лісові дороги розпочали у 2010 році. На сьогодні лісова дорожня карта

підприємства нараховує понад 21 км якісних доріг.
У 2020 році здали в експлуатацію лісову дорогу
протяжністю 1,5 км у Литовському лісництві.
Вартість будівництва 1 км
лісової автомобільної дороги склала 986 тис. грн. «Будівництво доріг лісогосподарського призначення дає
змогу оперативно дістатися
до ділянок важкодоступного лісу у разі виникнення лісової пожежі. Щодня транспорт перевозить людей на
роботи по догляду за культурами, по охороні лісу. Лісничий робить об’їзд території,
- і в кожному такому випадку суттєво зменшуються витрати паливно-мастильних
матеріалів, знос техніки, відбувається економія часу на
проїзд», – говорить директор Тростянецького лісгоспу
Віктор Зубко.

«Тверде дорожнє покриття довжиною 1 кілометр
збудовано у Глухівському
лісгоспі, у Конотопському
лісгоспі збудовано 1,2 кілометра лісової дороги та
1,5 км – у Тростянецькому
лісгоспі», – проаналізував
Віталій Ігнатченко.
Він наголосив, що тростянецькі лісівники збудува22

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ  01/2021 р.

СУМСЬКОГО ОБЛАСНОГО УПРАВЛІННЯ ЛІСОВОГО ТА МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

«Новозбудований шлях
сполучає віддалений лісовий масив, для покращення до нього доступу на випадок виникнення лісових
пожеж, з дорогою загального призначення», – говорить
директор Конотопського
лісгоспу Олег Салов.
Загалом у лісових масивах Конотопського лісгоспу прокладено 15 км лісових
шляхів.
ГЛУХІВСЬКИЙ ЛІСГОСП:
«Лісова дорожня інфраструктура має важливе значення не лише для господарської діяльності підприємства, а й для комунікації місцевих громад. Деякі з
доріг служать важливим соціально-економічним фактором, бо з’єднують між собою населені пункти.
Також лісові дороги мають велике значення і для
рекреаційної діяльності, адже відкривають людям доступ до лісу, щоб збирати
гриби, ягоди, цілющі трави
тощо», – говорить директор
Глухівського лісгоспу Василь
Кацалап.
У 2020 році підприємство
ввело в експлуатацію дорогу з твердим покриттям протяжністю 1 км. Вона сполучила.

ІНВЕСТИЦІЇ
Робота підприємств в осінньо-зимовий сезон викликає особливе занепокоєння. Адже ріст ціни на газ
суттєво спустошує гаманці господарів, а що вже говорити про підприємства, в більшості з яких за невтішною «газовою» ціновою політикою витрати на опалення приміщень
не прораховуються? У цей складний в погодному і витратний в економічному плані період року лісівники Сумщини працюють без додаткових витрат.

сті палива для даного котла використовуються відходи виробництва
(тирса). Перевагами котла є тривалість горіння палива, екологічність в
роботі, можливість опалення досить
великого об’єму приміщень. Заводський термін його експлуатації скла-

– до 150 м3. Проаналізували ситуацію й прийняли рішення придбати та
установити другий котел цієї ж марки «Кригер» КВм(а) – 0.82», - коментує доцільність придбання директор
Середино-Будського лісгоспу Олександр Плужников.

КОПІЙКА
БЕРЕЖЕ ГРИВНЮ,
ГРИВНЮ,

або як сумські лісгоспи, вкладаючи
кошти, заощаджують

Вже понад 10 років 36 котелень
лісогосподарських підприємств використовують альтернативні види
палива – відходи лісопиляння. Це
дає високу якість теплозабезпечення, забезпечує безвідходне виробництво і, поряд з цим, дозволяє щомісяця заощаджувати більше мільйона гривень!
До придбаних раніше, цьогоріч
додалося ще два потужних енергозберігаючих котли марки КРІГЕР
КВм (а) – 0.82 з механічною подачею
сипучого палива у Середино-Будському та Шосткинському лісгоспах.
Шосткинські лісівники встановили додатковий котел у котельному
комплексі мехлісодільниці, де зосереджені всі основні виробничі потужності підприємства.
«Через збільшення потужностей
виробництва, одного котла не вистачало для роботи сушильних камер та опалення в зимовий період
всіх приміщень мехлісодільниці, тому було прийнято рішення про встановлення додаткового котла. У яко-

дає 20 років», – коментує придбання директор Шосткинського лісгоспу Микола Бут.
Середино-будських лісівників до
встановлення додаткового котла теж
спонукало розширення виробничих
потужностей.
«У 2015 році підприємство придбало та ввело в експлуатацію сушильну камеру LUKA-75. Це дало
додаткові можливості по реалізації
сухих пиломатеріалів. Сушіння пиломатеріалів та опалення всіх будівель і споруд центрального офісу
здійснювалось одним котлом марки
«Кригер» КВм(а) – 0.82, що мало ве-

Восени у стислі терміни середино-будські лісівники модернізували
котельню, встановили та провели всі
необхідні пуско-налагоджувальні роботи щодо роботи двух котлів.
На сьогодні обидва лісгоспи: Середино-Будський і Шосткинський
мають можливість експлуатувати котли, як по одному, так і разом,
що знімає ризик у будь-яких можливих нештатних ситуаціях сушіння або
опалення будівель.
Інвестування коштів у розвиток
виробничої бази, придбання сучасної техніки та засобів догляду за лісом, впровадження на підприємствах безвідходного виробництва –
це те, що дає можливість сумським
лісгоспам, вкладаючи кошти, у подальшому лише заощаджувати.
Загалом у 2020 році капітальні інвестиції держпідприємств Сумського обласного управління лісового та
мисливського господарства склали
29,9 млн грн.

ликий ризик у разі проведення будьяких робіт з обслуговування котла.
Крім того, у 2018 році ми установили другу сушильну камеру LUKA-75,
що значно підвищило навантаження на роботу котла, оскільки збільшився об`єм одночасного сушіння з
75 м3 – це потужність однієї камери
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ЯЛИНКИ
Традиційний Новорічно-Різдвяний ярмарок, який щорічно відбувається в обласному центрі у переддень новорічних свят, у цьому році
пропонував покупцям кращі товари
місцевих виробників 24 та 25 грудня. Свою лісову продукцію представили на ярмаркові заходи і Сумські
лісгоспи та потрапили з нею у ТОП
кращих і найбільш ходових товарів
ярмарку.

Лісові деревця
у ТОПі новорічних товарів

«У ярмарку взяли участь
вісім підприємств управління: Краснопільське,
Кролевецьке, Конотопське, Лебединське, Роменське, Охтирське, Тростянецьке та Сумське. Про-

ікебани, у лебединських,
сумських та роменських
лісівників, поряд з іншим
товаром, можна було придбати ялинки у горщиках.
Щодо останніх, то ромен-

широкий вибір сосен різного розміру і форм, тростянецькі лісівники торгували пишними ялинками та сосонками, конотопські – додали до асортименту новорічних атрибутів ялинкові та соснові

ські лісівники пропонували
покупцям вишукані голубі
ялинки у горщиках з формованою кроною. Зрозуміло, що такий екзотичний товар коштував набагато дорожче. Приміром,
за метрову голубу ялинку у
горщику просили 600 грн.
Довго очікувати на покупців та рекламувати свій
товар лісівникам не доводилось. Навпаки, вони
ледь встигали виставляти
привезені лісові деревця,
як ті вмить знаходили своїх
покупців. Адже всі деревця легальні, якісні і екологічно чисті!
Загалом на ярмарку
було реалізовано понад
1000 різних деревець.

давали деревця за оптовою ціною. Метрове деревце породи сосна звичайна можна було придбати за 60 грн.», – коментує заступник началь-

ника Сумського ОУЛМГ
Леонід Бут.
Асортимент представленого на ярмарок хвойного товару міг задовольнити будь-які смаки. Можна було придбати сосну кримську та сосну єв24

ропейську з формованою
кроною від охтирських лісівників, кролевецькі лісівники привезли на продаж
пухнасті ялинки, у краснопільських лісівників був
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Сумщина за підсумками
ялинкової кампанії
в Україні серед лідерів

У передноворічний період сумські
лісогосподарські підприємства реалізували загалом понад 43 тис. новорічних деревець на загальну суму
2,7 млн грн.
«Серед обласних управлінь лісового та мисливського господарства, які координуються Держлісагентством, це третій кількісний результат. Перед нами - Полтава і Волинь», – коментує результати ялинкової кампанії заступник начальника
Сумського ОУЛМГ Леонід Бут.

«Проводилась реалізація хвойних на Ялинкових базарах. Вони діяли по всій території області на базі кожного лісництва та центральної
садиби лісгоспу. Таких пунктів в області було понад 70. У Глухівському, Тростянецькому та Роменському
лісгоспах реалізація ялинок та сосен
здійснювалась і через спеціалізовані магазини «Лісовичок». Ближче до
новорічних свят машини з товаром
відправлялись на ринкові площі міст

та районних центрів. Вісім лісгоспів:
Краснопільський, Кролевецький, Конотопський, Лебединський, Роменський, Охтирський, Тростянецький
та Сумський брали участь у передноворічному ярмарку в місті Суми,
організованому обласною державною адміністрацією», – продовжує
заступник начальника.
Серед лідерів по реалізації хвойного новорічного товару в області Тростянецький лісгосп – 4,6 тис.
деревець, Охтирський лісгосп –
4,2 тис. Також понад 4 тис. ялинок та
сосен реалізували у Конотопському, Лебединському, С-Будському та
Сумському лісгоспах.

ві плантації перебували під посиленою охороною. Всього в області діяло 75 рейдових бригад у складі 245
чоловік.
Загалом було проведено 517
рейдів, у ході яких виявлено 32 самовільно зрубаних деревця.
«Рейдовими бригадами було
складено 18 протоколів. По двом
фактам самовільного порубу, виявлених у Гетьманському національному природному парку, відповідно до
законодавства України відкриті кримінальні провадження», – говорить
Леонід Бут.

Наразі у Сумському, Охтирському, Тростянецькому та Роменському лісгоспах пропонують населенню дати новорічному деревцю друге життя.
Дані підприємства мають деревоподрібнюючі машини і готові переробити використаний ялинковий товар на тріску.
Вже з 11 січня підприємства переоснастили свої ялинкові базари під пункти збору новорічних
ялинок.

Середня реалізаційна ціна за метр деревця склала
63,3 грн. Найвища середня
ціна була зафіксована у Сумському лісгоспі – 76,4 грн.
Щоб упередити факти самовільних порубів, ялинкоІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ  01/2021 р.
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Середино-Будські лісівники
привітали вихованців учнівського лісництва
з Новорічними та Різдвяними святами...
У переддень свята
Святителя Миколая
СерединоБудський лісгосп
зустрічав у своїх
стінах майбутню
зміну – вихованців
учнівського
лісництва.

Головний лісничий Іван
Степаненко розповів дітям
про роботу підприємства, а
також провів екскурсію територією центральної садиби, цеху переробки деревини, котельні та спортивного
комплексу лісгоспу.
Після огляду школярам
влаштували тематичний
урок: «Все починається з
насінини…».
«Поведінка людини її відношення до оточуючого світу формується починаючи з

самого раннього віку, коли
дитина отримує знання про
все що її оточує. Вкрай важливо змалку прищеплювати
майбутнім членам суспільства порядність, чесність,
відповідальність і любов до
природи, відповідальне до
неї ставлення. Дуже хотілося донести дітям наскільки
складний і довготривалий
процес вирощування лісу»,
- прокоментував проведену
зустріч головний лісничий.
Вихованцям розповіли

... а лебединські – влаштували
для дітей майстер-клас
по виготовленню годівничок
В рамках загальнодержавної акції «Нагодуй птахів
взимку» працівники Лебединського лісгоспу провели
для учнів Межиріцького учнівського лісництва «Екос»
майстер-клас із виготовлення годівничок.
Юні лісівники із задоволенням
спостерігали за процесом спорудженні пташиних їдалень та перейняли досвід професіоналів.
Охочі мали змогу тут же закріпити набуті знання та спробувати себе
у ролі майстрів: виготовити годівничку власноруч.
Після майстер-класу працівники
лісгоспу провели для школярів екскурсію територією лісгоспу, ознайомивши їх із цехом переробки деревини, автотранспортним парком та
лісопожежною станцією.
26
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про роботу комплексу обладнання з переробки шишок, про особливості збору і зберігання насіння лісових порід, його підготовку до посіву, про технологію
вирощування сіянців сосни
звичайної та інших видів деревних і чагарникових порід.
«Дуже багато було питань від дітей і сміливо можна сказати, що зустріч була
корисною для них. Думаю,
що такі зустрічі вкрай важливі і нам, лісівникам, адже
ніщо так не надихає на роботу, як розуміння важливості її для майбутніх поколінь», – зазначив Іван Степаненко.
У завершенні зустрічі шефи привітали школярів з наступаючими Новорічними та
Різдвяними святами, й у підкріплення побажань міцного
здоров’я і успіхів у навчанні
вручили солодкі подарунки.

УЧНІВСЬКІ ЛІСНИЦТВА

Юні лісівники Сумщини стали активними
учасниками Всеукраїнської конференції
«ЗБЕРЕЖЕМО ЛІСИ ДЛЯ МАЙБУТНІХ ПОКОЛІНЬ»

Захід організували Міністерство
освіти і науки України, Національний
еколого-натуралістичний центр учнівської молоді спільно з комунальним
закладом «Кіровоградський обласний
центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді».
Він проходив два дні: 2-3 грудня у
онлайн – форматі. Його мета - залучення учнівської молоді до природоохоронної та дослідницько-експериментальної роботи в галузі лісового господарства.
До участі у конференції долучились
і учнівські лісництва, що діють на базі підприємств Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства на чолі з керівниками,
а також фахівці лісгоспів, що відповідають на місцях за роботу юних лісоводів. Останні говорять, що ці два дні були просто «прикуті» до моніторів, адже
захід, дійсно, цікавий.
«Онлайн формат дає можливість
розширити коло учасників заходу. Це
дає можливість більшій кількості дітей

НОВИНКА

побачити рівень підготовки інших і порівняти з своїм. І якщо вперше це може
бути пасивний спостерігач, то наступного разу – це вже буде активний учасник. Було цікаво і корисно», - ділиться
фахівець Лебединського лісгоспу, відповідальний за роботу з громадськістю, Антон Розенко.
«Із задоволенням подивились конференцію. Думаю, що це було корисно
не лише дітям, а і нам, дорослим. Адже
теми, які досліджували школярі, дійсно,
актуальні. Дітки продемонстрували високий рівень підготовки», - резюмувала свою участь у заході інженер лісових
культур Середино-Будського лісгоспу
Марина Книрик.
«Такі конференції дуже корисні не
лише для школярів, а й для працівників
лісництв і лісгоспів», - висловив своє
переконання учасник конференції з Глухівського лісгоспу Роман Матющенко.
«Цікаві теми. Високий рівень підготовки школярів. Є з кого брати приклад
і є над чим працювати»,- говорить спеціаліст Конотопського лісгоспу Світлана Зайцева.
«Побували» на конференції представники та вихованці учнівських лісництв і з решти підприємств: Шосткинського, Охтирського, Роменського,
Сумського та ін.
Щодо останніх, то вихованці учнівського лісництва «Совенятко», діючого
на базі Роменського лісгоспу, та Сумського учнівського лісництва «Паросток», яке діє на базі Сумського держ-

лісгоспу та ЦЕНТУМу, не лише слідкували за тим, як проходила конференція, а
й взяли в ній дієву участь.
Так вихованка учнівського лісництва
Олександра Скляр презентувала свою
дослідницьку роботу на тему «Захворюваність насаджень дуба звичайного на поперечний рак у Сумському лісництві».
А вихованка Роменського «Совенятка» Дар’я Курило проводила дослідження з теми «Феромонні пастки як
засіб боротьби з представниками родини короїдів».
Дякуємо організаторам за змістовний і корисний захід, а Світлані Ніколєнко (керівник учнівського лісництва
«Паросток») та Вікторії Зеленській (керівник учнівського лісництва «Совенятко») за достойну підготовку вихованців!
Дякуємо організаторам за змістовний і корисний захід, а Світлані Ніколєнко (керівник учнівського лісництва
«Паросток») та Вікторії Зеленській (керівник учнівського лісництва «Совенятко») за достойну підготовку вихованців!

Сувенірний цех Сумського
лісгоcпу розширює асортимент
У Сумському лісгоспі можна придбати не лише новорічну ялинку, а
й подарунок під ялинку. Про це подбали працівники сувенірного цеху
підприємства, розширивши асортимент своєї продукції.
Тепер поряд з відомими розписними блюдами, вазами, цукерницями та сільничками у цеху виготовляють сувеніри «Сніговик».

Сумські «Сніговики» з сюрпризом. У середині фігурки витончено
ємність, у яку можна покласти цукерки або невеличкий подаруночок.
«Всі наші сувеніри виготовлені з
дерева. Розпис наноситься вручну
майстринями-художницями», – коментує начальник сувенірного цеху
лісгоспу Анатолій Бондарь.
ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ  01/2021 р.

СУМСЬКОГО ОБЛАСНОГО УПРАВЛІННЯ ЛІСОВОГО ТА МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

27

«ЛІСІВНИК СУМЩИНИ» - інформаційний бюлетень Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства.
Виданий одноразово з нагоди підведення підсумків діяльності підприємства за 2020 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.

