ВІТАННЯ

З професійним святом
лісівники
З повагою,
Голови Державного агентства
лісових ресурсів України

Дорогі колеги –
ветерани
Серед природних скарбів нашої області є
безцінні смарагдові скарби – наші ліси. Щоб
ці природні дива дійшли до прийдешніх поколінь, саме ви, дорогі лісівники, докладаєте великих зусиль.
Кожного дня ви заступаєте на службу
лісу для того, щоб людство дихало чистим повітрям, мало змогу користуватися виробами з екологічно чистої
сировини і насолоджуватись відпочинком на природі.
Ліс привабливий в усі пори року.
Восени ж він особливо щедро ділиться своїми дарами, немов дякуючи
людям за турботу і догляд. Тому
невипадково саме осінньої пори ми відзначаємо День працівника лісу!
З повагою,

		 Начальник Сумського обласного управління
		 лісового та мисливського господарства 							

		 Голова обкому профспілки
		 працівників лісового господарства 								
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ДОСЯГНЕННЯ

За 8 місяців
2020 року:

вас,
України!

� � �

9 Відтворення лісів проведено на площі 1061,0 га.
� � �

Василь КУЗЬОВИЧ

9 Від усіх видів рубок заготовлено 525,5 тис. м3 ліквідної деревини.
� � �

лісівники Сумщини,
лісової галузі!
Дорогі лісівники!
Прийміть сердечні вітання
з нашим професійним святом!
Від щирого серця бажаємо вам міцного здоров’я та достатку, миру, злагоди і добра!
Перед нами, як завжди, стоїть низка надважливих завдань. Нам належить і надалі
збільшувати лісистість території області, оберігати екологічну привабливість лісів, боротися із самовільними вирубками, пожежами та
шкідниками, запроваджувати сучасні методи
ведення лісового господарства.
То ж нехай натхнення не покидає вас, удача
супроводжує в усіх починаннях, любов та підтримка ближніх зігрівають ваші серця серед
щоденних турбот, а нагородою за вашу нелегку,
але потрібну працю буде людська вдячність!

							

								

9 Від реалізації деревини і виробів з неї підприємства управління за 8 місяців 2020 року отримали
658,8 млн грн.
� � �

9 Середньомісячна заробітна плата одного працюючого склала 12800 грн.
� � �

9 Бюджетам і державним
цільовим фондам сплачено майже 300 млн грн, що
на 10 млн грн більше, ніж
за цей період у 2019 році,
з них:
– до місцевих бюджетів
надійшло 93 млн грн.
– єдиного соціального
внеску сплачено 52 млн
грн.
� � �

9 На капітальні інвестиції
спрямовано понад 13 млн
грн власних коштів.

Віктор ЧИГРИНЕЦЬ

Михайло ШПАКОВИЧ
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НАШІ ІНТЕРВ’Ю

"Працюємо не тільки на сьогодення,
а й на майбутнє – для наших
нащадків" – Віктор ЧИГРИНЕЦЬ
Сумщина належить
до регіонів, де ліси
відіграють важливе
екологічне й
економічне значення. І
першочергова заслуга
в цьому колективу
обласного управління
лісового та мисливського
господарства.
Про підсумки 2019 року,
здобутки лісівників, їхні
будні й свята «Урядовому
кур’єру» розповів
начальник Сумського
обласного управління
лісового та мисливського
господарства
Віктор ЧИГРИНЕЦЬ.

– Вікторе Петровичу, як оцінюєте підсумки роботи колективу торік?
– Тут зайві епітети чи якісь інші характеристики – оперуватиму конкретними цифрами і показниками.
Від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) загалом отримано понад
мільярд гривень чистого доходу, а
кожен кубометр заготовленої деревини забезпечив 1315 гривень реалізації. Чистий прибуток – понад 30
мільйонів гривень, або з кубометра
39 гривень, з яких 90% перераховано до державного бюджету. У ведення лісового господарства вклали понад 300 мільйонів власних гривень,
що стверджує: працюємо не тіль-
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ки на сьогодення, а й на майбутнє –
для наших нащадків.
– Тобто йдеться про капітальні інвестиції.
– Саме так. На ці гроші закуповуємо сучасну техніку для догляду за лісовими культурами, автомобілі, якими транспортуємо деревину, модернізуємо виробництво, прокладаємо
лісові дороги.
Промовисті цифри. Якщо станом
на 1 січня 2010 року коефіцієнт зношеності основних засобів становив
54%, то на початок цього року – 50.
Тобто за десятиріччя завдяки стабільним інвестиціям омолодили їх на
4%.

НАШІ ІНТЕРВ’Ю

– Конкретизуйте, що саме зроблено.
– Для запобігання і вчасного виявлення лісових пожеж збільшили до
23 кількість систем відеоспостереження, замінили деревообробне та
сушильне обладнання у Кролевецькому, Середино-Будському, Шосткинському та Свеському лісгоспах,
а в Охтирському та Сумському використовуємо машини для пониження
пеньків, аналогів яким немає в Україні.
Збудували теплиці з туманним
зрошенням, придбали мульчери
для догляду за лісовими культурами, розвивали рекреаційний комплекс Тростянецького лісгоспу «Лісовичок». Торік збудували і ввели в експлуатацію 7,3 кілометра лісових доріг – тепер їх загалом понад 240 кілометрів.
Кролевецький, Середино-Будський та Сумський лісгоспи завершили процедуру сертифікації лісів
за міжнародними стандартами, нині ця процедура триває у Тростянці.
Це далеко не повний перелік зробленого, адже постійно працюємо
над оновленням.
– Як і за які кошти виконуєте
плани відновлення лісів?
– Чи не найголовніше завдання
– повністю заліснити всі зруби. Наприклад, виконали рубки головного
користування, отримали лісосіку чистою, після цього обов’язково повинні там висадити ліс. Висаджуємо
його виключно за власний кошт.

Торік створили нові лісові насадження на площі 1244 гектари. Упродовж останнього десятиріччя виходимо на показник 1200–1300. Оце наш
стандарт! Він свідчить, що користуємося лісовими ресурсами не виснажливо, в межах чинного законодавства.
Ми стовідсотково обновили наші
зруби. І якщо оптимальна лісистість
області має становити 20%, то років
5–6 тому, коли нам відводили землю і
бюджетні кошти, додатково висаджували дерева більш як на 1000 гектарів, заліснювали всі землі, не придатні для ведення сільського господарства.
Нині у нашому користуванні понад
285 тисяч гектарів. За останні 10 років площа розширилася на 5 тисяч.
Це попри те, що на окремі ділянки
ще не отримали державних актів. Якби нам дали землю, трохи фінансування, то поставлені урядом завдання зі збільшення лісистості ми могли
б впевнено виконувати, адже є спеціалісти, матеріальна база – одне
слово, все, що для цього потрібно.
– Ви очолюєте управління
майже 20 років. Чи є масштабні зміни в організації догляду
за лісовими культурами, добором насаджень тощо?
– Можливо, не настільки глобальні, але є: даються взнаки зміна клімату, потепління. Ретельно відстежуємо температурний режим, інші складові цього процесу, і як один
із підсумків – пробуємо вибірково
адаптувати до слобожанських умов

окремі південні породи дерев, традиційний ареал яких Миколаївська,
Херсонська, Одеська області. Звісно, про масове висаджування не
йдеться, однак тепла тенденція чітка й однозначна, що в майбутньому
неодмінно потребуватиме відповідного коригування.
– Нещодавно виповнилося
70 років із часу утворення
управління лісами Сумщини.
– Так, і ми відзначили цю дату
яскравими урочистими заходами, у
яких узяли активну участь не лише лісівники, а й наші численні партнери,
громадські активісти, друзі. Відкрили музей та екологічну стежку в Тростянецькому та лісопросвітницький
центр у Конотопському лісгоспах, а
в Краснопільському, Роменському і
Тростянецькому облаштували відкриті навчальні класи на природі.
А ще видали чудову книжку про
наш працьовитий колектив «Лісове
господарство Сумщини: становлення
і майбутнє». Нікого не обійшли увагою – вмістили розповіді про кожен з
12 лісгоспів, заслужених працівників,
історію господарювання, юних лісівників шкільних лісництв, спортсменів
і навіть своїх – є й такі – письменників. Усе це проілюстрували яскравими світлинами.
У цієї книжки особливе призначення – вчити всіх і насамперед молодь любити, берегти й цінувати
кожне дерево, пам’ятати, що на нашій планеті ліси – то окремий одухотворений світ, завдяки якому земля
завжди залишається Землею.
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ПІДСУМКИ

Лісокультурна кампанія
на Сумщині завершилась
з вагомими показниками:
відновлено понад 1000 га лісу
та висаджено більше
7 мільйонів дерев

С

приятливі погодні умови цьогорічної весни
дали змогу сумським
лісівникам не лише вчасно
впоратись із лісокультурною кампанією, а й спрацювати понад план. У підсумку підприємства Сумського
ОУЛМГ виконали план з відновлення лісу на 125 %.
«На цьогорічну весну лісогосподарські підприємства планували відновити 844 га та створити 5 га
захисних насаджень. Вдалося провести лісовідновлювальні роботи на площі 1053,3 га що становить
125 % до весняного плану
та 117 % до плану на рік. У
тому числі, створено 10,3 га
захисних насаджень. Доповнення культур проведено на площі 1387 га, в тому
числі 24 га у захисних насадженнях»,– прокоментував підсумки лісокультурної кампанії начальник відділу лісового господарства
Сумського ОУЛМГ Анатолій
Омельченко.

Найбільші площі відновлені у Лебединському
лісгоспі – 152 га, у Шосткинському лісгоспі – 141 га,
119 га – у Кролевецькому
лісомисливському господарстві та 109 га – у Свеському лісгоспі.
Створили нові ліси на додаткових площах – захисні
насадження – у Краснопільському та Шосткинському
лісгоспах, відповідно 3,3 га
та 2 га і 5 га – у Кролевецькому лісомисливському
господарстві.
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Лідерами з доповнення
лісових культур стали Тростянецькі та Конотопські лісівники, доповнено відповідно 275 га та 205 га.
На площах, де висадили
молодий ліс, попередньо
проводилось пониження
пеньків. Адже це у майбутньому дасть змогу робити
догляди за молодими насадженнями за допомогою
сучасних мульчерів.
Для створення лісу використовували власний садивний матеріал. У наса-

дження вводили горіх чорний, модрину, черешню –
породи, які є більш стійкими
до хвороб та зміни клімату.
Всього навесні цього року лісгоспи висадили більше 7 мільйонів дерев. Рештки посадкового матеріалу –
реалізували.
«Було реалізовано понад
121 тисячу сіянців на загальну суму 74 тисячі гривень та близько 11 тисяч
штук саджанців декоративних порід на 823 тисячі», –
підсумував Анатолій Омельченко.
Реалізація декоративних саджанців проводились майже всіма лісгоспами. Найбільше від цього виду діяльності отримали Роменське, Тростянецьке та
Краснопільське підприємства. Сіянці головних лісоутворюючих порід реалізовували у Конотопському,
Тростянецькому та Охтирському лісгоспах.

ПІДСУМКИ

С

умські лісівники підбили підсумки трудового суперництва
за роботу у ІІ кварталі 2020 року. У трійку лідерів впевнено вийшли
північні лісгоспи.

Весь технологічний процес деревообробки здійснюється з використанням сучасних технологій та новітнього обладнання, випущена ж продукція відповідає сучасним як вітчизня-

сної інфекції, (бо саме Кролевецьке
підприємство змушене було перебувати певний час на карантині), воно
забезпечило понад стовідсотковий
рівень реалізації.

За підсумками
ІІ кварталу
у трудовому
суперництві
передують
північні лісгоспи

Першу ж сходинку турнірної таблиці посіли кролевецькі лісівники. Це відзначила колегія Сумського
ОУЛМГ, яка відбулась 4 серпня.
Вручаючи вимпел переможця директору підприємства Олександру Посошенку, начальник Сумського
ОУЛМГ Віктор Чигринець
відзначив високі господарсько-фінансові показники
господарства. Він зазначив,
що державне підприємство
«Кролевецьке лісомисливське господарство» відоме
не тільки на теренах області,
України, а й за її межами. Воно вважається флагманом переробки деревини серед підприємств області.

ним, так і міжнародним стандартам.
Не дивлячись на складні обставини,
зумовлені поширенням коронавіру-

Друге місце здобув Середино-Будський лісгосп (директор
Олександр Плужников), на третьому місці Свеське підприємство (директор Олег Закусило).
Нагадаємо, у І кварталі цього року І місце вибороли тростянецькі лісівники (директор Віктор
Зубко), ІІ місце у Роменського
лісгоспу (на час підбиття підсумків директор Олег Салов) та ІІІ місце
у Краснопільського лісгоспу (директор Віктор Мороз).
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ПРОФСПІЛКА

Роботодавці повинні створити
для працюючих гідні умови
праці та безпечні робочі місця, –
Михайло Шпакович
Сумська лісівнича профспілка розпочала
рік з обговорення колективних договорів
за 2019 рік та укладання нових
на 2020 рік. Пленум профспілки
відбувся 12 березня.

Г

оловним питанням зібрання стало обговорення виконання колективних договорів на підприємствах Сумського ОУЛМГ за 2019
рік та укладання колективних договорів на 2020 рік. Пленум пройшов за
участі заступника начальника управління Євгена Фролова.
«Робота по підбиттю підсумків
виконання колективних договорів
лісогосподарськими підприємствами управління за 2019 рік та укладанню нових на 2020 рік проходила в умовах тривоги і невизначеності. Причиною цього стали очікувані кардинальні зміни трудового законодавства. Всеукраїнське віче
профспілок, яке пройшло в Києві
16 січня цього року, визнало ці ініціативи Уряду брутальним порушенням трудових прав людини, руйнуванням збалансованої законодавчої системи трудових прав і гарантій, ігноруванням норм Конституції
України,європейського і міжнарод-

ного права», – наголосив на початку
своєї доповіді голова обкому профспілки працівників лісового господарства Михайло Шпакович.
Він зазначив, що незважаючи на
ці не досить позитивні обставини,
профспілкові конференції у лісогосподарських підприємствах управління пройшли на високому організаційному рівні. У семи з дванадцяти конференцій він взяв учать особисто. Решта зібрань пройшла за
участі першого заступника начальника управління Віталія Ігнатченка та заступника начальника Євгена Фролова. У трьох підприємствах
– Тростянецькому, Кролевецькому
та Роменському – конференції були
звітно-виборними. Голова обкому
профспілки представив новообраних голів профспілкових комітетів,
відповідно Наталію Плужник, Юрія
Романенка та Світлану Проценко.
У цілому по області в конференціях взяли участь 607 делегатів, з
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яких участь у обговоренні нагальних питань взяло 114 чоловік.
У доповіді відмічалось, що роботодавці, в особі директорів лісгоспів, належним чином організували виробничий процес і, як наслідок, колективи лісгоспів виконали
виробничу програму 2019 року по
всіх напрямках діяльності. Це дало
змогу належним чином забезпечити
працюючим соціальний пакет.
«Всього протягом 2019 року на
підприємствах управління функціонувало 3126 робочих місць, з яких
2603 – постійні працівники лісгоспів
і 523 – працівники приватних структур, які надавали лісгоспам послуги. На оплату праці постійних працівників спрямовано понад 382 млн
грн, що забезпечило середньомісячну заробітну плату кожного працюючого у сумі 12 243 грн. Найвищий рівень заробітної плати зафіксовано у Тростянецькому лісгоспі –
16 729 грн. На охорону праці і тех-

ЮВІЛЕЇ
ніку безпеки лісгоспи спрямували
11,8 млн грн, колективними договорами передбачалось 4,8 млн грн»,
– констатував голова обласної лісівничої профспілки.
Чільне місце у роботі профспілкових комітетів займає оздоровлення працівників та їх сімей, організація культурно-масових та спортивно-масових заходів, участь у обласних конкурсах, змаганнях тощо. Михайло Шпакович відзначив,
що впродовж 2019 року було оздоровлено 365 працівників і їх дітей,
на що було витрачено 2,53 млн грн.
Найкраще ця робота була організована у Охтирському (голова профспілкового комітету Надія Рябко) та
Тростянецькому (голова профспілкового комітету Світлана Головченко) лісгоспах.
К ол е к т и в и в с і х п і д п р и є м с т в
управління взяли активну участь в
організації культурно-масових заходів, зокрема, акції «Майбутнє лісу
у твоїх руках», змагання професійної майстерності «Кращий лісоруб»,
щоквартальному підбиттю підсумків
з трудового суперництва, лісівничому святі та спартакіаді з лісівничого
багатоборства, приурочених професійному дню. На ці цілі загалом
спрямували понад 8,2 млн грн.
Не забули профкоми і про ветеранів лісової галузі. Цій категорії лісівників було надано майже 2,0 млн
грн допомоги.
Як завжди, обговорення доповіді
проходило досить активно.
У підсумку, президія обласної організації профспілки роботу профкомів визнала задовільною і висловила щиру вдячність усім профкомам та їх головам за те, що у складних виробничих і ринкових умовах
підприємства зуміли виконати всі
взяті перед працівниками соціальні зобов’язання.
При організації виконання укладених на поточний рік колективних договорів, було наголошено
на обов’язках роботодавців створити для працюючих безпечні робочі місця та гідні умови праці. Поряд з цим, профкоми повинні організувати трудові колективи для повного і якісного виконання виробничої програми, що є фундаментом
стабільного фінансового становища лісгоспів і буде основою повного виконання соціальних зобов’язань.

На Сумщині у когорті ветеранів лісового господарства поповнення. Цьогоріч відсвяткували поважні дати та пішли на заслужений відпочинок корифеї
Сумського ОУЛМГ: заступник начальника управління
Олександр Володимирович Товстуха, заступник начальника відділу використання лісових ресурсів та
маркетингу управління Іван Іванович Стародуб та головний спеціаліст відділу використання лісових ресурсів та маркетингу управління Ірина Геннадіївна
Крупчан.

С

орок років свого життя присвятив служінню лісу заступник начальника Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства Олександр Володимирович Товстуха.
Кандидат сільськогосподарських
наук, Відмінник лісового господарства України Олександр Володимирович починав майстром лісу на рідній Ямпільщині, у Прудищанському
лісництві Свеського лісгоспу. Потім здобував професійний досвід на
посадах лісничого, інженера та головного лісничого Шосткинського лісгоспу.
У його послужному списку 25 років трудової діяльності безпосередньо на підприємстві і тисячі посад-

жених дерев.
З 2004 року Олександр Володимирович працював на посаді заступника начальника обласного управління.

Б

лизько 25 років свого трудового життя присвятила роботі в управлінні Ірина Геннадіївна
Крупчан.

Т

рудовий стаж Івана Івановича
Стародуба нараховує 42 роки,
40 з яких він пропрацював у колективі управління.
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ДІЯЛЬНІСТЬ

У

рамках робочої поїздки на Конотопщ и н у, у в і в т о р о к ,
19 травня, делегація посадовців на чолі з головою Сумської обласної
державної адміністрації
Романом Грищенком побувала у Конотопському
лісгоспі. Зауважимо, це
перший візит новопризначеного губернатора у
підприємства структури
Сумського ОУЛМГ.

Губернатор Сумщини
Роман Грищенко відвідав
Конотопський лісгосп
техніка: три пожежні машини, трактори, необхідна кількість протипожежного інвентарю тощо.
Губернатор мав змогу
особисто пересвідчитись,

З роботою господарства познайомив очільника області директор
лісгоспу Олег Салов. Для
останнього візит високоповажної делегації був
особливо знаковим, адже
був для нього першим, на
посаді керівника Конотопського підприємства. До
недавнього Олег Олександрович очолював Роменський лісгосп.
Роман Грищенко відвідав лісопожежну станцію, де поцікавився комплексом заходів та арсеналом технічних засобів, які
використовує лісгосп для
попередження та боротьби з лісовими пожежами.

як надходить на монітори сигнал з п’яти пожежних веж, що стовідсотково
покривають не лише лісові масиви лісгоспу, а й ліси
структури облагролісу, луки та поля.
Також голову облдержадміністрації цікавив
к о м п л е к с з а х од і в , я к і
здійснює лісгосп по догляду та збереженню червонокнижних тварин –
зубрів, які мешкають на
території мисливських

Директор лісгоспу доповів, що для спостереження за лісовими масивами при центральній садибі цілодобово працює
система відео нагляду, в
наявності лісопожежна
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угідь підприємства.
Завершились відвідини у лісівничо-просвітницькому центрі «Музеї лісу та мисливства», відкритому у центральній садибі лісгоспу у травні минулого року, з нагоди відзначення 70-річниці утворення Сумського ОУЛМГ.
Діяльністю підприємства відвідувачі були задоволені та побажали колективу лісгоспу системної плідної роботи.

ВИЗНАННЯ

Шосткинський лісгосп
отримав відзнаку з нагоди
Дня Конституції України
З

а високий професіоналізм та сумлінне виконання службових обов’язків колектив Шосткинського лісгоспу був занесений
на районну Дошку пошани.
Цю відзнаку шосткинські лісівники отримали з
нагоди відзначення Дня
Конституції України. В урочистостях, які відбулись
26 червня з нагоди свята у Шосткинській районній державній адміністрації, взяв участь директор
лісгоспу Микола Бут.

«Дуже вдячний, за отриману нагороду. Ми
приймаємо її, не тільки як визнання наших
заслуг, а і як визнання
програми на створення
нових досягнень на майбутнє. Також хочу привітати всіх з Днем Конституції України. З нагоди свята бажаю вам здоров’я,
щастя, родинного затишку, добробуту, щедрої долі,
сил і наснаги в усіх справах. Нехай мрія про краще майбутнє окриляє вас
на нові звершення, а мир

і злагода назавжди запанують у нашому спільному домі. Нехай ваші серця
наповнюються гордістю за
нашу державу прагненням
до єдності та порозуміння,
а плідна праця буде надійною запорукою щасливого майбутнього!» – сказав, отримуючи відзнаку,
директор лісгоспу.

ДІЯЛЬНІСТЬ

У Тростянецькому лісгоспі
сертифікували ліси
ДП «Тростянецьке лісове господарство» успішно
пройшло сертифікацію згідно зі встановленими
вимогами Лісової наглядової Ради та отримало
міжнародний сертифікат відповідності ведення
лісового господарства FSC (Forest Stewardship Council).

«Н

аявність сертифікату FSC засвідчує, що лісова продукція
надходить з лісів, ведення господарства в яких здійснюється на принципах невиснажливого, постійного і неперервного лісокористування, з врахуванням питань охорони довкілля,
збереження біорізноманіття, інтересів працівників лісу та місцевого населення», – говорить директор Тростянецького лісгоспу Віктор Зубко.
Директор зазначає, що при проведенні основного сертифікаційного аудиту аудиторська компанія аналізувала роботу підприємства за наступними напрямками:
– співпраця з третіми зацікавленими сторонами (екологічними, громадськими організаціями та органами місцевого самоврядування);
– стан соціального захисту працівників на підприємстві, створення

безпечних умов праці згідно вимог
міжнародної конвенції з основ безпеки та охорони праці ILO, ратифікованої Україною;
– дотримання принципів та критеріїв підприємницькими структурами, які залучаються до виконання лісогосподарських робіт на підприємствах;
– дотримання вимог національного законодавства при здійсненні лісозаготівельних та інших лісогосподарських робіт;
– збереження червонокнижних
видів рослинного і тваринного світу,
рідкісних та зникаючих видів під час
виконання лісогосподарських заходів тощо.
Тепер господарство має підтверджувати Сертифікат FSC щороку. За
для цього необхідно проходити відповідні перевірки. Це, в свою чергу,

вимагає від лісгоспу високого рівня
організації праці та ведення господарювання відповідно до міжнародних стандартів.
Нагадаємо, лісова сертифікація –
це діяльність, під час якої аудиторська компанія здійснює незалежну
оцінку відповідності ведення лісового господарства ряду екологічних,
економічних і соціальних вимог. Таким чином, оцінюється повний комплекс лісогосподарських робіт, заходів і управлінських рішень від садіння
лісу і до заготівлі деревини.
Окрім Тростянецького лісгоспу на Сумщині сертифіковано ліси у ДП «Кролевецьке лісомисливське господарство» площею 21285
га., ДП «Середино-Будське лісове
господарство» площею17617га та
ДП «Сумське лісове господарство»
площею 26688 га.
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ЛІС ВИРОСТАЄ З НАСІНИНИ

Лісництва Середино-Будського
лісгоспу визначатимуть
у кого кращі лісові культури

Д

ерева, посаджені за
нашої пам’яті, результат лісівничої праці покажуть лише наступним поколінням, та її якість можна
оцінити вже зараз.
Це на практиці вирішили цьогоріч продемонструвати Середино-Будські лісівники, оголосивши
для лісництв лісгоспу конкурс «Кращі лісові куль-

тури».
«Своєчасний догляд
за лісовими насадженнями – обов’язкова вимога у роботі підприємства.
Від травня до жовтня проводимо догляди за лісовими культурами та тимчасовими розсадниками, прочищаючи їх від бур’янів,
трав’янистої рослинності
та порослі малоцінних порід. Кожна окрема ділянка
вимагає індивідуального
підходу, поєднаного з фаховими знаннями та досвідом. Кількість доглядів
залежить від віку посадки
і ступеня забур’яненості.
Особливо ретельного догляду потребують ділянки
культур у віці перших п’яти
років», – говорить директор Середино-Будського
лісгоспу Олександр Плужников.

Щоб покращити ефективність роботи, лісгосп
використовує механізовані догляди за допомогою
мотокущорізів та лісового культиватора (КЛБ-1,7).
Лише впродовж другого
кварталу встигли доглянути 318 га, з яких 99 га - ме-

ханізовано.
А от для мотивації якості
роботи, керівництво вирішило оголосити між лісництвами, яких у лісгоспі чотири, названий конкурс.
Його підсумки планують
підбити у вересні, напередодні Дня працівника лісу.

У Свеському лісгоспі у насадження
ялини та сосни вводять модрину

У

Свеському лісгоспі у модрин провели обрізку верхівок.
«Це дужа складна і відповідальна
робота, від якої залежить врожайність
дерева у майбутньому», – коментує
проведену роботу по обрізці верхівок на постійних лісонасіннєвих ділянках модрини європейської директор
Свеського лісгоспу Олег Закусило.

Говорить, що до кожного дерева мають особливий підхід. Адже потрібно обрізати верхівку дерева так,
щоб сприяти розвитку бокових гілок.
Після такої «операції» модрина починає приростати не в висоту, а ширину,
що дає можливість зняти з неї максимальну кількість шишок.
«Минулого року заготовили 7 кг насіння, тепер чекаємо на осінь для отримання наступного врожаю», – продовжує керівник.
Обрізають дерева раз у 2-3 роки.
Першу лісонасіннєву ділянку модрини європейської на площі 3,1 га
заклали у лісгоспі в 2005 році. Другу ділянку – площею 2,5 га – створили у 2010 році. На сьогодні постійні
лісонасіннєві ділянки вже займають
5,6 га.
Модрину вводять у насадження сосни та ялини у співвідношенні 10-20%
від загальної площі посадки.
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«Вона – швидкоростуча. У дворічному віці модрина сягає майже півтора метри. Такий приріст деревини
пояснюється тим, що інтенсивність
фотосинтезу у неї проходить вдвічі швидше, ніж у ялини чи сосни. Також модрина більш стійка у боротьбі
з шкідниками та хворобами лісу завдяки кращому смоловиділенню, тому
є високопродуктивною породою і користується попитом на ринку лісової
продукції», – говорить Олег Закусило.

ЛІС ВИРОСТАЄ З НАСІНИНИ

Для тростянецьких
лісівників
першочерговим
за своєю значимістю
й актуальністю
залишається питання
лісовідновлення
та покращення
якісного складу
і продуктивності
лісових насаджень.

У Тростянецькому лісгоспі
створили клоново-насіннєву плантацію
сосни звичайної
користовували посадковий матеріал
із закритою кореневою системою,
отриманий у результаті щеплення
живців із 30 клонів найкращих плюсових дерев України на підщепи сосни звичайної», – говорить директор Тростянецького лісгоспу Віктор
Зубко.

У

результаті співпраці лісгоспу з
Київською лісовою науково-дослідною станцією у Тростянецькому лісництві на площі близько 5 га створили клоново-насіннєву
плантацію сосни звичайної. Говорять,
що у майбутньому це дасть змогу
забезпечити лісокультурне виробниЗа словами науковців, спосіб розмноження сосни щепленням гарантує успадкування прищепним живцем усіх властивостей і характеристик материнської рослини. У якості підщепи можна використовувати
рослини віком 4-5 років, а щепу на-

цтво високоякісним посівним матеріалом з покращеними спадковими
властивостями.
Висаджували ліс працівники лісництва під керівництвом досвідченого лісовода – лісничого Леоніда Романенка.
«За рекомендаціями науковців, для забезпечення достатнього
освітлення дерев та стимулювання
плодоношення, плантація висаджувалась за схемою 8 х 10 метрів. Ви-

здійснюють на самому початку весняного сокоруху, або в середині літа.
Весняне щеплення проводять на минулорічному пагоні, а літнє – на пагін
поточного року.
Та щоб оцінити результат роботи
тростянецьких лісівників, потрібно не
мало часу. І вимірюється він не лише у грошовому еквіваленті, тому що
ліс – це частина нашого життя, фактор, який відчутно впливає на еко-

логічний стан навколишнього середовища і на наше здоров’я. А кожне
посаджене, дбайливо вирощене та
збережене лісівниками дерево – це,
без перебільшення, цінний внесок у
зелену скарбницю держави, дарунок
майбутнім поколінням, справжня ціна якого визначається через десятиліття.

різають із приросту віком від одного
до трьох років. Хвою з живців видаляють, залишивши голки тільки біля
бруньки, розташованої у верхній частині. З підщепи видаляють усі довгі пагони і бічні бруньки. Щеплення
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На Роменщині ростиме
горіховий сад
Волоський горіх….Кому не відома ця рослина?

П

ерші згадки про горіх в історичних
документах належать до VII-V століття до нашої ери: Пліній пише, що греки
привезли цю культуру з садів Кіра, царя
Персії. З Еллади горіх потрапив до Риму вже під назвою «грецький горіх», а
потім поширився по території Франції,
Швейцарії, Німеччини та Болгарії. На
американському континенті волоський
горіх з’явився тільки на початку XIX століття. В Україну горіх потрапив із Молдови й Румунії під назвою «волоський».
Про смакові та корисні властивості горіха годі й говорити. До прикладу, у зелених плодах виявлено вітаміни
C, B1, B2, PP, каротин і хінони, а в зрілих
– той же набір вітамінів, ситостерин, хінони, дубильні речовини і жирну олію,
що містить лінолеву, ліноленову, олеїнову, пальмітинову кислоти, клітковину,
солі кобальту і заліза.
Зрілі плоди волоського горіха є не
тільки висококалорійним продуктом
харчування, а й високоактивним живильним засобом. Їхня калорійність

удвічі перевищує показник пшеничного хліба вищого сорту.
Як можна оминути увагою таку рослину? Але волоським горіхом цікавляться одиниці, бо довго чекати віддачі, адже перший справжній урожай горіхів можна зібрати тільки через 10-15
років. Та для роменських лісівників час
не став на заваді.
Тому навесні 2017 року в Томашівському лісництві заклали плантацію горіха грецького площею 30 га. Сіянці
закупили в Дніпропетровській області.
І хоч культура ця для лісгоспу нова, за
справу взялися впевнено.
«Для знищення бур’янів у міжряддях здійснюється механізований догляд – оброблення ґрунту дисковою
бороною», – говорить головний лісничий лісгоспу Сергій Івашкін. Таку операцію проводять не менше чотирьох разів
на рік. Вона не тільки знищує бур’яни, а
й піднімає на поверхню ґрунту шкідників, сприяючи їхньому вимерзанню протягом зими.
Одна із загроз для дерев – інтенсивне сонце, яке може сильно, нагрівати кору дерев у сонячні дні, і не лише влітку, а й в інші місяці, наприклад,
у листопаді чи лютому. Оскільки ночі в
цю пору, зазвичай, морозні, то виникають великі добові перепади температури, від яких кора тріскається. Щоб захистити дерева від таких температурних перепадів, їх білять спеціальною
садовою фарбою. Окрім захисту кори від перегрівання, така фарба ще й
допомагає боротися з шкідниками, що
оселилися під корою. А щоб молоді горіхи не постраждали від сильного вітру,
кожен саджанець турботливо підв’язали до опори.
Для досягнення доброї продуктивності, горіхові рослинки потребують
ретельного догляду, особливо у перші роки вегетації. У перші 3–4 роки піс-
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ля висаджування потрібно правильно сформувати крону дерева. «Коли
ще молоді саджанці перебували у стані спокою, було проведене санітарне і
формуюче обрізування», – продовжує
лісничий. Тут фахівець повинен грамотно визначити кількість скелетних гілок і
видалити центральний провідник. Якщо
крону горіха не формувати, у неї з часом можуть проявитися великі дефекти
– розламуються розвилки з гострими
кутами, занадто довгі гілки, у яких мало
бічних відгалужень, відмирають унаслідок згущеної крони плодоносні пагони
й чимало інших неприємностей. Формування крони правильної форми підвищує якість і кількість плодів та регулює зростання дерева, що полегшує
догляд за ним.
Наступний крок – по закінченню вегетаційного періоду провести роботи з
хімічного догляду, з метою підготовки
рослин до зимового періоду.
... Тож ростуть роменські горіхи, виплекані любов’ю лісівників. Поряд з ними росте і майстерність самих лісівників, бо вони навчаються новому, пізнають ази вирощування та догляду за
новоствореним горіховим садом.

ІНВЕСТИЦІЇ

Л

До лісової
дорожньої карти
Тростянецького лісгоспу
додалися нові кілометри

ісова 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 у розвитку відповідного
регіону, бо з’єднують між собою населені пункти.
Також лісові дороги мають
велике значення і для рекреаційної сфери, адже відкривають людям доступ до лісу,

щоб збирати гриби, ягоди,
цілющі трави тощо.
У Тростянецькому лісгоспі
будувати лісові дороги розпочали у 2010 році. На сьогодні лісова дорожня карта
підприємства нараховує понад 21 км якісних доріг.
У минулому році суттєве збільшення податкового
навантаження та нестабільність на ринку лісопродукції скоротили до мінімуму інвестиційну діяльність лісгоспу. Але, зваживши на важливість і необхідність, справу з

НОВИНКА

будівництва лісових шляхів
вирішили продовжувати.
Цьогоріч тростянецькі лісівники взяли зобов’язання
здати в експлуатацію лісову
дорогу протяжністю 1,5 км у
Литовському лісництві і вже
завершують будівництво.

Вартість будівництва 1 км
лісової автомобільної дороги склала 986 тис. грн. Також
планують витратити понад
300 тис. грн. на підтримання в належному стані вже існуючої мережі доріг.
«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.

ДЛЯ ДОВІДКИ:
У 2020 році підприємства Сумського ОУЛМГ
планують збудувати 3,7 км лісових трас: 1,5 км
у Тростянецькому, 1,2 у Конотопському та 1 км –
у Глухівському лісгоспах.
Загалом лісова дорожня карта підприємств
Сумського ОУЛМГ налічує маже 250 кілометрів.

Майстри сувенірного цеху
Сумського лісгоспу виготовляють
з дерева окраси для саду

В

же понад сорок років радують людей своїми виробами майстри сувенірного цеху
Сумського лісгоспу.
Починалась робота цеху з
випуску дерев’яних ложок, а
сьогодні в асортименті більше
двох десятків найменувань ви-

робів на будь-який смак та гаманець.
Найбільше користуються
попитом ювілейні вази, медалі та набори кухонних дощечок.
Крім того, майстри цеху,
враховуючи попит населення
та останні тенденції в оформ-

ленні присадибних ділянок і
скверів, освоїли виготовлення
малих архітектурних форм з дерева: декоративні вітряки, кринички, різноманітні гриби.
Вироби сумських майстрів
можуть бути як незамінною річчю у побуті чи окрасою інтер’єру,
так і додати оригінальності саду.
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МИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

У

Конотопському лісгоспі
косовиця. Лісівники заготовляють корми для
мисливських тварин.
«Зібрали врожай ранніх
зернових культур на біополянах загальною площею
6 га. Намолочено 22 тонни пшениці. Урожайність
склала 36 центнерів з гектара», – коментує поведені роботи директор Конотопського лісгоспу Олег
Салов.

Конотопські лісівники
заготовляють корми
для мисливських тварин

ство не голослівно вважається одним з найбільш потужних в області з ведення
мисливського господарства. Його мисливські угіддя займають 52975 га. Головною ж родзинкою фауни і гордістю всієї області є

«Дякуючи власнику агрофірми «Козацька» Віктору Галі на підгодівельні майданчики мисливських угідь
було завезено 28 тонн
зерновідходів. Це чудовий
корм для наших лісових
мешканців», – продовжує
директор підприємства.
А лісові мешканці у
лісгоспі, справді, неабиякі.
Пишатися конотопським лісівникам є чим. ПідприємТо ж диким тваринам та
птахам буде чим поласуватися взимку. Але у лісгоспі на цьому не зупинилися. Заготівля кормів триває і далі. Ще планується
закупівля вівса і фуражного
зерна та силосу кукурудзи.
Нині ж місцева агрофірма забезпечує підприємство зерновідходами.
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популяція зубрів, які мешкають у мисливських угіддях підприємства. Цьогорічний зимовий облік мисливських тварин нарахував
54 особини цих червонокнижних велетнів.

МИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Лебединські лісівники
працюють над збільшенням
видового складу та поголів’я
мисливських звірів

Л

ісівники Лебединщини розвивають вольєрне господарство. Так,
у 2018 році на базі Межиріцької мисливської дільниці у кварталі 57 однойменного лісництва був збудований
вольєр-розплідник площею 24,9 га.

го. Працюємо над збільшенням видового складу та поголів’я мисливських звірів», – говорить директор
Лебединського лісгоспу Віталій Баранов.
А щоб лісовим мешканцям було взимку вдосталь корму, на території вольєру створили кормові поля, 2,0 га відвели під віко-овес та
0,15 га засіяли люцерною.

«Головною метою створення даного вольєру було розведення диких тварин з подальшим розселенням у мисливських угіддях підприємства. Нещодавно у вольєр заселили 3 особини оленя європейсько-

Шосткинські лісівники будують вольєр
для напіввільного утримання оленя
благородного та лані європейської
дя», – говорить директор Шосткинського лісгоспу Микола Бут.
Будівельні роботи проводяться згідно «Програми охорони
навколишнього природного середовища Сумської області на
2019-2021 роки».
У лісгоспі сподіваються, що

майбутнє вольєрне господарство стане науково-дослідною
базою для вивчення біології й
екології мисливських тварин, а
також забезпечуватиме задоволення пізнавальних потреб людини у процесі її спілкування з
живою природою.

«З

апроектована площа вольєру
113,0 га. Він створюється з метою напіввільного утримання оленя
благородного та лані європейської.
Це дасть можливість збільшити видовий склад диких тварин в угіддях
лісгоспу, а також сприятиме поліпшенню умов існування, розмноження та збільшення їх чисельності з наступним розселенням у відкриті угід17
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Обмін практичним
досвідом роботи
займає чільне місце
у діяльності
сумських лісгоспів.
Середино-Будське
підприємство
відвідала делегація
глухівських
лісівників.

Середино-Будські лісівники
ділилися досвідом роботи
з глухівськими колегами
хунку на 1 кубометр випущеної продукції, собівартість продукції, наявність
споживачів, адже логістика підприємства, дійсно,
досить незручна. Та багато інших питань, включаючи організацію роботи з
переробки деревини міс-

но, відвідувачі приступили до практичної частини.
Супровід делегації по
запланованим об’єктам
здійснював головний лісничий лісгоспу Іван Степаненко.
Глухівські лісівники оглянули матеріально-технічну базу гаража, цеху переробки деревини
та нижнього складу при
станції «Зернове». Ознайомились з організацією управлінської роботи
в структурних підрозділах
підприємства.
У ході відвідування глухівські колеги мали змогу

цевими підприємцями, які
працюють з лісгоспом на
договірних засадах. Саме про це у своєму вступному слові розповів Олександр Плужников. То ж,
збагатившись теоретич-

поспілкуватись з керівниками підрозділів, обговорити професійні питання,
проблеми тощо. На черзі
– впровадження запозиченого досвіду у практику
своєї діяльності.

Р

озпочалися відвідини у центральній садибі лісгоспу з зустрічі з директором Олександром Плужниковим. Делегацію Глухівського лісгоспу
очолював головний інженер Василь Бор.
Метою поїздки було вивчення практичного досвіду середино-будських лісівників у організації роботи з переробки деревини, де останні, маючи
практично рівноцінні можливості, а у плані логістики

і менш привабливі, суттєво передують. Глухівчан цікавила продуктивність використання обладнання
для поглибленої переробки деревини, норми витрат круглого лісу з розра-
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КРОЛЕВЕЦЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ
ГОСПОДАРСТВО

успішно пройшло аудит
на підтвердження
Сертифікатів FSC

У

Кролевецькому лісомисливському господарстві успішно пройшли контрольний аудит
оцінки відповідності системи ведення лісового господарства та ланцюга постачання міжнародним вимогам, розробленим FSC.

ськості; контроль за маркуванням продукції підприємства та багато іншого», –
коментує проведену роботу директор Кролевецького підприємства Олександр
Посошенко.
Під час аудиту було відмічено, що існуюча на підпри-

«Аудит був дуже насичений і включав в себе велику кількість питань, таких як
інспекція виробничих потужностей і місць зберігання продукції; інспекція обраних під час аудиту ділянок
у лісі; перевірка виконання
виставлених умов і вимог
про усунення незначних невідповідностей; перевірка
записів із закупівлі, продажу і виробництва, включаючи рахунки-фактури, документацію по відвантаженню
продукції, коефіцієнти виходу продукції і річний звіт із
закупівлі та продажу сертифікованої продукції; опитування керівництва і робітників; опитування громад-

ємстві система лісоуправління забезпечує невиснажливе ведення, відтворення,
збереження та використання лісових ресурсів.
«Кожна зернина, кожне
дерево у лісах Кролевецького ЛМГ від його зростання і до глибокої переробки відповідає міжнародним стандартам. Для наших партнерів з усього світу це підтвердження того,
що деревина була заготовлена у невиснажливий спосіб, який сприяє збереженню природних ресурсів та
біорізноманіття», – продовжує керівник.
Нагадаємо, у 2018 році підприємство першим

серед лісгоспів Сумського
ОУЛМГ отримало сертифікат, що відповідає вимогам
FSC з системи ведення лісового господарства (Forest
Management certification,
FM), а у 2019 році – єдиним
у області отримало сертифікат ланцюга постачання (Chain of Custody (COC)
certification). Цьогоріч вони
знову підтвердили свій «зелений» статус, успішно пройшовши аудит, який тривав
більше місяця.
«Лісова сертифікація
дає ряд переваг. Це і вихід на ринки держав, які використовують виключно деревну продукцію з сертифікованих лісів, це і незалежна гарантія для клієнтів-покупців, посередників та інвесторів щодо контролю за
якістю лісової продукції», –
говорить директор.
На підприємстві працюють три цехи: паркетний та
два цехи переробки, в яких
трудяться майже 90 кваліфікованих спеціалістів. Тут випускається штучний паркет,

облицювальна дощечка, дошка для підлоги, блокгауз,
ламель індустріальна, обрізні пиломатеріали, столярні
вироби та інша готова продукція з деревини. За місяць
підприємством в середньому переробляється 2800 м3
деревини, з якої виготовляється 1200 м3 пиломатеріалу зі шпилькових, 50 м3 заготовок для палет (піддонів),
4000 м2 ламелі паркетної.
Весь технологічний процес деревообробки здійснюється з використанням
сучасних технологій та новітнього обладнання, випущена ж продукція відповідає
сучасним як вітчизняним,
так і міжнародним стандартам. Вона експортується у
Китай, Туреччину, Італію, Німеччину, Бельгію, Іспанію,
Францію, Австрію, Індію,
Йорданію та інші.
Середньомісячний чистий дохід від реалізації продукції складає понад 8 млн
грн. В тому числі близько
5 млн грн – продукція переробки.
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В урочищі «ОБРАЗ»
поновили купель

Г

отуючись до зустрічі відвідувачів, краснопільські
лісівники провели роботи
по благоустрою, упорядкуванню і оновленню рекреаційної ділянки – заповідного урочища «Образ».
Нагадаємо, урочище
« О б р а з » – у н і к ал ь н и й
об’єкт – самовиливне дже-

рело води. Знаходиться
він у кв. 37 лісового масиву Великобобрицького лісництва Краснопільського
лісгоспу. Це неподалік обласного центру, за 6 км на
схід від околиці села Великий Бобрик. Хто тут побував хоча б одного разу, вже
не залишиться байдужим.
Вода образівської кринички допомагає людям бороти хворобливі недуги, очищає і скидає залишки втоми. Тому, очистившись і
відпочивши, повертаються подорожуючі до своїх

буденних справ. А потім –
знову поспішають до цілющого джерела.

22 травня день церковного вшанування пам’яті Святителя Миколая - небесного покровителя цілющого джерела. У підготовці до цього свята лісівники
поновили в урочищі купель.
А 14 серпня – свято Походження Чесного древа
Хреста Господнього – Православне лісівниче свято.
Обов’язково цього дня відвідайте урочище, назбирайте цілющих трав та
освятіть запашного меду.
Це додасть наснаги і сили
на цілий рік!

У Сумському лісгоспі облаштували
рекреаційну ділянку
В
ідходить в минуле традиція будівництва лісових кордонів.
Вже мало хто пам’ятає часи, коли
лісник із сім’єю мав жити на території свого обходу. Зазвичай це було досить віддалене від цивілізації місце, яке вирізнялось мальовничою природою. З часом будинки
зруйнувались, а садиби стали заростати чагарниками.

Саме так було і з лісовим кордоном в урочищі «Комар» Могрицького лісництва Сумського лісгоспу.
Віднині це чудове місце отримало нове призначення. З минулого
року на березі тамтешнього ставу
держлісгосп почав розбудовувати
рекреаційну ділянку.
Найперше, що зробили – це обладнали під’їзди та на місці лісового кордону заклали фруктовий сад.
Потім збудували альтанку. Окремо
обладнали місце для розкладання багаття. Цього року працівники
Могрицького лісництва планують
продовжити роботи з благоустрою
території аби зробити її більш комфортною та зручною для відвідувачів.
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Свеські лісівники
упорядкували
Туранівську криницю
Т

уранівська криниця відома вже три
століття і славиться своєю цілющою
водою. Тут завжди можна зустріти людей: одні просто втомлюють спрагу,
інші – милуються красою тамтешньої
природи, або п’ють джерельну воду з
надією на зцілення від недугів. Адже
говорять, що вона лікує шлункові хвороби, допомагає немічним та людям з
вадами зору.

А вода там дійсно чиста та цілюща,
оскільки джерело пробивається через
декілька шарів різних глин, верхній з
яких виходить на поверхню – блакитна глина.

Доглядають за цією криницею працівники Олинського лісництва Свеського лісгоспу. Ще кілька років тому
облагородили місце, збудували навіс, встановили поклінний хрест, а у
теплий період року обкошують траву.
Цієї весни олинські лісівники провели біля кринички черговий трудовий
десант: обкосили прилеглу територію
від бур’янів, зібрали побутове сміття
та пофарбували дерев’яні надбудови.
Криниця знаходиться у лісі неподалік траси. Тому відвідувачів тут завжди вистачає. Лісівники з радістю упорядковують це цілюще місце. Та, говорять, що, на жаль, далеко не всі лю-

Рекреаційна ділянка
Глухівського лісгоспу –
улюблене місце
відпочинку глухівчан

П

ди по-людськи відносяться до їх праці,
залишають після себе сміття. Тому закликають громадян, перебуваючи біля кринички, проявляти своє виховання і чемність. А щоб не бути голослівними, встановили біля криниці попереджувальний водоохоронний знак.

ДОВІДКОВО:
Туранівська Криниця – гідрологічна
пам’ятка природи місцевого значення в
Україні. Розташована в межах Ямпільського району Сумської області, в лісі
між селами Олине та Грем’ячка.
Площа 0,8 га. Статус надано 1999 року.
Перебуває у віданні ДП «Свеське лісове господарство» (Свеське л-во, кв. 34).
Статус надано для збереження криниці-ставка з джерелами чистої води.

Рекреація містить декілька ошатних альтанок зі столами та зручними лавками
для сидіння, а також місця
для безпечного розведення
вогнищ. Крім цього, обладнана територія для стоянки транспорту, тому відвідувачам не доведеться дбати
про розміщення своїх авто-

рацівники Глухівського лісгоспу упорядкували рекреаційний пункт, розташований уздовж дороги Глухів-Суми для перепочинку подорожуючих і жителів міста.

мобілів. До того ж у рекреаційному пункті підприємства є пісочниця, яка зробить більш комфортним відпочинок із маленькими дітьми.
- Такі місця не вимагають грошової винагороди.
Найбільшу ціну, яку ви мо-

жете заплатити, – поважати
працю інших. Обов’язково
прибирайте за собою сміття, гасіть вогонь, ні в якому
разі не нівечіть споруди та
дотримуйтеся карантинних
обмежень, – говорить директор Глухівського лісгоспу
Василь Кацалап.
Варто зазначити, що роботи з благоустрою рекреаційних пунктів проводяться за власні кошти підприємства та силами його працівників.
21

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ  02/2020 р.

СУМСЬКОГО ОБЛАСНОГО УПРАВЛІННЯ ЛІСОВОГО ТА МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

НАША ЗМІНА

ОЧИЩАТИ ЛІС ВІД СМІТТЯ
конотопським лісівникам
допомагали школярі

Старшокласники
Конотопської
загальноосвітньої
школи № 7 імені
Григорія Гуляницького
допомогли лісівникам
прибирати сміттєві
звалища. Ініціаторами
такого трудового
десанту, що відбувся у
середу, 11 березня, був
Конотопський лісгосп.

«П

рибирали узбіччя дороги, яка
проходить попід лісом і простягається від с. Козацьке до с. Вовчик
Конотопського району. Школярі дуже
нам допомогли», – говорить керівник
цього трудового проекту, голова обласної громадської організації «Лісівник атовець» Євген Лаврик.
Спільними зусиллями за кілька годин роботи визволили від бруду 7 кілометрів обочини дороги.
Євген переконаний, що такі трудові десанти мають подвійну мету: і
практичну, і виховну. Адже один раз
прибравши після когось, вже не будеш смітити сам.
За зроблену добру справу конотопські лісівники віддячили своїм
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юним помічникам солодощами. Говорять, що це допомагає поповнювати енергію, яка потрібна для майбутніх корисних справ.

НАША ЗМІНА

У Тростянці пройшов
конкурс годівничок
«Д

байливе ставлення людини до природи складається не тільки з уміння використовувати її плоди. Дуже важливим є те,
щоб усвідомлення значимості природи стало вну-

ють можливість самі вирощувати саджанці дерев, доглядати їх, вивчати особливості будови, способи розмноження рослин. Складовою освітньої діяльності лісництва також є й проведен-

трішнім бажанням школяра.
Тому потрібно формувати їх
екологічну свідомість. В учнівському лісництві діти ма-

ня конкурсів на природоохоронну тематику, метою
яких є залучення підростаючого покоління до приро-

доохоронної діяльності», –
говорить Катерина Солоха
– керівник діючого на базі
Тростянецького лісгоспу учнівського лісництва «Нескучанське».
У співпраці лісгоспу та
Тростянецької школи № 2
народжується і живе багато
цікавих проектів. Один з них
– виставка-конкурс годівничок, який пройшов взимку у
навчальному закладі.
«Цей конкурс проходить у
нашому навчальному закладі вже не перший рік. Якість
виконання робіт і рівень
конкурсу з кожним разом
зростає. Кожна годівничка –

це робота натхненна, цікава
своїм творчим підходом», продовжує керівниця учнівського лісництва.
Визначитись з кращими
роботами журі було досить
непросто, бо кожна робота
заслуговувала на увагу. Тому
не лише переможці, а й всі
учасники отримали заохочувальні солодкі подарунки.
На урочистостях з нагоди
підбиття підсумків конкурсу Тростянецький лісгосп
представив Михайло Красніков – помічник лісничого
однойменного з учнівським
Нескучанського лісництва
лісгоспу.

Юні лебединські лісівники вчилися
вимірювати діаметр і висоту дерева
А

ви знали, що з однієї середньої
шишки сосни звичайної можна отримати від 12 до 22 насінин, із яких лише дві третини – кондиційні, тобто життєздатні, а решта не дасть потомства,
та що зі 100 кілограмів шишок можна
отримати близько 1 кг чистого насіння? Про це та про багато інших
пізнавальних родзинок лісівничих
буднів повідали вихованцям учнівського лісництва «Паросток»
їх шефи.
З премудростями лісівничої справи ділилися з підростаючим поколінням працівники

Українського лісництва Лебединського лісгоспу. Від них діти дізнатися, який
шлях проходить насінина до того, як
стати сіянцем. Також школярі мали змогу поспостерігати, як відбувається переробка шишок сосни звичайної за допомогою шишкосушарки типу Каппе-

ра та як насіння хвойних зберігається
у лісництві до весни. Також їм розповіли про найкращий! метод весняної підготовки насіння до висівання — снігування.
Після такого насиченого інформативно та підкріпленого наочно цікаво-

го матеріалу дітям організували
екскурсію до ботанічної пам’ятки
природи місцевого значення урочище «Репівські дуби», що знаходиться у лісовому фонду лісництва.
У лісі дітям запропонували
спробувати визначити породи
дерев за корою і зовнішнім виглядом
стовбура та гілок. Як виявилося, без
листя це зробити не так просто, але,
маючи певні навички, цілком можливо!
Насамкінець досвідчені лісівники
продемонстрували школярам, як вимірюються діаметр і висота дерева.
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ДОСВІД
довжує директор лісгоспу.
Вивозиться тріска спеціально підготовленим для
цього автомобілем. За один
рейс автомобіль може перевезти 15-17 кубометрів.
Одна тонна тріски замінює
2,56 м3 дров. А її теплотворна властивість порівняно з
дровами значно вища.
«Тріску частково використовуємо для опалення
власних приміщень, решту
– реалізовуємо споживачам
по 1 тисячі гривень за 1 то-

У Охтирському лісгоспі
перетворюють відходи у доходи

П

орубкові рештки, що лишаються після рубок головного користування: хворост, хмиз тощо, які зазвичай збираються в купи і спалюються на лісосіці, на що витрачаються додаткові кошти, у Охтирському лісгоспі подрібнюють на
технологічну тріску за допомогою деревоподрібнюючих машин.
«Після рубок головного
користування ми заводимо
деревоподібнюючі машини
на лісосіку і за їх допомогою
переробляємо всі порубкові
рештки. Вони також можуть
переробляти рейки, обапіл.
Це дозволяє і якісно готувати площі під майбутню посадку лісу, і отримувати додаткові кошти від реалізації», – говорить директор
Охтирського лісгоспу Юрій
Римар.
Спершу придбали машину «Олнова» українського
виробництва з нормою ви-

робітку від 6,5 т, яка подрібнює кущі та гілля із крон дерев до 10 см. Результатом її
роботи були задоволені, тому невдовзі купили ще одну.

Нині арсенал охтирських
лісівників складають три деревоподрібнювачі: дві машини кутові марки «Олнова»
та дробарка «FARMI-CH27»,
виробництва Фінляндії з
нормою виробітку від 10,5 т,
оснащена гідроманіпулятором. Машини агрегатуються із трактором «Бєларус».
В обслуговуванні вони
досить прості.
«Дробарки обслуговує
бригада з п’яти працівників:
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два водії Віктор Коваленко та Віктор Хільченко, два
трактористи Віктор Зеленський та Вадим Кузьменко.
Керує бригадою старший
майстер переробки деревини Дмитро Рубан», – про-

ну. Основними замовниками дров’яної тріски є товариство з обмеженою відповідальністю «Охтирська молочна промислова компанія
«Славія», та Охтирський пивоварний завод», – коментує керівник.
За 2019 рік лісгосп заготовив 861 тону дров’яної
тріски, а за 7 місяців поточного року – 1592 тони.
Так охтирські лісівники
перетворюють відходи – у
доходи, отримуючи за такий нехитрий товар додаткові кошти.

ДОСВІД

О

У Охтирському
«дитячому садочку»
гарні «няні»

хтирські лісівники вважають, що
професія лісокультурниці - жіноча. Пояснюють це вони численними причинами, які, на їх погляд,
важко даються чоловікам – це терпіння та спритність, які потрібні для того,
щоб видалити бур’ян і не пошкодити
крихітне деревце. Роботу лісокультурниці у лісовому розсаднику порівнюють у лісгоспі з роботою няні дитячого садочка.

Все починається з заготівлі лісового насіння та подальшої його обробки, підготовки до зберігання та
стратифікації. Протягом зими процес зберігання насіння лісокультурниці контролюють досить уважно.
Другий етап у вирощування – це
висівання насіння.
В Охтирському
лісництві
це насін-

Знаходиться постійний розсадник лісгоспу у Охтирському лісництві. І доглядають за ним три «няні»:
Катерина Лобанова, Світлана Симон
та Любов Ткаченко. Кожна з них працює у лісовому господарстві вже понад десять років і всіма премудростями цієї професії володіє блискуче. А
премудростей тут, дійсно, вистачає.
Адже досить багато треба докласти
зусиль і вмінь, щоб отримати якісний
сіянець, який можна висадити в лісі.

ня сосни
та дуба. Дівчата відносяться до цього дуже ретельно, адже це
момент, коли з дрібної насінини починається нове життя.
Для того, щоб майбутній сінець
отримав всю необхідну поживу, створюють якомога кращі умови: підживлюють ґрунт, забезпечують своєчасний полив та затінення сходів від прямих сонячних променів.
Після висіву проходить деякий час
і починається найголовніша складова роботи лісокультурниці – прополювання лісового розсадника, теплиць та шкільного відділення. Саме

тут і потрібні найцінніші
якості, які притаманні
людям цієї професії:
терпіння та спритність.
Хто хоч раз бачив однорічний сіянець сосни звичайної - зрозуміє
наскільки важко
видалити непотрібні бур’яни, не пошкодивши маленьку,
тендітну рослинку. Це досить кропітка робота, яка дається не всім. Впродовж вегетаційного періоду робітниці неодноразово прополюють сходи.
Восени або навесні сіянці, які так
дбайливо вирощували, переводять у
«старшу групу», висаджуючи їх на постійне місце «проживання» – у ліс.
З любов’ю та ніжністю лісівники
створюють молоді ліси, адже кожен
розуміє скільки зусиль вже було докладено, щоб з маленької насінини
отримати якісний посадковий матеріал. А скільки ще буде затрачено сил і
пройде часу, щоб з маленького сіянця виросло повноцінне дерево!
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А ВИ ПРО ЦЕ ЗНАЛИ?
У денропарку Велико-Бобрицького лісництва
Краснопільського лісгоспу завжди людно. У теплий
період року потік відвідувачів припиняється тільки
вночі. Дорослі та дітлахи, і не лише з Сумщини, а й з
інших регіонів задоволено дізнаються щось нове про
неповторний світ природи. Підбіркою своїх незвичайних
розповідей про незвичайні і звичайні рослини, які
розповідає екскурсантам, поділився з нами лісничий
Велико-Бобрицького лісництва Ігор КОЗЛОВСЬКИЙ.

Манна небесна
Так відбулося знайомство з однією цікавою рослиною, наукова назва якої – тамарикс. Це невелике деревце справді має багато назв – кал-

Д

ві групи гостей з Одеси та Сум затіяли жваву суперечку навколо однієї з рослин у парку Великобобрицького лісництва. Гості з півдня доводили, що цей кущ зветься гребенщик, і
це одна з найкращих лікарських рослин. Інші називали його бісерник, та
вважали, що чіпати цю рослинку не
можна. Відламавши гілку, (що робити
вкрай небажано!!!) відвідувачі завітали навіть у контору лісництва за «арбітражем»…

мицький ладан, бісерник, боже дерево, гребенщик, та … манна небесна.
Рослина налічує понад 75 різновидів та поширена від Європи до Індії.
Гарно виглядає під час цвітіння, а багаточисельні рожеві або білі бутони
нагадують дрібні намистинки, за що

тамарикс і отримав назву бісерник.
Може сягати висотою 4 метра. Гарно розмножується за допомогою зеленого живцювання. Вкорінені малюки дають гарний приріст. Дуже невибаглива рослина! Майже не потребує
догляду. Але бісерник схильний до загущення, тому крону варто проріджувати час від часу.
Тамарикс справжній цілитель. Кора
та листя мають в’яжучу, протизапальну, потогінну та сечогінну дію. Настій з
квіток п’ють при розладах травлення,
а відваром гілок лікують ревматизм.
Чому манна небесна? Одна з назв
тамарикса – Боже дерево. Є декілька теорій про те, чим насправді була
знаменита манна небесна. І одна з
них стверджує, що манна, це загустівші краплини соку дивовижної рослини під назвою тамарикс. Ця солодка
рідина може швидко загустівати при
нічній прохолоді, утворюючи своєрідну манну крупу. Отакий він, тамарикс!

Медонос, приправа, антисептик…
ється з паруса, крилець та човника.
Коли квітування майже завершуються,
з’являються перші листочки. Плоди –
стручки що досягають 10 см довжини.

Є

дерево, яке вміє квітувати стовбуром. Причому неповторні, пурпурово рожеві квіти можуть з’являтися
навіть на старих і товстих гілках. Назва цього дерева походить від грецького слова церсис, що значить ткацький човник (так виглядає його насіння). Форма у квітів складна, і склада-

Розмножується насінням і черенками. Як показує досвід, дуже гарно сходить насіння, яке зимувало у
стручках безпосередньо на дереві. Якщо ліньки вирощувати самому,
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можна придбати церсис у Великобобрицькому розсаднику. Пам’ятайте,
що з часом це буде досить розлогий
кущ, тому відстань між ними повинна
бути 4-5 метра. Церсис практично не
хворіє, але інколи можна спостерігати, що листки обліплені попелицями.
У такому разі варто обробити деревце інсектицидним препаратом.
І якщо ви бажаєте влаштувати у себе на подвір’ї парад декорацій, посадіть церсис. А кому мало просто декоративних функцій, знайте: з кори
отримують червонуватий барвник; це
прекрасний медонос; а з бруньок готують гострі приправи для кулінарних
блюд.
І на тему дня – у Китаї з кори церсиса виготовляють гарний антисептик!

А ВИ ПРО ЦЕ ЗНАЛИ?

Рослина, яка утримує схили
та надає бадьорості тілу
її називають у народі, жовта акація.
Карагана посухостійка, невибаглива до ґрунтів, швидкоросла, морозостійка, здатна гарно перено-

В

ідвідувачі Великобобрицького
розсадника досить часто запитують, яка рослина здатна найкраще закріпити схил та при цьому бути гарним медоносом. Така рослина
є. Природньо вона поширена у Казахстані та Монголії, у Саянах та Західному Сибіру. А її ім’я походить від
киргизької народної назви чорновухих лисиць, які часто оселялись саме у цьому чагарнику. Зараз на цю
рослину мало звертають уваги, але,
враховуючи зміни клімату, скоро вона набуде значної популярності. Отже – карагана деревовидна, або, як

сити умови міста, тіньо і солевитривала рослина. Покращує властивості ґрунту, збагачуючи його азотом.
Добре піддається стрижці, використовується для живоплотів, гарний медонос. А якщо вам потрібно
закріпити схил чи сповзаючий ґрунт,
кращого чагарника важко знайти.
Розмножується насінням і вегетативно. Маса тисячі насінин – 28
грам, і кращий результат дає весня-

ний посів. Перед висівом замочіть
насіння у воді кімнатної температури на 6 годин. Висівайте на глибину 1 см. Якщо буде глибше, то погіршиться схожість. А якщо ліньки збирати насіння, або займатися черенкуванням, у заростях карагани просто накопайте відводків, вони теж
дуже гарно приживаються.
Листя і насіння жовтої акації вважаються природними барвниками,
які фарбують тканину у синій, або
каштановий кольори. Зелене листя
містить багато протеїну і охоче поїдається вівцями і козами.
Як харчова рослина, карагана,
під назвою горохівник, відома ще з
середини 18 сторіччя. Листки містять багато аскорбінової кислоти, а
з плодів готують різні страви, приправи і навіть муку. Бутони і незрілі плоди використовують у салатах,
їх квасять і маринують. З підсмаженого насіння можна навіть приготувати сурогат кави. Але не забувайте
слова Парацельса: «Все є ліки і все
є отрута, те і інше визначає доза».
Отака вона, карагана. Ну а для
тих, хто полюбляє щось особливе, знайте: енергетика жовтої акації легка і надає сили та бадьорості
людському тілу!

Її величність – сапка
А коли до загостреної палки людина здогадалася пристосуваnи
ручку, то це значно збільшило силу
необхідну при роботі. Так з’явився

помогою мульчерів та важких борон,
сікорами та культиваторами Штиль.
Але без сапки все одно не обійтись. Вона залишається незміннім
помічником у лісовому господарстві.
І на останок. Мотига зображується на гербах Анголи, Танзанії та Мозамбіку, а у Киргизії навіть вирішили прославити сапку, встановивши
їй пам’ятник вагою три тони і довжиною 22 метри !!!

В

чені стверджують, що цей інструмент з’явився ще в епоху мезоліту, коли людина тільки почала займатися працею, пов’язаною з обробкою землі. І першим господарським знаряддям була загострена
гілка або камінь. Універсальний інструмент, який можна використовувати як для рихлення і перевертання
землі, так і для викопування корінців.

всім знайомий легендарний інструмент, що носить різні імена – сапка,
мотига, кирка, кетмень.
Звичайно, зараз обробка ґрунту при догляді за лісовими культурами проводиться механізовано за до27
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