ВІТАННЯ

ПІДСУМКИ

За 8 місяців 2022 року:
 Відтворення лісів проведено на площі 885 га;
 Створено 46,9 га нових лісів на землях, прийнятих від громад;
 Отримано від реалізації деревини та виробів з неї майже
830 млн грн;
 Інвестовано у розвиток лісового господарства 225 млн грн;
 Сплачено бюджетам і державним цільовим фондам загалом
майже 370 млн грн;
 Спрямовано до місцевих бюджетів 98 млн грн;
 Збережено близько 3-х тисяч робочих місць;
 Забезпечено середній рівень заробітної плати
у межах 18 тис. грн;
 Надано допомоги ЗСУ та формуванням териториальної
оборони на загальну суму 60 млн грн;
 Реалізовано населенню дров 80 тис. куб. м.
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ВІТАННЯ

Дорогі лісівники,
ветерани лісової галузі!
Кожен рік на зорі золотої осені ми
відзначаємо наше професійне свято –
День працівника лісу.
І кожен рік з особливою гордістю
відчувається цей день, бо наша
лісівнича праця – безцінна!
З початку повномасштабної агресії рф ми ні на
день не припиняли своєї роботи і цей надскладний
тест на вірність Батьківщині витримали і
продовжуємо витримувати достойно!
Я пишаюсь кожним працівником нашого
колективу!
Лісівничий колектив Сумщини – це майже 3 тисячі робочих місць, а це
говорить про те, що близько трьох тисяч українських родин мають соціальну
захищеність та забезпечені матеріально. Результат нашої праці – це майже
7 мільйонів висаджених дерев, а це значить, що на Сумщині програма
Президента «Зелена країна» втілюється активно; це майже півмільярда
сплачених податків, а це означає, що ми достойно тримаємо економічний тил!
Сьогодні ми довели, що є не тільки фахівцями своєї справи, а й віддані
патріоти своєї держави! 107 наших лісівників стали на захист Батьківщини
зі зброєю в руках!
Щодо планів на майбутнє, їх, як завжди, багато. Продовжуємо працювати
і віримо у нашу ПЕРЕМОГУ!
Ветеранам лісової галузі бажаю незламності духу та спокою у затишному
колі рідних та близьких людей!
Всім нам мирного неба!
З повагою,
начальник Сумського обласного управління
лісового та мисливського господарства 				

Віктор ЧИГРИНЕЦЬ
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ВІТАННЯ

Дорогі лісівники,
ветерани лісової галузі!
Від імені нашої лісівничої профспілки
вітаю вас з нашим професійним
святом Днем працівника лісу та
дякую всім вам за результативну
роботу, підтримку й допомогу один
одному у скрутну хвилину!
Ми живемо у надскладні часи. Через розв’язану росією повномасштабну агресією, мільйони людей лишилися без домівок, роботи та засобів для існування. НЕ минула біда і наші лісівничі колективи.
У 40 працівників держлісгоспів Сумщини зруйноване,
або частково пошкоджене житло. Маємо і людські втрати. Один наш лісівник загинув, два безвісти зниклих. Два працівники втратили синів, один – батька…
Та незважаючи ні на що, ми адаптувались до умов й продовжуємо жити і працювати на благо нашої держави! Колективи збережені, працівники захищені соціально, вмотивовані морально!
Дбаємо про родини лісівників, які захищають нас від ворога у складі ЗСУ чи інших
формувань. Допомагаємо родинам тих, хто лишився без даху над головою.
Поряд з цим ми отримали величезну підтримку і допомогу від своїх колег-лісівників з України і вже маємо змогу допомагати колегам з інших областей і самі.
Дорогі лісівники, дорогі наші ветерани! Схилимо голови у скорботі за тими, хто
поліг у боях, боронячи нашу землю!
Продовжуємо наполегливо працювати, щоб забезпечити економічний тил державі! Гуртуємось і консолідуємо всі свої зусилля задля Перемоги та віримо у світле
майбутнє нашої країни!
Всім доброго здоров’я та миру нам усім!
З повагою,
голова Сумської обласної організації
профспілки працівників лісового господарства 				
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Михайло Шпакович

ДОПОМОГА

Спільне вирішення проблем та допомога
один одному у важку хвилину –

ПРАВИЛО ЖИТТЯ ЛІСІВНИКІВ

У більшості з них обжиті сімейні куточки лишились тільки у спогадах. Хотілося б думати, що все це
просто страшний сон, але
обвуглені, знівечені війною
рештки рідних стін кожен
день повертають їх у сумну
реальність…
Сорок працівників держлісгоспів Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства пережили руйнування власного житла. Чистина з них його втратила
зовсім.
Дехто з цих людей скористався допомогою родичів, які поступились особистою територію та запропонували прихисток. Дехто
перебивається на зйомник
квартирах…
Важко навіть уявити, що
вже пережили, і що ще треба буде пережити цим людям. Але вони знаходять

сили радіти, що Господь
зберіг найцінніше – життя
особисте та життя близьких. Решта, говорять, наживне. А ще, говорять, що
велике щастя усвідомлюва-

динському, Тростянецькому
та Шосткинському держлісгоспах, з яких найбільше
постраждав Тростянецький
лісгосп. Тому частина цьогорічних капітальних ін-

ти, що ти не сам на сам зі
своїми проблемами. А маєш поряд тих, хто готовий
розділити проблеми, підтримати словом та допомогти справами.
Втрати ж матеріальні,
яких зазнали лісогосподарські підприємства Сумського ОУЛМГ, на сьогодні
вже обраховуються у суму
більше 100 мільйонів гривень.
«Всього було пошкоджено 90 об’єктів нерухомого та 25 – рухомого майна.
15 об’єктів нерухомого та
2 рухомого – знищені повністю. Постраждали об’єкти у Охтирському, Лебе-

вестицій, які можна було б спрямувати на розвиток підприємства, витрачається на відновлення зруйнованого майна», – говорить начальник Сумського
ОУЛМГ Віктор Чигринець.
Для вирішення особистих матеріальних проблем, постраждалим лісівникам з Лебединського.
Тростянецького та Охтирського підприємств надійшло 420 тисяч гривень
допомоги від лісівників
Львівщини.
Поряд з цим, згуртувавшись, керівництво, профспілка та Товариство лісівників України спрямува-

ли на допомогу людям та
постраждалим підприємствам 235 тис. грн, з яких
160 тис. грн надало Товариство Лісівників України та
75 тис. грн – Центральний
і Сумський обласний комітети лісівничої профспілки. А самі підприємства вишукали можливість для забезпечення постраждалих
працівників необхідними
будівельними матеріалами
на загальну суму близько
100 тис. грн.
Не можемо згадати, що
у важку для Сумщини хвилину, дуже потрібною і досить відчутною була гуманітарна допомога, надана
сумським лісівникам колегами з інших регіонів України: Вінницьким, Волинським, Полтавським, Черкаським, Львівським, Закарпатським обласними
управліннями лісового та
мисливського господарства, а також партнерами
з Польщі.
Друзі! Дякуємо всім ВАМ
та особисто Голові Державного агентства лісових ресурсів України Юрію Болоховцю за сприяння у вирішенні цих питань!
Гуртуємось і працюємо далі! Адже у нас єдина Україна і спільна мета –
Перемога і мирне життя у
незалежній, заможній європейській Державі!
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КОЛЕГІЯ

Першу у 2022 році виїзну
колегію Сумського
обласного управління
лісового та мисливського
господарства
присвятили темі
роботи державних
лісогосподарських
підприємств області
в умовах воєнного
стану.

Перша у 2022 році виїзна
колегія Сумського ОУЛМГ
пройшла на базі Краснопільського
та Тростянецького держлісгоспів

На чолі з начальником Сумського ОУЛМГ Віктором Чигринцем керівний склад та директорський корпус управління відвідали структурні підрозділи держлісгоспів, ознайомились з технологіями вирощування якісного садивного матеріалу,
кращими практиками по догляду за
молодим лісом та побачили у роботі
новопридбані механізми для обробітку ґрунту.
Перебуваючи у Краснопільському держлісгоспі, учасники колегії
отримали величезну естетичну насолоду та збагатились пізнавально
від екскурсу в історію лісового господарства. Експозиція зібраних у лісі
речей, представлена
у Верхньосироватському лісництві, та
численні колекції лісових знахідок, систематизовані у музей-
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ні експонати у Великобобрицькому
лісництві, не залишили нікого байдужим.
Відвідини Тростянецького держлісгоспу підтвердили і закріпили за
ним статус «відмінного»!
Колосальні руйнування та збитки
не вплинули на позитивний дух колективу. Попри всі складнощі, тростянецькі лісівники консолідували свої зусилля та впевнено тримають високу планку у своїй діяльності. Й поряд з ефективним виконанням всіх заходів господарського та
соціально-економічного характеру, продуктивно працюють над відновленням постраждалої
через російськ у
агресію виробничої бази.
У ході пленарної частини колегії чільне місце відвели питанню заготівлі дров для населен-

КОЛЕГІЯ
ня перед зимовим сезоном, які для
людей набули статусу стратегічного
запасу.
«Наше зав д ання як лісівник ів
повністю забезпечити всі потреби
населення. За 7 місяців цього року люди уже придбали 75 тис. кубометрів. До кінця рок у ми повинні
ще заготовити не менш як 50 тис.
кубометрів. Це завдання і воно повинно бути виконане!», – зазначив
начальник управління Вік тор Чигринець.

чи на те, що значна територія лісових масивів області заборонена для
проведення лісогосподарських заходів, підприємства ефективно працюють. Ліс відновлюється, відновлюється по нових технологіях. Ми побачили відмінні лісові культури, які дають
нам надію на те, що коли вони набудуть стиглого віку, запас на 1 га буде
не менше 600 –700 кубометрів. Я задоволений тим, що побачив».
Не обійшлось і без особливо приємних моментів.

Він наголосив на персональній
відповідальності директорів держлісгоспів за забезпечення населення дровами.
«Зараз психологічно дуже важкий період, люди стурбовані, налякані. Тому працівники, які працюють
з людьми, повинні бути максимально толерантні, комунікабельні і мобільні, аби людина, яка звертається,
щоб придбати дрова, була задоволена нашою роботою»,
– акцентував начальник управління.
Підсумовуючи
роботу колегії
Віктор Чигринець високо
оцінив роботу
колективів та висловив переконання: «Незважаю-

У завершенні засідання Віктор
Чигринець вручив Почесну грамоту
Сумської обласної військової адміністрації заступнику з фінансових питань Євгену Фролову. Почесні грамоти голови Сумської обласної ради отримали заступник начальника управління Олександр Забара та
директори держлісгоспів: Тростянецького – Віктор Зубко, Сумського – Микола Сороколіт та Охтирського – Юрій Римар за
сумлінну високоефективну працю, вагомий особистий внесок у розвиток і підвищення ефективності лісогосподарського виробництва
та з нагоди Дня Незалежності України.
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ВІЗИТИ
Охтирка та Тростянець…
Ці містечка Сумської області війна
зробила відомими на весь світ. У обох
працюють потужні лісогосподарські
підприємства Сумського обласного
управління лісового та мисливського
господарства: Тростянецьке та
Охтирське. Обидва пережили
непрості випробування війною…
Свою робочу поїздку на Сумщину
Голова Державного агенства лісових
ресурсів України Юрій Болоховець
присвятив саме цим лісгоспам.

Юрій Болоховець:

Дякую за плідну роботу всьому
колективу області.
Разом ми переможемо!
ми мільйонів гривень. Також знищена вся паперова документальна база
лісгоспу. Але вціліла електоронна. Тому це ще раз
підтверджує, що ми на
правильному шляху стосовно переведення нашої роботи в електонний
формат. Оптимістично надихнула робота колективу.
У супроводі керівного
складу Сумського ОУЛМГ
на чолі з начальником
Віктором Чигринцем Голова Відомства відвідав згадані підприємства.
У Тростянецькому держлісгоспі особисто оцінив масштаби руйнувань
структурних підроділів,
поспілкувався з колективом та відвідав різновікові лісові насадження.
«Найбільше в області постраждав Тростя нецький лісгосп. Його
інфраструктура знищена майже вщент. Повністю згоріла будівля Краснотростянецької лісодослідної станції, знищена
цінна колекція наукових
видань. Збитки колосальні, обраховуються сотня8
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Люди з неприхованим ентузіазмом розчищають завали, стараються якомога
швидше запустити економіку підприємства», – поділився враженнями від
відвідин тростянецьких
лісівників Юрій Болоховець.
З мером Охтирки Павлом Кузьменком обійшли зруйновані війною місця. Будівлі Охтирського

держлісгсопу, на щастя,
не постарждали. На жаль,
за час війни втратили, або
зазнали значних руйнувань власного житла до 40
працівників держлісгоспів
області.
У завершенні, долучились до заходів програми
Президента України «Зелена країна»: висаджували молоді дубочки у Литовському лісництві Тростянецького держлісгоспу.
До слова, сумські лісівники вже встигли додати до
програми понад 4 мільйонів сіянців деревних
порід!
Побував очільник лісової галузі України у Сумському держлісгоспі. Се-

ВІЗИТИ
ред відвіданих об’єктів
клас учнівського лісництва «Паросток», одного з
кращих шкільних лісництв
не лише області, а й України, призера і переможця
численних всеукраїнських
конкурсів і фестивалів.
Поспілкувався з майстринями Сумського сувенірного цеху. Працівницясі, та відроджена лісівниками історично-культурна
спадщина: ландшафтний
заказник місцевого значення урочище «Образ»
з каплицею і цілющою водою – не залишає нікого
байдужим!

ми, під пензлем яких оживають дерев’яні вази, тарелі і дощечки та несуть у
оселі людей красу і тепло.
Та головна мета відвідин підприємства – побачити як господарюють лісівники у лісі. Рухаючись
збудованими лісгоспом
лісовими шляхами, яких
загалом тут збудували до
45 км, оглянув різновікові ділянки лісових культур дуба та сосни у обході майстра лісу Могрицького лісництва Олександра Журбенка. Географічні
умови, де розкинулись ці
лісові масиви, досить непрості: крутосхили, глибокі яри і урвища. Але скрізь
лісові насадження якісні і
дбайливо догялнуті.

Цьогоріч Олександрові Журбенку 65! То ж у свій
ювілейний рік він отримав
від очільника галузі особисту подяку за багаторічну кропітку працю!

Також Юрій Болоховець
відвідав своєрідний центр
просвітництва сумських
лісівників – Великобобрицьке лісництво Краснопільського держлісгоспу.
Атмосферно, цікаво,
пізнавально – так відгукуються про лісництво його
відвідувачі. Голова агентства пересвідчився у цьому вочевидь.
Екскурсія дендропарком з цікавими локаціями, музей артефактів «Під
пологом лісу», де зібрана цінна колекція предметів і речей, знайдених в лі-

Лісництво у авангарді
нововведень і у інших напрямках діяльності. У розсаднику велика кількість
декоративних різновидів, які користуються попитом і використовуються для ландшафтного дизайну. До всього, вирощують тут і саджаці плодових культур: яблуня, ожина, малина, полуниця та
реалізують їх населенню.
Все це дає додаткові кошти у загальний кошик підприємства.
«Мені імпонує те, що
підприємства шукають
різні шляхи для покра-

щення матеріальної складової», – відзначив Юрій
Болоховець.
«Область оговтується після активних бойових дій та окупації. Поступово, але впевнено входить у робочий ритм. Ще
не скрізь і не все спокійно. Обстріли продовжуються. Але лісівники працюють, лісогосподарські
підприємства повністю
відновили свою роботу та
виконують весь комплекс
лісогосподарських робіт.
Пріоритет – це виконання програми Президента України «Зелена країна», інвестиції в економіку держави та підготовка
до пожежонебезпечного
періоду. Ще існують проблеми з логістикою, але

питання вирішуються, реалізація виходить на належний рівень. Податкові
платежі та заробітна плата виплачуються. Дякую
за плідну роботу всьому
колективу області. Разом
ми переможемо!», – написав Голова Держлісагентва, підсумовуючи відвідини Сумщини, на своїй
сторінці у Фейсбуку.
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ДЕНЬ ДЕРЖАВНОСТІ УКРАЇНИ

Перший в історії
України
День Державності
пройшов
у держлісгоспах
Сумського
обласного
упраління лісового
та мисливського
господарства
досить насичено.

ки Сумського держлісгоспу висадили алею
пам’яті загиблих захисників;
Лебединські лісівники спрямували свій одноденний заробіток на підтримку ЗСУ;
Конотопські лісівники
влаштували виховний захід
для підростаючого покоління;

Керівництво управління та директори лісгсопів взяли активну участь у
заходах обласного та районних рівнів з покладання квітів на Алеї Небесної Сотні та біля пам’ятних облесіків, побували у родинах лісівників,
мобілізованих у ЗСУ, відвідали родини загиблих та вшанували пам’ять
героїв біля їх могил на кладовищах.
Поряд з цим, колективно вирішили наповнити цей день справами
соціального та патріотичного спрямування. Не для красного слова, а
щиро й від душі. Бо в умовах сьогодення саме так відчули це свято.
«Нині, як ніколи, всі ми об’єднані єдиною метою нашої спільної перемоги над ворогом. Кожен робить

свій особистий внесок у цю загальну велику справу. Своєю повсякденною сумлінною працею ми забезпечуємо економічний тил держави. Але
цей дійсно історичний день намагались максимально наповнити ще й
соціально-патріотичним та виховним
змістом», – говорить начальник Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства
Віктор Чигринець.
У держлісгоспах приділили увагу
підростаючому поколінню, пам’яткам історії, місцям рекреації тощо.
На Роменщині у селі Пустовійтівка, де батьківщина останнього
кошового отамана Запорозької Січі Петра Калнишевського, лісівни-

Лісівники Свеського держлісгсопу потрудились на упорядкуванні рекреаційного об’єкту «Чуйківська дача»;
Колективи південних лісгоспів
управління спільними зусиллями зібрали та відправили гуманітарну допомогу лісівникам з Донеччини.
Наближаємо Перемогу Разом!

Героя-лісівника Павла Гур'янова

нагородили нагрудним знаком «Відмінник лісового господарства України» (посмертно)
Нагороди вручати завжди приємно, але …не посмертно… в таких моментах багато болю, – говорить головний інженер Сумського держлісгоспу Сергій Сітало. Саме він у
переддень Великодня побував у родині загиблого працівника підприємства Павла Гур’янова та вручив нагороду, якою Державне агентство лісових ресурсів України відзначило Героя-лісівника, його мамі – Вірі Григорівні.
Павло Миколайович загинув у
найстрашніший для всієї України
– перший день війни, 24 лютого. У
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держлісгоспі працював бійцем пожежного автомобіля та оператором
котельної автотранспортного цеху.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного
суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі нагороджений нагрудним знаком Державного агентства лісових
ресурсів України «Відмінник лісового
господарства України» (посмертно).
До Дня Незалежності України Павла Гур’янова відзначили орденом
«За мужність» (III ступеня).
Йому було 47 років…

ВИЗНАННЯ

За патріотизм і самовідданість – лебединських
лісівників відзначили Подякою

За проявлену гідність і
патріотизм, громадську активність і самовідданість,
за значний внесок у під-

триманні обороноздатності держави та надану благодійну допомогу у сприянні Збройним Силам Украї-

ни! – лісівники Державного підприємства «Лебединське лісове господарство»
отримали ПОДЯКУ від Сум-

ського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
З а с л у ж е н у н а го р од у
приурочили до Дня Конституції України!
Її вручив начальник Другого відділу РТЦК та СП Ігор
Ячменьов та особисто подякував директору підприємства Віталію Баранову за
дієву підтримку у цей нелегкий для країни час.
Слава Україні!

До Дня Конституції відзначили нагородами
26 працівників держлісгоспів Сумщини
За виконання робіт в умовах воєнного
стану, проявлений героїзм у збереженні
територіальної цілісності держави, високоефективну роботу та вагомий особистий внесок у охорону та відтворення лісових і мисливських багатств України, 26 працівників державних лісогосподарських підприємств Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства були відзначені державними та галузевими нагородами з нагоди
Дня Конституції України.
З числа нагороджених – три працівники держлісгоспів області були відзначені Почесними Грамотами Кабінету
Міністрів України:
Олександр ІВЧЕНКО – водій автотранспортного цеху ДП «Сумське лісове
господарство»;
Євген ІВАХНЕНКО – завідувач центрального складу ДП «Тростянецьке лісове господарство»;
Костянтин САХОШКО – головний
механік ДП «Охтирське лісове господарство».
За дорученням начальника Сумського обласного управління лісового та
мисливського господарства Віктора

Чигринця нагороди вручили директори
держпідприємств Микола Сороколіт (ДП
«Сумське ЛГ»), Віктор Зубко (ДП «Тростянецьке ЛГ») та Юрій Римар (ДП «Охтирське ЛГ»).
Також 8 лісівників Сумщини отримали
відомчі відзнаки.
Нагрудним знаком «За бездоганну службу в державній лісовій охороні»
нагороджений:
Володимир КРУПОДЕР – лісничий
Олешнянського лісництва ДП «Охтирське лісове господарство»;
Нагрудним знаком «Відмінник лісового господарства України» нагородженні:
Віктор МОРОЗ – директор ДП «Краснопільське лісове господарство»;
Олена ПОДОГРА – помічник лісничого Воронізького лісництва ДП «Шосткинське лісове господарство».
Почесною грамотою Державного
агентства лісових ресурсів України нагороджені:
Андрій ГОРДЄЄВ – водій авто гаража ДП «Охтирське лісове господарство»;
Олександр МІРОШНИК – головний
економіст ДП «Охтирське лісове господарство».

Подяку Голови Державного агентства
лісових ресурсів України з врученням
пам’ятного листа отримали:
Ігор ЗАЇКІН – старший майстер Олешнянського лісництва ДП «Охтирське лісове господарство»;
Олексій ЄМЕЦЬ – верстатник деревообробних верстатів цеху переробки деревини ДП «Краснопільське лісове
господарство»;
Олександр ЖИДКОВ – водій навантажувача Воронізької мехлісодільниці
ДП «Шосткинське лісове господарство»
та 16 працівників держлісгоспів Сумщини були відзначені Почесними грамотами та Подяками Сумського обласного управління лісового та мисливського
господарства та Сумської обласної організації профспілки працівників лісового
господарства.
Дякуємо за сумлінну працю!
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ДОВКІЛЛЯ
Субота, 16 квітня, у лісівників
Сумщини була досить
активною. Працівники
держлісгоспів Сумського
обласного управління
лісового та мисливського
господарства долучились
до відзначення
Дня довкілля.

День довкілля

у сумських держлісгоспах

Організували і провели
ряд екологічних заходів у
Конотопському, Лебединському, Сумському, Тростянецькому та Шосткинському держлісгоспах.
Так у Лебединському
держлісгоспі працівники
апарату та автотранспортного парку упорядкували
прилеглу територію цен-

трального офісу: готували
ґрунт для влаштування новенького газону. А працівники Лебединського лісництва прибрали територію
місцевого лісопарку та прилеглу до нього ділянку лісу,
де проводять дозвілля місцеві жителі!
Конотопські лісівники
упорядковували дендропарк та територію центральної садиби підприємства.
У Тростянецькому держлісгоспі День довкілля «відзначають» щоденно вже
майже місяць... Працівники
підприємства змушені розчищати руйнування, завда-

ні російськими окупантами,
реанімуючи територію держлісгоспу та структурних
підрозділів. У День довкілля робили це з особливим
ентузіазмом! Частина колективу трудилась на території: вивозили сміття, засипали воронки від розривів снарядів, упорядковували газони. Решта – робила
внесок у програму Прези-

дента «Зелена країна», висаджуючи молоді деревця! Всього висадили цього
дня 15 тисяч модрин та дубочків на площі 4 га у масивах Краснянського та Нескучанського лісництв.
У Сумському держлісгоспі цьогорічному Дню
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довкілля приурочили завершення лісокультурної камнанії! Незважаючи на всі труднощі, за весь
час посадки лісу додали до
програми «Зелена країна»
204 тис. шт. сіянців дуба,
сосни, ялини, липи та інших лісоутворюючих порід
на площі 53 га, з яких 2 га
– це нові ліси! Не забули і
про благоустрій! Територію
головного адміністративного комплексу підприємства прикрасили ще 30 кущів троянд.
У Шосткинському держлісгоспі Всеукраїнський
день довкілля відзначили
розчисткою криниць, при-

биранням доріг та сміттєзвалищ! Крім прибирання
та озеленення основної території підприємства, лісівники очистили дві криниці,
упорядкували 1 км уздовж
дороги, що знаходиться біля лісу, а також прибрали
несанкціоноване сміттєзвалище: вивезли сміття, яке
громадськість залишає за
собою після відпочинку, викидає на узбіччя або ж навіть звозить до лісу різний
непотріб, перетворюючи
легені планети на смітник.

ДОВКІЛЛЯ
Зробити свій внесок у
загальну справу може кожен – почни з себе! – під
таким гаслом пройшли у
сумських держ лісгоспах
тематичні пізнава льні й
природоохоронні заходи,
приурочені Дню дозвілля.
У С у м с ь к о м у д е р жлісгоспі окрасою цього дня
стало практичне заняття у

Почни з себе! –

під таким гаслом пройшов
День охорони навколишнього середовища

У держ лісгоспах Сумского обласного управління лісового та мисливського господарства День

охорони навколишньо го середовища, який світова спільнота відзначила
5 червня, був насиченим
на заходи, цікавим і … навіть корисним! для особистого здоров’я!
Як саме? Про все почерзі!

Дбати про довкілля –
це професійний обов’язок і повсяк денні турботи сумських лісівників. Вони висаджують ліс, доглядають за ним, охороняють
та оберегають від пожеж,
захищають від шкідників.
А ще вирощують різновиди декоративних сад жа-

шкілці декоративних рослин та квест-гра «Лісові
знахідки», організовані лісівниками для вихованців
учнівського лісництва «Паросток».
Корисні практичні відеопоради від вихованців учніського лісницт ва «Лісовичок» Лебединського держлісгоспу не лишили байдужими нікого! Діти звернулись до громадськості і наочно показали, як особисто вони дбають про довкілля. І дійсно!
Як завж ди, все «Велике»
виявляється досить простим: сортувати і утилізувати сміття вдома, не смітити у лісі, відмовитись від
пластику, дбати про рослинки на присадибній ділянці і робити інші користні і потрібні речі, посильні,
як для дорослих, так і для
дітей!
У Трос т янец ьком у та
Ш о с т к и н с ь ко м у д е рж-

лісгоспах працювали над
оздобленням територій
підприємств декоративними нас а д женнями та
прибирали приліски. Щодо останніх, то шосткинські лісівники солідарно
прибули на роботу на велосипед а х! А це не ли-

ше менше викідів шкідливих речовин у атмосферу,
а й корисно для власного
здоров’я!

ців, прикрашають ними території, прибирають сміття
в лісі після невдячних відпочивальників і багато-багато іншого.
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«ЗЕЛЕНА КРАЇНА»

46,9 гектарів лісів на нових землях –
«Зелена країна» крокує Сумщиною
Цієї весни лісівники
Сумщини вже створили
46,9 га лісів на нових землях,
прийнятих минулого року
від місцевих громад по
програмі Президента
України «Зелена країна».
Найбільше – 17,3 га – додалося у Конотопському держлісгоспі.
13,5 га висадили Лебединські лісівники, 7,1 га – створили у Сумському, 2,5 га – у Охтирському, по 2,2 га
– у Тростянецькому та Шосткинському і 2,1 га – у Краснопільському
підприємствах.

Охтирські лісівники висадили ліс
біля самісінького кордону з рф

Лісові масиви більшос т і д е рж л і с г о с п і в С у м ського обласного управління лісового та мисливського господарства межують з країною-агресоркою. Загальна протяжність
державного кордону з рф
ск ла дає пона д 560 км. У
прикордонній зоні прове-

дення лісогосподарських
робіт заборонено. Перебування, за потреби, у цій
зоні лісівників можливе лише за згодою з ЗСУ.
Угід д я Солдатського лісництва Охтирського
держлісгоспу віддаляє від
кордону лише 6 км. Попри
це, отримавши відповід-
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ні дозволи, лісівники виконали заплановані на весняну лісокультурну кампанію обсяги посадок лісу та
провели інші лісокультурні
роботи.
«Солдатське лісництво
виконало план з весняної
посадки лісу на 100%. Було висад жено 22,2 га лісових культур та на площі
51,1 га проведено доповнення лісових культур попередніх років», – комент ує результати лісок ульт у рної кампанії ін женер
з лісових к ульт ур Ох тирського лісгоспу Олександр
Назаренко.
Пот урбувались ох тирські лісівники і про осін-

ню кампанію з висадки лісу у Солдатському лісництві. Вже підгот ували під
висадку 10,1 га ґрунту.
Говорять, що на плідну роботу їх надихає віра у
перемогу.
Все буде Україна!

«ЗЕЛЕНА КРАЇНА»

Понад 6 мільйонів дерев –

результати весняної лісокультурної
кампанії на Сумщині
Незважаючи на всі складнощі,
спричинені війною, лісівники Сумщини забезпечили виконання заходів програми Президента України «Зелена країна» і спрацювали на
«відмінно»!

«Ліс висаджували в усіх підприємствах управління. План на весну складали ще на початку року, але
з-за війни змушені були його переглянути і оперативно сформувати план воєнного часу. Але потім, у
процесі роботи вносили корективи
і взяті на початку року зобов’язання
виконали повною мірю», – коментує підсумки лісокультурної кампанії заступник начальника Сумського
ОУЛМГ Олександр Забара.

Таким чином сумські лісівники на
142% виконали план (655 га) воєнного часу з висадки лісу та на 90% –
план (1037 га) мирного часу.
«З запланованих ми встигли
висадити 885,1 га, 41,0 га – не
встигли. Це лісосіки цього року,
які не було можливості вчасно
підготувати під посадку. Вони
будуть заліснені восени», – говорить заступник начальника.
Із загальної площі висаджено лісу 889 га – це лісовідновлення та 46,9 – це ліси на нових землях.
На площі 707,2 га було проведено доповнення лісових

культур попередніх років створення.
Всього на лісівники Сумщини висадили 6198,8 тис. штук сіянців деревних порід.

З них у розрізі підприємств:
ДП «Конотопське ЛГ»
1302,2 тис. шт.
ДП «Краснопільське ЛГ» 359,6 тис. шт.
ДП «Лебединське ЛГ»
858,6 тис. шт.
ДП «Охтирське ЛГ»
284,9 тис. шт.
ДП «Свеське ЛГ»
1213 тис. шт.
ДП «Сумське ЛГ»
298,6 тис. шт.
ДП «Тростянецьке ЛГ»
323,8 тис. шт.
ДП «Шосткинське ЛГ»
1558,1 тис. шт.
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Щорічно лебединські
лісівники висаджують
120-150 га молодого лісу.
Для таких площ необхідно
підготувати щонайменше
800-900 тисяч сіянців високої якості.
Вирощують майбутні лісові деревця
у базовому розсаднику лісгоспу.

Лебединські лісівники збільшують

потужності по вирощуванню
садивного матеріалу
глядають за розсадником 8 працівників. Посіви обробляють фунгіцидами
та інтексицидами. Для стимулювання
росту та підживлення сіянців застосовують мінеральні добрива та стимулятори росту, які подаються разом з
крапельним поливом. Це дає можливість підвищити відсоток виходу якісного садівного матеріалу, а це в свою

«До 2008 року у лісгоспі було 6
тимчасових розсадників. У них вирощувалися сіянці сосни звичайної, дуба звичайного, дуба червоного, клена гостролистого, ясеня звичайного та інших порід. Змінилися природно-кліматичні умови, почалися сильні
засухи. І якщо листяні породи ці умови витримували, то хвойні їх не переносили. Лісгосп не міг забезпечити вирощування якісного посадкового матеріалу. Переймаючи досвід Миргородського лісгоспу Полтавського ОУЛМГ, де на той час вже був розсадник з крапельним зрошенням посівів хвойних порід, ми збудували базовий розсадник», – розповідає інженер з лісових культур Лебединського
держлісгоспу Антон Розенко.
Нині це вже цілий комплекс по вирощуванню садивного матеріалу. До-

чергу поліпшує якість створених лісових культур та нових лісів.
У цьому ріці планували спорудити на базі розсадника лісонасіннєвий комплекс по вирощуванню сіянців із закритою кореневою системою.
З-за повномасштабного вторгнення,
будівництво відтерімнували до кінця
2023 року, але всі необхідні проектні
та підготовчі роботи вже зробили.

«Як показав досвід колег, закрита
коренева система дає нам 100%-ву
приживлюваність лісових культур. Лісові культури ми на рік раніше переводимо в лісопокриту площу, і у майбутньому це дає можливість формувати високопродуктивні насадження», – ділиться директор Лебединського держлісгоспу Віталій Баранов.
Потужність цього комплексу дозволить вирощувати близько 2 млн сіянців на рік. Висаджувати їх планують
не лише на землях Лебединського
лісгоспу, а й інших підприємств. Перші пробні касети з однорічними саджанцями дуба за новою технологією
вже чекають на «переселення» на лісові площі.

«Для проекту куплено піддони, на
яких ми будемо вирощувати сіянці наших лісових культур, це у нас як приклад, ми їх висадимо восени, і побачимо який з цього буде результат. Але
вже сьогодні ми бачимо, що ці сіянці
дійсно переганяють ті насадження, які
посаджені в польових умовах», – продовжує керівник.

Довідково: на виконання програми президента «Зелена країна» у цьому році лісгосп створив 165 га лісових насаджень, з
яких 10,4 га на нових землях.
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Механізовано та ручним способом –
догляди за молодим лісом провели
на площі 300 га
На 200 % виконали
лісівники
Лебединського
держлісгоспу
план по догляду
за молодим
лісом. При взятих
на 2 квартал
зобов'язаннях
провести догляди
на площі 100 га,
встигли доглянути
300 га насаджень!
На площі близько 240 га
проводили механізовані
догляди, на 60 га докладали своїх зусиль та рук лісокультурниці.

«Створення нових лісів
та система догляду за на
ними в чітко визначені терміни – це обов’язкова робота лісоводів. Однією висадкою сіянців вирощування лісу не обходиться», –
говорить головний лісничий

Лебединського держлісгоспу Анатолій Москаленко.
Особливого догляду молодий ліс потребує у перші 20 років. Лише цього року, виконуючи заходи програми президента «Зелена
країна», лебединські лісів-

ники створили 165 га лісових культур, з яких 10,4 гектари – це новий ліс на прийнятих від місцевих громад
землях. Тому клопіт по догляду за культурами вистачає на кожен день.
Спосіб догляду підбирають з урахуванням особливостей кожної ділянки індивідуально. Наявний у лісгоспі арсенал техніки для догляду за лісом дозволяє виконувати цю роботу якісно і
досить ефективно з економічних міркувань.
Наскільки ж вчасно і якісно провели лісівники догляди, скаже вже наступне покоління лісоводів, коли прийде збирати стиглий лісовий урожай.

З бур'янами боряться.... тирсою
Укорінюються висаджені
навесні сіянці, тягнуться
до сонечка. А поряд
з цим і у рядках, і
у міжряддях з ними
змагається у рості
і небажана
рослинність.
Щоб бур’ян чи поросль
не забили й не знищили
ще зовсім юні деревця та й
щоб пекуче літнє сонце їх на
засмажило, лісоводи повинні
постійно «тримати руку на пульсі». Тому один з пріоритетів у роботі лісівників на літній період – це вчасний і якісний догляд за молодим лісом, метод і час якого визначають
досвідчені фахівці.
Лише цієї весни лебединські лісівники висадили майже 900 тисяч
молодих деревець на площі понад
126 га.
Нині ж інтенсивно доглядають за
молодим лісом. Спосіб проведення
догляду підбирають у залежності від
стану насаджень та типу ґрунту.

приблизно у 1,5 рази економічно вигідніше. Але за
умови близького розташування площі лісу до складу
з тирсою», – коментує експеримент директор Лебединського держлісгоспу
Віталій Баранов.

На одній з цьогорічних
площ сосни звичайної та
дуба звичайного вирішили
спробувати метод мульчування:
засипали ряди з лісовими насадженнями тирсою. Що це дає?
За словами фахівців, мульчування,
в першу чергу, призначене для боротьби з небажаною рослинністю. Також воно направлене на захист ґрунту від пересихання та перегрівання, поліпшує температурний режим,
агрофізичний стан ґрунту, агрохімічні
та біологічні показники.
«Мульчування рядів лісових культур, у порівнянні із ручним доглядом,

«У нас до складу не дуже далеко,
лише кілька кілометрів, тому ми можемо спробувати такий метод у дії», –
продовжує керівник.
Який результат це дасть у майбутньому – покаже час, але на сьогодні вже можна стверджувати, що приживлюваність лісових культур на цій
ділянці – стовідсоткова!
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У оновленому тепличному
комплексі впроваджують
новітні технології
вирощування сіянців

Близько 16 тисяч сіянців дуба та
майже 18 тисяч сіянців сосни з закритою кореневою системою вже
набирається сили у оновленому тепличному комплексі Конотопського
держлісгоспу.
Вирощування садивного матеріалу у такий спосіб у лісгоспі практикують вперше. І на даному етапі результатом роботи задоволені.
«У минулому році оновили тепличний комплекс та прийняли рішення спробувати виростити дуб
та сосну – головні лісоу творюючі породи нашого краю – із закритою кореневою системою. Полив та
температурний режим, а також спеціально підібраний субстрат забезпечують хороший ріст та розвиток
рослини. Як результат, за 1 вегетаційний період ми вже маємо 2 прирости», – коментує директор Конотопського лісгоспу Олег Салов.
Через деякий час сіянці виставлять під притінюючу сітку. Це д ля
того, щоб адаптувати їх до навко-

Вирощені у такий спосіб рослини можна буде висаджувати в ярах,
на пісках, на деградованих землях.
Що вкрай важ ливо на етапі виконання лісівниками програми Президента України «Зелена країна»
по збільшенню площ лісів. Втілюючи в життя президентські ініціативи, незважаючи на непрості умо-

ви воєнного стану, цьогорічної весни конотопські лісівники висадили
понад 190 га молодих лісів, з яких
17,3 га – це нові ліси, висаджені на
непридатних для ведення сільського господарства землях.

Підростають яблуньки

Цієї весни,
в рамках
програми
Президента
«Зелена країна»,
конотопські
лісівники заклали
фруктовий сад.
Яб л у н ь к и е л і тних сортів, вирощені у розс а д ник у Великобобрицького лісницт в а К раснопі льського держ лісгоспу,
висадили у Новомутинському лісництві підприємства на березі пожежної водойми.

лишнього середовища. Потім знімуть сітку, так посадковий матеріал буде загартовуватись і готуватись до
висадки на лісових площах. Вирощеними сіянцями можна буде заліснити до 12 га. Звісно, що це не
задовольнить річну потребу лісгоспу у садивному матеріалі, адже лише цього року конотопські лісівники висадили більше мільйона деревець. Але надалі потужності планують збільшувати.
Перевагою вирощування сіянців із закритою кореневою системою лісоводи вважають значне
збільшення терміну посадки. Говорять, що наявність у запасі сіянців дуба з закритою кореневою системою дозволяє продовжити термін його виса дки аж до червня. Завдяки цій
технології посадковий матеріал має кращу приживлюваність, більшу енергію росту та більш
ефективний захист від шкідників і
хвороб, так як його корінь, потрапляючи в ґрунт, не підрізається, а
відразу продовжує рости і розвиватись.

Залишилось дочекатись
врожаю. Лісівники говорять,
що за пару років вже можна буде куштувати соковиті плоди!

Площа са ду 0,33 га.
Поряд з деревц ями ошатне місце для відпочинку на природі.

Щоб молоденькі деревця не зіпсували лісові звірі, яблуньки дбайливо обгородили сіткою.
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ДОСВІД: ДП«КОНОТОПСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

Конотопські лісівники запасають корми
для зимової підгодівлі лісових мешканців...

У Конотопському держлісгоспі 51 тис га мисливських угідь, оптимально заселених лісовими мешканцями. Тут нараховується 64
зубри, 37 лосів, 140 голів
оленя, 172 голови дикого
кабана, 340 голів косулі, є
зайці й багато інших звірів.
Починаючи з весни й
до самої осені працівники
мисливського господарства трудяться над заготівлею кормів, щоб у зимовий
час звірі мали вдосталь по-

живи. На таку «сімейку» необхідно запасти 40 тонн сіна, закупити 80 тонн зернових відходів, 2 тонни солі, запасти 40 тонн силосу,
нав’язати 4 тис. штук віників: 2 тис. кропив’яних, та
2 тис. березових.
Начальник мисливської
дільниці лісгоспу Микола
Голуб говорить, що віники
заготовлені ще на початку
червня, нині ж час для заготівлі сіна.
«Зараз ми скосимо тра-

вичку. Вона піде в ріст.
Буде отава. І до настання
холодів звір буде тут кормитись, особливо зубри.
Ближче ж до зими вони перейдуть до кормової бази,
де встановлені спеціальні кормові майданчики», – говорить Микола Голуб.
Лісівники дбають,
щоб у годівницях було
завжди вдосталь свіжого корму. Систематично викладається силос, зернові відходи, сіно
тощо.
Скільки загалом коштує
утримувати таке господарство? У 2021 році у ведення мисливського господарства лісгосп спрямував 3,2 млн грн. Але ж треба пам’ятати, що ліс – це
складний біокомплекс і

кожна його складова виконує надзвичайно важливу функцію. Ліс – це кисень і рекреація, це захист

грунту і регулятор клімату,
це тепло і предмети побуту і, безперечно, вагомий
внесок в економіку держави. Тому, щоб цей скарб
природи існував повноцінно, він потребує дбайливого догляду.

... та захищають

від звіра ділянки молодого лісу
металевими сітками
Кожен гектар

л і с у, с т в о р е ний сьогодні,
це теперішня інвестиція
у майбутнє на
2 – 3 покоління вперед. Щоб
залишити після себе якісні, у тому числі і з промислової точки зору, лісові насадження,
цьогорічне покоління лісоводів трудиться не покладаючи рук,
постійно інвестує кошти у
догляд за молодим лісом.
У Конотопському держлісгоспі ділянки молодого
лісу дбайливо огороджують металевими сітками.
У такий спосіб лісівники
захищають молоді культури від пошкоджень лісовими звірами.

У користуванні конотопських лісівників 51 тис га мисливських угідь, де мешкає достатня кількість звіра. То
ж, як то кажуть, щоб і кози були цілі, і вовки ситі, у
лісгоспі й проводять додаткові заходи. Щоб і звіра не обмежувати у вільному пересуванні лісом, і

молодий ліс зберегти.
«Виходячи на ділянки
лісових культур, тварина
скусує верхівкову бруньку і рослина починає кущитися. З куща вже ніколи
не виросте товарної деревини. Тому ми обгородили культури сіткою, яка
не дає звіру проникнути
до ділянок і таким чином
їх захищаємо», – говорить

директор Конотопського
держлісгоспу Олег Салов.
Лише у цьому році обгородили понад 40 га таких насаджень. Придбали
для цих цілей 11 км сітки.
На деяких лісових ділянках, запобігаючи потрави лісовими мешканцями, культури обробили спеціальними захисними речовинами, репелентами.
Для цих цілей придбали
близько 2 тонн такої речовини.
«Наші лісокультурниці
обробили кожну рослинку
на площі до 100 га, це дало змогу зберегти молоді
лісові насадження від потрави дикими тваринами»,
– продовжує керівник.
Всього за 6 місяців поточного року лісгосп вклав
у ведення лісового господарства 40 мільйонів гривень власних коштів.
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ОХОРОНА ПРАЦІ
Увага до безпеки
працівників – запорука
успішної роботи
підприємства. Особливої
уваги та зосередженості
вимагає робота водіїв.
Саме тому регулярний
контроль стану здоров’я
кожного працівника,
який сідає за кермо
транспортного засобу, є
надзвичайно важливим.

Робочий день водіїв

починається з медичного огляду
Борсук. Результати щоденного огляду вона заносить до відомості та
фіксує у спеціальному журналі. Якщо показники здоров’я відповідають нормам, Надія Володимирівна
робить відмітку про допущення водія до роботи у подорожньому листі.
Жоден водій не може вийти в
рейс без дозволу медпрацівника!

Для проведення щоденного передрейсового медичного огляду водіїв, у Сумському держлісгоспі обладнано спеціальний кабінет. Тут є
все необхідне для роботи.
Обстеження проводить кваліфікований медичний працівник Надія

НОВОРІЧНІ ЯЛИНКИ

У Сумському держлісгоспі готуються
до Новорічних та Різдвяних свят
Близько 50-ти
тисяч деревець
сосни і ялини
зростають на
плантаціях
Сумського
держлісгоспу
та чекають
новорічних
свят.
Всього підприємство
має 9,7 га таких ділянок.
Щороку на заміну плантацій, які уже не можна використовувати за призначенням, створюються нові
насадження.
Цьогорічної весни ліс івник и вис а д и ли 1 г а

щують бур’яни та рихлять
грунт у пристовбурних ділянках.
Завдяки їх праці ми отримуємо стрункі та пишні новорічні деревця – незмінний атрибут Новорічного та Різдвяного свята.

– це приблизно 5 тисяч
саджанців.
Д ля того, щоб рослини мали привабливий вигляд, їх прополюють, підживлюють та, за необхідності, формують крону.
У перші роки вирощування важливе значення
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мають прополки в рядах.
Механізації так у робот у
не довіриш, адже до кожної рослинки потрібен індивідуальний підхід.
Тож про ма ленькі деревця дбають лісок ульт урниці. Декілька разів
протягом літа вони зни-

НОВИНКИ

На Роменщині у парковій зоні лісгоспу
«оселилися» білки та зайці
Паркова зона на території Роменського підрозділу
Сумського держлісгоспу стала одним з улюблених
місць для відвідування роменчан.

Сюди приїздять для сімейних та весільних фотосесій або просто прогулятися.
Збільшення кількості
відвідувачів стимулює весь

ли доріжки, висадили декоративні рослини, створили зону для відпочинку:
дві зручних лавки під тінню
розкішного каштана. Доповнили рекреаційний ансамбль милою «компанією» дерев’яних скульптур.

Скульптурою білки, яку через її масштабні розміри
– понад два метри, видно
ще з траси при в’їзді в місто. Також в цій зоні «оселилося» ціле сімейство зайців, створених місцевим
різьбярем по дереву.

час оновлювати територію,
створювати нові зони. То ж
нещодавно парк доповнили ще одним затишним куточком.
У новій локації розби-

Захист від бур'янів і медонос –
у Піщанському лісництві висіяли фацелію
У Піщанському лісництві Сумського держлісгоспу на одній з
ділянок у міжряддях культур дуба звичайного висіяли фацелію.
На незвичний експеримент зважились, аби за допомогою цієї рослини подолати розповсюдження золотарника і кропиви. Які в сприятливих умовах досягають до двох метрів
у висоту та в перші роки вирощування культур здатні цілковито поглинути ряди дуба.

Можливо, це і не панацея, але результат уже помітно. Фацелія своє
завдання виконала: на ділянці практично відсутні небезпечні багаторічні бур’яни.
За словами фахівців, фацелія має
чимало корисних властивостей. Вона позитивно впливає на фізичний
стан ґрунтів і перешкоджає розвитку деяких вірусних та грибкових захворювань. Крім того, під час цвітіння ця рослина приваблює корисних
комах-ентомофагів. Ну і не можна

не згадати, що квітуча фацелія – це
справжній рай для бджіл!

У Ромнах створили маленький «шматочок»
французького Провансу
Цвіте лаванда з червня по серУ Роменському структурному
підрозділі Сумського держлісгос- пень. А славиться вона квітами
пу створили маленький «шмато- яскраво-фіолетового кольору та нечок» французького Провансу.
ймовірним пряним ароматом. А ще
– це неперевершене місце для фоПоряд з екологічною стежкою ви- тосесій!
садили 400 кущів лаванди та декільТепер, окрім ще однієї чудової лока різновидів декоративних екзотів, кації, на відвідувачів чекає неймовірякі можна буде придбати у місцево- ний краєвид, позитивні емоції та відму розсаднику.
починок від буденності.
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ІНВЕСТИЦІЇ

Вести економічно обґрунтоване господарювання –
це основа менеджменту
успішного підприємства.
Вивчати нові практики та
впроваджувати їх у власному
виробництві – це завжди
крокувати в унісон з часом.

Інвестиції у власне виробництво
– успішне підприємство,
- Віктор Чигринець

Питанням інвестування
зароблених коштів у власне виробництво у держлісгоспах Сумського обласного управління лісового та мисливського
господарства приділяється значна увага.
- Ніколи не можна зупинятись на досягнутому.
Щоб бути конкурентним

у сучасних умовах, треба
постійно шукати нові шляхи і можливості для розвитку. Інвестиції у власне виробництво – це розвиток виробничої бази,
це робить підприємство
успішним, – говорить начальник Сумського обласного управління лісового та мисливського госпо-
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дарства Віктор Чигринець.
Тому поряд з виконанням всіх лісогосподарських заходів, податкових
зобов’язань перед державою та соціальних – перед працівниками лісгоспів, сумські підприємства
інвестують значні кошти у
розвиток власної виробничої бази.

Як повідомив Євген
Фролов – заступник начальника управління з економічних питань – у І півріччі цього року держлісгоспи області загалом
витратили на капітальні інвестиції 17,8 млн грн власне зароблених коштів.
«Враховуючи наявну
ситуацію в області, обсяги спрямування коштів на
капітальні інвестиції дещо зменшились у порівнянні з попереднім роком.
Зменшення відбулося по
всіх лісгоспах, крім Тростянецького, який наразі спрямовує значні кошти
на відбудову зруйнованих
і пошкоджених об’єктів», деталізує Євген Фролов.
Всього тростянецькі лісівники інвестували 4 млн
грн, що становить 188 %
до плану; 3,7 млн грн –

ІНВЕСТИЦІЇ

склали інвестиції у Краснопільському держлісгоспі, 2,4 млн грн. – у Лебединському підприємстві,
понад 2 млн грн. витратили на капітальні інвестиції
у Конотопському та Сумському підприємствах.
У цілому за І півріччя
цього року з 1 грн. реалізації продукції держлісгоспи спрямували на розвиток виробництва 3 %.

но 6%, 5 % і 5 %.
У сумі вкладених коштів
будівництво теплиці для
вирощування садивного
матеріалу з закритою кореневою системою у Конотопському держлісгоспі, відновлення пошкоджених об’єктів Тростянецького та Лебединського держлісгоспів, придбання пожежних технічних засобів
та пожежного інвентарю,

Більше за середньообласнй показник спрямували у Тростянецькому Краснопільському та Лебединському лісгоспах, відповід-

систем відео спостереження за лісовими масивами, механізмів по догляду за лісом, модернізація
процесів переробки тощо.

На світлинах – капіталовкладення ДП «Лебединське ЛГ»: відновлені після руйнування рашистами будівля та пожежний інвентар Бишкінського лісництва, покращення умов роботи працівників нижнього складу
та сушильне господарство.
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РОБОТА З ШКОЛЯРАМИ

Діти військовослужбовців побували
на гостинах у конотопських лісівників

в розсадник, побачити маленькі дуби, сосни, ялинки, ялиці, модрини, кипариси, які в свій час будуть
прикрашати ліси, околиці та центр нашого міста,
– поділились враженнями

Екскурсію до держлісгоспу організував для так о ї о с о б л и в о ї к ат е го рії дітей Відділ Конотопської міської ради у справах молоді та спорту, а
провела її інженер з лісових культур ДП «Конотопський держлісгсоп»
Любов Литвиненко.
Юні гості побували у музейній кімнаті, що знаходиться у конторі підприємства, відвідали розсадник
головних лісоутворюючих
та декоративних порід та
насолодились красою навколишнього світу, прогулюючись локаціями денропарку.
«Всі присутні мали можливість прогулятися по території неймовірної краси дендропарку, завітати

про відвідини організатори заходу на своїй сторінці у Фейсбуку.

Лісівники Сумщини відзначили
День захисту дітей

разом з вихованцями учнівських лісництв

Інтелектуальні ігри, тематичні вікторини, творчі конкурси
малюнків і саморобок, цікаві екскурсії на підприємство, зелені
декоративні подарунки, зустрічі за чаєм і, звісно ж, солодощі!
Ось так: цікаво, насичено і по-родинному тепло відзначили у держлісгоспа х С у мського обласного
управління лісового та мисливського господарства Міжнародний день
захисту дітей, який світова спільнота святкує з першими промінчиками
літнього сонечка 1 червня.
У цей день для своїх юних помічників – вихованців учнівських лісництв – лісівники Сумщини організували і провели ряд різноманітних заходів. Вони пройшли у Краснопільському, Конотопському, Лебедин-

ському, Сумському, Тростянецькому
та Шосткинському держлісгоспах.
«Організація різноманітних дитячих заходів у День захисту дітей для
нас традиційна. У цьому ж році вона набула особливої актуальності.
У цей страшний час, зруйнованого
війною дитинства, дуже хотілося подарувати діткам хоча б маленькі радощі», – говорить начальник Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства
Віктор Чигринець.
Натомість, у вдячність за подаро-
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ване свято сумські лісівники отримали дитячі посмішки та масу позитивних емоцій.
«Таке спілкування взаємно надихає. Нам дає наснагу на працю, дітям – впевненість у надійному плечі поряд. Адже сьогодні мета і у дорослих, і у дітей одна – жити під мирним небом! Тому нині, поки ми здобуваємо Перемогу, для кожного свідомого громадянина нашої Держави кожен день – це день захисту наших дітей, день захисту нашої країни, день самовід даної праці», –
наголошує начальник управління.

РОБОТА З ШКОЛЯРАМИ

Вихованці учнівського
лісництва «ЗУБР» висадили
сад Перемоги
Посади свій сад –
допоможи плідно
використати
кожен клаптик
нашої землі
задля спільної
Перемоги!

ми зусиллями створити на
нашій землі САД ПЕРЕМОГИ! Щоб кожної весни він
радував красою свого цвіту, а восени – соковитими
плодами!
І так обов’язково буде!
Наближаємо Перемогу разом!
Під таким гаслом
юні помічники конотопських лісівників – вихованці учнівського лісництва
«ЗУБР» Конотопського держлісгоспу
– долучилися до Всеукраїнської акції «Сади Перемоги».

С п і л ь н о з п е д а го г а ми висаджували саджанці
яблуньок на території школи, тим самим закликаючи
кожного українця зробити
свій життєдайний внесок у
загальнодержавну справу:
посадити деревце на своєму подвір’ї чи присадибній ділянці, щоб спільни-

Вихованці учнівського лісництва

«Паросток»

приготували захисникам
подарунки
Зробити свій внесок
у Перемогу – обов’язок кожного
свідомого громадянина нашої
держави.
Зробили свій дитячий внесок, поділившись з захисниками теплом своїх дитячих сердець, вихованці діючого на базі Сумського держлісгоспу учнівського лісництва «Паросток».
Своє перше після вимушеної перерви заняття школярі присвятили виготовленню
паперових птахів, які подарують воїнам. Птах – це симовли

миру, а тому це дитяча віра у
Перемогу і мрія жити у мирній
сильній Державі.
Ті з діток, хто не зміг побути на занятті особисто, долучились до роботи в онлайн-режимі.
Кожен старався, аби його птах був найкращим! Та головне, що зроблені вони з любов’ю, щирістю та вірою в мирне майбутнє нашої країни!
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ДОЗВІЛЛЯ

Воїни оперативнотактичного
угруповання
«Суми» побували
в урочищі «Образ».

Наші захисники набирались сили
в урочищі «Образ»

Сьогодні наші воїни відвідали справжне місце сили –
Урочище «Образ», яке розташоване у Сумському районі посеред лісового масиву,
що славиться на весь світ своїм дивотворним самовиливним

«Цілодобові чергування та виконання завдань 24/7 для особового складу ОТУ «Суми» – це
вже норма. Але умови для проведення заходів морально-психологічного розвантаження
особового складу теж дуже потрібні. Війна з рф це марафон,
який триває вже більше восьми років і на цю дистанцію потрібно ще
багато сил.

- Якщо ви вірете у те, чого не бачите, то в нагороду отримаєти те у
що вірете!
Віримо в нашу перемогу!», – написали вони на своїй сторінці у Фейсбуку.
Світлини зі сторінки Фей-сбук
оперативно-тактичного
угруповання «Суми».
Екскурсію проводив
лісничий Великобобрицького лісництва Краснопільського держлісгоспу Ігор
Козловський.

джерелом.
Під час проведення ознайомчої
екскурсії гід сказав:

Конотопські лісівники провели
для вихованців учнівського
лісництва урок на пасіці

21 травня – Всесвітній
День бджіл. З нагоди
свята гуртківці
шкільного лісництва
«ЗУБР» завітали на
екскурсію на пасіку
до Бочечківського
лісництва.

Зустрів школярів працівник ДП «Конотопський
лісгосп» Віктор Русанов.
Він багато років професійно займається бджільництвом. Віктор Миколайович розповів гуртківцям
найцікавіші факти з життя
цих чудових комах. Зі слів
лісівника-бджоляра діти
дізналися як комахи збирають пилок, як організована бджолинна сім’я та як
виникло бджолярство.
«Бджола – корисна і цікава комаха, тому розвивати медову справу – бла-
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городно. Самі ж лісові пасіки – давня традиція», –
розповів Віктор Русанов.
Діти оглянули пасіку та
скуштували смачний та корисний мед з різнотрав’я.
«Лісовий мед має високі цілющі та смакові властивості, він екологічно чистий та містить багато різнотрав’я. Саме травневий
мед вважається найкориснішим, тому що бджоли збирають пилок із кульбаби, мати-й-мачухи, верби, також продукт має у
своєму складі нектар ку-

щів та рослин, які ростуть
поруч з лісом», – зазначив
пасічник.

ІСТОРІЇ
Вольєр із совами, як елемент тактильного зоопарку, створили на території дендропарку.
Оскільки сови вигодувані лісівниками практично з яйця, то до людей
відносяться, як до невід’ємної частини свого оточення: залюбки позують перед камерами та розважають відвідувачів.

«Совина історія»

краснопільських лісівників
Своєрідною родзинкою Великобобрицького
лісництва Краснопільського держлісгоспу стали
… троє совенят Тишка, Гришка і Лахмач.
До речі, Тишка і Гришка – це дівчатка.

Запитаєте, звідки взялися у лісіництві сови?
У квітні минулого року лісівники
знайшли у лісі трьох ледь живих малюків сірої сови, їх маму вбило деревом. А оскільки совенята були ну
аж занадто малі, всіх трьох взяли на
«реабілітацію».

Лісівники збиралися місяців
за три-чотири поставити знахідок
«на ноги» і відпустити у природу.
Але сови вирішили по-своєму!
Їм наскільки сподобалось у лісництві, що покидати його вони
не захотіли.
З того часу вже понад рік
лісівники і ці розумні сірі створіння живуть разом, взаємно доповнюючи один одного: лісівники
дбають, щоб у сов завжди був корм
та затишний прихисток, ловлять хрущів, рибу і мишей, а сови – щоб у лісівників був завжди піднесений настрій!
Хіба ж не посміхнешся, дивлячись на таке миле створіння?!
У цьому році «совина родина»
збільшилася! Знову у квітні у сусідньому, Новодмитрівському лісництві Краснопільського лісгоспу, подібна історія трапилась ще з трьома
совенятами.

Звісно, що і ці нові знахідки потрапили до великобобрицьких лісівників, як до «совиних» фахівців. Тепер у лісництві шестеро сов.
Три дорослих – це вже повноправні
«працівники» лісництва. І троє гостей-малюків.

Поселили їх окремо, спорудивши
для них інший вольєр. Допоможуть
малюкам пару місяців і випустять у
природу. Бо, говорять, що це зовсім
інший підвид, не здатний бути дружнім і привітним. А як вирішать сови –
побачимо!

Зауважимо! Птахів підібрали люди, які дуже довго працюють у лісі,
і точно знають, коли птахам дійсно
загрожує небезпека!
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«ЛІСІВНИК СУМЩИНИ» – інформаційний бюлетень Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства.
Виданий одноразово з нагоди професійного свята – Дня працівника лісу (18 вересня 2022 року).
Розповсюджується безкоштовно серед колективів Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства.
Відповідальний за випуск – В. О. Постова. Разовий наклад 500 примірників.
Дизайн та друк ФОП «Хованський А. І.», тел. 096 618-72-33.

