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З повагою,

заступник Голови Державного 
агентства лісових ресурсів України    Володимир БОНДАР

З професійним святом вас, 
шановні працівники лісового 

господарства України!

ВІТАННЯ
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ДОРОГІ  КОЛЕГИ – 
              лісівники Сумщини,  
                         ветерани лісової 
                                                     галузі !                                                     галузі !

З повагою, 
начальник Сумського обласного управління 
лісового та мисливського господарства  Віктор ЧИГРИНЕЦЬ

голова Сумського обласного комітету 
працівників лісового господарства  Михайло ШПАКОВИЧ
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ВІТАННЯ

Ліс  –  це справжній, живий скарб 
нашої землі. Зайве нагадувати зна-
чення, яке відіграє лісове господарство для економіки держа-
ви. Ліс – це чинник величезного позитивного природного і еко-
логічного впливу на навколишнє середовище, це і легені, і душа 
всієї планети. Він дарує людям тепло і затишок. 

Сьогодні саме вам, шановні лісівники, в такий непростий 
для країни час держава доручила збереження і примноження 
цього природного національного скарбу.

І ми горді тим, що наша лісівнича родина достойно несе свою 
варту на сторожі гармонії і порядку в лісовому господарстві 
області. З-поміж 25 регіонів України за лісовим ресурсним по-
тенціалом Сумщина посідає 9 місце, за загальною площею зе-
мель, які перебувають у постійному користуванні – 11. А ось 
за обсягами реалізації продукції в розрахунку на гектар землі, 
вартістю знеособленого кубометра деревини, сплатою подат-
ків до бюджетів і державних цільових фондів – серед лідерів. 

Саме ви, шановні працівники лісу, своєю щоденною наполег-
ливою працею дбаєте про розвиток лісового господарства та 
примножуєте лісові багатства Сумщини. 

То ж прийміть, дорогі колеги, слова щирої вдячності за ва-
шу невтомну працю!

Бажаємо вам та вашим родинам міцного здоров’я, сімейно-
го благополуччя, миру, щастя, злагоди та вагомих трудових 
звершень в ім’я розвитку і процвітання лісової галузі держа-
ви та нашого рідного краю!

	Відтворення	лісів	
проведено	 
на	площі	1059	га.

 Посіяно	9,2	га	
лісових	розсадників.

 Створено	32	га	
новорічних	ялин.

 Заготовлено	
близько	382	кг	
насіння	лісових	
порід.

 Від	реалізації	
деревини	 
та	виробів	з	неї	
отримано	 
690	млн	грн,	 
що	на	129	млн	грн	
більше	відповідного	
минулорічного	
показника.

 Бюджетам	
і	державним	
цільовим	фондам	
сплачено	 
288	млн	грн.

 У	розвиток	
власного	
виробництва	
направлено	 
55	млн	грн	 
власних	коштів.

 На	підтримку	
Збройних	
сил	України	
спрямовано	 
5	млн	грн.

Середньомісячна	
заробітна	плата	
склала	13000	грн,	
ріст	становить	
2500	грн.

ДОСЯГНЕННЯ  
ЗА 8 МІСЯЦІВ 2018 РІК:
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14-16 травня, перебуваючи  
з робочим візитом на Сумщині, 
заступник Голови Державного 
агентства лісових ресурсів України 
Володимир Бондар відвідав 
Кролевецьке, Шосткинське, Свеське, 
Середино-Будське, Сумське, 
Краснопільське та Тростянецьке 
лісогосподарські підприємства. 
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Перебуваючи у Кролевецькому 
лісомисливському господар-
стві, Володимир Бондар огля-

нув об’єкти центральної садиби під-
приємства, побував у паркетному це-
ху, на нижньому складі, який працює 
на базі перенавантажувача на коліс-
ному ходу «CATERPILLER», оглянув ко-
тельню, сушильне господарство, Груз- 
чанський цех переробки деревини, де 
встановлена нова автоматизована лі-
нія по випуску пиломатеріалу та лісо-
вий розсадник Грузчанського лісни-
цтва. 

Підводячи підсумок відвідин, Во-
лодимир Бондар позитивно оцінив 
роботу Кролевецьких лісівників.

«Немає нічого неможливого, як-
що захотіти і поставити мету. На Сум-
щині відчувається рука господаря на 
кожній ланці виробництва. І це дуже 
важливо: бачити економічну складо-
ву у кожному процесі, вміти рахува-
ти і розуміти, як правильно перероби-
ти куб деревини так, щоб з нього мож-
на було отримати якнайбільший зиск. 
Це і використання тирси для опален-
ня приміщень, і експорт якісного сухо-
го пиломатеріалу, тобто максималь-

У ході розмови Воло-
димир Налькович окрес-
лив плани та перспекти-
ви діяльності лісівників 
України у питанні ефек-
тивного використання лі-
сових ресурсів. Він зазна-
чив, що державна лісо-
ва політика, в першу чер-
гу, зорієнтована на за-
безпечення потреб віт- 
чизняного виробника, 

на економія ресурсу, що в 
подальшому, поряд з за-
ощадженням, дає відчут-
ний внесок в економіку 
регіону», – зазначив він.

«Сьогодні Сумські лі-
сівники гідно виходять 
з тієї ситуації, яка скла-
лась в Україні з введен-
ням мораторію на екс-
порт деревини у кругло-
му вигляді, показуючи на спра-
вах, що держава не лише може, а є 
ефективним власником», - дав оцін-
ку діяльності сумських лісівників 
в. о. Голови Сумської ОДА Микола  
Подопригора. 

розширення виробничих потужнос-
тей не лише у питаннях переробки, а 
й пошук нових шляхів у використан-
ні державного лісового скарбу: від-
новлення меблевої промисловості  
тощо.
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Ми поступово переходимо на європейські 
принципи ведення лісового господарства, – 

Володимир Бондар у Шосткинському лісгоспі
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ПОДІЇ

Знайомство з роботою Шосткин-
ського лісгоспу почалося з Воро-
нізької мехлісодільниці, де зосе-

реджені переробні потужності підпри-
ємства, розташований транспортний 
цех, розсадник для вирощування де-
коративних саджанців.

В першу чергу, Володимир Бондар 
оглянув цех переробки, де встановле-
на сучасна лінія переробки польського 
виробництва.

- Ми виробляємо пиломатеріал об-
різний та заготовки для палет. Плюс 
пиломатеріали для внутрішнього рин-
ку, - відмітив директор ДП «Шосткин-
ське лісове господарство» Микола Бут.

Частина пиломатеріалу відпуска-
ється в сирому вигляді, частина – за-
гружається в сушильну камеру, вису-
шується, упаковується.

Сушка, місткістю 75 куб. м, розта-
шована недалеко від цеху переробки 
деревини, працює в автоматичному 
режимі, залежно від виду пиломате-
ріалів сама вибирає параметри сушки.

У цьому році Шосткинський лісгосп 
придбав ще одну сушильну камеру. 

Нова сушильна камера по продук-
тивності аналогічна уже існуючій. Після 
вводу її в експлуатацію вихід готових 

вій справі. Багато є цікавого, є чому по-
вчитися, я думаю, ми будемо організо-
вувати обмін досвідом між лісоводами 
різних регіонів, - відзначив Володимир 
Бондар.

Також він поділився планами на 
майбутнє:

- Ми поступово переходимо на єв-
ропейські принципи ведення лісового 
господарства, але разом з тим слід за-
значити, що славні традиції вітчизня-
ного лісового господарства необхід-
но зберігати та примножувати.  Змін, 
у першу чергу, потребують принципи 
управління лісовою галуззю, ми по-
винні виходити на той рівень, який 
пропонують європейські держави. Та-
кож нові підходи необхідно впрова-

пиломатеріалів буде збільшено вдвічі.
Також заступник Голови відвідав 

котельню, де встановлено сучасний ко-
тел, який працює на тирсі і опалює ад-
міністративну будівлю та всі виробничі 
приміщення, загальною площею 5 тис. 
кв. м.

Далі делегація відвідала 
розсадник для вирощуван-
ня декоративних саджанців, 
де налічується більше пів-
сотні різновидів порід де-
рев та кущів, які використо-
вуються в ландшафтному 
дизайні. Також у розсадни-
ку великий вибір грунтопо-
крівних рослин.

На завершення візиту 

джувати у сфері заготівлі деревини, 
бо так, як в нас це робиться сьогодні, 
вже не влаштовує ні суспільство, ні лі-
сівників. Ми більше схиляємось до по-
ступових, вибіркових рубок, аніж до 
суцільних, працюємо над розвитком 
ринку деревини, плануємо поглиби-
ти переробку, щоб виготовляти конку-
рентний і якісний український продукт 
з тим, щоб розширити експортні про-
позиції. 

(ПРОДОВЖЕННЯ на стор. 6)

Володимир Бондар відвідав централь-
ну садибу лісгоспу, де обговорив по-
точні питання з керівництвом області 
та підприємства.

- У якості керівника галузі я вперше 
перебуваю у Сумській області і в Шо-
сткинському лісгоспі зокрема, і ме-
ні дуже цікаво було подивитись як са-
ме працюють підприємства лісової га-
лузі Сумщини. Хочу відмітити достат-
ньо високий рівень роботи лісгоспів і в 
плані переробки деревини, і у насіннє-
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Якісне ведення лісового господарства –  
основне завдання лісівників, – заступник Голови 

відомства у Середино-Будському лісгоспі 

-Поряд з якісним веденням лісо-
вого господарства, що є пер-
шоосновою діяльності лісів-

ників, особливе місце у системі лісо-
вого господарювання повинні займа-
ти комплекс заходів по забезпечен-
ню охорони лісів від пожеж, шкідни-
ків та браконьєрів, а також економіч-
но обґрунтоване використання лісо-
вих ресурсів, – зазначив Володимир 
Бондар. 

Саме ці аспекти у діяльності Се-
редино-Будських лісівників він про-
інспектував у ході візиту на підпри-
ємство. У супроводі начальника Сум-

ського обласного управління лісово-
го та мисливського господарства  Ві-

ктора Чигринця заступ-
ник Голови відомства по-
бував у центральній са-
дибі лісгоспу, Зноб-Нов-
городському та Голубів-
ському лісництвах, ниж-
ньому складі «Зернове», 
цехах переробки дере-
вини, плантаціях лісових 
культур головної лісоутво-
рюючої породи середи-
но-будських лісів – сосни 

ПОДІЇ
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звичайної. Ознайомився з комплек-
сом заходів лісгоспу по забезпеченню 
охорони лісу від пожеж та шкідників.

Перебуваючи на підприємстві, Во-
лодимир Налькович позитивно оці-
нив виробничі показники та культу-
ру виробництва Середино-Будського 
підприємства, соціальну складову йо-
го діяльності та його соціальну роль у 
економічній складовій Середино-Буд-
ського району. 
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У Свеському лісгоспі головний лісівник України   
відкрив навчальну кімнату шкільного лісництва

«Робота з учнівською молод-
дю – це інвестиції у майбутнє. 
Сподіваємось, що створені 

умови та здобуті під час занять знання 
допоможуть вам у виборі майбутньої 
професії» – зазначив заступник Голо-
ви Держлісагентства України Володи-
мир Бондар у ході відкриття у Свесько-
му лісгоспі новозбудованої навчальної 
кімнати шкільного лісництва. 

Поряд з цим, у ході робочого візи-
ту на Свеське підприємство Володи-
мир Бондар ознайомився з практи-
кою роботи лісгоспу по енергозбере-

Захід пройшов за участі начальни-
ка Сумського обласного управління лі-
сового та мисливського господарства 
Віктора Чигринця, голови Ямпільської 
районної державної 
адміністрації Ірини 
Панченко та голови 
Ямпільської районної 
ради Ольги Губар. 

Після офіційних 
урочистостей відкрит-
тя класу, вихованці 
обох лісництв висту-
пили перед гостями 
з презентацією про 
свою діяльність.

ПОДІЇ

«На базі Свеського лісгоспу діє 
два шкільних лісництва «Паросток» і 
«Крокус».  Вони охоплюють своєю ді-
яльність 70 дітей, за ними закріпле-
на  ділянка лісу площею 729 га. На за-
няттях діти знайомляться з теорією та 
практикою таких лісівничих дисци-
плін як лісознавство, лісівнивництво, 
лісова таксація, дендрологія, селекція 
та інші», – прокоментував діяльність 
шкільних лісництв директор Свесько-
го лісгоспу Олег Закусило. 

женню та ефективно-
му використанню лі-
сових ресурсів.

Він оглянув пелет-
не виробництво, по-
бував на лісових до-
рогах лісгоспу та збу-
дованих свеськими лі-
сівниками мостах.

(ПРОДОВЖЕННЯ 
на стор. 8)
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Догляд за лісом потребує 
комплексного підходу, – 

Володимир Бондар  
у Сумському лісгоспі

У Краснопільському лісгоспі відвідали  
ландшафтний заказник місцевого значення  

урочище «Образ» Велико-Бобрицького лісництва

«Робота лісівників розрахована 
на десятиліття. Вона має ряд 
етапів і визначити найбільш 

важливий з них - важко. Адже догляд 
за лісом потребує комплексного під-
ходу, бо головне завдання лісівників – 
передати майбутнім поколінням якіс-
ні лісові насадження», – зазначив у хо-
ді інспектування Сумського лісогоспо-
дарського підприємства заступник Го-

Саме там знаходиться збудована 
сумськими лісівниками капли-
ця на честь Святителя Миколая  

Мир-Лікійського чудотворця. 
Нагадаємо, урочище «Образ» до-

бре відоме не лише місцевим меш-
канцям, а й знане далеко за межами 
області цілющим джерелом, що зна-
ходиться у лісовому масиві лісництва. 
Його історія сягає глибини 18 століт-
тя. Цим часом датовані перші архівні 
згадки про джерело. Вони розповіда-
ють, що за царських часів місцева по-

лови Державного агентства 
лісових ресурсів України Во-
лодимир Бондар. 

Перебуваючи у Сумському 
лісгоспі, очільник лісової галу-
зі побував на ділянках лісових 
культур, створених лісгоспом 
з 2006 по 2011 рік на землях, 
непридатних для сільсько-
господарського використан-
ня. Ознайомився з практикою 

підприємства по використанню сучас-
них технічних засобів – лісового по-
дрібнювача «VENTURA» на базі тракто-
ра «Беларус» – 1221 В2, та поцікавив-
ся роботою сучасної трелювальної тех-
ніки. Ознайомився з мережею збудо-
ваних лісгоспом лісових доріг та побу-
вав на запланованому будівництві но-
вої дороги лісогосподарського призна-
чення, протяжністю 3,4 км.

До слова, в системі обласного 
управління саме Сумський лісгосп є 
одним з лідерів по будівництву лісових 
доріг. За 10 років, починаючи з 2008 
року, підприємство спорудило 26,8 км 
доріг, які суттєво покращують доступ до 
лісового фонду і, поряд з цим, відігра-
ють велику соціальну роль, сполучаю-
чи між собою віддалені села. 

Відвідуючи об’єкти центральної са-
диби Сумського лісгоспу, Володимир 
Бондар ознайомився з роботою Сум-
ського сувенірного цеху, побував на 
навчальних заняттях шкільного лісни-
цтва  «Паросток», а також поцікавився 
проблемами мисливського господар-
ства «Суми».



ІНФОРМАЦІЙНИЙ  БЮЛЕТЕНЬ    02/2018 р.
СУМСЬКОГО ОБЛАСНОГО УПРАВЛІННЯ ЛІСОВОГО ТА МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА                                                               

9

ПОДІЇ

У Тростянецькому лісгоспі   
відкрили Офіс лісництв

міщиця Рахманова збудувала поблизу 
джерела каплицю. Та за часів атеїстич-
ної пропаганди лісова святиня зрів-
нялася з землею. Історія відроджен-
ня джерела розпочалася у 2005 році. 
Тоді лісівники розчистили криницю та 
облагородили місце, зробивши його 

чий Велико-Бобрицького лісництва 
Ігор Козловський та настоятель капли-
ці протоієрей Роман Кулішов розпові-
ли головному лісівнику України істо-
рію урочища. 

«Знати історію, мати повагу до тра-
дицій свого народу – це мати пова-
гу до себе і мати право називати се-
бе українцем. Приємно, що лісівники 
сумщини активно долучаються до від-
родження духовності у нашій державі. 
Ви, дійсно, робите велику справу», - 
сказав Володимир Налькович.

Під час відвідування дендропар-
ку та лісового розсадника Велико-Бо-
брицького лісництва, Володимир 
Бондар відзначив роботу Краснопіль-
ських лісівників у напрямку розши-
рення видового складу декоративно-
го посадкового матеріалу. 

У відкритті офісу взяли участь за-
ступник Голови Державного агент- 
ства лісових ресурсів України Во-

лодимир Бондар, заступник голови 
Сумської облдержадміністрації Іван 
Боршош, начальник Сумського облас-
ного управління лісового та мислив-
ського господарства Віктор Чигринець 
та керівництво Тростянецького району.

- На території центральної садиби 
лісгоспу знаходилась будівля, яка не 
використовувалась понад 16 років. Ви-
рішили реконструювати її і зосередити 
адміністративне управління лісництва-
ми в одому місці. В основному примі-
щенні створені кабінети-офіси 3-х ліс-
ництв лісгоспу: Краснянського, Маків-
ського та Нескучанського, що дозво-
ляє зменшити витрати на логістику, ко-
мунікацію, як між лісництвами, так і з 
центральним офісом лісгоспу. У під-
валі будівлі розмістилося протирадіа- 

ційне укриття з центральним штабом 
СОУЛМГ – прокоментував прийняття рі-
шення про спорудження офісу директор 
Тростянецького лісгоспу Віктор Зубко.

Заступник Голови схвально оцінив 
таке нововведення тростянецьких лі-
сівників та привітав працівників ліс-
ництв з новосіллям. 

Перебуваючи у Тростянецькому 
лісгоспі, Володимир Бондар оглянув 
об’єкти центральної садиби: централь-
ний офіс, територію, котельний комп-
лекс, тирсосховище, в також побував у 
розсаднику Нескучанського лісництва, 
що спеціалізується на вирощенні деко-
ративних порід. 

Завершилось інспектування підпри-
ємства поїздкою до родзинки лісгос-
пу – рекреаційного комплексу «Лісо-
вичок», що знаходиться на березі річки 
Ворскла у лісовому масиві Литовсько-
го лісництва.

Підсумовуючи робочу поїздку по 
Сумщині, керівник відомства визначив 
рівень ведення лісового господарства 
Сумських лісівників як високий.

«Ми побачили на Сумщині достат-
ньо високий рівень ведення лісового 
господарства. Ми побували в лісі, ди-
вились лісові культури, дивились як 
організоване виробництво. І на кож-
ному етапі відчувається рука господа-
ря. Кожне питання економічно обґрун-

товане: від ведення лісового господар-
ства до облаштування територій, об-
лаштування лісництв та лісгоспів. Всю-
ди присутня економіка, всюди присут-
ній розрахунок, всюди є елемент то-
го, що є максимально вигідно. Це дуже 
добрий підхід до справи, тому що кож-
на копійка в лісовому господарстві не 
дається просто так, вона заробляється, 
тому повинна рахуватись. Сумщина в 
цьому питанні може слугувати прикла-
дом спорідненим підприємствам інших 
областей», – зазначив Володимир Бон-
дар.

доступним для людей. А у 2016 році 
- поставили останню крапку у цій бла-
городній справі, спорудивши на узліс-
сі каплицю. Відкриття святині відбу-
лося у лісове свято – День працівни-
ка лісу. 

Володимир Бондар побував у ка-
плиці та на святому джерелі. Лісни-
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«Діяльність Сумського обласного 
управління лісового та мисливського 
господарства є взірцем іншим галузям 
області», – Микола Клочко

У понеділок, 23 липня,  
на апаратній нараді  
при голові Сумської 

обласної державної 
адміністрації 

слухалось питання 
реалізації державної 

політики в галузі лісового 
та мисливського 

господарства.

«Враховуючи географіч-
ну віддаленість від західних 
кордонів та морських пор-
тів, відсутність на терито-
рії області підприємств по 
переробці деревини, Сум-
ська область є однією з най-
менш привабливих для спо-
живачів деревини. Але, не-
зважаючи на це, підприєм-
ства управління приклада-
ють максимум зусиль для за-
безпечення власної еконо-
мічної стабільності», – у хо-
ді виступу зазначив началь-
ник Сумського СОУЛМГ  
Віктор Чигринець.

Він детально проаналізу-
вав лісогосподарську та про-
мислову діяльність підпри-
ємств управління, акценту-
ючи увагу на раціональному 
використанні державного лі-
сового ресурсу.  

Начальник управління 
наголосив, що всі заходи ви-
робничої програми викону-
ються вчасно і повністю, це  
забезпечує стабільний фі-
нансово-економічний стан 
підприємств, що дає мож-
ливість успішно вирішува-
ти соціальні питання трудо-

вих колективів та працюва-
ти на прибуток: вчасно спла-
чуються податки, вкладають-
ся кошти у розвиток власно-
го виробництва. За півроку 
інвестиції склали 38,5 млн. 
грн. У сумі інвестованих ко-
штів сучасні лінії для пере-
робки деревини, сушильна 
техніка, автомобілі для виве-
зення лісу, модернізація ви-
робництва, будівництво лі-
сових доріг тощо.

Поряд з цим, началь-
ник управління зупинився і 
на проблемах, які, на жаль, 
на сьогодні у лісовій галу-
зі також існують. Це пробле-
ма світового масштабу – ура-
ження соснових насаджень 

верхівковим короїдом. Ві-
ктор Чигринець поінформу-
вав, що на Сумщині загалом 
піддалися ураженню 1300 га 
соснового бору, майже 1100 
з яких вже розроблено. Дня-
ми в Охтирському лісгос-
пі на півдні області та Коно-
топському і Кролевецькому 
підприємствах – на півночі – 
розпочали випробування бі-
ологічного захисту від коро-
їда – мурахожука. Сумщина –  
піонер у цьому питанні.

Підводячи підсумок роз-
гляду даного питання, голова 
Сумської обласної державної 
адміністрації Микола Клоч-
ко високо оцінив роботу під-
приємств Сумського ОУЛМГ: 

«Сумське обласне управлін-
ня лісового та мисливсько-
го господарства є зразковим 
– це підтверджується статис-
тичними даними, загальни-
ми показниками. Лісгоспи - 
бюджетоутворюючі для міс-
цевих громад, де вони роз-
міщені. За 6 місяців цього ро-
ку вони сплатили до бюдже-
тів понад 220 млн. грн. Це 
суттєвий внесок в економі-
ку області. Лісівники активно 
впроваджують новітні техно-
логії, розвивають дорожню 
лісову інфраструктуру. Хто їз-
див збудованими ними лісо-
вими дорогами, безперечно, 
лишився задоволеним. 

Маючи дев’яту пози-
цію за ресурсним потенціа-
лом, область займає пере-
дові позиції в Україні за якіс-
тю господарювання. Це оз-
начає, що керівництво пра-
цює у правильному напрям-
ку. Діяльність Сумського об-
ласного управління лісово-
го та мисливського господар-
ства є взірцем іншим галузям 
області. Так тримати! Ви мо-
жете розраховувати на нашу 
підтримку».
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Пуск встановленої лінії пройшов 
за участі начальника управління Вікто-
ра Чигринця, заступників начальника 
та директорів лісогосподарських під-
приємств області. Привітали Свеський 
лісгосп з такою економічно значущою 
подією і очільники Ямпільського райо-
ну: голова районної державної адмі-
ністрації Ірина Панченко та голова ра-
йонної ради Ольга Губар.

«На старому обладнанні ми виго-
товляли в місяць 720 м3 пиломатеріа-
лу. Нова лінія дає змогу збільшити мі-
сячну норму до 1100 м3 пиломате-
ріалу. Поряд з цим – це максималь-
на механізація  всіх видів робіт, пов-
на переробка тонкомірної дереви-
ни, виготовлення високоякісної, кон-
куренто-спроможної на експортно-
му ринку продукції та додаткові робо-
чі місця», - коментує капіталовкладен-
ня директор Свеського лісгоспу Олег  
Закусило. 

Зауважимо, серед дванадцяти під-
приємств Сумського обласного управ-
ління лісового та мисливського госпо-
дарства Свеський лісгосп відзначаєть-
ся новаторським підходом до госпо-
дарювання на всіх ділянках лісогос-
подарського виробництва. Тут пра-
цює єдине в області підприємство по 
випуску паливних гранул (пелет). По 
догляду за лісовими  насадженнями 
Свеські лісівники одні з перших в об-
ласті почали використовувати сучас-
ну техніку – мульчери. Будуючи лісові 
шляхи, свеські лісівники освоїли но-

вий вид будівництва – мости над річ-
ками. В їх арсеналі сім мостів різної 
довжини: від восьми до двадцяти п’я-
ти метрів, чотири з яких збудовані у 
цьому році. 

У Свеському лісгоспі встановили  
нову лінію по випуску пиломатеріалів
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У Свеському лісгоспі 
реконструювали цех 
переробки деревини. 
Тепер тут працює нова 
лінія по виготовленню 
пиломатеріалу, потужність 
якої дозволяє суттєво 
збільшити об’єми 
переробки. У вівторок,  
24 липня, відбулось 
офіційне її відкриття.

Витрати на придбання цехового 
обладнання та реконструкція і ремонт 
цехового приміщення склали підпри-
ємству понад 4 млн. грн., та, врахову-
ючи економічний ефект встановленої 
лінії, інвестовані кошти підприємство 
очікує повернути вже за 2 роки. 
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Сумщина зустрічала фахівців  
по роботі з персоналом обласних 
управлінь Держлісагентства 

«Кадрова політика у 
будь-якій організації є ба-
зовою. Адже це робота з 
людьми, які є безпосередні-
ми працівниками, профе-
сіоналами у своїй діяльно-
сті.  Фахівці  по роботі з пер-
соналом повинні доскона-
ло володіти всіма законо-
давчими аспектами праці, 
знати антикорупційне, пен-
сійне законодавство, по-
станови про стимулювання. 
Тобто мати багаж знань до-

сить об’ємний. Складністю у 
роботі кадрових служб є те, 
що у законодавство, яке рег-
ламентує умови праці, до-
сить часто вносяться зміни. 
Держлісагентство системно 
працює над тим, щоб фахів-
ці, які ведуть в областях ка-
дрову роботу, завжди вчас-
но проходили відповідні 
навчання. Тому такі семіна-
ри – це система нашої ро-
боти. Приємно, що інший 
бік заходу – пізнавальний. 
Перебуваючи кожного ко-
ку у різних регіонах ми зна-
йомимось з особливостями 
організації праці, цікавими, 
історичними місцями тощо. 

Для проведення цьогоріч-
ного семінару обрали Сум-
ське управління», - зазначи-
ла у ході відкриття семінару 
завідувач Сектору з персо-
налу Держлісагентства Алла 
Святецька.

Поряд з тим, що кож-
ного року змінюється місце 
проведення семінару, дрес-
код для участі залишається 
незмінним: у перший день 
заходу – на офіційному від-
критті – бути в українській 
вишиванці. Ця ідея додає 
заходу особливого колори-
ту і родинної єдності.

У відкритті семінару взя-
ли участь голова Сумської 

З 9 по 13 липня 
під керівництвом 
Сектору з персоналу 
Держлісагентства 
України на базі 
державного 
підприємства 
«Тростянецьке 
лісове господарство» 
проходив 
Всеукраїнський 
семінар спеціалістів  
по роботі з персоналом 
обласних управлінь 
відомства. 

обласної державної адміні-
страції Микола Клочко, на-
чальник Сумського облас-
ного управління лісового 
та мисливського господар-
ства Віктор Чигринець та го-
сподарі мальовничої Трос-
тянеччини – голова Тростя-
нецької районної держав-
ної адміністрації Олег Сипко 
та директор Тростянецького 
лісгоспу Віктор Зубко. 

Губернатор області при-
вітав представників сусід-
ніх регіонів України на сум-
ській землі та познайомив з 
історією, особливостями та 
визначними місцями цьо-
го краю. 

У своєму виступі началь-
ник Сумського ОУЛМГ Ві-
ктор Чигринець розповів 
про історію лісівництва в об-
ласті. 

«Ми пишаємось лісовою 
історію Сумщини, багатою 
на видатні особистості. Се-
ред них – один із засновни-
ків лісодослідної справи, 
уродженець Кролевця про-
фесор В. Д. Огієвський, ке-
рівник Бюро з лісної дослід-
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ної справи при Всеукраїн-
ському управлінні лісами 
Г. М. Висоцький, керівник 
першого в історії лісового 
департаменту при Міністер-
стві земельних справ Укра-
їни,  голова Всеукраїнської  
лісової спілки Борис Іва-
ницький та багато інших», - 
наголосив Віктор Петрович, 
а також акцентував увагу 

6%. Середній рівень заро-
бітної плати складає 13 тис. 
грн., а це один з найбіль-
ших в області показник.  Та-
кож працівники мають пов-
ний пакет соціальних га-
рантій. Це мотивує людей 
до якісного виконання своїх 
професійних обов’язків. Як 
результат, лісгоспи працю-
ють динамічно, продуктив-

ату, управління Держпра-
ці в Сумській області, а та-
кож познайомляти з робо-
тою Тростянецького, Охтир-
ського, Сумського та Крас-
нопільського лісогосподар-
ських підприємств управ-
ління.

З побажаннями плідної 
праці та якісного дозвілля 
до учасників семінару звер-
нулись господарі тростя-
нецького краю.

…Проживали учасни-
ки семінару у мальовничо-
му куточку тростянеччини – 
рекреаційній ділянці «Лісо-
вичок», що знаходиться у 
сосновому бору Литовсько-
го лісництва лісгоспу, на бе-
резі екологічно найчистішої 
річки Лівобережної України  
Ворскла.

У ході роботи вони мали 
змогу удосконалити знан-

но і прибутково, виконуючи 
всі покладені на них держа-
вою функції з ведення лісо-
вого господарства», - зазна-
чив Віктор Чиргинець.

учасників семінару на ка-
дровій політиці управління:

«На початок 2018 ро-
ку на підприємствах управ-
ління працювало 2682 пра-
цівника, 65 % з яких мають 
фахову освіту. 25 працівни-
ків лісової галузі області ма-
ють звання Заслужений лі-
сівник України. Враховую-
чи, що всі працівники соці-
ально захищені, отримують 
високу заробітну плату, всі 
тримаються власних робо-
чих місць. На 11 % в порів-
нянні з 2008 роком змен-
шився показник плиннос-
ті кадрів. На сьогодні плин-
ність кадрів складає всього 

ня з антикорупційного зако-
нодавства, прослухати цикл 
лекцій фахівців Нацдерж-
служби, Сумського облас-
ного військового комісарі-
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У Охтирському, Конотопському та Кролевецькому 
підприємствах випробовують біологічну зброю 
проти верхівкового короїда
Сумщина стала 
піонером у 
випробуванні 
біологічної зброї проти 
шкідника сосни – 
верхівкового короїда. 
18 липня в область 
прибула перша 
партія мурахожуків: 
комах, вирощених 
у лабораторіях 
Харківлісозахисту.

Доставили «захисників» сосново-
го лісу у спеціальних контейнерах спе-
ціалісти, що безпосередньо займались 
їх вирощуванням, на чолі з директо-

ром ДСЛП «Харківлісозахист» Катери-
ною Давиденко та  завідувачем лабо-
раторії захисту лісу Українського на-
уково-дослідного інституту лісового 
господарства та агромеліорації Вален-
тиною Мєшковою.

Для заселення мурахожука на Сум-
щині визначили по кілька ділянок  со-
сни у Охтирському підприємстві на пів-
дні області та Кролевецькому і Коно-
топському – на півночі.

Під час установчої наради, що від-
булась в Охтирському лісгоспі перед 
випуском мурахожуків  у природу,  на-
чальник Сумського обласного управ-
ління лісового та мисливського госпо-
дарства Віктор Чигринець охарактери-
зував ситуацію, яка наразі склалася у 
соснових насадженнях області.

Він зазначив, що на данний час на 
Сумщині піддалися ураженню верхів-

ковим короїдом 1345 га соснового 
бору, з яких вже розроблено 1046 га. 
Але проблема продовжує прогресува-
ти. Особливого занепокоєння викли-
кає лісовий масив Баранівка Сумсько-
го лісгоспу, де громадськість, по упере-
дженості, продовжує чинити супротив 
проведенню необхідних санітарних за-
ходів. Тому, варіант використання біо-
логічної зброї, особливо поблизу жит-
лових масивів, якщо спрацює резуль-
тативно, мав би знизити і психологіч-
ну напругу населення.

Натомість, науковці розповіли про 
комах, яких збираються заселяти та 
обґрунтували очікувані результати. Во-
ни говорять, що застосування біологіч-
них засобів це недешевий і довготри-
валий процес. Адже необхідно виро-
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стити достатню кількість жуків. Скіль-
ки ж їх потрібно на один гектар – важ-
ко прогнозувати. Саме це і спробують 
вивчити. В порівнянні з іншими облас-
тями України, що піддались ураженню 
короїдом, на Сумщині порівняно неве-
ликі площі. То ж ефект від застосуван-
ня мурахожука сподіваються побачи-
ти вже найближчим часом. На великих 
же територіях, у десятки тисяч гектарів, 
ефект застосування хижих комах буде 
помітний тільки через декілька років. 
Вартість кожного гектара, де заселяти-
муть мурахожуків, складає сумським 
лісівникам тисячу гривень. У Охтир-
ському лісгоспі заселять дві ділянки по 
40 га.

Після наради вирушили на визна-
чені ділянки. Щоб експеримент з ко-
махами простіше було аналізувати, всі 
дерева, куди заселятимуть мурахожу-
ка, заздалегідь вимітили.

«Ми заселятимемо два види ко-
мах-хижаків: личинки, які будемо 
вживлювати під кору, і дорослих жу-
ків, які пускатимемо в підстілку. Личин-
ки короїдів розвиваються приховано в 
тканинах дерев, формуючи специфіч-
ні ушкодження під корою. Мурахожук 
здатний знаходити яйця, личинок, ля-
лечок і дорослих жуків короїдів під ко-
рою дерев, знищувати їх, забезпечую-
чи біологічний захист дерев», - проко-
ментувала Катерина Давиденко.

Щоб підвищити стійкість дерев 
до хвороб та допомогти їм віднови-
ти здатність виділяти живицю, лісопа-
тологи радять обробляти сосни спеці-
альними мінеральними препаратами. 
То ж, поряд з заселенням мурахо-жу-
ка, на ділянках лісу провели і біологіч-
не підживлення.

«Наша головна мета – довести до 
відома громадськості проблему вси-
хання соснового лісу, дати кваліфіко-
вану оцінку ситуації, що склалася,  та 
знайти спільні шляхи вирішення даної 
проблеми», - наголосив на початку за-
сідання Громадської ради, яка діє при 
Сумському обласному управлінні лі-
сового та мисливського господарства,  
її голова - Михайло Шпакович. 

Громадська рада
першою «взяла вогонь» 
на себе

Проблему всихання сосно-
вого лісу в урочищі «Баранів-
ка» обговорили на розшире-
ному засіданні громадської  
ради 

прийшли згоди у ра-
зі проведення санітар-
них рубок доводити 
цю інформацію до ві-
дома місцевих жите-
лів. Тоді останні змо-
жуть проконтролюва-
ти цей процес, і про-
блем не виникатиме. 
Було вирішено, що по-
дальші вирубки дерев 
на Баранівці планува-
тимуться після спіль-
них виїздів на місце 

фахівців лісового господарства і пред-
ставників громади.

Лісівники – практики, тому при-
йняте рішення почали втілювати в 
життя без зволікань: наступного ж дня 
запросили громадськість до роботи у 
лісі. Та, на жаль, проблема Баранів-
ського лісу на цьому не закінчилась. 
Громадськість так і  не змогла визна-
чити  тих, кому б вона довірила таку 
серйозну справу вирішувати, яке де-
рево можна прибирати, а яке ні… Од-
наково, що радити лікарю, як лікувати 
хворий орган. Парадокс? Так. Але де-
бати продовжуються,  ліс продовжує 
всихати, а тим часом з лісівників від-
повідальності за догляд і збереження 
державного лісового фонду ніхто не 
знімає. І коли станеться непоправне, 
де будуть депутати та активісти – не-
відомо, а от що лісгосп змушений бу-
де відповідати за бездіяльність по всій 
строгості закону – це беззаперечно. 

Засідання відбулося, у середу, 17 
січня, на базі державного підприєм-
ства «Сумське лісове господарство». 
До розгляду виносилось питання ма-
сового всихання сосни, спричиненої 
появою верхівкового короїда, в лісах 
області та шляхи його попереджен-
ня. Зокрема, йшлося про необхідність 
проведення санітарно-оздоровчих за-
ходів в лісах зеленої зони м. Сум (в ра-
йоні Баранівки), бо саме це і виклика-
ло резонанс та спричинило відвертий 
супротив місцевих мешканців прове-
денню робіт.

Окрім членів громадської ради на 
засідання була запрошена ініціатив-
на група місцевих жителів Баранівки, 
представники депутатського корпу-
су Сумської міської, Сумської облас-
ної ради, екологічних служб, науковці, 
представники ЗМІ та ін.

Після обговорення проблеми, аби 
на майбутнє уникнути конфліктів, 
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У п'ятницю, 17 серпня,  
сумські вальники виборювали 
першість у обласних змаганнях.  
Традиційні, 19-ті змагання 
представників цієї провідної  
та небезпечної у лісовій галузі 
професії пройшли на базі 
Слоутського лісництва Глухівського 
лісгоспу. За звання кращого 
вальника 2018 року змагались  
19 команд, 6 у категорії юніори та  
13 в основній групі. 

Зазвичай, змагання про-
водяться на лісосіці, визна-
ченій у рубку головного ко-
ристування. 

«Це вже треті змагання 
вальників лісу на території 
нашого підприємства. Перші 
відбулись у 1998 році, ще 
до того, як вони набули офі-
ційного статусу на всеукра-
їнському рівні. Наступні про-
йшли у 2008 році. На тому 
місці, де пройшли змагання 
10 років тому, тобто ліс був 
відведений у рубку головно-

головою місцевої територі-
альної громади Надією Ар-
теменко всі мешканці Слоу-
та та найближчих поселень 
зійшлися повболівати за лі-
сорубів. У словах, поглядах, 
відношенні до дійства відчу-
валась повага до лісівників. 
Говорять, що впевнені, лісів-
ники не підведуть. За лісом 
ведеться постійний догляд. 
Зрубані ділянки залісню-
ються. Мало того, лісівників 
прийшли привітати амато-
ри місцевої сцени – два На-
родних вокальних колекти-
ви та окремі виконавці. Ос-
танні подарували учасникам 
пісню про лісівників, слова 
та музику якої написали осо-

На Сумщині    визначили 
       кращих    вальників

го користування, ви можете 
бачити молодий ліс», - за-
значив у ході відкриття зма-
гань директор Глухівського 
лісгоспу Василь Кацалап. 

Дійсно, радувало око, 
що поряд з місцем прове-
дення змагань, височів мо-
лодий сосновий ліс. А че-
рез дорогу – вже житло-
вий масив. За пам’яті біль-
шості учасників змагань, так 
близько до житлових бу-
динків змагання ще не про-
водились. Лісівники хвилю-
вались, адже зараз маса на-
рікань на лісівничу діяль-
ність. Але марно. На чолі з 
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ЗМАГАННЯ

бисто. Прозвучала пісня на 
відкритті заходу у виконан-
ні самих авторів. 

Не оминуло своєю ува-
гою лісівничого заходу і ке-
рівництво області та району. 

ступник голови Сумської об-
ласної ради Анатолій Річ-
каль. 

Також з вітальним сло-
вом до учасників змагань 
звернулись начальник Сум-
ського ОУЛМГ Віктор Чигри-
нець, голова Глухівської ра-
йонної державної адміні-
страції Вікторія Сокол та го-
лова Березівської об’єдна-
ної територіальної громади 
Надія Артеменко.

Старт до початку зма-
гань дав піднятий на фла-
гштоці прапор. Під мело-
дію Козацького маршу пра-
пор піднімали перемож-
ці попереднього року Олек-
сандр Сидоренко з Свесько-
го лісгоспу та Тростянецький 

Глухівського лісгоспу Вла-
дислав Мурашко, друге міс-
це за Сумським лісгоспом 
– вальник Ярослав Овсян-
ніков. В основній групі – 
третю сходинку п’єдеста-
лу зайняв Середино-Буд-
ський лісгосп – вальник Ан-
дрій Ходирєв, друге міс-
це – учасник з Роменського 
лісгоспу Михайло Псарьов. 
Він став щасливчиком дві-
чі, так як в ході змагань йо-
му зателефонували з поло-

На Сумщині    визначили 
       кращих    вальників

вальник Євген Красніков. 
Нещодавно ці хлопці повер-
нулись з міжнародного чем-
піонату вальників, який від-
бувся у Норвегії, де відстою-
вали державну першість. 

Всі учасники змагань по-
винні були показати свій 
професіоналізм на 5 етапах: 
заміна ланцюга, розкряжу-
вання колоди комбінованим 
різом, точне розкряжуван-
ня колоди, обрізання суч-
ків, і найскладніший етап – 

«Дуже потужний колек-
тив, дуже потужний керів-
ник Віктор Петрович Чигри-
нець і дуже потужні керів-
ники у лісгоспах. Очевид-
но що є система роботи. Це 
достойний рівень заробіт-
ної плати, це обсяги спла-
чених податків, це порядок 
на всіх ланках виробництва, 
це раціональне використан-
ня ввіреного вам Державою 
ресурсу, а головне – це якіс-
ний догляд. Дякуючи вашій 
праці, ліс на Сумщині росте 
і радує», - сказав у ході від-
криття змагань перший за-

гового будинку і повідоми-
ли про народження донь- 
ки. 

А переможцями цього-
річних змагань стали юні-
ор Тростянецького лісгос-
пу – учасник міжнарод-
них змагань Євген Красні-
ков, по основній групі – Ві-
талій Сороколіт – вальник 
лісу державного підприєм-
ства «Сумське лісове госпо-
дарство».

валка дерева. На кожному з 
яких запорукою успіху були 
швидкість і точність, а голов-
не – техніка безпеки. 

Оцінювали майстерність 
професіоналів кваліфікова-
ні судді. А підігрівала атмос-
феру заходу палюча спека. 
Після кількох годин запеклої 
конкуренції визначились пе-
реможці.

У категорії «юніори» тре-
тє місце здобув представник 
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МИ І ГРОМАДСЬКІСТЬ

Громадська організація 
«ЛІСІВНИК-АТОВЕЦЬ» 
розпочала свою діяльність

«Кожного дня ми здійс-
нюємо огляд лісових маси-
вів лісгоспу. Бригада склада-
ється з працівників підпри-
ємства. Робочий день ненор-
мований, адже лісокради чи 
браконьєри – це люди, які 
виходять на своє «полюван-
ня», в основному, в темний 
час доби. Прикро, що часто 
для пояснення своїх непра-
вомірних дій, порушники лі-
сового законодавства при-
криваються званням воїна 
АТО. Насправді ж, мабуть, і 
близько там не були. В мо-
єму розумінні, воїн АТО, це 
перш за все, людина чесна, 
патріот своєї держави. На це 
ми даємо цілком об’єктивну 
відповідь, що про АТО знає-
мо не чуток. Діє. На рахунку 
бригади 44 протоколи. По-
рушників поменшало», - по-
ділився досвідом своєї ро-
боти Євген.  

При Сумському обласному управлінні лісового 
та мисливського господарства почала діяти 
громадська  організація «Лісівник-атовець».  
У вівторок, 5 червня, завершилась її 
реєстрація у органах юстиції. 

«Хотілося б створи-
ти таку організацію, яка бу-
ла б, по-перше, дружною, 
по-друге, принциповою. 
За таких обставин її робота 
дасть свій результат. І якщо в 
кожному підприємстві ство-
рити подібні нашій рейдові 
бригади з участю хлопців, які 
побували в АТО і мають від-
повідну фізичну підготовку, 
то кількість порушників лі-
сового законодавства мож-

на зменшити в рази. Це на-
ша головна мета, адже ліси – 
це державне багатство, і во-
ни мають бути надійно захи-
щені», – озвучив плани на 
майбутнє.

Нагадаємо, що з пропо-
зицією про створення в об-
ласті громадської організації 
«Лісівник - атовець» вийш-
ли до керівництва Сумського 
ОУЛМГ самі атовці. За сло-
вами ініціаторів лісівничо- 
атовського руху, організа-
ція покликана на захист тру-
дових, економічних та соці-
альних прав учасників АТО, 
які працюють у лісогоспо-
дарських підприємствах об-
ласті. У перспективі її діяль-
ності налагодження системи 
роботи по охороні та захисту 
лісу.  За думкою самих атов-
ців, люди, які стали на охо-
роні державного кордону та 
отримали спеціальну підго-
товку по прийняттю рішень 
у екстремальних ситуаціях, 
як ніхто, готові до виконання 
функцій по охороні і захисту 
лісового законодавства. 

(На фото установче засі-
дання громадської органі-
заціїї «ЛІСІВНИК-АТОВЕЦЬ»). 

Організацію очолив на-
чальник відділу охорони і 
захисту лісу Конотопського 
лісгоспу Євген Лаврик. З ве-
ресня 2017 року Євген ке-
рує роботою рейдової бри-
гади підприємства. За цей 
час бригада продемонстру-
вала зразкову роботу і ста-
ла прикладом для інших під-
приємств.

Євген Лаврик – офіцер за-
пасу Служби безпеки Укра-
їни. Має дві вищі освіти: за-
кінчив факультет фізич-
ного виховання Сумсько-
го педагогічного університе-
ту та агрономічний факуль-
тет Сумського національно-
го аграрного університету. У 
2014-2016 роках перебу-
вав у гарячих точках на схо-
ді України – зоні АТО. Має 
відмінну фізичну підготовку. 
Принциповий, відповідаль-
ний.
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ПРОФСПІЛКА

Проаналізував виконання дого-
ворів голова обкому профспілки 
Михайло Шпакович.

Лісівнича профспілка підсумувала 
виконання колективних договорів 
за І півріччя цього року

бочих місць, 2653 – займали по-
стійні працівники лісгоспів, а це на 
51 робоче місце більше ніж у мину-
лому році. Зросла кількість охопле-
них колективними угодами – зага-
лом це 3916 працівників та пенсі-
онерів. На забезпечення належних 
умов праці лісгоспи спрямували 4,5 
млн грн, що значно більше, ніж пе-
редбачалося умовами угод», – наго-
лосив Михайло Шпакович.

Належні умови праці, гідна заро-
бітна плата, впевненість у завтраш-
ньому дні  – запорука результатив-
ної роботи підприємств управлін-
ня. За турботу, яку щоденно прояв-
ляють адміністрації до своїх працю-
ючих, останні віддячують самовідда-
ною працею. Як результат, підприєм-
ства працюють динамічно, прибут-
ково, виконуючи всі заходи вироб-
ничої програми.

«На весь комплекс лісогосподар-
ських робіт підприємства спрямува-
ли до 150 млн грн, забезпечивши 
відтворення лісів на загальній площі 
1059 га. 27% від усього об’єму за-
готовленої деревини перероблено 
у власних цехах переробки. У цьо-
му році Свеський лісгосп модерні-
зував цехове обладнання, чим ство-
рив нові робочі місця. Близько 40 

млн грн лісгоспи інвестували у роз-
виток власного виробництва. Понад 
мільйон витратили на оздоровлення 
працівників та їх дітей та 2,5 млн грн 
– на проведення культурно-масових 
та спортивних заходів» – повідомив 
голова обкому профспілки.

Поряд з цим, Сумська лісівнича 
профспілка не стояла осторонь за-
гальногалузевих проблем. Свою стур-
бованість критичним станом фінансу-
вання лісового господарства півдня і 
південного сходу держави сумські лі-
сівники виразили матеріальною під-
тримкою у розмірі 4,2 млн грн.

Як завжди, обговорення доповіді 
відбувалося досить жваво. Особли-
вої критики профспілкових лідерів ді-
стали громадські горе-активісти. Від-
мічалось, що всі, без винятку, лісогос-
подарські підприємства області під-
давались морально-психологічно-
му тиску з боку ЗМІ та окремих пред-
ставників громадськості, які робили 
закиди щодо зловживань у лісовій 
галузі, що є несправедливим накле-
пом, та викликало обурення у колек-
тивах підприємств. З приводу цього 
зголосилися продовжити активне ін-
формування громадськості щодо ор-
ганізації лісогосподарського вироб-
ництва на підприємствах. У ІІ півріч-
чі вирішили спрямувати основні зу-
силля на організацію оздоровлення 
та відпочинку працівників і їх дітей, 
продовжити громадський контроль 
за дотриманням трудового законо-
давства та законодавства з охорони  
праці. 

На пленумі обласної організації профспілки працівників лісо-
вого господарства, який відбувся 14 серпня, профспілкові ватаж-
ки обговорили підсумки виконання колективних договорів на під-
приємствах Сумського обласного управління лісового та мислив-
ського господарства у І півріччі цього року.

У своїй доповіді він зазначив, що у 
першому півріччі профспілка спряму-
вала свої дії на виконання виробни-
чої програми підприємств, зміцнення 
їх фінансово-економічного стану і ви-
рішення на цій основі соціальних пи-
тань. 

«У І півріччі на підприємствах 
управління функціонувало 3027 ро-
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Весна – особлива пора. 
Оживає після зимового 
сну природа, у рослинах 
зароджується нове життя. 
І якщо квітам чи травам, 
щоб прорости і визрі-
ти вистачає одного сезо-
ну, то щоб виріс повноцін-
ний ліс – необхідні деся-
тиліття. На Сумщині кожен 
другий гектар лісу створе-
ний штучно. Щорічно сум-
ські лісівники висаджують 
більше тисячі гектарів. Весна – це 
найкращий період для посадки, але 
дуже короткий, адже треба встигну-
ти посадити кожен сіянець у вологу 
землю. 

Для того, щоб кожен міг взяти 
участь у цій важливій справі, лиши-
ти згадку про себе і допомогти лі-
сівникам вчасно впоратись з посад-
кою, у 2005 році Державне агент-

Віктор Чигринець: 

У 2018 році 
відтворення лісів 
проведено  
на площі 1059 га.  
Доповнено лісових 
культур та захисних 
насаджень на площі 
1286 га, доглянуто  
4583 га лісових 
культур, створено 
32,3 га плантацій 
новорічних ялин.

висадили вісім з половиною мільйо-
нів сіянців на загальній площі майже 
півтори тисячі гектарів. 

Цього року головна подія облас-
ної Акції відбулась 20 квітня на базі 
Охтирського лісгоспу.  

Захід на Охтирщині проходив 
вперше, тому зібрав численну кіль-
кість учнівської молоді - активних 
учасників місцевих та обласних за-

ство лісових ресурсів України за-
початкувало Акцію «Майбутнє лі-
су у твоїх руках». З того часу, 13 ро-
ків поспіль весняної пори в усіх ку-
точках нашої держави люди долуча-
ються до посадки лісу. 

За час проведення Акції на Сум-
щині її учасниками стали понад 500 
тисяч школярів, представників вла-
ди та громадських організацій, вони 

ходів природоохоронного спряму-
вання.

Долучились до заходу і керівни-
ки області, Охтирського району і мі-
ста, увазі яких юне покоління підго-
тувало фото виставку, виставку ма-
люнків з природоохоронної темати-
ки, експозицію виробів з природних 
матеріалів та змістовну концертну  
програму. 

Даючи життя новому лісу,  
ми продовжуємо життя на землі
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«Всі ви знаєте, що ліс – це леге-
ні планети. Дерева не тільки виро-
бляють кисень, а й затримують пил, 
шкідливі речовини. Наприклад, 1 
гектар соснового лісу виділяє 10 тонн 
кисню і поглинає 15 тонн вуглекис-
лого газу. Тому мені сьогодні приєм-
но, що лісівники залучають вас до та-
кої благородної справи. Тим більше, 
що наше обласне управління лісо-
вого та мисливського господарства - 
одне з кращих в Україні і у них є чому 
повчитися», – сказав, вітаючи учас-
ників заходу, голова обласної ради 
Володимир Токар.

Для забезпечення 
посадки лісу у 
наступному році, 
посіяно 9,2 га 
лісових розсадників, 
заготовлено 382 кг 
насіння лісових порід.
Витрати на ведення 
лісового господарства 
склали 150 млн. грн. і 
зросли в порівнянні  
з минулим роком 
майже на 41 тис. грн. 

на землі», – звернувся з вітальним 
словом до підростаючого поколін-
ня начальник Сумського обласного 
управління лісового та мисливсько-
го господарства Віктор Чигринець.

Під час урочистостей, найбільш 
активних учасників природоохо-
ронних заходів обласні керівни-
ки відзначили грамотами та цінни-
ми подарунками. За активну участь 

Святкові урочистості продовжи-
лись практичними заходами. Діт-
лахи разом з учителями і керівниц-
твом відправились у Хухрянське ліс-
ництво Охтирського підприємства, 
де разом з лісівниками на ділянці 
площею 3 га висаджували молодий  
сосновий ліс. 

у створенні лісових насаджень за-
охочення отримав гурток «Юні лі-
сівники» Хухрянської за-
гальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів; загін «Юні 
охоронці рідного краю» 
Охтирської ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів був відзначений за 
просвітницьку діяльність 
щодо збереження при-
роди та за активну при-
родоохоронну роботу от-
римав заохочення еколо-
гічний загін «Первоцвіт» 
Охтирської ЗОШ № 5. 

«Нехай сьогоднішній день бу-
де наповнений лише позитивни-
ми емоціями та залишить у вашій 
пам’яті добру згадку про зроблену 
корисну справу на благо нашої дер-
жави. Особисто я беру участь у по-
садці лісу не вперше і можу запев-
нити, що робите ви неоціненний 
внесок», - зазначив у своєму висту-
пі заступник голови Сумської облас-
ної державної адміністрації Микола 
Подопригора. 

«Сьогодні ми з вами ко-
ристуємось лісом, який ли-
шили нам наші діди-пра-
діди, і створюємо ліс, який 
тепер вже ви передас-
те у спадок своїм онукам. 
Це благословенна справа, 
бо ліс – це повітря, це ки-
сень, це безліч речей, які 
оточують нас в побуті. То-
му, даючи життя новому лі-
су, ми продовжуємо життя 

До слова, за останні 10 років лі-
систість області виросла на 1,2%- 
це говорить про те, що з кожним ро-
ком площа лісів області збільшуєть-
ся, і якість їх також.
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Від Ігоря Миколайовича 
діти дізнались, що ліс – це не 
лише легені планети, а душа 
Землі; скільки треба років, 
щоб дуб став дорослим; як 
по зрізу можна дізнатись про 
погодні умови, в яких дере-
во зростало; деревина якого 
дерева вважається найміцні-
шою, а яке дерево може жи-
ти найдовше; чому тремтять 
осикові листочки і багато-ба-
гато інших цікавинок. 

Не оминули увагою від-
відувачі і лісову фауну, роз-
питавши у лісничого про 
кожного лісового мешканця, 
представленого у музейних 
експозиціях.   

Учні 4 класу однієї з 
шкіл обласного центру 
побували у музеї лісу 
Сумського обласного 
управління лісового 
та мисливського 
господарства. 
Зважаючи на 
«поважний» вік 
слухачів, замість 
традиційної 
музейної екскурсії їм 
запропонували гру  
«А чи знаєте ви?». 
Провів її для 
маленьких «Чомучок» 
лісничий Велико-
Бобрицького лісництва 
Краснопільського 
лісгоспу Ігор 
Козловський. 

тями лісів, тощо.
Складається музей з 

трьох залів: І - історія лісової 
галузі Сумщини;  ІІ -  ведення 
в області лісового господар-
ства; ІІІ - експозиційний, де 

В основному презента-
ційному залі діти дізнались 
про шкідників лісу, після чого 
дружно пообіцяли бути його 
захисниками, а, найперше, 
почати з себе - не шкоди й не 
смітити самим. 

Нагадаємо:  Науково-ме-
тодичний центр-музей лісу 
діє у приміщенні Сумського 
ОУЛМГ з грудня 2007 р. 

Тут, разом зі спеціаліста-
ми обласного центру позаш-
кільної освіти та роботи з та-
лановитою молоддю школя-
рі знайомляться з основами 
лісівництва, лісами України і 
Сумщини, їх флорою і фау-
ною, корисними властивос-

У період роботи приш-
кільних оздоровчих табо-
рів у музеї лісу відбулося до 
20 екскурсій, його відвідали 
вихованці №№ 3, 17, 10 та 
26 шкіл обласного центру, а 
також студенти Цзіянсько-
го коледжу Чжецзянсько-
го університету (Китай), які 
навчаються за спеціальніс-
тю лісове та садово-паркове 
господарство.

«Це дуже добре, що під-
ростаюче покоління ціка-
виться роботою лісівників. 
І у нас є можливість розпо-

вісти дітям про те, як росте 
ліс, яке значення має про-
фесія лісівника і яке зна-
чення має ліс у житті лю-
дини. Адже саме в дитячо-
му віці формується світо-
гляд і давати дітям об’єк-
тивну інформацію про ді-
яльність лісової галузі – це 
наш обов’язок. Намагає-
мось, щоб екскурсії відпо-
відали віку дітей», - проко-
ментував екскурсійну діяль-
ність заступник начальника 
Сумського ОУЛМГ Олек-
сандр Товстуха.

представлені зразки дерев-
них порід, мумії птахів і тва-
рин, що мешкають в лісових 
масивах Сумщини, та зразки 
виробів Сумського сувенір-
ного цеху.

Сумські лісівники  
проводять музейні уроки
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У Конотопському лісгоспі Сумсько-
го ОУЛМГ відбулися практичні нав-
чання по гасінню лісових пожеж. Їх 
проводили разом з рятувальниками у 
лісовому масиві Новомутинського ліс-
ництва підприємства. 

«Це практичний семінар-навчан-
ня, організований Сумським облас-
ним управлінням лісового та мислив-
ського господарства для головних ліс-
ничих лісгоспів та інженерів з охоро-
ни та захисту лісу. Його мета - відпра-
цювання тактики гасіння лісової по-
жежі та взаємодії всіх відповідальних 
служб», – прокоментував заступник 
начальника Сумського ОУЛМГ Олек-
сандр Товстуха. 

Відповідно до тактичного задуму, 
біля соснового лісу виникло загорян-
ня сухої трави, полум’я від якої пере-
кинулося на нижній шар у лісовому 
масиві. 

Пожежа була виявле-
на через систему відео 
спостереження Конотоп-
ського лісгоспу. Повідом-
лення про пожежу опера-
тивно надійшло лісничо-
му лісництва. На початко-
вому етапі гасіння лісової 
пожежі здійснювалось си-
лами лісової охорони ліс-
ництва. 

Внаслідок сильного віт-
ру виникла реальна за-
гроза розповсюдження 

пожежі на значну площу лісових наса-
джень, тому, до ліквідації пожежі була 
залучена лісо-пожежна служба лісгос-
пу. На місце пожежі прибула пожеж-
на машина лісгоспу та пожежний мо-
дуль, які, спрацювавши оперативно, 
цілком ліквідували проблему власни-
ми силами підприємства. 

Але виявилось, що з-за вітру виник 
новий осередок пожежі в іншому міс-
ці. Тому, до його ліквідації було залу-
чено підрозділ ДСНС. На місце події 
негайно прибув черговий караул дер-
жавної пожежно-рятувальної частини 
у складі двох пожежних автомобілів. 
Завдяки злагодженим діям всіх служб 
обидва осередки пожеж були повні-
стю ліквідовані.

«Тренування пройшли успішно. Всі 
відповідні служби спрацювали вчас-
но і оперативно. Бо в питаннях лікві-
дації пожежі, якщо це трапляється, на 

жаль, такі випадки особливо в літній 
період непоодинокі, важливо вчасно і 
правильно приймати кваліфіковані рі-
шення. Діяти оперативно і злагодже-
но», – резюмував Олександр Товстуха.

Для проведення навчань Конотоп-
ське підприємство обрали не випад-
ково. 

«Лісгосп кращий по технічному за-
безпеченню серед підприємств управ-
ління. Тут встановлено чотири вежі ві-
део спостереження, є один пожеж-
ний автомобіль, два автомобілі, при-
стосовані до гасіння лісових пожеж, 
пожежний модуль на базі автомобі-
ля УАЗ та пересувні мобільні модулі у 
кожному лісництві лісгоспу», – гово-
рить відповідальний за проведення 
семінару, заступник начальника лісо-
вого  відділу Сумського ОУЛМГ Олек-
сандр Баня.

Решта лісгоспів має належну мате-
ріальну базу. 

«В наявності 12 лісопожежних стан-
цій, 16 пожежних автомобілів, 29 мо-
топомп, 459 ранцевих вогнегасників. 
Цілодобово ведеться спостереження 
за лісовими масивами. Встановлено 
22 камери відео нагляду. Матеріаль-
на база постійно оновлюється, прово-
диться превентивна робота, організо-
вана діяльність рейдових бригад. Та, 
на жаль, випадки пожеж таки трапля-
ються. І  причина їх – проста людсь-
ка недбалість», – говорить Олександр  
Баня. 

Гасити лісові пожежі 
тренувалися у Конотопі
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Кожного року червень 
згуртовує юних любителів 
природи навколо  
відомого в області 
природоохоронного заходу 
– конкурсу дитячого твору 
та малюнку «Людина 
та ліс». Він проходить у 
рамках акції «Майбутнє 
лісу у твоїх руках» і 
цьогоріч відзначає свою 
тринадцяту річницю.

- Це тисячі робіт на районних ета-
пах конкурсу і сотні – у фіналі, - гово-
рять його організатори. 

З кожним роком рівень проведен-
ня конкурсу і число його учасників тіль-
ки зростає. Географія конкурсу торка-
ється найвіддаленіших куточків облас-
ті. А коло переможців охоплює її межі 
від Охтирки на півдні до Середино-Бу-
ди на півночі. 

Обласному етапу передували ра-
йонні. Ними опікуються лісогосподар-
ські підприємства Сумського обласно-
го управління лісового та мисливського 
господарства на місцях. Кращі роботи 
районних конкурсів беруть участь в об-
ласному, переможці обласного  пред-

Конкурс  
«ЛЮДИНА ТА ЛІС»  
підбив підсумки

ставляють область на однойменному 
державному заході.

Зазвичай підсумки конкурсу про-
ходять на базі обласного Центру по-
зашкільної освіти і роботи з таланови-
тою молоддю. Головні ж його органі-
затори – Обласне управління лісового 

ники-організатори: заступник началь-
ника Сумського ОУЛМГ Олександр Тов-
стуха та директор департаменту осві-
ти і науки облдержадміністрації Вікто-
рія Гробова. 

Церемонія нагородження перемож-
ців пройшла у затишному приміщенні 
актової зади Центру. До вітальних слів 
керівників долучилися талановиті вихо-
ванці Центру, даруючи винуватцям свя-
та запальні пісні і таночки.

Чотирнадцять переможців: по сім у 
кожній номінації, з яких по чотири за-
охочувальних премії та по три призо-
ві місця, отримали свої заслужені наго-
роди. 

Серед учнів молодших класів у кон-
курсі на кращий малюнок перемогу 
здобули роботи Дениса Перфілова з 
м. Суми «Людина та ліс» - ІІІ місце, на 
ІІ місці робота «Охороняймо паростки 

життя» вихованки Недригайлівського 
будинку дитячої та юнацької творчості 
Діани Сніжко, І місце у роменчанки Ва-
лерії Яковлевої -  робота «Лісова варта».

Серед старшокласників у конкур-
сі на кращий твір ІІІ місце здобув твір 

та мисливського господарства спільно 
з Департаментом освіти та науки обл- 
держадміністрації за фінансової під-
тримки лісівничої профспілки, і, зокре-
ма, обкому профспілки працівників лі-
сового господарства. 

13 червня Центр позашкільної осві-
ти вітав цьогорічних переможців. Не 
оминули увагою дитячий захід і керів-
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«МОЯ  ЛЮБОВ
                      ДО ЛІСУ»

Твір переможця конкурсу «ЛЮДИНА ТА ЛІС»

КАЛАШНИК  Дарина, 
учениця Межиріцької загально- 

освітньої школи І-ІІІ ступенів  
Лебединської районної ради

Я люблю ліс, адже зріднилася з 
ним з самого народження.
Садиба моїх батьків стоїть за кіль-

кох метрів від лісу. І весь свій вільний 
час я проводжу саме тут, серед не-
займаної природи. Але зачекайте… 
Чи вона така вже й незаймана?

На перший погляд так. У лісі в ме-
не є улюблені місця, де рідко бувають 
мої односельці. Ось і зараз я прямую 
туди. Переді мною невелика галяви-
на, оточена височезними соснами, 
які наче підпирають далеке синє не-
бо своїми зеленими кронами. Уліт-
ку я ласую смачною малиною, заро-
сті якої темніють неподалік галявини. 
А які урожаї грибів я збираю на «сво-
їй» галявині!... До мене в корзинку 
потрапляють і коричневі товстенькі 
польські, і червонуваті крихкі сиро-
їжки, маленькі помаранчеві лисички.

Але тато говорить мені, що справ-
жня любов до природи – це не ли-
ше її споглядання, а й причетність 
до її збереження і примноження. То-
му кожного року жителі нашого села 
(і школярі також) садять молоді по-
садки. Я теж допомагаю лісу, як мо-
жу: розвішую годівнички та шпаківні 

для птахів, а одного разу ми загаси-
ли велике багаття, яке могло прине-
сти шкоду лісу.

Ось і сьогодні я стала свідком чи 
людської недбалості, чи злочину: наш 
сусід привіз на «мою» галявину цілу 
підводу сміття.

– Як вам не соромно, не робіть 
з лісу сміттєзвалище! – вигукнула я. 
У дядька з’явився страх, що я розка-
жу про його вчинок дорослим, чи за-
говорила совість. Але він повіз своє 
«добро» назад.

Як можуть дорослі бути такими 
байдужими до світу, у якому живуть?! 
Ще в школі нас навчають, що збері-
гаючи ліс, ми покращуємо екологію, 
позитивно впливаємо на формуван-
ня клімату. Зелене вбрання планети – 
це «лабораторія» з виробництва кис-
ню. Відновлюючи природу, ми покра-
щуємо її, даємо їй нове, друге життя. 

Нам дуже необхідно зробити все 
для того, щоб красу природи побачи-
ли і наші нащадки.

«Людина та ліс» учениці Ведмежів-
ської загальноосвітньої школи І-ІІІ сту-
пенів Роменської районної ради Вікто-
рії Федько, на ІІ місці твір «Ліс – це моє 
життя» Ангеліни Покотило з Тростя-
нецької спеціалізованої школи І-ІІІ сту-
пенів, І місце у Дарини Калашник з тво-
ром «Моя любов до лісу» - учениці Ме-
жиріцької загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів з Лебедина.  

І учасники конкурсу, і організатори 
залишилися задоволеними виконаною 
справою. Ті ж, хто цього року не отри-
мав «пальму першості» – мають в запа-
сі ще рік, для удосконалення своїх твор-
чих вмінь у наступному конкурсі. 
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НАЛИВАЙКО Діана, м. Охтирка 
«ЛІС – НАШЕ БАГАТСТВО»

ЯЦЕНКО Поліна, смт Недригайлів 
«У НАШИХ РУКАХ – НАШЕ МАЙБУТНЄ»

ХОМЕНКО Дарина, смт Ямпіль 
«ЛЮДИНА ТА ЛІС»

БЕЗДРАБКО Єлизавета, м. Охтирка 
«ЛІС – ЧИСТІ ЛЕГЕНІ МАЙБУТНЬОГО»

КОРНІЄНКО Анна, м. Суми 
«ЛЮДИНА ТА ЛІС»
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СНІЖКО Діна, с. Томаківка, Недригайлівського р-ну 
«ОХОРОНЯЙМО ПАРОСТКИ ЖИТТЯ»,

ПЕРФІЛОВ Денис, м. Суми  
«ЛЮДИНА ТА ЛІС», 

ЯКОВЛЄВА Валерія, м. Ромни 
«ЛІСОВА ВАРТА»
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«ЛІСІВНИК СУМЩИНИ» - інформаційний бюлетень Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства. 
Виданий одноразово з нагоди професійного свята – Дня працівника лісу (16 вересня 2018 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. 095 552-61-33.


