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Щиро вітаю всіх працівників лісового та 
мисливського господарства з прийдешнім 
святом – Новим 2019 роком!

2018 рік був непростим, але маємо 
тверде переконання, що у нас вистачить 
натхнення та сили волі, щоб подолати всі 
труднощі.

Наша сила – у єдності! Наша велика лісівнича родина завжди славилася 
взаємодопомогою та підтримкою один одного. І в новому році ми маємо всі 
шанси стати ще сильнішими.

Упевнений, нам вистачить мудрості здійснити все задумане, щоб 
прийдешній рік став роком перемог для блага вільної та Незалежної 
України.

Нехай у новому році результати нашої щоденної й невтомної праці 
стануть надійним фундаментом для розвитку лісової та мисливської 
галузей. Адже будь-які досягнення можливі, якщо до них щиро прагнути, 
відчуваючи плече підтримки однодумців, колег і друзів.

Бажаю, щоб у новому році до кожної родини прийшли добробут, щастя, 
любов та віра у світле майбутнє!

Шановні  колеги, 
лісівники!

ВІТАННЯ

З повагою 
заступник Голови Державного 
агентства лісових ресурсів України                     Володимир БОНДАР
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З повагою, 
начальник Сумського обласного управління 
лісового та мисливського господарства                   Віктор ЧИГРИНЕЦЬ

Дорогі колеги – 
лісівники Сумщини,  

ветерани лісової галузі!
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ВІТАННЯ

Відійшов у минуле рік 2018, і йому на зміну 
вже прийшов 2019 рік.

Рік , що минув, був сповнений різними 
подіями, багатий на досягнення.

Стовідсотково виконані всі показники 
виробничої програми. Підприємства продовжили 

модернізацію виробничих процесів, що дало можливість працювати на 
прибуток.

І за кожним маленьким чи великим досягненням – ваша самовіддана 
праця.

Впевнений, що і у прийдешньому році ми гідно продовжимо справу по 
збереженню та раціональному використанню лісового скарбу нашої держави.

Бажаю Вам міцного здоров’я, сімейного затишку та Божого 
благословення у здійсненні професійних планів, мрій та задумів.

Нехай доля буде прихильною до Вас, даруючи приємні враження, цікаві 
зустрічі, любов і віру у власні сили, а Новий рік стане плідним і щедрим на 
добро!

Нехай щастить Вам в усіх починаннях, благословенною буде Ваша 
життєва дорога, твердою віра і незламною воля на добрі справи!
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ВИЗНАННЯ

В числі чотирьох представни-
ків лісової галузі України, за зна-
чний особистий внесок у розви-
ток агропромислового виробни-
цтва, вагомі трудові досягнення, 
багаторічну самовіддану працю 
та з нагоди Дня працівників сіль-
ського господарства директору 
державного підприємства «Сум-
ське лісове господарство» 

Миколі  СОРОКОЛІТУ 

присвоєне почесне звання 
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІСІВНИК 

УКРАЇНИ»

(УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 
№369/2018 від 17 листопада  

«Про відзначення державними  
нагородами України працівників  
агропромислового комплексу»).
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муться питання й надлишковий кон-
троль за реалізацією деревини і про-
дукції з неї з боку цілої низки кон-
трольних органів країни, які через 
недоліки у системі стандартизації 
мали претензії до лісгоспів та дере-
вообробних підприємств.

Зазначимо, що перехід до но-
вої стандартизації зумовлений роз-
витком нових технологій перероб-
ки деревини та євроінтеграційними 
процесами в лісовій галузі України, 
він передбачений постановою Уря-
ду «Про затвердження Програми ді-
яльності Кабінету Міністрів Украї-
ни» від 09.12.2014 року №695 та у від-
повідності до наказу державного під-
приємства «Український науково-до-
слідний і навчальний центр проблем 
стандартизації, сертифікації та яко-
сті» від 14.12.2015 року №184.
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ДЕРЖЛІСАГЕНТСТВО

Зазвичай, лісівники проводять від-
творення лісу вже на наступний 
після рубки рік, а інколи, якщо 

є всі умови, і того ж року. Найбільш 
сприятливі погодні умови для відтво-
рення лісів – навесні та восени.

Таким чином, відтворення лісів у 
2018 році відбувалося, у переважній 
більшості, на місцях суцільних зру-
бів 2017 року.

Варто звернути увагу на те, що у 
2017 році відбулося значне зменшен-
ня площі зрубів від суцільних ру-

У них суттєво змінені підходи до 
визначення розмірноякісних 
характеристик лісо- та пило-

матеріалів. Якщо раніше ділова дере-
вина (лісоматеріали круглі) в Україні 
розподілялася на три сорти (І, ІІ, ІІІ) 
та мала низку сортиментів за їх при-
значенням, то з 2019 року – розпо-
діляється на чотири класи якості (A, 
B, C, D), як і в європейських краї-
нах, з відсутнім визначенням їх на-
прямку використання.

Нові національні стандарти, гар-
монізовані з європейськими, розро-
блялися Технічним комітетом Укра-
їни зі стандартизації лісових ресур-
сів ТК 18 «Лісові ресурси» та затвер-
джувалися ДП «Український нау-
ково-досліднийі навчальний центр 
проблем стандартизації, сертифіка-
ції та якості».

Принцип класифікації за євро-
пейською системою стандартизації 
лісоматеріалів круглих не базуєть-
ся на призначенні сортиментів, а в 
основі його – показники розміру та 
якості колод; більший діаметр і міні-
мальний вміст вад деревини за вста-
новленого приросту – вищий клас 
якості.

Експерти стверджують, що із пе-
реходом на систему європейської 
стандартизації лісопродукції зні-

Україна перейшла на нові національні 
стандарти якості деревини, 

гармонізовані з європейськими
Із січня 2019 року 
лісова промисловість 
України перейшла на 
європейські стандарти 
класифікації та 
вимірювання лісо та 
пилопродукції.

Основним завданням лісівників є вирощування 
та відтворення лісів.

У 2018 році відтворено майже
44 тисячі гектарів лісів

бок під час заготівлі деревини. Таке 
зменшення обумовлено Санітарни-
ми правилами в лісах України, яки-
ми і було передбачено обмеження 
застосування суцільних санітарних 
рубок.

Відповідно до законодавства, 
надається два роки, протягом 
яких необхідно відтворити 
ліс на місці суцільних зрубів. 
Такий період обумовлений 
необхідністю підготовки 
ґрунту та інших заходів  
для висаджування лісу, або 
сприянню його природному 
поновленню.

У 2017 році площа суцільних зру-
бів становила 40 тисяч гектарів. У 
2018 році відтворено лісів на площі 
43,7 тисяч гектарів (створено нових 
лісів – 1,9 тис. га)*.

Обсяги відтворення лісів за ос-
танні п’ять років склали 251 тис. 
гектарів, що на 11% більше за пло-
щу суцільних зрубів (227 тис. га).
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НА ЧАСІ
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На лісогосподарських 
підприємствах Сумського 
обласного управління лісового 
та мисливського господарства 
відбулись громадські слухання 
з оцінки впливу на довкілля. 
Тривали вони впродовж трьох днів 
у період з 28 по 30 листопада. За 
цей час всі дванадцять лісгоспів 
області відзвітували з оцінки 
впливу на довкілля спеціального 
використання лісових ресурсів 
у порядку проведення рубок 
головного користування. 

«Це новий вид узгодження, пе-
редбачений Законом Украї-
ни «Про оцінку впливу на до-

вкілля», який вступив у дію 18 грудня 
2017 року і передбачає проходження 
підприємствами процедури по оцін-
ці впливу на довкілля усіх рубок го-
ловного користування на весь термін 
лісовпорядкування, яке проводить-
ся один раз у 10 років. В 2017-2018 
роках у лісгоспах області проводи-
лись планові лісовпорядкувальні ро-
боти. Вони визначили лісогосподар-
ську діяльність підприємств на період 
з 2019 по 2029 рік включно. З 1 січня 

триватиме громадське обговорення, 
яке завершиться 17 грудня», - гово-
рить Анатолій Омельченко. 

За результатами всіх цих заходів 
лісгоспи мають отримати висновки з 
оцінки впливу на довкілля.

«Висновок видається Міністер-
ством екології та природних ресурсів 
України на підставі цих процедурних 
моментів. Після чого, по отриманні 
висновку з оцінки впливу на довкілля  
Міністерством екології та природних 
ресурсів України видається наказ про 
затвердження розрахункових лісосік», 
- продовжує начальник відділу. 

Сподіваємось, що це нововведен-
ня,  яке додало чимало клопоту лісів-
никам, не завадить сумським  підпри-
ємствам розпочати у новому році ро-
боту по новому лісовпорядкуванню.

На Сумщині пройшли громадські слухання  
з оцінки впливу на довкілля

2019 року ми повинні працювати вже 
за проведеним лісовпорядкуванням», 
- говорить начальник відділу лісово-
го господарства Сумського обласного 
управління лісового та мисливського 
господарства Анатолій Омельченко. 

Головуючим на слуханнях був 
представник Міністерства екології та 
природних ресурсів України В’ячес-
лав Черненко.

«До слухань долучалась громад-
ськість. Задавались питання, які зде-
більшого стосувались ведення лі-
сівниками господарювання на зем-
лях природно-заповідного фонду. У 
цілому, слухання прийшли спокій-
но. Лісгоспи представили детальні, 
об’ємні звіти, які задовольнили слуха-
чів. Вся процедура відзнята на відео, 
як і  передбачає законодавство. Далі 

Навчання по впровадженню роз-
робок геопорталу «Ліси Украї-
ни» провели для головних ліс-

ничих та інженерів лісового господар-
ства сумських держлісгоспів самі роз-
робники проекту - науковці Україн-
ського науково-дослідного інститу-
ту лісового господарства та агролісо-
меліорації ім. Г.М. Висоцького Анато-
лій Полупан, Олександр Борисенко та 
Вадим Богомолов.

Нагадаємо, геопортал «Ліси Украї-
ни» - це засіб доступу і оперування ге-
опросторовою інформацією про ве-
дення лісового господарства. Розроб-
ка створена Держлісагентством Укра-
їни у співпраці з науковцями Україн-
ського науково-дослідного інституту 
лісового господарства та агролісомелі-
орації ім. Г.М. Висоцького. Основним 
джерелом інформації геопарталу є да-
ні безперервного лісовпорядкування 
як таксаційні, так і картографічні (зве-
дені на єдину карту України). 

Проект вже протестували на базі Те-
терівського та Клавдієвського лісгос-
пів Київського ОУЛМГ та запустили, 
як пілотний, у Київській області.

«Науковці працювали зі спеціа-
лістами наших підприємств два дні. 
У середу, 12 грудня, навчальний се-
мінар відбувся на базі Кролевецько-
го лісомисливського господарства для 
представників Кролевецького, Глухів-

ського, Конотопського та Свесько-
го держпідприємств. Для решти під-
приємств навчання пройшли наступ-
ного дня, 13 грудня, на базі обласно-
го управління», - говорить начальник 
відділу лісового господарства Анато-
лій Омельченко. 

«Розробники наочно продемон-
стрували можливості геопорталу по 
прив’язці знімок лісосік до внутріш-
ньої ситуації кварталів. З користу-
вання базою даних лісовпорядкуван-
ня по електронних носіях, в тому чис-
лі – смартфонами. А також здійснен-
ня моніторингу лісів і оперативної пе-
редачі даних при шкідниках і хворобах 
лісу всіма зацікавленими сторонами», 
- прокоментував мету зібрання Анато-
лій Омельченко.

Під час проведення практичного 
заходу фахівці підприємств мали змо-
гу надати свої зауваження, які тут же 
були враховані.

У лісгоспах впроваджуються розробки 
геопорталу «Ліси України»
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НА ЧАСІ

Підприємство дістало позитив-
ну оцінку відповідно до вимог 
сертифікаційних стандартів 

лісоуправління Лісової опікунської 
ради (Forest Stewardship Council) та 
першим серед підприємств Сум-
ського ОУЛМГ отримало сертифі-
кат, що відповідає вимогам FSC з 
системи ведення лісового господар-
ства (Forest Management certification, 
FM) та ланцюга постачання (Chain of 
Custody (COC) certification). 

«Лісова сертифікація дає ряд пе-
реваг. Це і вихід на ринки держав, які 
використовують виключно дерев-
ну продукцію з сертифікованих лі-
сів, це і незалежна гарантія для клі-
єнтів-покупців, посередників та ін-
весторів щодо контролю за якістю лі-
сової продукції», - переконаний ди-
ректор Кролевецького підприємства 

Олександр Посошенко. 
Під час проведення аудиту веден-

ня лісового господарства було від-
мічено, що існуюча на підприємстві 
система лісоуправління забезпечує 
невиснажливе ведення, відтворен-
ня, збереження та використання лі-
сових ресурсів.

Нагадаємо, що лісова сертифіка-
ція – це оцінка відповідності сис-
теми ведення лісового господарства 
встановленим міжнародним вимо-
гам щодо управління лісами та лі-
сокористування на засадах сталого 
розвитку. Метою лісової сертифіка-
ції є забезпечення економічно, еко-
логічно і соціально збалансованого 
ведення лісового  господарства шля-
хом виконання відповідних загаль-
новизнаних і таких, що заслугову-
ють на довіру, стандартів.

7

Сертифікація лісу, у 
Середино-Будсько-
му лісгоспі, пройшла 

успішно. Підприємство 
дістало позитивну оцін-
ку Лісової опікунської 
ради (Forest Stewardship 
Council) відповідно до ви-

У Кролевецькому підприємстві 
сертифікація лісів FSC пройшла успішно

Середино-Будський лісгосп
отримав сертифікат FSC

Розпочатий навесні 
цього року процес 
сертифікації лісу 
у державному 
підприємстві 
«Кролевецьке 
лісомисливське 
господарств» 
завершився успішно. 

мог сертифікацій-
них стандартів лі-
соуправління та от-
римав сертифікат, 
що відповідає ви-
могам FSC з сис-
теми ведення лісо-
вого господарства 
(Forest Management 
cer t i f i ca t ion,  FM) 
та ланцюга постачання 
(Chain of Custody (COC) 
certification). 

“Це нам дає вихід на 
ринки інших держав, де 
обов`язковою умовою є 
наявність сертифікату від-
повідності міжнародним 
стандартам. Завдяки про-

веденій роботі можна бу-
де значно розширити рин-
ки збуту лісу та лісопро-
дукції, що у нинішніх умо-
вах введення нової подат-
кової політики просто не-
обхідно», - говорить ди-
ректор Середино-Буд-
ського лісгоспу Олександр  
Плужников.

Державне підприємство 
«Середино-Будське лісове 
господарство” Сумського 
ОУЛМГ стало другим 
отримувачем сертифікату 
FSC серед підприємств 
обласного управління. 

За даними 
міжнародної 
некомерційної 
неурядової організації 
«Лісова опікунська 
рада» (Forest 
Stewardship Council, 
FSC) в Україні станом 
на січень 2019 року 
сертифіковано  
4,08 мільйони  
гектарів лісів
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Прогресивний досвід 
Охтирського лісгос-
пу по спорудженню 

агрегата для пониження 
пеньків не пройшов повз 
пильного зору директора 
Сумського лісгоспу Мико-
ли Сороколіта. У жовтні під 
час виїзної колегії управ-
ління директор підприєм-
ства побачив сконструйо-
вану охтирськими умільця-
ми машину, а вже у груд-
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«НОУ-ХАУ» від
  Охтирських 

лісівників

Охтирські лісівники Сумського ОУЛМГ спорудили 
машину для пониження пеньків, що лишаються після 
рубок головного користування. Адже підготувати 
ділянку під посадку лісу після зрубу вручну – справа 
досить затратна і по часу, і по трудовому ресурсу.

«За допомогою маши-
ни ми можемо якісно 
підготувати ділянки 

під механізоване створення 
лісових культур та для по-
дальшого їх механізовано-
го догляду. Пониження пнів 
вручну тягне за собою ду-
же великі затрати, то ж на-
шим раціоналізаторам при-
йшла думка про створення 
такого агрегату», - комен-
тує спорудження власних 
умільців директор лісгоспу 
Юрій Римар.

Назвали охтирські лісів-
ники споруджений агрегат 
«Бобер», і своїй назві ма-
шина цілком відповідає. 
Відвідавши Охтирське під-
приємство під час жовтне-
вої виїзної колегії, у цьому 
мало змогу пересвідчитись 
керівництво Сумського об-
ласного управління лісово-
го та мисливського госпо-
дарства та директорський 

Прогресивний досвід у дії

ні ідентичний агрегат ви-
пробовував свої потужності 
у лісах Сумського лісгоспу.

«Під час колегії спеціа-
лісти охтирського підпри-
ємства продемонструва-
ли сконструйований ни-
ми агрегат для понижен-
ня пнів. Це дуже актуаль-
не питання. Адже макси-
мальне пониження пень-

ків дає можливість 
максимально ме-
ханізувати догля-
ди за майбутнім 
лісом.  Ідея нам 
сподобалась, ви-
рішили спробува-
ти її у себе», - го-
в о р и т ь  д и р е к -

тор Сумського лісгоспу  
Микола Сороколіт. 

Роботи по спорудженню 
агрегата тривали близько 
двох місяців. Безпосеред-
ню участь в його створен-
ні брали головний механік 
лісгоспу Олександр Дуд-
ченко, лісничий Піщан-
ського лісництва Володи-

мир Колосок, начальник 
цеху переробки дереви-
ни Микола Закусило, а та-
кож місцевий умілець Ві-
ктор Волін.

«Наприкінці грудня про-
вели перші випробування 
на ділянці лісу у Піщан-
ському лісництві лісгос-
пу. Результатом задоволе-
ні. Вдячні за роботу нашим 
умільцям, за ідею - охтир-
ським лісівникам, а за ор-
ганізацію виїзних колегій, 
де можна  почерпнути дос-
від кращих напрацювань 
колег – керівництву управ-
ління», - говорить Микола 
Сороколіт.
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По р у б к о в і  р е ш т -
ки, що лишають-
ся після рубок го-

ловного користування,  
подрібнюють на  техно-
логічну тріску за допомо-
гою деревоподрібнюючих 
машин. 

Першими запровади-
ли цю практику охтир-
ські лісівники. Вони при-
дбали деревоподрібнюю-
чу машину DP 660 T (ку-
тову) «Олнова». Результа-
том її роботи були задово-
лені, тому невдовзі при-
дбали ще одну. 

Нині арсенал охтир-
ських лісівників склада-
ють три дереподрібнюва-
чі: дві машини кутові мар-
ки «Олнова» та дробарка 
«FARMI-CH27», оснаще-
на гідроманіпулятором. 
Машини агрегатуються до 
трактора «Бєларус». 

«Після проведених ру-
бок головного користу-
вання ми заводимо дере-

У Охтирському та Роменському 
лісгоспах порубкові рештки 
дають додаткові прибутки

подібнюючі машини на 
лісосіку і за їх допомо-
гою прибираємо всі по-
рубкові рештки. Це доз-
воляє зробити якісну під-
готовку площ під майбут-
ню посадку лісу», - гово-
рить директор Охтирсько-
го лісгоспу Юрій Римар. 

«За 9 місяців цього ро-
ку підприємство випусти-
ло 1652 тонни тріски тех-
нологічної. Основ-
ні споживачі ПРАТ 
«Охтирський пивза-
вод», ТОВ «Охтир-
ка м’ясопродукт» та 
ТОВ «Охтирська мо-
лочна промислова 
компанія «Славія». 
Ціна за тонну гото-
вої продукції скла-
дає 727,79 грн., без 
урахування ПДВ. 
Дохід від реалізації 
склав 1,2 млн. грн., 
з яких чистого при-
бутку 228 тис. грн.», 
- коментує роботу 

подрібнювачів керівник 
підприємства. 

Переймаючи позитив-
ний досвід колег, у 2018 
році Роменські лісівники 
придбали подрібнювач де-
ревини «WALLENSTEIN 
BX 102 R».

«Ми починаємо на-
працьовувати коло спо-
живачів, в основному, це 
об’єкти соціальної сфе-
ри. За  період  роботи да-
ного підрозділу було виго-
товлено 530 тонн дров’я-
ної  тріски, яка постав-
лялась у Глинську шко-
лу-інтернат, відділ освіти, 
молоді та  спорту Ромен-
ської  РДА та школам Ро-
менського району. Від ре-
алізації отримали  474 тис. 
грн.», - говорить дирек-
тор Роменського лісгоспу 
Олег Салов. 

У Охтирському та 
Роменському лісгоспах 
Сумського обласного 
управління лісового та 
мисливського господарства 
запроваджене безвідходне 
виробництво. Ці лісгоспи 
реалізують відходи 
деревини, отримуючи 
за такий нехитрий товар 
додаткові кошти. 

корпус лісогосподарських 
підприємств області.

Машина працює на базі 
трактора МТЗ - 82, обслу-
говують її два працівники 
– тракторист та оператор. 
Для різання використову-
ється стрічкова пила зав-
ширшки 35 мм та довжи-
ною 4,2 м. Ширина пропи-
лу 800 мм. За зміну агрегат 
використовує 10 пилок, при 
цьому здатний понизити від 
50 до 75 пеньків діаметром 
понад метр.

«За зміну трактор вико-
ристовує 15 літрів дизель-
ного пального, агрегат для 
пониження пеньків працює 
на бензині, використовую-
чи 5 літрів. Норма виробіт-
ку – 75 пнів. На рамі знахо-
диться циліндр регулюван-
ня ріжучого механізму, то-
му висоту пониження опе-
ратор може регулювати для 
кожного пенька окремо», - 
говорить директор підпри-
ємства.

Якість пониження пень-
ків за допомогою охтир-
ського «Бобра» поза вся-
кою конкуренцією. Кожен 
пеньок підпиляний вщент 
з землею рівно і гладенько. 
Спиляна ж частина пень-
ка відрізана наскільки вда-
ло, що, здається, її можна 
без додаткового обробітку 
використовувати для ланд-
шафтного декору або спо-
рудження еко-меблів.

Начальник Сумського 
ОУЛМГ Віктор Чигринець 
високо оцінив раціоналіза-
торську роботу охтирських 
лісівників та запропонував 
керівникам лісогосподар-
ських підприємств управ-
ління досвід Охирського 
лісгоспу впроваджувати у 
власне виробництво.
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«Головне завдання лісівників – 
раціональне ведення лісово-
го господарства, у кінцево-

му результаті якого - високопродук-
тивні лісові насадження. Виростити 
сіянці, посадити їх, створити опти-
мальні умови для розвитку, вчасно 
доглянути тощо, - це комплекс бага-
торічної щоденної праці всього ко-
лективу підприємства. Далі, зібрати 
стиглі лісові насадження і ефективно 
та максимально економічно вигідно 

ДІЯЛЬНІСТЬ

Програма виїзної колегії
Сумського ОУЛМГ була насиченою
Жовтнева колегія 
Сумського ОУЛМГ 
була виїзною. 
ЇЇ програма 
включала 
відвідування 
двох державних 
підприємств 
управління: 
Тростянецького та 
Охтирського.

реалізувати зібраний лісовий уро-
жай. Натомість, якісно підготувати 
грунт під посадку нового лісу і зно-
ву повторити комплекс робіт. Щоб в 
умовах нинішньої ринкової економі-
ки спрацювати на прибуток, потріб-
но йти у ногу часом: впроваджувати 
сучасні технології, шукати шляхи за-
ощаджень. Мета практичної части-
ни нашої колегії – подивитись, як 
організували комплекс лісогоспо-
дарських робіт у Тростянецькому та 

Охтирському лісгоспах. 
Та кращі здобутки цих 
підприємств запрова-
дити у себе», - проко-
ментував мету зібран-
ня начальник Сумсько-
го ОУЛМГ Віктор Чи-
гринець. 

Програма практичної 
частини колегії вклю-
чала відвідування Трос-
тянецького, Нескучан-
ського й Литовського 

лісництв Тростянецького лісгоспу 
та Олешнянського лісництва Охтир-
ського лісгоспу. 

У ході практичної частини коле-
гії до керівництва та директорського 
корпусу управління долучились ке-
рівники Тростянецького району. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ

У Тростянецькому лісгос-
пі учасники колегії побували 
у центральній садибі підпри-
ємства, відвідали Офіс ліс-
ництв, розсадник Нескучан-
ського лісництва, котельний 
комплекс, оглянули базовий 
лісовий розсадник та цех пе-
реробки деревини Тростя-
нецького лісництва, лісову 
автомобільну дорогу цього-
річного будівництва Неску-

чанського та Краснянсько-
го лісництв, а також – ряд 
ділянок лісових культур 
лісгоспу та побачили робо-
ту ланцюгового роторного 
мульчера.

У Олешнянському ліс-
ництві Охтирського лісгос-
пу учасники колегії мали 
змогу побачити роботу мо-
лотково-роторного муль-
чера TMC CANCELA та 

оцінити стан 
лісових культур після 
весняного їх догляду цим 
агрегатом.

Далі,  на рубках го-
ловного  користуван-
ня, охтирські лісівни-
ки представили увазі від-
відувачів роботу комп-
лексу по виготовленню 
технологічної  тріски  та 
власноруч спорудженої 

охтирських лісівників за всіма вида-
ми лісогосподарської діяльності та 
запропонував директорам лісгоспів 
представлений досвід підприємств 
запроваджувати у власному вироб-
ництві. 

У ході пленарної частини коле-
гії, головним питанням якої стали 
підсумки дев’яти місяців фінансо-
во-господарської діяльності підпри-
ємств управління, Тростянецький та 
Охтирський лісгоспи потрапили до 

трійки кращих по трудовому су-
перництву. Відповідно, ІІ та ІІІ 
місця. 

Начальник управління вручив 
грамоти директорам лісгоспів-пе-
реможців Віктору Зубку (Тростя-
нецький лісгосп) та Юрію Рима-
рю (Охтирський лісгосп). 

Вимпел переможця трудового 
суперництва у III кварталі отри-
мав Сумський лісгосп (директор 
Микола Сороколіт).

машини для пониження 
пеньків.

Завершилась практич-
на частина колегії відвіду-
ванням центральної сади-
би Охтирського лісгоспу. 

П і д в о д я ч и  п і д с у -
мок відвідин, начальник 
управління Віктор Чи-
гринець високо оцінив 
роботу тростянецьких та 
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СВЯТА

«Вам випала непроста 
місія – збереження 
справжнього скар-

бу – лісу, його відновлення 
та раціональне використан-
ня, – говорив під час свят-
кових урочистостей вико-
нуючий обов’язки голо-
ви Сумської обласної дер-
жавної адміністрації Вадим 

Щирі поздоровлення і 
нагороди від державної 
та регіональної влади, 
численні мистецькі 
подарунки з нагоди 
професійного свята 
сумські лісівники 
приймали у обласній 
філармонії. Це 
стало своєрідною 
кульмінацією у 
вервечці святкових 
заходів, присвячених 
Дню працівника лісу. 

Акпєров. – Продукція лісо-
господарських підприємств 
Сумщини користується по-
питом як в Україні, так і да-
леко за її межами».

За його словами, влада 
бачить величезний внесок 

спрямовано майже 90 міль-
йонів гривень.

Привітали працівників 
держлісгоспів і перший за-
ступник голови обласної 
ради Анатолій Річкаль, на-
родний депутат Верховної 

го господарства Віктор Чи-
гринець, голова лісівничої 
профспілки Михайло Шпа-
кович, ветерани лісової га-
лузі, юне покоління май-
бутніх лісівників та парт-
нери. 

Лісівники Сумщини гід-
но представляють наш край 
на карті держави. На цьо-

лісгоспів у розвиток Сум-
щини. Зокрема, за 8 місяців 
цього року лише до облас-
ного та місцевих бюджетів 

ради України Ігор Моло-
ток, начальник Сумсько-
го обласного управління 
лісового та мисливсько-

З добрим словом на адресу тих, 
хто покликаний зберігати лісові 
багатства Сумщини
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му наголосив перший за-
ступник голови Сумської 
облради Анатолій Річкаль.

«Лісова галузь Сумщини 
базується на міцному фун-
даменті, сплаві професіона-
лізму та молодечого запалу, 
бажанні працівників добре 
робити справу, якій присвя-
тили свої життя. Постійне 

слові народний обранець 
Ігор Молоток.

«Я гордий тим, що наша 
лісівнича родина достойно 
несе свою варту на сторожі 
гармонії і порядку в лісово-
му господарстві області», -  
звернувся до лісівників на-
чальник Сумського облас-
ного управління лісового та 
мисливського господарства 
Віктор Чигринець.

зростання площ лісових на-
саджень, економічні показ-
ники – яскраве тому під-
твердження», – сказав пер-
ший заступник очільника 
регіонального парламенту.

«Ви сьогодні будуєте 
майбутнє України. Адже 
саме від вашої роботи за-
лежить те, чим буде диха-
ти через 50-100 років при-
йдешнє покоління», - наго-
лосив у своєму вітальному 

Вітання продовжились 
нагородженням кращих по 
професії. За активну ро-
боту, сумлінне виконання 
службових обов’язків, ва-
гомий внесок у розвиток лі-
сового господарства облас-
ті та з нагоди професійно-
го свята урядовими та галу-
зевими відзнаками, грамо-

тами і подяками обласної 
державної адміністрації та 
обласної ради, ОУЛМГ бу-
ли нагороджені 107 праців-
ників лісового господар-
ства області.
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Урочисте відкриття зльоту від-
булось 26 вересня у обласному 
театрі дітей та юнацтва. 

«Приємно приймати на Сумщи-
ні такий захід, проведенню яко-
го ми завдячуємо нашим таланови-
тим дітям. Це означає, що юні лісів-
ники області працюють ефективно, 
системно, результативно. Сьогодні 
тут представлено 10 учнівських ліс-
ництв із різних куточків Сумщини, 
що для нас дуже важливо. Адже діти, 
завдяки лісовому господарству, ма-
ють можливість знайомитися із за-
гадковим і цікавим лісовим світом»,- 
звернувся до юних лісівників заступ-
ник голови обласної державної адмі-

ністрації Микола Подо-
пригора.

«Наше щасливе завтра 
закладається якраз сьогод-
ні, – зазначив у своєму ві-
тальному слові перший за-
ступник голови обласної 
ради Анатолій Річкаль. – 
Саме вам, юним хлопцям 
та дівчатам, які зібрали-
ся на даному заході, через 
певний час лісівники пере-
дадуть естафету озеленен-

ня рідної землі, збереження її при-
родних багатств. Ви маєте усвідом-
лювати, наскільки важливим є обра-
ний шлях – у ваших руках майбут-
нє».

На Сумщині відбувся 
ХІІ Всеукраїнський зліт 
учнівських лісництв. Право 
проведення цього заходу 
завоювало учнівське 
лісництво «Совенятко», яке 
діє на базі Роменського 
лісгоспу. На попередньому 
зльоті, який проходив у 2017 
році м. Житомир, сумські 
школярі отримали Гран-
Прі. Тепер юні лісівники з 24 
областей України зустрілися 
на Сумщині,  
де впродовж трьох днів,  
з 26 по 28 вересня, 
виборювали право проведення 
Зльоту у наступному році.

Сумщина приймала 
юних лісівників  
з усієї України

Привітали учасників заходу і ди-
ректор Департаменту освіти і нау-
ки облдержадміністрації Вікторія 
Гробова, представники МОН Укра-
їни та заступник начальника Сум-
ського ОУЛМГ Олександр Товстуха.

Перемозі у зльоті передувало кіль-
ка випробувань: виставка-презента-
ція досягнень учнівських лісництв 
та відкритий захист науково-до-
слідницьких робіт у галузі лісового 
господарства. 

Цікавою і насиченою була куль-
турна програма: практичні заняття, 
майстер-класи з інноваційних тех-
нологій лісорозведення та лісовід-
новлення, конкурсно-пізнавальні та 
екскурсійні заходи. 

Не сумували і представники ба-
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Відтак, Гран-Прі зльоту разом з Сер-
тифікатом на право проведення ХІІІ 
Зльоту у 2019 році дістали юні лісівни-
ки з Чернігівщини (Лісовосорочинська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Прилуцької районної ради). Другу схо-
динку п’єдесталу розділили між собою 
учнівські лісництва з Волині (Загально-
освітня школа І-ІІІ ступенів села Нуй-
но Камінь-Каширської районної ради) 
та Одеси (Окнянський районний буди-
нок дитячої та юнацької творчості), на 
ІІІ місці – Київська (Дорогинський за-
клад загальної середньої освіти І-ІІІ сту-
пенів Фастівської районної ради) та Рів-
ненська область (Навчально-виховний 
комплекс «Оженинська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів (ліцей) Острозької 
районної ради). 

Минулорічні переможці - учнівське 
лісництво «Совенятко», яке представ-
ляло Сумщину - підтвердили свій титул, 
залишивши за собою І місце.

«Сьогодні своє десятиріч-
чя відзначає кафедра са-
дово-паркового та лісово-

го господарства університету. Це 
єдиний в області ВУЗ, який готує 
фахівців для нашої галузі. У сті-
нах університету 
студенти отриму-
ють чудову теоре-
тичну і практичну 
підготовку. Кож-
ного року випус-
кники шкіл обира-
ють для майбутньої 
професії лісову га-
лузь і звертаються  
до нас за направ-
ленням, а це гово-
рить про те, що ми 
можемо розрахову-
вати на кваліфіковані, молоді ка-
дри, які через певний час при-
йдуть працювати на наші підпри-
ємства», - сказав у своєму віталь-
ному слові Віктор Чигринець.

Він зазначив, що на сьогодні 
у лісогосподарських підприєм-
ствах управління працює майже 
три тисячі фахівців. 24 % від усієї 
кількості працюючих мають пов-
ну вищу освіту, більшість з яких 
закінчила саме даний універси-

Насамкінець, з нагоди ювіле-
йної дати начальник управлін-
ня вручив Подяку та лісовий су-
венір завідуючій кафедрою Тетя-
ні Іванівні Мельник, яка не лише 
тісно співпрацює з управлінням 
у профорієнтаційній діяльності, 
а і є активним громадським дія-
чем – входить до складу Громад-
ської ради при Сумському облас-
ному управлінні лісового та мис-
ливського господарства.

Восени 2018 року відсвяткувала свій перший  
маленький ювілей кафедра садово-паркового та 
лісового господарства Сумського національного 
аграрного університету. З цією пам’ятною датою 
привітав викладачів та студентів кафедри начальник 
Сумського обласного управління лісового та 
мисливського господарства Віктор Чигринець.

тет. Нині 37 працівників підпри-
ємств управління здобуває вищу 
освіту на заочній формі навчан-
ня, 27 з яких є студентами кафе-
дри садово-паркового та лісового 
господарства СНАУ.

Віктор Чигринець
привітав  
із десятиріччям 
кафедру садово-
паркового та лісового 
господарства СНАУ

зових лісових господарств України. Для 
них сумські лісівники  організували від-
відування Краснопільського та Тростя-
нецького лісгоспів. 

Для керівників-педагогів відбулись 
педагогічні читання та засідання твор-
чих груп, де обговорювались питання 
удосконалення роботи учнівських ліс-
ництв. 

Кульмінацією заходів стало нагоро-
дження переможців. Лісництва, які не 
потрапили до категорії переможців, от-
римали грамоти за участь у зльоті. А тим, 
кому пощастило вибороти першість, ра-
зом з грамотами повезли додому пам’ят-
ні подарунки. 
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«Сумська лісівнича 
профспілка в числі кращих 
профспілкових організацій 
області», - це зазначила 
голова Сумської обласної 
ради профспілок 
Тетяна Євдокимова у 
ході урочистостей, що 
відбулись у м. Суми з 
нагоди відзначення  
70- річчя з дня утворення 
обласної Ради

«Обласна рада профспілок 
сьогодні – це 15 обласних 
галузевих організацій із за-

гальною кількістю 148 тисяч членів 
та 8 первинних профспілкових ор-
ганізацій, які не мають відповідних 
обласних органів», - повідомила Те-
тяна Євдокимова.

На урочистостях голова Сум-
ської обласної організації проф-
спілки працівників лісового госпо-
дарства Михайло Шпакович в чис-
лі чотирьох інших лідерів обласних 
профспілок був відзначений найви-
щою профспілковою нагородою – 
Нагрудним знаком Федерації проф-
спілок України. Нагороду вручив за-
ступник голови Федерації профспі-
лок України Євген Драп’ятий.

Зазначимо, головою Сумської 
обласної організації профспілки 

працівників лісового господарства 
Михайло Миколайович Шпакович 
був обраний у 2010 році. На сьогод-
ні обласна лісова профспілка налі-
чує 3851 чоловік, з яких 1202 пенсі-
онери. Вона стоїть на сторожі соці-
ального захисту працюючих, їх прав 
та інтересів. Велика робота прово-
диться профспілкою у питаннях оз-
доровлення працівників та їх сімей. 
Лише у поточному році оздоровле-
но 749 чоловік та витрачено на ці 
цілі близько 4,2 млн. грн. 

За проведену роботу по забезпе-
ченню потреб працівників у якіс-
ному оздоровленні і відпочинку ді-
тей та за участь у Всеукраїнському 
огляді роботи профспілок і трудо-
вих колективів на кращу організа-
цію оздоровлення і відпочинку ді-
тей влітку 2018 року, президія Ра-
ди Федерації професійних спілок 
України відзначила лісову проф-
спілку Сумщини у номінації «Бать-
ківська турбота» та вручила голові 
обкому профспілки Почесну гра-
моту ФПУ.

Також Почесними грамотами 
Федерації профспілок України бу-
ли нагороджені голови первинних 
організацій лісогосподарських під-
приємств управління:  ДП «Охтир-
ське лісове господарство» Надія 
Рябко, ДП «Тростянецьке лісове 
господарство» Світлана Головчен-
ко та ДП «Сумське лісове господар-
ство» Наталія Яременко. 

Сумська лісівнича 
профспілка в числі  
кращих профспілкових 
організацій області

Він зазначив, що належні умо-
ви праці, гідна заробітна плата, 
впевненість у завтрашньому дні  

– це запорука результативної роботи 
підприємств управління. За турботу 
ж, яку щоденно проявляють адміні-
страції до своїх працюючих, остан-
ні віддячують самовідданою працею.

Найбільш активні з профспілко-
вих лідерів отримали на урочисто-
стях  Почесні  грамоти  Профспіл-
ки працівників лісового господар-
ства України. Голова обкому вру-
чив грамоти скарбнику профкому 
державного підприємства «Свесь-
ке лісове господарство» Ользі Дер-
кач, громадському інспектору з охо-
рони праці державного підприєм-
ства «Лебединське лісове господар-
ство» Олександру Євтуху та голові 
профкому державного підприємства 
«Середино-Будське лісове господар-
ство» Ірині Савіній. 

До слова, не лише на сторожі тру-
дових інтересів працівників сто-
їть сумська лісівнича профспілка. В 
народі говорять, що хто вміє плідно 
працювати, той вміє добре і відпочи-

Соціальний захист 
працівників – головне 
завдання профспілки, 
- наголосив у своєму 
вітальному слові під час 
офіційних урочистостей 
з нагоди відзначення Дня 
працівника лісу голова 
обкому профспілки 
працівників лісового 
господарства Михайло 
Шпакович. 
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ПРОФСПІЛКА

вати. У цьому сенсі обком профспіл-
ки може стати гарним прикладом 
для інших. Галузеві професійні зма-
гання вже стали традицією і довго-
очікуваною подією в житті не лише 
лісівників, а й вболівальників, які з  
цікавістю слідкують за змаганнями.

Соціальний захист працівників – 
головне завдання профспілки, - 
Михайло Шпакович 

Спартакіада пройшла за участі 
керівництва управління, очільників 
Лебединського району, представни-
ків обласного депутатського корпу-
су, Народного депутата Верховної 
ради України В’ячеслава Бухарєва 
та численної кількості вболівальни-
ків.  Шлях до перемоги складався з 
10 етапів, на кожному з яких необ-
хідно було продемонструвати неаби-
яку особисту фізичну підготовку та 
командний дух. Змагалися лісівни-
ки в метанні сокири з 10-метрової 
відстані, розпилі колоди двохруч-
кою, віртуозному випилюванні бен-
зопилою деревних млинців, стріль-
бі з пневматичної гвинтівки (жіно-
чій і чоловічій), користуванні ран-
цевим вогнегасником, де за однако-
вий для всіх проміжок часу рахунок 
йшов на літри води, бігу по 20-ти 
метровій колоді, поперечному роз-
рубуванні сокирою лежачої 2-х ме-
трової колоди, лісовій естафеті, де 
команда з двох учасників поетап-
но повинна була виконати наступ-
ні вправи: перенесення колоди, ви-
пилювання поліна та його розрубу-
вання. І останній, найзапальніший 

етап – перетягування линви. 
Вболівальники були активними, 

їх азарт створював загальну атмосфе-
ру свята і робив її неповторною. До-
давали змагального гарту Лебедин-
ські творчі колективи і окремі вико-
навці. Пахли шашлики, продавалися 
ласощі. Люди, які завітали на захід, 
мали можливість відпочити на ма-
льовничому березі Псла. Бо стадіон, 
на якому проходило дійство, знахо-
дився на самісінькому березі річки. 

Після чотирьохгодинної запаль-
ної боротьби на екрані змагань мож-
на було побачити результати. Всі во-
лодарі І-ІІІ призових місць у видах 
змагань отримали від профспілки 
грамоти і грошові винагороди. А ко-
манди-переможці, до всього, повез-
ли додому кубки спартакіади. 

За підсумками змагань сходин-
ки п’єдесталу  розподілили між со-
бою команда Середино-Будського 
лісгоспу - ІІІ місце, Шосткинський 
лісгосп на ІІ місці і першу сходинку 
посіли Тростянецькі лісівники. 

Спартакіада з лісівничого бага-
тоборства відбулась напередодні 
професійного лісівничого свята на 
базі Лебединського лісгоспу.  У зма-
ганнях взяли участь команди всіх 12 
лісгоспів управління, які прибули на 
Лебединщину на чолі з директорами 
підприємств та головами профспіл-
кових комітетів.
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«Ми придбали насін-
ня фундука бра-
зильського та ка-

ліфорнійського. Працюємо 
над розширенням видово-
го складу. Та й з економіч-

У Конотопському лісгоспі розширюють 
видовий склад лісових культур. 
Урізноманітнювати різновиди вирішили 
за допомогою фундука. 

ної точки зору,  враховуючи 
корисні властивості фунду-
ка, він  завжди користував-
ся неабиякою популярніс-
тю у споживачів. Плануємо 
створити плантацію і це на-

Свеські лісівники зібрали рекордну 
кількість насіння модрини
У 2018 році лісівникам Свеського 

лісгоспу вдалося зібрати на по-
стійних лісонасіннєвих ділян-

ках 16 кілограм насіння модрини. «Це 
найбільший показник з часу створен-
ня ділянок. Загалом на власних план-
таціях за 5 років ми зібрали 28 кіло-
грам насіння», - говорить головний 
лісничий Свеського лісгоспу Ігор Ко-
марицький. 

Першу модринову плантацію на 
площі 3,1 га заклали у Свеському 
лісгоспі у 2005 році. 

ші перші кроки», - говорить 
директор Конотопського 
лісгоспу Віталій Баранов. 

Висівали фундук у роз-
саднику Бочечківського 
лісництва на площі 0,5 га. 
До  участі у цьому процесі 
долучили і юних лісівників 
- вихованців Бочечківсько-
го шкільного лісництва.

Від наставників - ви-
конуючого обов’язки ліс-
ничого Віталія Мягкого та 
старшого майстра лісу Бо-
чечківського лісництва 
Ірини Титової – діти діз-

2010 році – другу. Лісгосп у нас хвой-
ний. Вводимо модрину у насадження 
сосни та ялини у співвідношенні 10-
20% від загальної площі посадки. Во-
на – швидкоростуча, більш стійка до 
боротьби з шкідниками та хворобами 
лісу  з-за кращого смоло виділення, 
тому є високопродуктивною породою 
і користується попитом на ринку лі-
сової продукції», - продовжує голов-
ний лісничий. 

На сьогодні постійні лісонасіннє-
ві ділянки займають у лісгоспі площу 
5,6 га. Врожай почали давати на 5-6 
рік після посадки. З зібраного насін-
ня вдалося створити з участю модри-
ни 32 га лісових насаджень. 

Використовують модрину і для до-
повнення дво-трирічних хвойних лі-
сових культур. Говорять, що через 
значно більший, ніж у ялини чи со-
сни річний приріст, вона швидко наз-
доганяє своїх старших за віком вічно-
зелених сусідів.  

Щоб насіння було зручно збира-
ти, у дерев модрини зрізують верхів-
ки. «Це сприяє розвитку бокових гі-
лок: модрина починає давати при-
ріст не в висоту, а росте у ширину. Що 
дає можливість зняти з дерева макси-
мальну кількість шишок. Обрізку де-
рев проводили кілька разів з періодич-
ністю у 3-4 роки», - ділиться Ігор Ко-
марицький.

Зібрані шишки висушують, знекри-
люють, просівають. Зразки ж готово-
го насіння відправляють на експерти-
зу для встановлення класу якості. 

«Власні ділянки завжди дають якіс-
не насіння. Воно адаптоване до нашої 
кліматичної зони, а це значить, що з 
нього виросте стійкий до наших при-
родних умов садивний матеріал. Ви-
рощуємо сіянці для майбутніх куль-
тур модрини у розсадниках лісгоспу», 
-   говорить лісничий.

«Після проведених у 2004 ро-
ці рубок головного користуван-
ня вирішили створити постій-
ну лісонасіннєву ділянку мо-
дрини європейської. У 2005 ро-
ці створили першу ділянку та у 

налися, як правильно висі-
вати горіхи фундука та які 
результати очікує отрима-
ти підприємство від цієї ді-
лянки. 

Зацікавившись, школярі 
й самі взялися висівати го-
ріхи, звичайно ж, під пиль-
ним наглядом професіона-
лів.

Сподіваються, що посад-
жене з легкої руки юних лі-
сівників насіння, дасть до-
брі сходи, а в майбутньо-
му – порадує всіх смачним 
врожаєм.

Конотопські лісівники 
вирощуватимуть фундук
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У Тростянецькому лісгоспі 
встановлено лісонасіннєвий комплекс
Все починається з насінини: рос-

линка, травинка, кущик чи де-
ревце. Це аксіома. Як і те, що від 

якості насінини залежить яким буде 
врожай. Ліс у цьому питанні не є ви-
нятком. Лісівники знають, щоб виро-
стити якісний посадковий матеріал 
необхідно мати гарну насіннєву базу. 

Про це потурбувались у Тростя-
нецькому лісгоспі.

«Зберігаємо жолудь у холодиль-
ній камері у пластикових ємкостях. 
На сьогодні закладено 200 кг жолу-
дя заготівлі 2017 року та 1160 кг – за-
готівлі 2018 року. Зважаючи на те, що 
дуб дає насіння не кожного року, ми 
впевнені, що необхідні для посіву за-
паси у нас є. Також зберігаємо насін-
ня сосни та листяних порід. Закладе-
но на збереження 69 кг насіння со-

лучення, обезкрилення та очищення 
насіння. 

Для цього встановлено барабан 
для обробки шишок, обезкрилювач 
та сепаратор. 

Вартість всього устатк у ванн я 
склала лісгоспу у понад півмільйона 
гривень без урахування робіт на під-
готовку приміщення, де його встано-
вили. Але ціна відповідає якості. 

На сьогодні вивчається пи-
тання про використання по-
тужностей комплексу для за-
безпечення якісним насінням 
всіх лісогосподарських підпри-
ємств управління.

«На території  Литовсько-
го лісництва лісгоспу ми вста-
новили лісонасіннєвий комп-
лекс. Це холодильна камера, 
устаткування для термічної об-
робки жолудів та устаткування 
для обробки шишок», - комен-
тує директор Тростянецького 
лісгоспу Віктор Зубко. 

Жол у д ь д л я ма й бу т н ь о -
го тростянецького лісу збира-
ють власноруч. Термічна об-
робка зібраного матеріалу від-
бувається при температурі 41 °С. Піс-
ля чого жолудь охолоджують природ-
ним шляхом та обробляють фунгіци-
дом для подальшого зберігання. Збе-
рігається оброблене насіння у холо-
дильній камері.

сни звичайної та 55,8 кг насіння лис-
тяних порід», - говорить директор 
підприємства.  

Технологічний процес обробки 
шишок проходить у кілька етапів: 
очищення, сортування, сушіння, ви-
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У Середино-Будському і 
Шосткинському лісгоспах та 
Кролевецькому лісомисливському 
господарстві  встановлені нові 
сушильні камери

ІНВЕСТИЦІЇ

Ринок сьогодні потребує 
якісної, сухої деревини, 
тому питання її сушки, 
як ніколи, на часі, 
особливо для північних 
лісгоспів, головною 
лісоутворюючою 
породою 
яких  є сосна, 
- переконаний 
начальник 
Сумського ОУЛМГ 
Віктор Чигринець.  

Саме тому, у 2018 році Середи-
но-Будський і Шосткинський 
лісгоспи та Кролевецьке лісомис-

ливське господарство  розширили су-
шильні господарства, встановивши до 
вже існуючих сушильні камери євро-
пейського виробництва “LUKA”. 

Кожна з них дасть можливість ви-
сушувати щомісяця по 400 кубометрів. 
З точки зору економіки - це плюс 15$ 
на кожному кубометрі. У загальному 
ж - це 6 тис. доларів додаткової реа-
лізації. Кошти, які підприємства змо-
жуть направити на заробітну плату, 
подальший розвиток виробничих по-
тужностей, а головне – якісне веден-
ня лісового господарства.
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«У поточному році лісогосподар-
ські підприємства Сумського 
обласного управління лісового 

та мисливського господарства збудува-
ли 21 км лісових доріг та 16,4 км земля-
ного полотна», - повідомив на засідан-
ні колегії Сумського обласного управ-
ління лісового та мисливського госпо-
дарства перший заступник начальни-
ка управління Віталій Ігнатченко при 
розгляді питання про підсумки будів-
ництва лісових доріг підприємствами 
управління у 2018 році.

Віталій Ігнатчнко зазначив, що цьо-
горічний план будівництва доріг під-
приємства виконали на 117 % та на 
116 %  - план по спорудженню земля-
ного полотна. 

Два підприємства, Середино-Буд-
ське та Сумське, спрацювали понад 
план. У Середино-Будському лісгос-
пі з запланованих 3 км дорожнього по-
криття та 2 км земляного полотна збу-
дували відповідно 4,5 км та 2 км.

У Сумському лісгоспі з запланова-
них 1,3 км спорудили 3 км дорожнього 
полотна та підготували під будівництво 
наступного року 3 км земляного полот-
на при плані 1 км.

нець наголосив на необхідності про-
довження цієї роботи у 2019 році. Адже 
за час експлуатації лісових доріг, вони 
не лише повністю себе виправдовують 
у лісогосподарській діяльності, а ще й 
відіграють велику користь для місце-
вих громад. Бо деякі лісові дороги – це 
єдине сполучення між віддаленими се-
лами. А у деяких випадках, враховую-
чи незадовільний стан доріг транспорт-
ного призначення, це достойна їм аль-
тернативна.

ІНВЕСТИЦІЇ

Лісових доріг додається

Решта лісогосподарських підпри-
ємств управління спрацювала в межах 
планових показників. 

Також перший заступник начальни-
ка проаналізував хід будівництва лісо-
вих доріг за весь період будівництва. 

Він зазначив, що займатися ці-
єю справою лісгоспи області почали у 
2008 році і за 10 повних років встигли 
спорудити понад 240 км лісових доріг. 
Аналізуючи динаміку, він констатував, 
що пік будівництва припадає на 2015 
рік (40,7 км). 

З проведеного загального 
аналізу в розрізі підприємств 
він відзначив роботу Свеського 
(37,6 км), Сумського (34,8 км) 
та Середино-Будського (28,6 
км) лісгоспів. Більше як по 20 
км лісових доріг додалося за 10 
років на дорожній карті Трос-
тянецького (23,7 км), Красно-
пільського (22,6 км) та Шост-
кинського (20,4 км) лісгоспів. 

У підсумку начальник Сум-
ського ОУЛМГ Віктор Чигри-
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СЛАВА ГЕРОЯМ

«До Новорічних та Різд-
вяних свят, До Дня праців-
ника лісу лісгосп вітає ро-
дину Давидових на рівні з 
усіма працівниками. Ми 
завжди в курсі їх життєвих 
проблем, якщо такі вини-
кають, надаємо допомо-
гу твердим паливом т.ін.», 
- говорить голова профко-
му Тростянецького лісгоспу 
Світлана Головченко. 

Днями, Світлана Голов-
ченко відвідала родину Да-
видових та передала їм  Но-
ворічні й Різдвяні вітання 
від адміністрації та колек-
тиву підприємства.  

Нагадаємо,  Микола Да-
видов працював вальни-
ком лісу Нескучанського 
лісництва Тростянецького 
лісгоспу. 1 липня 2015 ро-

Тростянецькі лісівники відвідали 
родину загиблого АТОвця 
У Тростянецькому лісгоспі вшанували 
родину загиблого учасника АТО 
Миколи Давидова 

вчиться на 4 курсі коледжу, 
менша – Катерина – цього 
річ закінчує 11 класів. 

Ім’я Миколи Давидо-
ва назавжди вкарбувало-
ся у пам’яті колег-лісівни-
ків. Кожного року під час 
урочистостей до Дня пра-
цівника лісу та на відкритті 
щорічних обласних змагань 
вальників лісу Миколу Да-
видова вшановують хвили-
ною мовчання. 

ку він загинув на Донеччи-
ні, виконуючи свій грома-
дянський обов’язок. Йому 
було 40…

Вдома на нього чека-
ли  дружина Світлана та дві 
доньки, Аліна та Катерина. 

Нині, старша - Аліна - 
здобуває юридичну освіту, 
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МИСЛИВСТВО

У Конотопському лісгоспі  
турбуються про лісових мешканців

Лісових мешканців, що мешка-
ють у мисливських угіддях Ко-
нотопського лісгоспу зима не 

лякає. На підприємстві налагоджений 
комплекс робіт по догляду та підгодів-
лі мисливських тварин. Лісові шляхи 
чистять від снігових заметів, на осна-
щених для підгодівлі ділянках  завжди 
вдосталь корму. Тварини про це зна-
ють, і у визначений час вже чатують 
біля годівниць. 

У раціоні: сіно, силос, солома, яч-
мінь, кукурудза та гіллячковий корм.

«Взимку лісгосп проводить підго-
дівлю диких тварин, а також прочист-
ку лісових доріг від снігу. На зимовий 
період було заготовлено кормів на за-
гальну суму 381,2 тис. грн. із них 330 
тис. грн. профінансовано з бюджетних 
коштів», - коментує мисливську діяль-
ність директор Конотопського лісгос-
пу Віталій Баранов. 

«На сьогодні вже викладено близь-
ко 34 тонн сіна, 10 тонн соломи,  100 
тонн силосу, понад 30 тонн ячменю, 
таку ж кількість кукурудзи та 4 тонни 
гіллячкового корму», - продовжує Ві-
талій Баранов. 

За даними минулорічного обліку 
в мисливських угіддях лісгоспу про-
сліджується позитивна динаміка до 
збільшення чисельності мисливських 
тварин по кожному виду. Мешкають 
у Конотопських лісах 34 особини ло-
ся, 89  оленів, 15 - кабанів, 315 – ко-
зуль. Конотоп залишається єдиним в 
області і одним з небагатьох в Україні, 
де мешкають зубри. Минулорічні під-
рахунки зафіксували 49 голів цих чер-
вонокнижних велетнів. 

Системною є у лісгоспі боротьба і з 
порушниками лісового законодавства. 

«Впродовж 2018 року у лісгоспі про-
ведено 120 рейдів по боротьбі з бра-

Серед споріднених 
підприємств управління 
Конотопський лісгосп 
вважається одним  
з найбільш потужних  
по веденню мисливського 
господарства, його 
мисливські угіддя 
займають площу 52975 га

коньєрством та складено 29 протоко-
лів. Стягнено штрафів на суму понад 
7 тис. грн.», - говорить директор під-
приємства.

До слова, саме у Конотопському 
лісгоспі зародився АТОвський рух. Ко-
лишній АТОвець Євген Лаврик, нині 
начальник відділу з охорони та захи-
сту лісу Конотопського лісгоспу, став 
на чолі громадської обласної організа-
ції «Лісівник-атовець», створеної у ми-
нулому році та покликаної для охоро-
ни  лісового скарбу області. 



ІНФОРМАЦІЙНИЙ  БЮЛЕТЕНЬ    01/2019 р.
СУМСЬКОГО ОБЛАСНОГО УПРАВЛІННЯ ЛІСОВОГО ТА МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА                                                               

24

ЯЛИНКОВА  КАМПАНІЯ

Розпочалося знайом-
ство з роботою лісів-
ників по вирощуван-

ню новорічних деревець з 
Томашівського лісництва 
лісгоспу. 

Лісничий Володимир 
Петрівний показав тепли-
ці, де під пухкою сніговою 
ковдрою «сплять» майбутні 
атрибути новорічного свя-

та. Говорить, що праця по 
їх вирощуванню копітка і 
тривала. Адже починається 
життя дерева із збирання лі-
сового насіння, його оброб-
ки, висівання у теплицях. І 
лише на наступний рік сі-
янці потрапляють на спе-
ціальні плантації, відведені 
під вирощування новоріч-
них деревець. 

«У цьому році ми виро-
стили 300 тис. штук посів-
ного матеріалу, з якого у на-
ступному році будемо ство-
рювати плантації новоріч-
них ялинок на площі 2 гек-
тари. На це знадобиться 
близько 10-12 тис штук сі-
янців», - говорить лісничий. 

Побачили представники 
ЗМІ у лісництві і планта-
ції вже готових до реалізації 
деревець: засніжені ялинки 
вишикувались рівненькими 
рядочками і чекали на своїх 

покупців. У лісгоспі ствер-
джують, що практика вибо-
ру деревця прямо на план-
тації існує давно, і користу-
ється великим попитом. 

«Так краще і лісгоспу, і 
покупцеві. Переваг кілька. 
Лісгосп не втрачає на ви-
падок, якщо зрізане дерев-
це нікому не приглянулось. 
Завжди зберігається товар-
ний вид і не треба витра-
чати кошти на транспорту-

РОМЕНСЬКІ ЛІСІВНИКИ  
показали медійникам, як  
вирощуються новорічні деревця

Про те, який шлях 
проходить ялинка, 
перш ніж потрапляє 
на новорічне свято, 
представники мас-
медіа дізнались 
у Роменському 
лісгоспі. Саме туди 
у передноворічний 
період проліг шлях 
«ялинкового» 
прес-туру

Головний лісничий Ро-
менського лісгоспу Іван 
Примак представив медій-
никам лісових охоронців, а 
ті, у свою чергу, розповіли 
про особливості передно-
ворічної вахти. 

«На лісогосподарських 
підприємствах управління 
діє 76 бригад державної лі-
сової охорони – це поряд-
ку 260-270 чоловік. У рей-
довій роботі беруть участь 

вання. І покупець, у свою 
чергу, може вибрати те де-
ревце, яке йому до вподо-
би. Ціна за метрове деревце 
- 55 грн. », - говорить Воло-
димир Петрівний. 

Повертаючись з лісни-
цтва до районного центру, 
побачили роботу рейдової 
бригади лісгоспу, яка чату-
вала на любителів «дешево-
го» лісового товару на план-
тації семирічних сосен. 

представники поліції та 
екології. На даний час бу-
ло затримано двох поруш-
ників, які скоїли крадіж-
ку 11 деревець, чим нанес-
ли шкоду державі у розмі-
рі понад 4 тис. грн.», - уза-
гальнив роботу рейдових 
бригад лісгоспів управлін-
ня заступник начальника 
відділу лісового господар-
ства СОУЛМГ Олександр  
Баня. 
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Рейдові бригади лісгоспів 
діяли активно

«Всього у різдвяно-новорічний пе-
ріод діяло 77 рейдових бригад, 
до роботи у яких було залучено 

255 чоловік, 230 з яких – це державна 
лісова охорона, 21 - пра-
цівники правоохоронних 
органів, також були пред-
ставники державної еко-
логічної інспекції та ін-
ші. Загалом рейдові бри-
гади провели 406 рейдів, 
під час яких виявили 24 
незаконно зрубаних дере-
вець. Було накладено ад-
міністративних штрафів 
на суму 595 грн. Шкода, 
заподіяна лісу, була обра-
хована у 9844 грн. Нара-
зі проводиться стягнен-

Сумські ялинки 
прикрасили  
новорічні оселі 
тисячам родин

«У передноворічний період під-
приємства управління реалізу-
вали 44,6 тис. шт. новорічних 

ялинок та сосен. Вартість наших дере-
вець суттєво відрізнялась від ринкових. 
Середня реалізаційна ціна метрової рин-
кової ялинки - 150 грн., середня ціна та-
кої ж у лісгоспі - 52,7 грн., різниця біль-
ше, ніж у половину», - підбив підсум-
ки ялинкової кампанії начальник від-
ділу лісового господарства Сумського  
ОУЛМГ Анатолій Омельченко. 

Абсолютними чемпіонами з продажу 
стали  Середино-Будські лісівники, ре-
алізувавши майже 5 тис. шт. деревець. 

У центральній садибі Ро-
менського лісгоспу учасни-
ки прес-туру мали змогу по-
спілкуватись з директором 
лісгоспу Олегом Саловим. 
Він представив весь асорти-
мент новорічного товару. 

До речі, Роменський ліс-
госп відзначається різнови-
дами новорічних деревець, 
постійно працюючи над 
розширенням асортименту. 

Є тут ялинки звичай-
ні і ялинки голубі, останні 
продають у горщиках, щоб 
можна було висадити на-
весні. Можна придбати тут 
сосни звичайні та сосни і 
ялинки зі спеціально сфор-
мованою кроною. 

«Якщо раніше просто 
висаджувались новорічні 
плантації, і по мірі зростан-
ня вирубувались деревця. 
То тепер ми ще й формує-
мо крону. Щоб наші ялин-
ки та сосни відрізнялись і 
були конкурентоздатними 
на ялинковому ринку. Як-
що звичайне метрове де-
ревце можна придбати за 
50-55 грн., та зі сформова-
ною кроною воно вартує до 
200 грн. У цьому випадку 
велику роль відіграє фактор 
краси. Люди, дивлячись на 
пухнасту, оригінальну ялин-
ку готові сплатити більші 
кошти. Ідуть від нас задово-
лені і повертаються за по-
купкою на наступний рік. 
Це для нас найбільша ра-
дість», - говорить Олег Са-
лов. 

Вдалося поспілкуватись 
представникам ЗМІ і з по-
купцями, які приїздили за 
новорічним товаром. Вибо-
ром та цінами вони були за-
доволені. Стверджували, що 
купують ялинки у лісгоспі 
вже не перший рік.

Кінцевою точкою прес- 
туру став Ялинковий базар 
у Недригайлівському ліс-
ництві лісгоспу, який розта-
шувався поряд з магазином 
«Лісовичок». І тут покупці 
новорічного товару не при-
мусили довго на себе чека-
ти. А це говорить про те, що 
праця, яку лісівники вкла-
дають у вирощування но-
ворічних деревець, потріб-
на людям. 

ня штрафів та відшкодування», - проко-
ментував рейдову роботу заступник на-
чальника відділу лісового господарства 
Сумського ОУЛМГ Олександр Баня.

За кількістю проданих новорічних ялинок  
та сосен Сумське ОУЛМГ посіло 3 місце  
серед управлінь Держлісагентства

Більше як по 4 тис. шт. продали у Коно-
топському та Лебединському лісгоспах та 
близько 4 тис. шт. – у Тростянецькому. 

Найбільше від реалізації новорічного 
товару вдалося отримати Тростянецьким 
лісівникам – 238 тис. грн..,  230 тис. 
грн. склала реалізація у Конотопському 
лісгоспі, 222 тис. грн. – у Лебединсько-
му  та 221 тис. грн. – у Середино-Буд-
ському лісгоспах. 

Загалом Сумські лісівники отрима-
ли від реалізації новорічного товару 2,4 
млн. грн. 
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КАЛЕНДАР ПОДІЙ

Розширине засідання Громадської ради СОУЛМГ 
на базі Сумського лісгоспу Пленум обкому профспілки працівників 

лісового господарства

Обласний етап акції «Майбутнє лісу у твоїх руках» 
на базі Охтирського лісгоспу Робоча поїздка заступника Голови Держлісагент-

ства України В.олодимира Бондаря на Сумщину

Всеукраїнський семінар працівників по роботі  
з персоналом обласних управлінь Держлісагентства Обласні змагання Вальників лісу та участь 

 у Всеукраїнській і міжнародній першості

Нарада з користувачами мисливських угідь

СІЧЕНЬ
ЛЮТИЙ

КВІТЕНЬ
ТРАВЕНЬ

ЛИПЕНЬ СЕРПЕНЬ

ЖОВТЕНЬ
ЛИСТОПАД

Виїзне засідання колегії Сумського ОУЛМГ 
у Тростянецькому та Охтирському лісгоспах



ІНФОРМАЦІЙНИЙ  БЮЛЕТЕНЬ    01/2019 р.
СУМСЬКОГО ОБЛАСНОГО УПРАВЛІННЯ ЛІСОВОГО ТА МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА                                                               

27

ПІДСУМКИ

У 2018 РОЦІ :
Відтворення лісів проведено  
на площі 1250 га

Посіяно 13,9 га лісових 
розсадників

Заготовлено близько 70 тонн 
насіння лісових порід

Від реалізації деревини та 
виробів з неї отримано 1 млрд 
57 млн грн., ріст на 17 % 
минулорічного показника

Збудовано 21, 4 км лісових 
доріг та 16,5 км земляного 
полотна

Надходження від ведення 
мисливської діяльності склали 
понад 1,2 млн. грн.

Бюджетам і державним 
цільовим фондам сплачено 
450 млн грн., що на 85 млн грн. 
більше відповідного показника 
минулого року

У розвиток власного 
виробництва направлено  
81,5 млн грн. власних коштів

Середньомісячна заробітна 
плата склала 13,4 тис. грн., 
ріст становить 1,6 тис. грн.

Зустріч начальника Сумського ОУЛМГ  
Віктора Чигринця зі ЗМІ, приурочена Дню лісу

Підсумки обласного конкурсу дитячої творчості  
«Людина та ліс»

День працівника лісу

Передноворічна ялинкова кампанія

БЕРЕЗЕНЬ

ЧЕРВЕНЬ

ВЕРЕСЕНЬ

ГРУДЕНЬ

Всеукраїнський зліт  
учнівських лісництв



«ЛІСІВНИК СУМЩИНИ» - інформаційний бюлетень Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства. 
Виданий одноразово з нагоди підведення підсумків діяльності підприємств за 2018 рік.  

Розповсюджується безкоштовно серед колективів Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства. 
Відповідальний за випуск – В. О. Постова. Разовий наклад 500 примірників.

Дизайн та друк ФОП «Хованський А. І.»,  тел. 095 552-61-33.


