ВІТАННЯ

Зі святом вас,
шановні лісівники
України!
Голова Державного агентства
лісових ресурсів України 				

Юрій БОЛОХОВЕЦЬ

Дорогі лісівники,
ветерани лісової галузі!
Україна – молода держава, яка закріплює свої
позиції в міжнародному просторі. Її розбудова
здійснюється за активної участі державних
підприємств лісового господарства області. Вони
постійно розвиваються та роблять стабільний внесок
в економіку регіону.
Складових такої успішної діяльності багато, але
найбільша цінність держлісгоспів – це Лісівники!
Щорічно на зорі золотої осені наша держава віншує
професіоналів лісової справи, присвячуючи третю
неділю вересня Дню працівника лісу.
Дорогі колеги! Прийміть сердечні вітання з нашим
професійним святом!
Нехай цей святковий день буде наповнений гідним
визнанням професійного внеску кожного у загальнодержавну
справу!
Зичимо вам добробуту і благополуччя, родинного затишку
і тепла, міцного здоров’я, щасливої долі і впевненості
у завтрашньому дні!
Нехай все добре складається, а ліс завжди надихає!
З повагою,
		 Начальник Сумського обласного управління
		 лісового та мисливського господарства 					

Віктор ЧИГРИНЕЦЬ

		 Голова обкому профспілки
		 працівників лісового господарства 						

Михайло ШПАКОВИЧ
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ДОСЯГНЕННЯ

Директор Глухівського
лісгоспу Василь Кацалап став
«Заслуженим»
Директору Державного підприємства «Глухівське лісове господарство» Василю Кацалапу присвоїли звання «Заслужений лісівник України».
Із нагоди Дня Конституції Василя Федоровича, який є членом Товариства лісівників України, Указом Президента України
№274/2021 відзначили почесною державною нагородою.

У першому півріччі переможець
з трудового суперництва Глухівський лісгосп
Підсумкова у І півріччі колегія
Сумського обласного
управління лісового та
мисливського господарства
проаналізувала фінансовогосподарську діяльність
держлісгоспів та
визначила переможців
з трудового суперництва.

ДОСЯГНЕННЯ

За 8 місяців 2021 року:
Відтворення лісів проведено
на площі 1061,0 га.
Від усіх видів рубок
заготовлено 313,7 тис. м3
ліквідної деревини, що
на 11,7 тис. м3 менше від
показника за 8 місяців 2020 р.

Здобутий у І кварталі вимпел переможця глухівські лісівники з рук не випустили і знову посіли першу сходинку рейтингової таблиці (директор Василь Кацалап).

Від реалізації деревини і
виробів з неї підприємства
управління за 8 місяців 2021
року отримали 923,1 млн грн.
Середньомісячна заробітна
плата одного працюючого
склала 19,5 тис. грн.

Вручаючи вимпел переможця директору підприємства, начальник Сумського ОУЛМГ Віктор Чигринець оцінив
достойну роботу лісгоспу за всіма видами виробничої та лісогосподарської
діяльності, стабільну фінансову політику та належне соціальне забезпечення
працівників.
Друге місце, як і у першому кварталі,
здобув Тростянецький лісгосп (директор Віктор Зубко), на третьому місці
Свеське лісове господарство (директор Олег Закусило).

Бюджетам і державним цільовим
фондам сплачено 365 млн грн.,
що на 60 млн грн. більше, ніж
за цей період у 2020 році, з них:

 До місцевих бюджетів


надійшло 113 млн грн.
Єдиного соціального внеску
сплачено 79 млн грн.

На капітальні інвестиції спрямовано
понад 50 млн грн. власних коштів.
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ВИЗНАННЯ

Голова Сумської обласної ради
Віктор Федорченко вручив

Віктору Чигринцю
відзнаку
«За заслуги
перед
Сумщиною»
ІІ ступеня
22 травня начальник Сумського
обласного управління лісового та
мисливського господарства Віктор
Чигринець відзначив свій професійний
ювілей – 20 років роботи на посаді
начальника управління.

Напередодні, у п’ятницю, 21
травня, голова Сумської обласної ради Віктор Федорченко привітав головного лісівника області
з цією визначною датою та вручив йому Почесну відзнаку Сумської обласної ради «За заслуги
перед Сумщиною» ІІ ступеня.
«Два десятиліття Віктор Чигринець керує потужним колек4
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тивом сумських лісівників. Тричі
обирався і на даний час є депутатом обласної ради. Всі 12 держлісгоспів області економічно і
фінансово успішні. Та головне –
це соціальний аспект – всі вони
практично єдині бюджетоутворюючі підприємства, на тих територіях, де розташовані, і для
людей, які там проживають», –
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зазначив Віктор Федорченко,
вручаючи нагороду.
За свою самовіддану працю
Віктор Петрович Чигринець відзначений багатьма державними
відзнаками і нагородами. Він –
«Відмінник лісового господарства України», «Заслужений працівник сільського господарства
України», Повний кавалер Ордена «За заслуги» III, II і І ступенів.
Останній з них - орден «За заслуги» I ступеня – присвоєний
Указом Президента України у вересні 2020 року, за вагомий особистий внесок у розвиток лісового господарства України, відновлення та збереження державного лісового фонду та багаторічну самовіддану працю.

ВИЗНАННЯ

За 20 років:
Створено понад 30 тисяч гектарів лісу
Висаджено близько 200 мільйонів дерев
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колектив лісівник

Прокладено близько 300 кілометрів лісових доріг та 8 мостів
над річками
Модернізовано нижні склади
Переоснащено котельні
з газового опалення на відходи
лісопиляння
Споруджені сучасні тепличні
комплекси
Встановлені потужні лінії
переробки деревини
Придбані сучасні механізми
по догляду за лісом та захисту
лісу від пожеж
Збудовано базу відпочинку
«Лісовичок» у Тростянецькому
лісгоспі
Відновлено урочище «Образ»
у Краснопільському лісгоспі.
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ДІЯЛЬНІСТЬ

Виїзне засідання колегії
Сумського ОУЛМГ пройшло
на базі Лебединського лісгоспу
Тактичні навчання з гасіння лісових пожеж, санітарний стан лісів та заходи боротьби з ними, робота автотранспорту та
презентація планів капіталовкладень – ці та інші питання представили лебединські лісівники на засідання виїзної колегії Сумського ОУЛМГ. Захід відбувся у середу, 30 червня,
за участі керівного складу та директорського корпусу управління на чолі з начальником Віктором
Чигринцем.
Розпочалася програма
виїзду у Низівському лісництві Сумського лісгоспу. На
одній з нових рекреацій –
«урочищі Гори», або «Караван», так його знають міс-

цеві мешканці. Знаходиться урочище у Низівському лісництві, поблизу села
Шпилівка Сумського району (колишній Лебединський
район).
Далі за маршрутом –
Лебединський лісгосп. І
перший оглядовий об’єкт
– базовий розсадник, що
знаходиться у Бишкінському лісництві.
«Щорічний лісокультурний фонд Лебединського
лісгоспу становить майже
130 га. До 2008 року для
6

забезпечення потреб у садивному матеріалі на підприємстві функціонувало шість тимчасових розсадників. У зв’язку зі змінами природно-кліматич-

них умов, потребою отримання високоякісного садивного матеріалу, а також
здешевлення витрат на ви-
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рощування, вирішили вирощувати садивний матеріал у контрольованому середовищі. Базовий лісовий
розсадник, який би забезпечив садивним матеріалом усі лісництва лісгоспу, заклали на початку 2008
року на площі 3.33 га», –
прокоментував передумови та мету створення розсадника директор Лебединського лісгоспу Віталій
Баранов.
У розсаднику щорічно
вирощують до мільйона
стандартних сіянців головних лісоутворюючих порід.
Поряд з цим, лісгосп
щорічно збільшує обсяги
вирощування декоративного посадкового матеріалу, наразі його асортимент

СУМСЬКОГО ОБЛАСНОГО УПРАВЛІННЯ ЛІСОВОГО ТА МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

налічує понад 40 видів та
форм: самшит вічнозелений, ялівець звичайний, катальпа, різновиди декоративної верби, барбарису
тощо.
Напрацьований досвід
вирощування супутніх порід, зокрема, тополі.
Культури, вирощені у
розсаднику, не тільки сповна забезпечують потреби
підприємства у посадковому матеріалі, а щороку
приносять додатковий дохід від продажу.
Перебуваючи на Лебединщині, учасники виїзної
колегії відвідали і приватну
оленячу ферму.

ДІЯЛЬНІСТЬ
«Це вольєр, площею 30
гектарів, ми його будували
півроку і у грудні 2020 заселили тваринами. Завезли з Прибалтики 150 оленів та 50 ланей: англійський
підвид, голландський підвид, прибалтійський – литовський підвид, і румунський підвид. Вони вже дали нове потомство, до 100
голів, тепер уже лебединської селекції», – прокоментував керівник ферми
Олег Ільченко.
На центральній садибі Лебединського лісгоспу учасники виїзду оглянули нижній склад підприємства, де вже готовий майданчик під встановлення
сушильної камери.
«Плануємо встановити
сушильну камеру «PROLINE», її потужність дозволить висушувати за одне
завантаження до 100 кубо-

метрів деревини. Сподіваємось, це дозволить підвищити економічну ефективність роботи лісгоспу, адже
ринкова ціна висушеної деревини вища, а тому й продукція більш конкурентна
на ринку», – коментує цьогорічні капіталовкладення
директор Лебединського
лісгоспу Віталій Баранов.

Всього на встановлення сушильної камери лісгосп
планує витратити в
межах 2,5 млн грн.
власних коштів.
Наступним і головним пунктом виїзного заходу стали тактичні відпрацювання взаємодії держлісгоспів та місцевих громад з підрозділами ДСНС у питаннях гасіння лісових пожеж. Показові
навчання відбулись на ба-

зі Українського лісництва
лісгоспу з залученням всіх
відповідальних структурних підрозділів лісництва
і лісгоспу та з максимальним використанням наявних у лісгоспі потужностей
матеріально-технічної бази.
Також у навчаннях взяв
участь підрозділ агролісгоспу, який
прибув на гасіння лісової
пожежі з власним оснащенням, група людей з місцевої
територіальної
громади у складі 8 чоловік, сусідні з Лебединським лі-

согосподарські підприємства управління: Сумське
та Тростянецьке, які прибули на пожежних автомобілях, та підрозділ Державної служби з надзвичайних
ситуацій. У ході відпрацювань була використана методика зустрічного палу.
Як відзначив начальних
управління, захід пройшов на
високому організаційному рівні, всі підрозділи діяли оперативно і злагоджено та проявили високий
професіоналізм.

Далі лебединські лісівники показали учасникам
виїзної колегії як ведеться
заготівля деревини. Один
з об’єктів виїзного заходу –
РГК на площі 2 га в Українському лісництві. Учасники

колегії побачили потужності автотракторного парку підприємства та роботу автотранспорту.
Наступним по
програмі – огляд
різновікових ділянок лісових культур.
Одна з яких – ліквідація наслідків лісової пожежі, що сталася на ділянці дорослого лісу у серпні 2007 року. Нині
на площі 23,6 га росте молодий ліс, створений копіткою працею лебединських
лісівників.
На пленарному засіданні виїзної колегії, з нагоди 25-річниці Конституції

України начальник Сумського о б л а с н о го
управління лісового та мисливського господарства Віктор
Чигринець вручив директору
Середино-Будського лісгоспу Олександру
Плужникову Почесну грамоту Верховної Ради України та привітав директора
Глухівського лісгоспу Василя Кацалапа з присвоєнням почесного звання «Заслужений лісівник України».
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ГРОМАДСЬКА РАДА

Представники мас медіа та
Громадської ради, що діє
при Сумському ОУЛМГ, побували
у Середино-Будському лісгоспі

Цікава статистика
Державне підприємство «Середино-Будське лісове господарство»
Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства свою історію починає від 1927 р.
на землях переважно С.-Будського, а
також Шосткінського та Ямпільського
ще радянських адміністративних районів. За Незалежної України лісгоспу в постійне користування надано
більш як 17 617 га земель, з них вкритих лісами – 16 119 га, і робота щодо їх оновлення, омолодження, а подекуди й збільшення площ лісових насаджень йде безупинно.
Зауважимо, тутешні ліси складають
переважно хвойні породи – 73,5%,
звісно, адже ґрунти піщані та супіщані. За підрахунками фахівців, загальний запас живої деревини по лісгоспу – 4 983 тис. куб. м, що на один гектар – 277 куб. м.

Господарство із залізною
дисципліною

У своїй структурі Середино-Будський лісгосп має чотири лісництва –
Кам’янське, Голубівське, Зноб-Новгородське та Очкинське, сучасний цех
переробки деревини, промисловий
автопарк, а також належно устатко-
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СЕРЕДИНА-БУДА:

хвойні ліси, сіверська архітектура,
загальна економічна депресія й ефективне
прибуткове підприємство – місцевий лісгосп
вані склади продукції – «Зернове» та
«Перемога». І скрізь, де ми були, відчувається німецький «орднунг» – порядок та дисципліна. В конторах лісництв під шнурочок посаджені газони й ботанічні екзоти, по-сучасному
опоряджені будівлі й зони відпочинку,
спортивні кімнати з тренажерами для
персоналу, нова техніка й обладнання,
– усе естетично й по-хазяйськи практично. Серед довколишньої розрухи й стагнації територія ДП «Середино-Будський лісгосп», ніби інша цивілізація. Ніби постійне нагадування: якщо ці можуть, то чому інші – ні?!
Розгадка на поверхні. Є тип керівників, які вдатні не тільки керувати, а
й мають невгамовну натуру, бажання ставити амбітні цілі й намічене досягати, жорстко питаючи за виконання. Перш за все, з себе, далі – із заступників, керівників підрозділів, ну, й
по ранжиру – до рядових співробітників. Останні десять років С-Будський
лісгосп не виходить із першої трійки
успішних, найбільш модернізованих,
самоокупних і прибуткових лісгоспів
області, а також більше десятка разів
ставав переможцем трудового суперництва, підсумки якого між лісгоспами
області підбиваються щоквартально.
…Одинадцять років тому ДП «Середино-Будський лісгосп» очолив
Олександр ПЛУЖНИКОВ, який до того був інженером на цьому ж підпри-
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ємстві, а ще раніш (за першою освітою) – вчителем й директором загальноосвітньої школи. Він і сам працює
максимально професійно, заглиблюючись в найменші деталі лісової справи, і вимагає того ж від підлеглих.

Модернізація й якнайповніша
переробка
Як вдалий приклад інвестування
власних коштів у модернізацію виробничого процесу в Середино-Будсько-

ГРОМАДСЬКА РАДА
му лісгоспі називають встановлення
промислових сушильних камер. Це
дозволило виготовляти пиломатеріали високої якості, відповідно, реалізовуючи їх по значно вигіднішій ціні. Помічним стало й те, що ліси ДП «Середино-Будський лісгосп» сертифіковані
за міжнародною системою, що на початковому етапі стало в копієчку, але
ж нині працює на хороший результат.
Допомагає тримати конкурентну ціну
на ринку.
«Щомісячно підприємство експортувало до 400 куб. м пиломатеріалів.
Продукція якісна, завжди в попиті.
Втім, порівнявши наш тодішній прибуток з цінами на кондиційний сухий пиломатеріал, зрозуміли, що, удосконаливши переробку потужними сушильними камерами, матимемо кращі гроші», – пояснює директор ДП «Середино-Будське лісове господарство»
Олександр Плужников. Першу камеру
LUKA встановили у 2015 р. Інвестовані кошти окупилися вже за рік, у 2020му придбали й другу облюбовану сушилку (напряму від польського виробника), що забезпечило максимальну
ефективність процесу.

Кореспондентам «r» показують момент завантаження й початок сушіння. Камера - термоізольоване приміщення об’ємом 130 куб. м, алюмінієві панелі її корпусу стійкі до природних факторів. Управляє процесом
один оператор. Усе автоматизовано:
комп’ютерна програма постійно вимірює й регулює вологість деревини,
а задану температуру в сушильній камері забезпечує модернізована котельня лісгоспу, що працює на відходах лісопилки.
«Сухий пиломатеріал більш конкурентоздатний на європейському ринку. Основні експортні позиції – брус і
дошка - відправляються до Туреччини,
Китаю, Кореї, Індії, – зауважує головний інженер лісгоспу Іван ЯКУШЕВ. Сушильна камера суттєво розширила

наші можливості у поставці пиломатеріалів й для внутрішнього споживача. Так, львів’яни закупають наші відходи для виробництва тирсоплити. А
ще ми налагодили виробництво дошки для підлоги, облицювальної дощечки, пелет. Модернізація виробництва дає можливості для підвищення
ефективності переробки, а в кінцевому результаті – для нових економічних
здобутків державного підприємства».

Крайня північна точка України
та цифровий «алярм»
Дійсно, крайня географічна точка
на півночі України, с. Ново-Василівка,
розташоване саме в Очкинському лісництві С-Будського лісгоспу. Вище на
мапі простягнулась РФ. «Ми прикордонний район прикордонної області,
наші природні лісові масиви тягнуться, аж ген-ген, в сусідню Російську
Федерацію, – говорять тутешні лісничі. – Колись труднощів у господарській діяльності на прикордонні не було, адже був Радянський Союз й кордони креслили умовно. А нині, в умовах російської агресії на українському
сході… Словом, з нашими прикордонниками ми на зв’язку, інакше ніяк! Ось
є ділянка російського лісу, до якої підступи тільки з нашої, української сторони, росіянам водні перешкоди заважають. – І що? – І нічого. Стоїть той
ліс, старіє, заростає. Тільки й є, що
звірина в ньому…»
У Голубівському й Зноб-Новгородському лісництвах нам демонструють нові досягнення цифрової епохи:
обширні лісові масиви обладнані вежами відеоспостереження й цілодобового моніторингу, з комп’ютерною
обробкою актуальної інформації. За
допомогою новітніх технологій миттю фіксуються й точно локалізуються
місця лісових пожеж. А далі: «алярм!»,
і спільно з пожежниками - на гасіння
вогню. На ранній стадії загоряння приборкати полум’я легше. Цифрові технології продемонстрували ефективність й у боротьбі з браконьєрами, не-

законною вирубкою лісів, контрабандою…
У Голубівському лісництві систему відеоспостереження запровадили одними з перших в області. У 2013
році. Наразі на Сумщині в єдину мережу з’єднані 24 цифрові спостережні
вежі, роботи тривають. Ще раз: у нас!
у темному лісі! камери відео-моніторингу небезпеки! Направду, часи міняються…

Ліси – зелені легені Землі
(або Найперше – зберегти й
примножити, а не зрубати)

Вести господарську діяльність в лісі допомагає мережа доріг, збудованих за рахунок власних коштів С.-Будського лісгоспу. Прокладання доріг
господарського призначення – ґрунтових та з твердим покриттям зі шлаку, щебню, цегляного бою – розпочали за ініціативи директора О. Плужникова. Старт припав на 2011 рік. За
цей час, зокрема в Голубівському лісництві, вимощено 21 км лісових доріг. Вони стали додатковими шляхами
зв’язку й між віддаленими поліськими
селами та хуторами.
«Планова вирубка лісу – це лише «другий пункт» нашої роботи, хоча без нього ніяк: вітчизняній економіці, людям у власному господарстві
вкрай потрібна деревина – на будівництво, меблі, підручники, опалення...
Втім найперше завдання лісівника все
ж зберегти й примножити ліс, забезпечивши вчасну й ефективну зміну
«поколінь» лісових насаджень», – ділиться головний лісничий С-Будського лісгоспу Іван СТЕПАНЕНКО. І, аби
продемонструвати приклад цивілізованого природо використання, журналістів «r» везуть до ділянок з різновіковими насадженнями молодняка хвойних порід. Молоденькі деревця, набираючись сил, будуть рости на рідних
ділянках, утворюючи собою мальовничі й каскадні за висотою ландшафтні шпалери.
Тетяна ГОЛУБ, газета «Панорама»

За віковою структурою
насаджень в СерединоБудському лісгоспі:
молодняки – 22,8%,
середньовікові – 27,8%,
пристигаючі – 36,4 %, стиглі й
перестійні – 25 %, – таке ведення
лісового господарства свідчить
про розумний підхід до справи.
ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ  02/2021 р.
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На Сумщині пройшли

всеукраїнські навчання
по гасінню лісових пожеж
Лісівники Сумщини отримали відмінну оцінку за
результатами спеціальних
комплексних навчань. Вони пройшли на базі Управління Державної служби
України з надзвичайних
ситуацій у Сумській області спільно з підрозділами
ДСНС по гасінню лісових
пожеж із залученням техніки Роменського, Лебединського, Сумського та Тростянецького лісгоспів.

Тренувальні заходи відбулися 4 червня на навчально-тактичному полігоні Міжрегіонального
центру швидкого реагування ДСНС України (с. Гаї
Роменського району Сумської області).
Безпосереднє керівництво навчаннями здійснював Міністр внутрішніх
справ України Арсен Аваков.
«У навчаннях приймали
участь близько тисячі працівників різних відомств та
підрозділів: рятувальники,
національна гвардія, наці10

ональна поліція, медицина. Захід здійснювався із
залученням пожежної, аварійно-рятувальної, а також
іншої спеціальної техніки
та авіаційних засобів», –
коментує проведений захід заступник начальника Сумського обласного управління лісового та
мисливського господарства Леонід Бут.
Роботи проводились на
різних навчальних місцях,

кожне з яких відтворювало ту чи іншу надзвичайну ситуацію. Лісівники відпрацьовували ліквідацію
пожежі у лісовому масиві
у складі наземних груп.
«Спершу, при виявленні загоряння, щоб не допустити розповсюдження
пожежі на об’єкти та населені пункти, за допомогою автотракторної техніки лісгоспів створювались
мінералізовані смуги. Далі, за легендою навчань,
внаслідок сильного поривчатого вітру виникла не-
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безпека швидкого поширення вогню лісовим масивом та на прилеглі сільгоспугіддя. Під загрозою
перебували мешканці та
інфраструктура розташованих поруч населених
пунктів. Для локалізації пожежі були залучені сили і засоби лісового господарства,
які за допомогою пожежних модулів, автоцистерн та тракторів зі спеціальним навісним обладнанням
здійснювали необхідні заходи», - деталізує
тактичний задум Леонід Бут.
«Проте, площа лісової пожежі збільшувалась. Тому, для надання
допомоги пожежним підрозділам структури Державного агентства лісових
ресурсів, до місця лісової пожежі були направлені додаткові сили і засоби
Державної служби Украї-
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ни з надзвичайних ситуацій з різних областей. Також додатково залучалися
пожежні літаки і вертоліт з
водозливним пристроєм»,
– продовжує заступник начальника.

Коли основний фронт
пожежі був ліквідований, у
роботу знову включились
лісівники. Тепер їх завданням було «догашування»
окремих осередків за допомогою шанцевого інструменту, а саме ранцевих оприскувачів та спеціального обладнання.
«Під час проведення таких масштабних
навчань працівники лісгоспів показали
свої навички з гасіння
пожеж у природних
екосистемах, а також отримали цінний
досвід командної роботи у складі зведеного загону та авіації Служби порятунку», – підсумовує заступник.

ОХОРОНА ЛІСУ

Тактико-спеціальні навчання
по гасінню умовної лісової
пожежі за участю Сумського
та Харківського обласних
управлінь лісового та
мисливського господарства
відбулись на Харківщині. Вони
пройшли у четвер, 27 травня,
на базі Гутянського лісгоспу
Харківського ОУЛМГ.

Сумські охоронці лісу взяли
участь у протипожежних
заходах на Харківщині
Сумське обласне управління лісового та мисливського господарства представив на навчаннях зведений загін № 17 у складі 10 чоловік, сформований з лісових пожежних служб Тростянецького та Лебединського держлісгоспів, які прибули на навчання на пожежних автомобілях, та керівного складу загону.
Очолював загін заступник началь-

ють бути готовими швидко прийти
на допомогу у гасінні лісової пожежі
в іншу область. За тактичним задумом, додаткові сили з нашої області були підключені до гасіння лісової
пожежі у сусідній області, коли пожежа набула ознак надзвичайної ситуації, а її масштаб розповсюдився на
значну площу лісу, у даному випадку
на 25 га, та на 10 га перейшов у вер-

зованих смуг, лісовий пожежний модуль, патрульний автомобіль з причіпним модулем та квадрокоптер.
Сумські лісівники відзначають позитивну практику подібних тренувань
та високий організаційний рівень їх
проведення.
«Це гарний досвід і дуже потрібна
практика. Дякуємо колегам з Харківського ОУЛМГ за високий рівень організації навчань», – говорить Олександр Баня.
ника відділу лісового господарства
Сумського ОУЛМГ Олександр Баня.
«У ході навчань відпрацьовувалась взаємодія Сумського та Харківського управлінь лісового та мисливського господарства з підрозділами Головного управління ДСНС у
Харківській області в питаннях гасіння низової та верхової лісових пожеж», – коментує мету проведеного
заходу Олександр Баня.
«Суть цих тренувань полягала у
тому, що лісівники однієї області ма-

хову», – продовжує керівник
Сумського загону.
До проведення навчань
було залучено 2 одиниці пожежної техніки держлісгоспів
Сумського ОУЛМГ. Всього
ж до навчань залучалось 10
пожежних автомобілів, в тому числі 2 пожежних автомобілі на базі КАМАЗ, 2 пожежні трактори з ґрунто-обробним знаряддям для створення протипожежних мінераліІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ  02/2021 р.
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ПРОФСПІЛКА
У вівторок, 25 травня, звітно-виборна конференція Сумської обласної організації
профспілки працівників лісового господарства зібрала у залі засідань управління
представників всіх 13 первинних профспілкових організацій. Діяльність
лісівничої профспілки завершила чергову п’ятирічку, а це час підсумовувати
зроблене, обирати керівний склад обкому та складати плани на майбутнє.

Сумська лісівнича
профспілка відзвітувала
про свою п'ятирічну роботу
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Для голови обласної організації профспілки Михайла Шпаковича – це була друга звітно-виборна конференція, а для обласної організації – шоста.
У роботі профспілкового
зібрання взяв участь начальник Сумського обласного
управління лісового та мисливського господарства Віктор Чигринець.

ні якісно і вчасно виконати
свою роботу. Можу сказати,
що нам це вдається. Профспілкові комітети працюють у
тісній співпраці з адміністраціями лісгоспів. Як результат
– достойні показники наших
підприємств на рівні Держлісагентства за всіма видами
виробничої діяльності», – зазначив начальник управління.

чих та 1187 – це наші пенсіонери. Молодь віком до
35 років становить до 20%
від загальної кількості працюючих. Основа нашої діяльності – це забезпечення
правових гарантій діяльності, здійснення громадського
контролю за станом охорони
праці, підвищення рівня культурно-спортивного і медичного обслуговування, оздо-

У своєму виступі начальник управління оцінив належним чином діяльність профспілки в цілому та, зокрема,
голови профспілки Михайла
Шпаковича.
«Головне завдання профспілки – це збалансувати стосунки між адміністрацією і трудовим колективом
та створити такий мікроклімат, який базується на взаєморозумінні і взаємоповазі. Адміністрація повинна забезпечити працівників комфортними й безпечними робочими місцями та виплатити достойну заробітну плату,
натомість, працівники повин-

Також позитивної оцінки
начальника дістали проведені профспілкою загальнообласні заходи культурно-масового характеру, ініціатором та рушійною силою яких
є обласний керівний профспілковий орган.
Проаналізував роботу
профспілки за звітний період
Михайло Шпакович.
«Обласна організація
профспілки працівників лісового господарства об’єднує 13 профспілкових організацій, у які входить 98 профгруп. Загальна чисельність
членів профспілки – 3638 чоловік, з яких 2451 – працюю-

ровлення членів профспілки.
Тому ми дбаємо, щоб кожен
працівник галузі був соціально захищеним, мав відповідну заробітну плату, якісний
відпочинок, вчасне і кваліфіковане лікування та отримував як матеріальне, так і моральне задоволення від своєї праці», – зазначив у своєму виступі голова обласної
організації.
Так за звітний період на
охорону праці, забезпечення працівників спецодягом
тощо лісгоспи спрямували
57,7 млн грн., що у 3 рази
більше, ніж передбачалось
колективними договорами.
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У системі роботи профспілки проведення культурно-масових заходів, спартакіади з лісівничого багатоборства, що традиційно
проходить в переддень працівника лісу тощо. На їх проведення було спрямовано
12 млн грн.
Велика увага приділялась
оздоровленню працівників та
їх дітей. На ці цілі було витрачено 12,4 млн грн і оздоровлено 2292 працюючих, в тому числі 1503 працівників та
739 – дітей.
Як стимул для роботи трудових колективів – підбиття
підсумків трудового суперництва. Впродовж звітного
періоду трудове суперництво підсумовувалось 20 разів, було визначено 60 призерів. Найбільше – 12 разів – входив до трійки кращих Тростянецький лісгосп,
з них 6 разів був володарем
І місця, 10 разів у трійку призерів потрапляв Краснопільський лісгосп та 8 разів –
Сумський.
В обговоренні доповіді
взяли участь представники
профспілок більшості колективів. У своїх виступах вони
ділилися цікавим досвідом
організації профспілкової діяльності на своїх підприємствах. Робота профспілок
Глухівського, Шосткинського та Охтирського лісгоспів
була відзначена Почесними
грамотами.
Зібрання висловило цілковиту довіру діючому голові обласної організації профспілки Михайлу Шпаковичу та
одноголосно обрало його головою на наступний термін.

ОХОРОНА ПРАЦІ
У п’ятницю, 4 червня,
відбувся семінар
для інженерів з
охорони праці
лісогосподарських
підприємств області.
Він пройшов на
базі державного
підприємства
«Конотопське лісове
господарство».
Місце проведення семінару було вибране не випадково. Обласному заходу
передував відповідний всеукраїнський семінар, який
відбувся на Івано-Фраківщині. Поряд із навчальною
метою, на зазначеному
всеукраїнському зібранні
відбулась фінальна частина
конкурсу на кращого фахівця з охорони праці (інженера з ОП державних підприємств).
Сумське обласне управління лісового та мисливського господарства представляла на конкурсі провідний інженер з охорони праці
Конотопського лісгоспу Наталія Журенко і показала гідний результат.
«Організатори конкурсу
нинішнього року встановили жорсткі правила та вимоги: претенденти не лише повинні були володіти знаннями, а й показати їх застосування на практиці, миттєво
реагувати та попереджати
можливі негативні наслідки.
Впродовж першого дня змагань фахівці з охорони праці складали письмові іспити,
відтак відповідали на 40 різнотематичних запитань, демонстрували алгоритм дій
надання першої домедичної допомоги працівникам,
які отримали умовні травми,
нанесені електричним струмом та в результаті падіння з висоти. А ще кожен фіналіст індивідуально розслідував учбові смертельні випадки на виробництві, встановлював причини їх виник-

ОБЛАСНИЙ СЕМІНАР
з питань охорони праці

пройшов на базі
Конотопського лісгоспу

нення та прогалини в роботі
відповідальних осіб, мав перелічити якнайбільше ризиків, які супроводжують керівника лісогосподарського підприємства», – розповів учасникам семінару про методику проведення конкурсу головний спеціаліст відділу використання лісових ресурсів та маркетингу Сумського
ОУЛМГ Віктор Селезень.
«Наша конкурсантка Наталія Журенко вдало склала
всі випробування і виборола
четверте місце. Така показова участь у регіональних змаганнях є результатом спільної відповідальності, опанування новітніми технологічними процесами та постійне дотримання правил техніки безпеки. Життя і здоров’я наших лісівників мають забезпечити ефективні та надійні методи роботи, планомірні нововведення та справжні турботи адміністрації про своїх працівників», – відзначив Віктор Селезень.
«Лісгоспи області спрямувують значні кошти на придбання якісного спецодягу, оновлення техніки та механізмів, систематично проводять необхідні інструктажі. Все це разом допомагає

нам оберігати життя та здоров’я наших працівників», –
наголосив фахівець.
З організацією роботи з
охорони праці на підприємстві познайомив учасників
семінару директор Конотопського лісгоспу Олег Салов.
Він зазначив, що за 5 місяців цього року на охорону
праці лісгосп направив 647,3
тис грн, що становить 6,8%
до фонду оплати праці за
аналогічний період минулого року. З них на приведення основних фондів у відповідність з вимогами нормативно-правових актів з охорони праці (встановлення
системи штучного освітлення та ремонт покрівлі в цеху
переробки деревини) спрямовано близько 270 тис грн,

на навчання з питань охорони праці та профнавчання
у спеціалізованих навчальних закладах використано 42 тис грн,
на придбання спецодягу, спецвзуття та ЗІЗ
спрямовано майже 260
тис грн., на проведення
медичних оглядів працівників – до 50 тис грн та на
страхування працівників,
що виконують роботи підвищеної небезпеки від нещасних випадків (24 години на
добу), спрямовано близько
48 тис грн.
«Є ще багато планів. Адже забезпечення гідних
умов роботи є основою чіткого, стабільного, ефективного функціонування підприємства», – зазначив директор лісгоспу.
У рамках семінару фахівці
відвідали об’єкти центральної садиби лісгоспу: цех переробки та АТП, поділилися
проблемами, що виникають
у ході роботи, а також опрацювали та запропонували вищим керівним органам
зміни до нормативно-правових актів з питань охорони праці.
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АКЦІЯ
вих площ. Дякуючи активності наших
працівників, результати Акції перевищили очікування», - говорить начальник відділу лісового господарства Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства Анатолій Омельченко.
Центральний захід Акції відбувся
на базі Лебединського держлісгоспу. Він пройшов за участі заступни-

блем, які дедалі все гостріше постають перед людством. Впродовж доби учасники Акції планують висадити
1 мільйон дерев. Це вже другий захід
такого масштабу. Перша акція з висаджування 1 мільйона дерев була
Всеукраїнською і відбулась 17 жовтня 2020 року. В рамках Акції сумські
держлісгоспи висадили 109 тисяч
дерев. Сьогодні поряд з нами – ді-

160 тисяч дерев –
внесок сумських лісівників
у акцію «ОЗЕЛЕНЕННЯ ПЛАНЕТИ»
Сумські лісівники
долучилися до реалізації
глобального проєкту
«Озеленення планети».
Акція пройшла у суботу,
10 квітня.
«Байдужих не було. Акція пройшла
в усіх 12 державних лісогосподарських підприємствах, що координуються Сумським обласним управлінням лісового та мисливського господарства. Планувалось висадити 103
тисячи сіянців на площі 22 га лісо-
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ка голови Сумської облдержадміністрації Тараса Савченка, начальника
Сумського ОУЛМГ Віктора Чигринця,
співорганізатора акції «Озеленення планети» у Сумській області Дмитра Кулібабіна, керівництва та профспілки Сумського ОУЛМГ, керівників
Сумського району, вихованців діючого на базі Лебединського лісгоспу учнівського лісництва та Лебединського училища лісового господарства.
«Сьогодні - історичний день. Сьогодні жителі ста країн світу об’єдналися навколо міжнародної акції «Озеленення планети», щоб стати на заваді глобальних екологічних про-
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ти. Це символічно, бо дерева, які ми
висадимо сьогодні, ростимуть разом
з ними і перейдуть у спадок вже їхнім дітям та онукам», - зазначив у ході відкриття заходу Віктор Чигринець.
«Це можливість змінити свідомість, екосвідомість людей і відчути
себе долученим до глобальних процесів. Оскільки сьогодні в усьому світі відбувається ця акція, то ми можемо усвідомити, що своїми маленькими зусиллями робимо спільно величезну справу», - наголосив Тарас
Савченко.
Родзинкою головного заходу стало висаджування сосен, вирощених
львівськими лісівниками. Елітні де-

АКЦІЯ
ревця з закритою кореневою системою були подаровані голові Сумської
ОДА головою Львівської ОДА і прибули на Сумщину з Львівського лісового селекційного-насіннєвого центру Львівського ОУЛМГ. Це символізувало єдність заходу і сходу України.
Підсумки Акції перевищили всі очікування! Впродовж дня лісівникам з
допомогою громадськості вдалося
висадити 160 тисяч дерев на площі
38,9 га.
«Висаджували сосну звичайну та
сосну кримську, дуб звичайний і червоний, горобину, березу, клен, ялину,
модрину, айву, горіх, черешню, ялицю
та тую. Весь садивний матеріал – з
розсадників держлісгоспів», - підсумовує Анатолій Омельченко.
Поряд з цим активно проходило
озеленення об’єктів соціальної сфери села. Кущики самшиту, ялівці, туї
та інші декоративні насадження, вирощені лісівниками, прикрасили ди-

тячі садочки, території шкіл, ігрові дитячі майданчики, паркові та рекреаційні зони.
Співорганізатори акції «Озеленення планети» в області працювали над
створенням в обласному центрі парку Щастя поблизу озера Чеха. Дерева для висадки у парку теж справа рук фахівців лісового господарства. Вони прибули до Сум з розсадника Велико-Бобрицького лісництва
Краснопільського лісгоспу.

Дякую кожному, хто долучився до весняних
заходів зі створення лісу та озеленення
територій, – Віктор Чигринець
Акція Держлісагентства
«Створюємо ліси разом»,
що крокувала Україною
впродовж місяця з 21 березня по 17 квітня, побувала в усіх куточках Сумщини.
На жаль, діючі на час
проведення Акції на території області карантинні умови суттєво обмежили
коло учасників заходів, та,
незважаючи на це, на об’єми запланованої роботи не
вплинули.
Сумським лісівникам
вдалося організувати і провести ряд лісівничо-просвітницьких заходів, екскурсій, трудових десантів з

благоустрою і прибирання
територій тощо. Чільне місце відвели створенню нового лісу та озелененню населених пунктів.
«Дякую кожному, хто долучився до весняних заходів зі створення лісу та озеленення територій. Приємно, що активними учасниками Акції стали керівники територіальних громад,
депутати місцевих, районних, обласних рад, голови
районних державних адміністрацій та районних рад,
голова Сумської обласної
ради Віктор Федорченко,
заступник голови Сумської
обласної державної адміністрації Тарас Савченко
та народні депутати України Михайло Аначенко, Тетя-

на Рябуха і Ігор Васильєв»,
– говорить начальник Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства Віктор Чигринець.
Загалом у різноманітних
заходах Акції взяли участь
1849 чоловік. Разом з громадськістю у рамках Акції
сумські лісівники висадили
понад 35 тисяч дерев, створивши 75,9 га лісових насаджень.
Значну увагу було приділено озелененню об’єктів
соціальної сфери населених пунктів області.
«В області в рамках Акції

було проведене озеленення 54 об’єктів, серед яких
школи, дитячі садочки, лікарні, адміністративні приміщення, культові споруди,
парки та сквери. Для цих цілей сумські держлісгоспи
передали громадам 5,5 тисяч штук саджанців різноманітних декоративних та
лісоутворюючих порід і допомогли їх висадити», - підсумовує керівник.
Всього ж у період весняної лісокультурної кампанії сумські лісівники створили близько 1100 га молодих
лісів, висадивши до 7 мільйонів дерев.

Навесні цього року сумські
лісівники висадили майже
1100 га молодих лісів
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У середу, 23 червня, у Сумах
відбувся Всеукраїнський
форум представників
деревообробної
галузі, організований
обласною галузевою
організацією роботодавців
деревообробної галузі.
Він став продовженням
тих лісопромислових
форумів, які вже проходили
у Києві та Львові. Тема
заходу: «Середні та
дрібні підприємства
деревообробної галузі.
Перспективи та ризики».

Відповідаючи на питання учасників форуму, начальник Сумського ОУЛМГ Віктор Чигринець зазначив, що щорічно сумські держлісгос-

зі?», - висловив побоювання заступник директора Сумської обласної галузевої організації роботодавців деревообробної галузі Олексій Мовчан.

У Сумах відбувся
всеукраїнський форум
представників деревообробної галузі

На чолі з начальником Сумського
обласного управління лісового та мисливського господарства Віктором Чигринцем та першим заступником начальника Віталієм Ігнатченком у форумі взяли участь представники директорського корпусу сумських держлісгоспів.
Захід пройшов за участі представників владних структур, депутатів Верховної та обласної ради, громадських
організацій та провідних деревообробних підприємств України, серед
яких заступник голови Громадської ради при Держлісагентстві, голова асоціації деревообробників Львівщини
Микола Когур, перший віцепрезидент
промислової палати України Михайло
Непран, завідувач кафедри технології меблів та виробів з деревини НЛТУ
України Орест Кійко, перший заступник директора ДП «Прозоро. Продажі» Дарина Марчак та інші.
16
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пи заготовляють лісопродукції у межах 800 тис. м.куб. – це від усіх видів
рубок. У тому числі головне користування становить 480 тис. м.куб., що
складає 60% від загальної заготівлі. У
2020 році було фактично реалізовано 620,3 тис. м.куб. необробленої деревини, з яких 48,5% , або 301,2 тис.
м.куб склали лісоматеріали круглі та
дров’яна деревина – 319,2 тис. м. куб.
(51,5%). При цьому реалізація круглих
лісоматеріалів в межах області склала
47,4%. Перероблено деревини та використано на власні потреби – 213,0
тис. м.куб., в т.ч.: лісоматеріали круглі
– 198,7 тис. м.куб.
Серед питань, які розглядались на
форумі, найбільш дискусійними були
питання законотворчої бази, що регулює ринок деревини.
«З 1 липня вступає в силу закон,
який регулюватиме ринок цінних паперів і деревина прирівнюється до
біржового товару. ЇЇ
продаж передбачається виключно через товарні біржі, які повинні отримати ліцензії.
Але станом на сьогодні, за тиждень до 1 липня, жодна з українських
бірж такої ліцензії ще не
отримала. І, тому чи не
буде це колапсом для
деревообробної галу-
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Обговорюючи законопроект «Про
ринок деревини», присутні висловили
переконання, що Верховна Рада має
прийняти такий Закон, який встановив би чіткі правила для функціонування ринку деревини та, в першу чергу,
сприяв розвитку підприємств малого
та середнього бізнесу деревообробної галузі, адже вони дають робочі місця місцевим жителям та сплачують податки до місцевих бюджетів.
«У Сумській області питанням переробки деревини займаються досить багато підприємств і підприємців.
Завжди виникають певні проблеми між
лісокористувачами і покупцями деревини. Тому теми, які сьогодні обговорюються і полягають у тому, щоб знайти консенсус між продавцями і покупцями і сформувати таку модель взаємовідносин, за якої будуть задоволені і ті, і інші», - наголосив Віктор Чигринець.

ДОРОГИ

Мережа лісових доріг
збільшується
Про користь лісових доріг і необхідність їх будівництва вже давно не треба нікого переконувати. І
лісівники, і відвідувачі лісу відчувають значні переваги тих місць, де прокладені лісові шляхи. Дороги
в рази полегшують під’їзд
транспортом до грибної чи
ягідної поляни. Дають можливість дістатися просікою
за кілька хвилин до села,
до якого віддаленість трасою може досягати кілька
десятків кілометрів. Дороги значно спрощують роботу охорнців лісу та дають
змогу оперативно і швидко
дістатись до ділянки лісу у
випадку займання.
Плюсів – маса, на противагу яким є кілька мінусів. Дороги споруджують
лісівники самотужки і за

ВИНАХОДИ

власні кошти підприємств.
А на це не завжди є як наявність ресурсу матеріального, так і людського. Адже процес будівництва лісових доріг трудомісткий і
затратний.
Незважаючи на це, мережа лісових доріг підприємств Сумського ОУЛМГ
вже налічує понад 250 кільметрів. І кожен рік додає
до дорожньої лісової карти
нові кілометри.
Цьогоріч планується
здати в експлуатацію 7,4
км доріг з твердим покрит-

тям та 9,2 км – земляного
полотна.
Найбільше – 2,2 км планують прокласти дороги з твердим покриттям
свеські лісівники та підготувати під будівництво наступного року 2,2 км земляного полотна. 1,2 км
планують збудувати дороги
у Лебединському лісгоспі.
По 1км лісових доріг додасться у Шосткинському, Тростянецькому, Сумському та Глухівському
лісгоспах. Щодо останніх,
то роботи по будівництву

вже на стадії завершення.
У Глухівському, Конотопському, Краснопільському,
Охтирському, Сумському,
Тростянецькому та Шосткинському лісгоспах планують спорудити по 1 км
земляного полотна. На
сьогодні вже стовідсотково
виконали цю роботу глухівські лісівники та частково –
на 40 % до плану - сумські.
Роботи по будівництву
лісових доріг тривають.

Охтирські лісівники
запатентували «Бобра»

У березні цього
року охтирську машину
для пониження пеньків
«Бобер» зареєстрували
в Державному реєстрі
винаходів України.
Агрегат, споруджений ще у 2019
році за авторським проектом та
власноруч працівниками Охтирського лісгоспу, дістав назву «Бобер» за
свою здатність справлятись з пнями
будь-якої величини.

Свою апробацію
він пройшов ще навесні 2019 року на підготовці лісосік під створення молодого лісу у місцях рубок головного користування, і цілком довів свою ефективність, економічність і надійність!
Тепер цей винахід дістав загальнодержавне визнання.

«За допомогою цього новаторського механізму було полегшено трудомісткий процес пониження пнів. Ця операція стала наскільки якісною, що після неї на лісосіці, без перебільшення, можна проводити змагання з футболу, бо пні
понижені в рівні з землею», - говорить директор Охтирського лісгоспу
Юрій Римар.
Нагадаємо, агрегатується пристрій з трактором МТЗ–82. Обслуговується двома працівниками –
трактористом і оператором. Для різання використовується стрічкова пила завширшки 35 мм та довжиною 4,2 м. Ширина пропилу – 800 мм. Працює агрегат на
бензиновому двигуні внутрішнього
згорання, норма – 5 літрів, а трактор
використовує за зміну 15 літрів дизельного пального.
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Кращий тракторист Середино-Будського
лісгоспу отримав ключі він нового трактора
Автотракторний
парк державного
підприємства
«Середино-Будське
лісове господарство»
поповнився сучасним
трактором
«Беларус» - 920.

Придбали нову техніку за рахунок власних коштів. Ключі від трактора урочисто вручили кращому
трактористу лісгоспу –
працівнику Зноб-Новгородського лісництва
Олегу Пустовойтову.
«Рішення про передачу нової техніки саме цьому трактористу
приймалось без вагань. Олег Євгенович
має великий досвід роботи, працює
у складі лісозаготівельної бригади,
ретельно відноситься до експлуатації техніки та догляду за нею. Він відпрацював на аналогічному тракторі більше 14 років. І той трактор має
вигляд, як тільки з конвеєра», – про-

коментував своє рішення директор
Середино-Будського лісгоспу Олександр Плужников.
Тож побажаємо Олегу Пустовойтову нових трудових досягнень, а головне – задоволення від результатів
своєї праці.

Кролевецькі охоронці лісу
пересіли на мотоцикли
Кролевецьке
лісомисливське
господарство
забезпечило
працівників
новою технікою
та закупило
обладнання
для гасіння
лісових пожеж.

Так, днями, для потреб
лісової охорони було закуплено 13 мотоциклів
MINSK D4 125, три автомобілі KRASZ-U39ZB6 та
три пожежні модулі ПЦ
0505 UAZ. Всю техніку
придбали за власні кошти
підприємства.
«Відтепер працівникам
державної лісової охорони буде зручніше долати складні ділянки лісових
масивів Кролевеччини,
транспорт легкий та маневрений, пристосований
до бездоріжжя. Це значно
спростить патрулювання,
забезпечить оперативне реагування на скоєння лісопорушень, а також
вчасного виявлення лісових пожеж», – говорить
директор ДП «Кролевецьке ЛМГ» Олександр Посошенко.
Також, три автомобілі українського виробни-

18

цтва, до яких причепами
йдуть придбані пожежні
модулі, дозволять лісівникам стримувати великі по-

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ  02/2021 р.

СУМСЬКОГО ОБЛАСНОГО УПРАВЛІННЯ ЛІСОВОГО ТА МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

жежі, а невеликі загоряння гасити без залучення
великої пожежної техніки.
Вони стануть оперативним мобільним пунктом
при виявленні пожеж.
18 серпня представники пожежної охорони отримали ключі від новеньких мотоциклів та автомобілів. Відповідною технікою відтепер забезпечена лісова охорона усіх лісництв підприємства.

ІНВЕСТИЦІЇ

У Сумському лісгоспі придбали сучасний МАЗ
Щороку машинно-тракторний парк Сумського лісгоспу поповнюється новою технікою. Адже своєчасне оновлення засобів виробництва є гарантією стабільної роботи підприємства. Капіталовкладенням цього року став новенький МАЗ.
«Це – сортиментовоз з причепом, обладнаний гідроманіпулятором. Даний транспортний засіб має екологічний
стандарт (показник, що регулює вміст шкідливих речовин

у вихлопних газах) Євро-6. Він
більш економний, у порівнянні
з попередніми моделями, щодо витрат палива. Крім того,
кабіна підвищеної комфортності значно покращує умови
роботи водія за будь-яких погодних умов», – коментує доцільність придбання директор Сумського лісгоспу Микола Сороколіт.
Купівля автомобіля проводилась за власні кошти підприємства через електронну торгову систему ProZorro Продажі.

У Шосткинському лісгоспі будують теплицю
для вирощування декоративних рослин

Вирощуванням декоративного садивного матеріалу шосткинські лісівники
займаються постійно. Ви-

рощені ними декоратинві
рослини використовуються як для благоустрою територій підприємства, так

і для реалізації.
«Нині попит на декоративні породи збільшується. Люди з задоволенням
придбають рослини для
ландшафтного дизайну
своїх присадибних територій», – говорить директор Шосткинського лісгоспу Микола Бут.
Це спонукало шосткинських лісівникв розширити потужності. А так як одним із основних способів
розмноження декоративних рослин є живцювання,
то, щоб створити найбільш

сприятливі умови для укорінення живців, вирішили
спорудити нову теплицю.
Сучасну теплицю розміром 8х24 метри встановлюють у Воронізькому лісництві лісгоспу, на території постійного розсадника.
«Минулого тижня проводилися роботи з монтажу каркасу. Наступним
етапом буде встановлення системи поливу, а також роботи з облаштування всередині телиці» – коментує перебіг робіт директор підприємства.

Краснопільські лісівники інвестують
в оновлення машинно-тракторного парку
Інвестиції у придбання сучасних
машин і механізмів по догляду за
лісом та власне виробництво – у
пріоритеті діяльності краснопільських лісівників.
У цьому році машинно-тракторний парк лісгоспу знову попов-

нився новою технікою. Капіталовкладення пешого півріччя цього року – мульчер Сancella TF-S-200 для
Краснопільського лісництва та трелювальний трактор Харківського виробника GAL-5052 – для Осоївського лісництва.

«Трелювальний трактор проводить лісозаготівельні роботи в важкодоступних місцях лісових балок,
адже ландшафт лісгоспу – це міні-Карпати. А придбаний мульчер
виокристувується для проведення освітлення в лісових насадженнях», – коментує капіталовкладення
директор Краснопілського лісгоспу
Віктор Мороз.
За словами краснопільських лісівників, придбаний мульчер став
добрим помічником при проведенні
механізованого догляду в міжряддях
лісових культур та догляді за квартальними просіками.
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мисливського господарства, їм надано у користування 227,5 тис. га; решту площі розподіляють між
собою 17 осередків районних організацій УТМР, за ними закріплено 1571,5 тис. га.,
11 інших користувачів, їм надано у користування 235, 7 тис. га
мисливських угідь,а також землі державного мисливського резерву 10,5 тис. га та територія

У сумських лісах
додалося
зубрів
Зубри та лосі з червонокнижної еліти, європейські
та плямисті олені, козулі та кабани з копитних звірів,
зайці, білки, лисиці, вовки, куниці, тхори та горностаї
– з хутрових, фазани, куріпки, тетеруки й рябчики –
з пернатих - це представники лісової фауни, яких
можна зустріти на Сумщині. Як стверджують фахівці,
за результами зимового обліку динаміка
до збільшення популяції просліджується майже
по всіх видах і є сталою за останні роки.
«Такі заходи з обліку відбуваються щорічно, вони забезпечують ведення державного кадастру мисливських тварин та контроль за чисельністю мисливського фонду області і є обов’язковими для всіх користувачів мисливських угідь. За
результатами обліку користувачі
мисливських угідь аналізують динаміку чисельності тварин та готують до погодження проекти лімітів добування дичини на наступний
мисливський сезон», – говорить
головний спеціаліст відділу лісового господарства Сумського ОУЛМГ
Віктор Жмурко.
Нагадаємо, зимовий облік чисельності лісових мешканців проходив в угіддях Сумщини у січні-лю20
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тому цього року. Для об’єктивності роботи до груп по обліку залучались фахівці Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства, спеціалісти державної лісової охорони державних лісогосподарських підприємств, представники Департаменту захисту довкілля та енергетики
Сумської обласної державної адміністрації, державної екологічної інспекції, органів місцевого самоврядування та громадськості.
Загальна площа мисливських
угідь Сумщини складає 2045,2 тис.
гектарів і розподіляється між 40 користувачами, з яких 12 – це державні підприємства Сумського обласного управління лісового та
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ННП «Деснянсько-Старогутський»
– 16,2 тис. га.
За отриманими даними, у мисливських угіддях лісогосподарських підприємств, що координуються Сумським ОУЛМГ, мешкає
80 особин лося. Найбільша їх кількість – 35 особини – в угіддях Конотопського лісгоспу. Всього ж в угіддях Сумщини 228 особин цих мисливських тварин. До речі, Конотопське підприємство лідирує і за іншими показниками. Тут нарахували 94 особини європейського оленя, що є теж найбільшим показником серед підприємств управління, дещо менше – 90 особин, мешкає у мисливських угіддях Лебединського лісгоспу. Всього ж у мисливських угіддях сумських лісгоспів
275 особин цих мисливських тварин
(777 по області). Щодо оленя плямистого, ареал його мешкання дещо інший. Серед угідь держлісгоспів, він зустрічається в угіддях Конотопського, Лебединського та
Краснопільського підприємств. У
останніх найбільша чисельність
цього виду – 49 особин (204 по області).
У порівнянні з минулим роком
у мисливських угіддях держпід-
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приємств популяція дикого кабана збільшилась майже на 100
голів і становить 468 особини
(1233 особини по області, збільшення на 268 голів).
По кількості козулі лідирує мисливське господарство «Суми» (нині ДП «Краснопільське ЛГ»), де
нараховується 540 голів. Всього ж у мисливських угіддях держлісгоспів обліковано 2267 особин
(6333 по області).
Найбільша кількість зайців зафіксована в мисливських угіддях
Конотопського лісгоспу – 1898
(4296 по підприємствах Сумського ОУЛМГ та 36020 по області).
З пернатих фазани прерогатива
виключно держпідприємств. 270
особин цього мисливського птаха виростили у МГ ДП «Суми» (нині ДП «Краснопільське ЛГ»). А за
рябчиками треба їхати на Ямпільщину. 45 особин цього птаха мешкає у мисливських угіддях Свеського лісгоспу та 52 – Ямпільської
УТМР (всього по області 97). Також на ямпільщині можна побачити тетеруків, у мисливських угіддях Ямпільської УТМР нарахували
98 представників цього виду пернатих.
Щодо хижаків, то ареал їх поширення досить різноманітний. У
мисливських угіддях сумських держлісгоспів куниця кам’яна мешкає
лише у лебединських угіддях, де її
популяція представлена кількістю
20 особин. Всього ж по області
1612 представників цього виду. Куниця лісова налічує 1771 особину
по області, з яких 302 – у мисливських угіддях сумських лісівників. А
ось тхір чорний в області мешкає
виключно тільки в угіддях Конотопського лісгоспу. Там їх 13 голів.
Ареал поширення вовка – північ області. Його вид налічує 35
особин, 3 з яких мешкає у мисливських угіддях Шосткинського
лісгоспу.
«Результати проведеного обліку констатували раціональне та
невиснажливе використання мисливського фонду всіма користувачами. Щодо червонокнижних
зубрів, які мешкають в угіддях Конотопського лісгоспу, їх популяція збільшилась суттєво і налічує
64 особини», – резюмує Віктор
Жмурко.

Конотопські лісівники
готують на зиму
«смаколики»
для лісових мешканців
Літо – гаряча пора
для єгерського складу
ДП «Конотопське лісове
господарство». Наразі
в розпалі заготовля сіна
та гіллячкового корму
для підгодівлі диких тварин
в зимовий період.
Вже встигли заготовити
25 тонн сіна та нав’язати
2 000 штук віників.

«Ми підгодовуємо лісових тварин, викладаючи заготовлені корми у годівниці, на підгодівельні
майданчики. Така допомога дозволяє звірині успішно перезимувати. Адже піклування про мисливську фауну напряму впливає на
збільшення популяції лісових мешканців», – говорить начальник мисливської дільниці Конотопського
лісгоспу Микола Голуб
Всього у цьому році у лісгоспі
планують запасти 40 тонн сіна та
4 000 шт гіллячкового корму.
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Обласний семінар-навчання з лісогосподарської
діяльності відбувся у Тростянці
У середу, 28 квітня, на базі Державного
підприємства «Тростянецьке лісове господарство»
відбувся семінар-навчання по організації робіт
з проведення одноразової інвентаризації об’єктів
постійної лісонасіннєвої бази (ПЛНБ).
Його організував для головних лісничих і провідних
фахівців держлісгоспів області відділ лісового господарства Сумського обласного управління лісового
та мисливського господарства.

основними технічними аспектами проведення запланованих робіт. Обговорили терміни проведення
натурних робіт та методику складання звітних форм
за результатами проведеної інвентаризації. Поясни-

Семінар пройшов за участі представників Харківської насіннєвої лабораторії та Краснотростянецького
відділення УкрНДІЛГА.
У ході семінару науковці ознайомили його учасників з основною метою проведення одноразової інвентаризації об’єктів ПЛНБ та

ли зміст селекційної оцінки
об’єктів ПЛНБ «шкали розподілу дерев за селекційним категоріями» та оцінки
санітарного стану дерев. А
також дали медотичні рекомендації щодо проведення
одноразової інвентавризації
плюсових дерев, плюсових
насаджень, постійних насін-

нєвих ділянок, лісонасіннєвих плантцій та генетичних
резерватів.
У підсумку викладеної теорії показали практичний
приклад закладки пробних
площ у натурі.
Користуючись нагодою,
навчально-практичну склад о в у с е м і н а р у п о є д н али з оглядовою екскурсією
об’єктами центральної садиби та Литовського лісни-

Свеські малюки вчилися
у лісівників живцюванню

Цікавою і, водночас, корисною
видалася зустріч з свеськими лісівниками вихованців місцевого дошкільного навчального закладу «Берізка».
22
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Малята разом з вихователями завітали до лісгоспу на екскурсію, і поряд з пізнавальною розповіддю про
життя лісу та його мешканців отримали від господарів лісовий подарунок.
Лісівники покакзали діткам, як робиться живцювання, і «озброїли» їх
необхідним матеріраліом: допомогли заготовити живці самшиту, туї колоновидної, ялівця козацького, і разом з дітками вирушили до дитячого садочка, щоб допомогти з закладкою парника.
Тепер садочок вирощуватиме свій
садивний матеріал для озеленення
території закладу.
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цтва Тростянецького лісгоспу.
Учасники семінару побували в Музеї лісу, автотранспортному цеху, базовому
лісовому розсаднику на території центральної садиби
лісгоспу, оглянули лісонасіннєвий комплекс, шишкосушарку, насіннєсховище та
рекреаційну ділянку «Лісовичок» у Литовському лісництві підприємства.

РЕКРЕАЦІЯ

Кролевецькі лісівники дбають
про Дубовицьку криницю

У теплий період року вихідні у працівників Державного підприємства «Кролевецьке лісомисливське
господарство» проходять
досить активно. Періодично лісівники визволяють зі
сміттєвого полону Дубовицьку криницю. Один з таких трудових десантів приурочили Дню довкілля.
Нагадаємо, «Дубовицька криниця» – це гідрологічної пам’ятки природи. Знаходиться вона у лісових масивах Кролевецького лісо-

господарського підприємства. За народними переказами історія цього унікального місця сягає глибини ХVІ ст. і пов’язана з образом Богоматері. Криниця є
не тільки природним об’єктом, а і об’єктом релігійного поклоніння. Різні віки історії пережила криниця, а
в часи атеїстичної боротьби її рівняли з землею, закидали сміттям, проте люди
знову розкопували, очищали цілюще джерело, і донині струменить воно й дарує

людям здоров’я та силу.
Кілька років тому саме
кролевцькі лісівники подарували криниці її оновлений
образ, то ж тепер відчувають свою особисту відповідальність за його збереження і утримання в належному стані. Шкода лишень,
що таку відповідальність
відчувають лише лісівники.
Знаходиться криниця поблизу автомагістралі Кіпті –
Бачівськ, неподалік с. Дубовичі Конотопського району (колишнього Кролевецького району) тому заїжджих
відвідувачів там не бракує.
«На прибиранні території кринички працював весь

колектив підприємства. Відремонтували курінь, перекривши на ньому накриття. Обновили сміттєві баки
і, звичайно, прибрали сміття. Якого назбиралося на
цілий КАМАЗ», – коментує
підсумки трудового десанту директор Кролевецького лісомисливського господарства Олександр Посошенко.
Говорить, що на цьому
крапку у прибиранні у лісі сміття ще не поставлено. Лісівники продовжують
прибирати в 50-ти метрових зонах вздовж лісових
доріг і в місцях лісової рекреації та звертаються до
громадян з проханням бути
взаємно ввічливими, відвідуючи ліс, не залишати після себе сміття!

У Сумському лісгоспі упорядкували
15 рекреаційних об'єктів

Готуючись до сезону відпусток, канікул та пікніків, у Сумському держлісгоспі привели до ладу всі рекреаційні ділянки на території лісового фонду.
«Усього підприємство має 15 таких
об’єктів. Вони являють собою як самостійно розміщені бесідки, так і майданчики з гойдалками, столиками та
обладнаними стоянками для автомобілів», – говорить директор Сумського

лісгоспу Микола Сороколіт.
Одна з нових рекреацій,
влаштованих сумськими лісівниками, – «урочище Гори», або «Караван», так його знають місцеві мешканці.
Знаходиться урочище у Низівському лісництві, поблизу села Шпилівка Сумського району (колишній Лебединський район).
Цю територію лісівники розпочали облаштовувати ще у 2014 році: почистили й поглибили озерце, укріпили греблю, облаштували місточки і альтанки,
прикрасили майданчик декоративними кущиками та
деревцями.
Все це створили для
зручного відпочинку людей

з надією, що рекреаційні бесідки та
майданчики залишаться доглянутими
та комфортними.
«Сподіваємось, що люди відповідатимуть взаємністю, відпочиватимуть
цивілізовано, прибираючи після себе
бруд, а не перетворюватимуть ці затишні куточки відпочинку на звалище
для сміття», – закликає директор підприємства.
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1 червня –
День захисту дітей.
Він асоціюється
з веселощами,
морозивом,
атракціонами і початком
літніх шкільних канікул.

Сумські лісівники наповнили
День захисту дітей маленькими
дитячими радощами
го господарства, депутат Сумського обласної ради Віктор Чигринець.
То ж саме з його ініціативи долучились до заходів цього дня в різних
куточках області і сумські лісівники.

І хоча цьогоріч у перший день літа
надворі було далеко не по-літньому,
мабуть не знайшлося такого куточка
області, куди б не зазирнуло це тепле дитяче свято.

«Дитинство – це чудова пора. То
ж нехай кожна дитина в цей прекрасний святковий день відчує на
собі всю материнську і батьківську
любов, їх підтримку і захист від усіх
життєвих негараздів», – говорить
начальник Сумського обласного
управління лісового та мисливсько-

Пізнавальні екскурсії на підприємство з солодкими подарунками влаштували для вихованців учнівських
лісництв у Тростянецькому та Середино-Будському лісгоспах. Щодо останніх, то середино-будські лісівники посприяли ще й у придбанні
велотренажера для кімнати лікувальної фізкультури Комунальної установи «Середино-Будський інклюзивно-ресурсний центр».

Запросили до себе на гостини
своїх маленьких друзів – вихованців
дитячого садочка «Світанок» у Сумському лісгоспі. А глухівські лісівники побували з подарунками у прийомній родині Наталії та Олега Петрачуків.
24
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За безпосередньої депутатської
підтримки Віктора Чигринця відбулися святкові заходи У Лебединському міськрайонному товаристві
допомоги дітям – інвалідам, що мають розумову відсталість і фізичні вади, «Мрія».

А щоб для дітей з Краснопільської
ОТГ святковий день був наповнений маленькими дитячими радощами, обласний обранець подбав, щоб
до них приїхали батути. Навіть прохолодна погода не завадила цій улюбленій дитячій розвазі.

КОНКУРС

Випускник шкільного лісництва
«Совенятко» став призером
Всеукраїнського конкурсу
Підбито підсумки
ІІ туру щорічного
Всеукраїнського
конкурсу
дослідницьких
робіт випускників
учнівських
лісництв,
започаткованого
Товариством
лісівників України.
«Змагалися у другому турі вже ті, хто здобув перемогу на обласному етапі (І-му турі) щорічного Всеукраїнського конкурсу дослідницьких робіт випускників учнівських лісництв», – говорить голова Сумської
обласної організації ТЛУ,
перший заступник начальника Сумського ОУЛМГ
Віталій Ігнатченко.
За його словами, на
другий всеукраїнський тур
Конкурсу було подано 30
дослідницьких робіт випускників учнівських лісництв від обласних конкурсних комісій Вінницької, Волинської, Запорізької, Івано-Франківської,
Київської, Кіровоград-

ської, Львівської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Харківської, Херсонської. Хмельницької, Черкаської, Чернівецької обласних рад Товариства лісівників України. Сумщина
представила 4 конкурсні
роботи від вихованців учнівських лісництв, які діють
на базі Роменського, Тростянецького, Сумського та
Лебединського лісгоспів.
Фахова конкурсна комісія, створена на базі ННІ
лісового і садово-паркового господарства НУБіП
України, розглянула отримані роботи і, на основі їх
оцінки, склала рейтинговий список. Своїм протоколом комісія затвердила
список фіналістів, дослід-

ницькі роботи яких набрали 81 і більше балів.
Робота Цімбота Андрія
– вихованця учнівського
лісництва «Совенятко» Роменського лісгоспу – набрала 89,7 балів й зайняла
ІІІ сходинку рейтингової таблиці. Таким чином Андрій
потрапив до трійки призерів.
«Тема моєї роботи «Вирощування сіянців лісових
культур із закритою кореневою системою як один
із засобів збереження, відновлення та сприяння сталому управлінню лісами».
Опрацювання матеріалу
для її написання здійснювалось протягом двох років –
говорить Андрій, – було дещо складно, але цікаво, неоціненну підтримку і допомогу отримав від рецензента моєї роботи – головного лісничого Роменського лісгоспу - Сергія Івашкіна».
«Андрій – дуже обдарована дитина, це гордість
нашої школи, – зазначає
директорка Роменської
ЗОШ І-ІІІ ступенів №11, а
також керівник науково-до-

слідницької роботи Вікторія
Зеленська, – і його талановитість проявляється в багатьох галузях, він цікавиться точними науками, робототехнікою, мріє стати інженером, але до лісової
галузі теж проявляє певний
інтерес».
18 червня 2021 року в
Національному університеті біоресурсів і природокористування України відбувся захід, присвячений
100-річчю з дня народження Бориса Лук’янова (саме
цій даті і був присвячений
цьогорічний Конкурс), де
були відзначені переможці
і призери Конкурсу.
11 червня на святі «Останнього дзвоника» Андрія
Цімбота привітали роменські лісівники.
Будемо сподіватися, що
Андрій вирішить присвятити своє життя лісівничій
справі, а можливо він стане інженером у галузі роботехніки і створить для лісової галузі надсучасні машини! Удачі тобі, юначе! У
будь-якому разі ми пишаємось тобою.
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Не побачити
відвідувачів у
Великобобрицькому
лісництві
Краснопільського
лісгоспу можна
хіба що вночі.
Багаточисельні
групи школярів,
студентів, фотографів,
представників різних
установ та організацій
охоче приїздять
у лісництво аби
дізнатися щось нове.

НА ЕКСКУРСІЇ

Лісництво представляє
собою цілий комплекс цікавинок: парк, де можна побачити більш ніж сто видів рослин, бесідка зі справжнім
троном, лісова школа, котедж для комах, прозорі вулики, апібудинок, теплично
парникове господарство, та
ще й сови!

Та найцікавіше у лісництві,
це спілкування з лісничим
Ігорем Козловським, саме
він і екскурсовод, і ідейний
натхненник всіх цікавинок,
і перший виконавець всіх
своїх ідей.
Потім, зазвичай, шлях

Лише за останні
пару місяців у лісництві побували представники навчально-виховних комплексів з міста Суми,
Верхньої Сироватки, Краснопілля, Чернечини, Гребенеківки,
Самотоївки, Боромлі, Хотіні, Кіндратівки…
перелік великий, всіх і
не згадаєш.
Саме тут можна
«зсередини» побачити світ природи, дізна-

у Велико-Бобрицькому лісництві
екскурсії пролягає до легендарного урочища «Образ», зі своєю історією, яка
тягнеться вглиб віків. Книга
відгуків показує, що тут були представники Польщі, Німеччини, Туреччини, Сірії,
США…

тися щось нове про дерева, торкнутися рослини та
навчитися живцюванню, відкрити дивний світ трудівниць
бджіл, та… боятися поворухнутись, коли тобі на плече
сяде справжня сова. Приїздіть і Ви – не пошкодуєте!

Прозорий вулик, котедж для комах,
Совенята Тишко, Веста і Лохмач
Своєрідною родзинкою Великобобрицького
лісництва Краснопільського лісгоспу стали
…. троє совенят. Їм зараз вже аж чотири
місяці, а оскільки вигодувані практично
з яйця, то до людей відносяться як до
невід’ємної частини свого оточення.

Звідки взялися у лісіництві сови?
«25 квітня наші працівники знайшли і принесли у
лісництво трьох ледь живих
малюків. А оскільки совенята були ну аж занадто малі,
всіх трьох розібрали на «реабілітацію», – розповідає
лісничий Велико-Бобрицького лісництва Ігор Козловський.
Зауважимо, птахів підібрали люди, які дуже довго
працюють у лісі, і точно знають, коли птахам дійсно за26

грожує небезпека.
У іншому випадку,
лісничий дає слушну пораду:
«Якщо ви знайдете совеня у лісі, наштовхнувшись на
нього, не чіпайте, скоріш за
все, його вигодують батьки,
або, так нерідко буває, інші
сови того ж виду».
У віці чотирьох тижнів сіра сова вже спокійно сидить
на гілці, і дістати її наземному хижаку важко. У цю пору
вони ще пухнасті, літати не
вміють, а тому потребують
батьківської опіки. Здійснюючи перші пробні польоти, у
5-6 тижнів, совенята часто
сідають на траву. Тож, якщо
такий «товариш» злетить
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на землю, він під наглядом,
не сумнівайтеся. Тим паче,
нерідко десь поряд дупло і
охорона батьків.
Як же доглядають та як
харчують Велико-Борицькі лісівники знайдених совенят?
«Поки малюкам було кілька тижнів, давали черв’яків
та дрібних жуків, те, що птахи могли проковтнути. Коли підросли, у травні почали їсти хрущів, та гризунів»,
– продовжує Ігор Козловський.
Говорить, що хрущів сови
спочатку категорично відмовлялися вживати, крутили головою і всіляко показували, що їм така їжа не по-
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добається. А потім випадково жук впав у воду, і совенятам дали вже вологого хруща. Дивно, але малі нахаби,
спробувавши клювом, почали нарешті їсти жуків. Звичайно, перші дні на хрущів
бризкали водою.
«У людей склалося враження, що сіра сова харчується лише гризунами. Це
не зовсім правильно. Сіра
сова не перебірлива, в її меню входять дрібні хребетні, великі комахи та дощові черв’яки – хоча, якщо мишей багато, вона полюватиме саме на них. Якщо поряд
є водойма, сови охоче ловлять і рибу. Дрібну здобич,
яку можна проковтнути цілою, сова підносить до рота лапою. Не перетравлені рештки сова час від часу
відригує у вигляді так званих
пелеток (більш звичне слово
– погадка)», – розповідає з
досвіду лісничий.

ЦІКАВИНКИ
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