
ЗВІТ ДЛЯ ГРОМАДСЬКОСТІ 

Звіт для громадськості  щодо господарської діяльності державного 

підприємства «Сумське лісове господарство» , передбаченої  Планом 

лісоуправління підприємства, розробленим у відповідності з вимогами 

Стандарту FSC-STD-UKR -01-2019V1-0 (FSC національний стандарт системи 

ведення лісового господарства для України) 

1. Загальна інформація про підприємство 

 

Державне підприємство «Сумське лісове господарство» підпорядковане 

Сумському обласному управлінню лісового та мисливського господарства, яке є 

територіальним органом Держлісагенства України. 

            Загальна площа лісгоспу(станом на 01.01.2021р) – 26687,4 га. 

У структуру ДП «Сумське ЛГ» входить  чотири лісництва. 

Основною виробничою одиницею на підприємстві є лісництво. У структуру ДП 

«Сумське ЛГ» входить  чотири лісництва: 

-  Сумське лісництво – 7534,6 га; 

- Піщанське лісництво –  8049,5 га; 

- Могрицьке лісництво – 6838,3 га; 

- Низівське лісництво – 4265,0 га; 

 

Лісництва знаходяться  на території Сумського району. 

 

 

 

 

Почтова адреса та контакти: 

              

Директор Сороколіт Микола Володимирович 

Головний інженер Сітало Сергій Сергійович 

Головний лісничий Щербак Микола Григорович 

Адреса підприємства 40010, м.Суми, вул.Доватора, 37, Сумської області 

E-mail                                                                    sumylisgosp@gmail.com  

Тел:  (0542) 61-60-34 

Факс:  (0542) 61-60-34 

 

        

2. Основні напрямки діяльності 

mailto:sumylisgosp@gmail.com


         Підприємство займається лісовідновленням, проведенням рубок головного 

користування та  рубок формування і оздоровлення  лісів, охороною і захистом 

лісів від пожеж, хвороб та шкідників, незаконних рубок, обслуговуванням і 

ремонтом доріг. 

Діяльність підприємства базується на екологічно орієнтованих принципах 

ведення лісового господарства та лісокористування, а саме: 

— збереження лісів високої природоохоронної цінності; 

— збереження біотичного різномаїття; 

— посилення водоохоронних, захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та 

інших корисних властивостей лісів; 

— проведення рубок, які відповідають екології лісу та мінімізація негативного 

впливу на довкілля підчас лісозаготівель; 

     — охорона лісів від пожеж, захист від шкідників та хвороб; 

     — невиснажливого, безперервного і постійного лісокористування. 

Безперервне, невиснажливе і раціональне використання лісових ресурсів 

передбачає планомірне задоволення потреб виробництва і населення в деревині 

та іншій лісовій продукції, розширене відтворення, поліпшення породного 

складу і якості лісів, підвищення їх продуктивності. 

      Згідно вимог стандарту FSC-STD-UKR -01-2019V1-0 у відповідності  з 

процедурою моніторингу ДП «Сумський лісгосп» проведено моніторинг 

лісогосподарської діяльності по наступних показниках : 

1. Рубки формування і оздоровлення лісів. 

2. Рубки головного користування. 

3. Динаміка середньої зміни запасу і інших таксаційних показників. 

4. Лісовідновлювальні заходи. 

5. Охорона і захист лісу. 

6. Біотехнічні заходи. 

7. Динаміка популяцій видів рослин і тварин. 



8. Площі лісів високої природо-охоронної цінності та особливого 

культурного, історичного значення. 

 

9. Інформація  по соціальних наслідках господарської діяльності і впливу на 

довкілля. 

10. Аналіз ефективності лісогосподарських заходів. 

 

3. Результати моніторингу господарської діяльності підприємства. 

3.1. Рубки формування та оздоровлення лісів. 

В 2020 році рубки формування та оздоровлення лісів були проведені на площі 

1047 га. Обсяги рубок формування і оздоровлення лісів, в порівнянні з планами 

та фактичними обсягами 2019 — 2020 років приведені в таблиці. 

№ 

п/п 
Вид заходів 2019 рік 2020 рік 

  план факт план факт 

1 Рубки догляду, га 277 311 293 316 

2 Санітарні рубки, га 610 922 650 587 

 в т. ч. вибіркові санітарні, га 610 922 650 587 

            суцільні санітарні, га 0 0 0 0 

3 Лісовідновні рубки, га 0 0 0 0 

4 
Інші заходи пов’язані з веденням л/г, 

га 
70 99 60 144 

      

Разом: 957 1332 1003 1047 

  

Виконання рубок формування і оздоровлення лісів за 2020 рік по площі 

зменшилося в порівннянні з попереднім роком за рахунок санітарних 

вибіркових рубок. Це зумовлено зменшенням ушкодження насаджень короїдом. 



Вихід ліквідної деревини з всіх видів рубок формування та оздоровлення лісів 

по відношенню 2020 до 2019 року зменшився і становить 321 м³. По площі 

проведення переважають вибіркові рубки. Цілі проведення даних рубок 

досягнуті. Негативні наслідки від проведення рубок формування і оздоровлення 

лісів відсутні. 

 Обсяги рубок формування та оздоровлення лісів плануються згідно 

щорічного обсягу рубок догляду, матеріалів безперервного лісовпорядкування 

та натурного комісійного обстеження ділянок. 

 

3.2 Рубки головного користування. 

 Щорічна розрахункова лісосіка рубок головного користування в обсязі 

32,35 тис. кбм. ліквідної деревини, затверджена наказом Міністерства охорони 

навколишнього природного середовища України від 05.03.2019 року № 2-аг. 

 Заготівля деревини та її вивезення проводиться згідно з лісорубними 

квитками, які видаються СУмським обласним управлінням лісового та 

мисливського господарства в обсязі розрахункової лісосіки. За 2020 рік 

розрахункова лісосіка освоєна на 98%. Фактично від рубок головного 

користування отримано 31565 м.куб. ліквідної деревини. Розрахункова лісосіка 

не перевищена. 

 Рубки головного користування суцільнолісосічні, проведені на площі 79 

га., зрубано 45 ділянок, середня площа ділянки становить 1,8 га. 

 До початку проведення рубок проводиться обстеження лісосік і дається 

оцінка потенціального впливу на навколишнє природне середовище, де є 

необхідність, передбачаються заходи по зниженню цього впливу. Результати 

заносяться в Акт оцінки потенціального впливу на навколишнє природне 

середовище (ОВНС). Після рубки, при проведенні огляду місць заготівлі 

деревини, на кожній лісосіці проводиться обстеження за наслідками рубки. За 

результатами обстежень, на лісосіках 2020 року негативних наслідків, а саме: 

погіршення біорізноманіття та гідрологічних і грунтових умов, ерозія грунту, 

забруднення грунту і води виробничими відходами та побутовим сміттям тощо, 



не виявлено. 

 Загальний обсяг заготівлі деревини за 2020 рік становить 57,5 тис.м.куб. 

 

3.3. Динаміка середньої зміни запасу. 

Середній приріст деревини з 1 га — 4,1 м.куб, середня зміна запасу на вкритих 

лісовою рослинністю землях – 101,78 тис.м.куб. 

В порівнянні з 2019 роком середній запас експлуатаційного фонду та середня 

зміна запасу змінилися в незначних межах. 

 

3.4. Лісовідновлення. 

Площа фонду лісовідновлення на 01.01.2021р. становила 95 га. 

Головний спосіб лісовідновлення — створення лісових культур посадкою лісу. 

Протягом  2020 року лісові культури були створені на площі 83 га, 5 га – 

ділянки з природним поновленням. Для проведення робіт з лісовідновлення 

було заготовлено 4012 кг лісового насіння та вирощено 611 тис.шт. сіянців. 

 

3.5. Охорона і захист лісу. 

Ступінь пожежної небезпеки території підприємства за «Шкалою оцінки 

природної пожежної небезпеки ділянок лісового фонду», становить 3 клас 

пожежної небезпеки по всіх лісництвах. 

Високий клас пожежної небезпеки обумовлений близьким розташуванням 

лісових масивів до населених пунктів, доріг загального призначення і значне 

відвідування лісу місцевим населенням. 

Виявлення пожеж проводиться шляхом наземного обходу та відіонагляду.

 Згідно плану про підготовку до пожежно-небезпечного періоду 

шлагбаумами перекрито 30 позапланових заїздів в ліс. Встановлено 63 одиниці 

наглядної агітації ( знаки, аншлаги і бігборди) . Проведено 35 лекцій  та бесід, 4 

виступи у ЗМІ на пожежну тематику. 

 Щорічно складається і затверджується «Мобілізаційний план гасіння 

лісових пожеж по ДП «Сумський лісгосп», «План заходів спрямованих на 



попередження лісових пожеж”. Затверджена інструкція про взаємодію з 

підрозділами ДСНС під час гасіння лісових пожеж. В кожному лісництві є 

пункт зберігання пожінвентаря. 

 Для виявлення і гасіння пожеж постійно задіяно 5 чоловік з ЛПС і 89 

чоловік лісової охорони. Для цих цілей використовуються спостережні вежі 

обладнані камерами відеоспостереження — 1 шт, пожежні автомобілі — 2 шт, 

мотопомпи — 2 шт., тракторні причіпні ємкості — 3 шт,лісовий пожежний 

модуль 1 шт., бензопили — 8 шт, плуги ПКЛ-70 — 4 шт, культиватори КЛБ-1,7 

— 4 шт, ранцеві вогнегасники — 32 шт, лопати — 210 шт, відра пожежні — 52 

шт, сокири — 30 шт. та ряд інших приладів, обладнання і інструментів. Крім 

того в кожному лісництві чергує трактор з плугом  та автомобіль. Для забору 

води пожежними машинами на території лісгоспу обладнано 7 пожежних 

водойм з майданчиками для забору води. 

При проведенні лісопатологічного обстеження в 2020 році були виявлені 

осередки хвороб та шкідників лісу (коренева губка, стовбурові шкідники ), які 

на окремих площах призвели до всихання насаджень і є потенційно 

небезпечними. За даними ділянками постійно ведеться спостереження, та 

проводяться планові санітарно — оздоровчі заходи з метою ліквідації осередків 

хвороб та шкідників. 

 

3.6. Відомості про біотехнічні заходи, мисливське господарство. 

 

Сумський держлісгосп мисливського господарства не веде.В зоні діяльності 

підприємства станом на 01.01.2021 року розташовані 2 мисливських 

господарства: МГ «Суми» - 21645 га та ТОВ СМГ «Лебідь» - 3695 га.  

  

 

3.7. Динаміка популяцій видів рослин і тварин. 

 Загальний моніторинг динаміки популяцій видів рослин та тварин 

проводиться спеціалістами лісгоспу і консультантами в межах виділених 



ключових біотопів та спостереження за ними, а також візуального 

спостереження лісової охорони з опитуванням місцевого населення. 

 Згідно загального моніторингу динаміка популяцій видів рослин і тварин 

на даному етапі наближена до природної. 

 Облік рослин та тварин, занесених до Червоної книги України, Переліку 

видів рослин і тварин, що підлягають особливій охороні ведеться в розрізі 

об’єктів ПЗФ. 

 

ПЕРЕЛІК 
 об’єктів тваринного  світу, занесених до Червоної книги України, Переліку видів 

тварин, рослин і грибів, що підлягають особливій охороні на території ДП «Сумське 

лісове господарство» 

 

Червона книга України: 

1. Видра річкова 

2. Мінога українська 

3. Кутора мала 

4. Мідянка звичайна 

5. Горностай 

6. Журавель сірий 

7. Шуліка чорний 

8. Балабан 

9. Лунь лучний 

10. Сорокопуд сірий 

11. Жук олень 

12. Дозорець імператора 

13. Красотіл пахучий 

14. П’явка медична 

15. Стрічкарка тополева та блакитна 

16. Джміль моховий 

17.  
Переліку видів тварин, рослин і грибів, що підлягають особливій охороні: 

1. 1.Борсук 

2. Черепаха болотяна 

3. Ремез 

4. Сова сіра 

5. Деркач 

6. Бугай 

 

 

Червоний список рослин і тварин Сумської області: 

 

1. Снігур 

2. Вальдшнеп 

3. Вусач-тесляр 

4. Вусач великий короткокрилий 

5. Мурашка руда 



 

 

 

ПЕРЕЛІК 
об’єктів рослинного світу, занесених до Червоної книги України, Переліку видів тварин, 

рослин і грибів, що підлягають особливій охороні на території ДП «Сумське лісове 

господарство» 

 

 

Червона книга України: 

1.Гніздівка звичайна 

2.Любка дволиста 

3. Лілія лісова 

4. Пальчатокорінники Фукса та мясочервоний 

5. Коручка чемерниковидна 

6. Лунарія оживаюча 

7. Цибуля ведмежа 

8. Зозулині сльози яйцевидні 

9. Мутин собачий 

 

Переліку видів тварин, рослин і грибів, що підлягають особливій охороні: 

1 Волошка сумська 

2. Осока ячменевидна 

3. Страусове перо звичайне 

4. Росичка кругло листа 

5. Сон широколистий 

6. Наперстянка великоцвіта 

7. Воронець колосистий 

8. Зірочник гайовий 

9. Купальниця європейська 

 

Червоний список рослин і тварин Сумської області: 

1. Зірочник гайовий 

2. Зубниця п’ятилиста 

3. Костриця найвища 

4. Ряст Маршала 

 

 

 

Поглиблений аналіз  щодо наявності червонокнижних представників флори та 

фауни проводиться щороку та заплановано на 2021 рік спеціалістами ДП 

«Біологічні ресурси України». 

 

3.8. Особливі цінності для збереження. 

        Всі ліси мають екологічну і соціальну цінність.  

 

На території ДП « Сумський лісгосп» виділені і охороняються особливо цінні 

для збереження території.Загальна площа їх становить 11658 га.  



Площа, га Запас, м³ Площа, га Запас, м³ Площа, га Запас, м³ Площа, га Запас, м³ Площа, га Запас, м³ Площа, га Запас, м³ Площа, га Запас, м³ Площа, га Запас, м³ Площа, га Запас, м³ Площа, га Запас, м³ Площа, га Запас, м³ Площа, га Запас, м³

ОЦЗ 1. Видове різноманіття. 1.6 16.0 119.8 5122 2.6 50.0 0.5 22.0
ОЦЗ 2. Екосистеми та їхні мозаїки ландшафтного рівня.
ОЦЗ 3. Екосистеми та оселища.
ОЦЗ 4. Критичні послуги екосистем. 1.8 4 84.9 2808 20.4 230 0.4 4.0 2.2 46.0 53.3 2428.0

ОЦЗ 5. Потреби громади.. 3.9 28 14.7 444 60.6 1571 48.3 683 3.2 98.0 10.1 396.0 44.6 1373.0 34.6 230.0
ОЦЗ 6. Культурні цінності.

 

Інші заходи
Заплановано на 2021 рік

станом на 01.04.2021 року

Інженер лісового господарства                                                                                                              Сидора Р.Д.

ОСВ ПРЧОСВ ПРЖ ПРХ СРВ

Відомість особливі цінності для збереження 
 на території  ДП "Сумське лісове господарство"

в яких було проведено або планується проведення заходів в 2020-2021 роках

ПРХ СРВ Інші заходи
Проведено в 2020 році

Категорія лісів ПРЧ ПРЖ



Загальна площа територій природно – заповідного фонду становить 4050,02 га.  

ПРИРОДНО - ЗАПОВІДНІ ТЕРИТОРІЇ 

 
Найменування об’єктів природно-

заповідного фонду і підстави для їх 

виділення 

Площа, 

га 

Місцезнаход-

ження 

Коротка характеристика  

та режим ведення 

господарської діяльності 

 І. Заказники загальнодержавного значення 

“Банний яр” 236,0 Могрицьке Ботанічний заказник. Міс- 

Постанова Ради Міністрів УРСР  лісництво, це зростання: лунарії ожи- 

від 28.10.1974 р. № 500  кв.26, 42, 43, ваючої, страусового пера 

  52 звичайного, зірочника лісо- 

   вого уздовж яружної систе- 

   ми серед дубово-ясеневих 

   насаджень. Забороняються 

   рубки головного користу- 

   вання і прохідні рубки. 

    

“Журавлиний” 258,0 Низівське Орнітологічний заказник. 

Постанова Ради Міністрів УРСР  лісництво, Місце мешкання журавлів. 

від 16.12.1982 р. № 617  кв.41, 48, Забороняються рубки го- 

  57, 62, 69 ловного користування і 

   прохідні рубки. 

     Разом 494,0   

    

 ІІ. Заказники місцевого значення 

“Лунарієвський” 340,0 Могрицьке Ботанічний заказник. Міс- 

Рішення Сумської обласної ради  лісництво, це зростання: лунарії ожи- 

від 30.08.2005 р. № 55  кв.40, 41, 51, ваючої, цибулі ведмежої. 

  53-55 Лісовий масив розташова- 

   ний на правому березі 

   р. Псел. Забороняються 

   рубки головного користу- 

   вання і прохідні рубки. 

    

“Битицький” 664,0 Сумське Ландшафтний заказник. 

Рішення облвиконкому  лісництво, Заплава р. Псел з лісовими 

від 21.11.1984 р. № 334  кв.127-135, масивами. Забороняються 

  137; рубки головного користу- 

  Могрицьке вання і прохідні рубки. 

  лісництво,  

  кв.115, 116,  

    

“Бобровий” 163,0 Сумське Зоологічний заказник. 

Рішення облвиконкому  лісництво, Стації мисливських тварин: 

від 23.12.1981 р. № 609  кв.85, 93, 95 козулі, кабана, бобра, єното- 

   видної собаки. Забороняють- 

   ся рубки головного корис- 

   тування і прохідні рубки. 

 

 

“Ворожб’янський” 2396,0 Низівське Гідрологічний заказник. 

Рішення Сумської обласної ради  лісництво, Заплава р. Псел. Лісовий 



від 13.10.1994 р.і від 18.12.2008 р.  кв.15-17, 20- масив є стабілізатором рів- 

  40, 42-47, 49- ня грунтових вод. Заборо- 

  56, 58-61, 63- няються рубки головного 

  68, 82 користування і прохідні 

   рубки.  

     Разом 3563,0   

ІІІ. Пам’ятки природи місцевого значення 

“Джерело Вакалівське” 1,0 Піщанське Гідрологічна пам’ятка 

Рішення облвиконкому  лісництво, природи з місцерозташу- 

від 20.06.1972 р. № 306 кв.123 в.17,25 ванням джерела. 

 

 

 

   

“Джерело Барвінкове-2” 0,02 Низівське -*- 

Рішення облвиконкому  лісництво,  

від 21.12.1983 р. № 407  кв.79 в.3  

  ур. Мамаїви-  

  цина  

     Разом 1,02   

     Усього 4058,02   

    

    

Проведення лісогосподарських заходів на території об’єктів природно-

заповідного фонду здійснюється у відповідності до Закону України “Про 

природно-заповідний фонд України”, а також “Методичних рекомендацій щодо 

збереження лісових екосистем території природно-заповідного фонду України 

різних категорій. 

   На території лісів підприємства є ділянки особливо культурного, історичного 

значення. 

СПИСОК 

ділянок (місць) особливо культурного, історичного 

і релігійного значення (ОЦЗ )  
Лісництво Квартал Виділ Площа Значення місця 

Сумське 66 27 0,02 Криниця 

93 5 0,01 Криниця 

108   Пам'ятка археології, поселення 

Піщанське 9 6 0,4 Рекреаційний пункт 

 113 1 0,03 Рекреаційний пункт 

 13 15 0,8 Кордон лісовий 

 15 6 1,4 Кордон лісовий 

 123 17, 26 1,0 «Джерело Вакалівське» 

 44 15 0,4 Заміський клуб «Ведмідь» 

 58 4 0,02 Криниця «Гарматський сад» 



 7 23 0,01 Пам'ять загиблим солдатам 

 49 2 0,01 Могила 

 135 5 0,01 Могила 

 137 12 0,01 Могила 

 143 23 1,2 Кордон лісовий 

 146,145,144   Пам'ятка історії 

 123, 124   Пам'ятка історії 

 118, 119   Пам'ятка історії 

 81, 84    Пам'ятка історії 

 85, 87    Пам'ятка історії 

 82   Об'єкт археології 

Могрицьке 83 19 0,5 Рекреаційний пункт 

Низівське 48 9 0,01 Криниця 

 79 3 0,02 «Джерело Барвінкове – 2» 

 9 22 0,4 Рекреаційний пункт 

 14   Пам'ятка археології 

 8, 9, 10, 11   Пам'ятка археології 

 

 

 

 

3.9. Оцінка можливих соціальних наслідків запланованих господарських 

заходів на 2021 рік 
 

ДП «Сумське лісове господарство» нарівні з економічними завданнями, а 

саме: заготівля деревини, забезпечення деревообробних, меблевих підприємств 

сировиною, постачання паливних дров, прагне дотримання сучасних 

екологічних стандартів, збереження природної рівноваги, аби ліси могли 

виконувати  ґрунтозахисні, водоохоронні функції, забезпечувати відтворення 

тваринного та рослинного світу. Ми співпрацюємо з місцевими громадами у 

фінансово-економічній сфері та на інформаційному полі.  

Державне підприємство «Сумське лісове господарство» було засноване в 

1936 році. На сьогоднішній день підприємство у своїй стуктурі має  чотири 

лісництва ( Могрицьке, Піщанське, Низівське, Сумське), Нижній лісовий склад, 

Автотранспортний цех, Піщанський цех переробки деревини, Сувенірний цех. 

Площа земель, що знаходяться в постійному користуванні становить 26687, 4 

га, з них вкриті лісовою рослинністю – 24040 га.  

Усі ліси належать до трьох категорій: 

І – природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення; 

ІІ – рекреаційно-оздоровчі ліси; 



ІІІ – захисні ліси. 

Поділ вкритих лісовою рослинністю ділянок за переважаючими 

породами: дуб – 47,6%; ясен – 21,3% ; сосна – 14,5%; липа – 4,6%; береза – 

3,2%; осика – 2,2%; вільха – 1,9%; клен – 1,9%; тополя – 0,9%; верба – 0,6%; 

в’яз,берест – 0,5%; акація – 0,3%;інші породи – 0,5%. 

У віковій структурі насаджень переважають середньовікові насадження ( 

близько 13000га). Молодняки займають близько 2000 га. Решта – стиглі та 

пристигаючі насадження. 

Щорічна розрахункова лісосіка рубок головного користування становить 

32,35 тис. кбм. ліквідної деревини. 

Заготівля лісопродукції: рубки головного користування склали 31565  м³, 

рубки догляду – 29555 м³. Разом заготовлено ліквідної деревини 57520 м³, з них  

ділової – 21593  куб.м., дров -  35927 куб.м. Освоєння річного приросту складає 

31,4 %. 

 - рубки в молодняках проведені на площі – 198 га, зрубано - 1163 м³; 

 - прорідження пройдено на площі – 19 га, де заготовлено – 446 м³; 

 - прохідної рубки проведено на площі – 99 га, де заготовлено – 2853 м³; 

 - санітарно вибірковою рубкою пройдено площу – 587 га, де заготовлено – 

20028 м³; 

 -  іншими рубками (розрубування під дороги, розчищення доріг, розчищення та 

розрубування квартальних просік, небезпечні зони) пройдено площу – 144 га, де 

заготовлено – 3294 м³.   

На 2021р. заплановано заготовити 31400 м.куб. деревини з рубок 

головного користування та 22560 м.куб. з рубок догляду. 

        Лісокультурне виробництво – важлива ланка у веденні лісового 

господарства. У 2020 році створено 83 га лісових культур, проведений догляд на 

площі 2011 га. Було переведено в покриту лісом площу 81 га . У розсадниках 

вирощено 610,7 тис.шт. сіянців та 14,0 тис.шт. декоративних саджанців. 

          Станом на 1 січня 2021 року у лісгоспі є 549 га незімкнутих лісових 

культур. У 2020 році висадили 83 га лісових культур, що відповідає обсягам 

наявного лісокультурного фонду. Технології та способи лісовідновлення 

спрямовані на якомога швидше відновлення лісів та скорочення терміну 

можливого негативного впливу рубок на навколишнє середовище, відновлення 

біоценозів.  

За рік виявлено 10 порушень лісового законодавства, в т.ч. по статті 65 

КУпАП «Незаконна порубка лісу» - 9 випадків, об’ємом незаконно зрубаної 

деревини 8,82 куб.м., та завданою шкодою 41527 грн. За засмічення лісів 

відходами притягнуто до адміністративної відповідальності 1 особа, та 

накладено штрафів на суму 425 грн. Всі штрафи порушниками  сплачені. У 

2021 році на охорону та захист лісу заплановано витратити   397,0 тис.грн. 

За пожежонебезпечний період проведено 128 рейдів по виявленню 

порушень правил пожежної безпеки в лісах. Влаштовано 8 км. нових 

мінералізованих смуг, та проведено догляд за вже існуючими мін. смугами 

протяжністю 824 км. Пожежні бригади лісгоспу неодноразово виїжджали на 

гасіння займань на території суміжних землекористувачів. 



На території Сумського держлісгоспу повністю або частково знаходиться 

сім об’єктів природно-заповідного фонду загальною площею 4058 га. Що 

становить 15,2% від площі лісгоспу, що відповідає загальноєвропейським 

показникам заповідності території. З них ботанічний заказник «Банний яр» 

площею 236 га має державне значення, решта – місцевого значення. Це – 

ландшафтний заказник «Битицький», гідрологічні пам’ятки «Джерело 

Барвінкове-1», джерело Барвінкове-2», «Джерело Вакалівське», орнітологічний 

заказник «Журавлиний»,ботанічний заказник «Лунарієвий»На території ПЗФ 

проводяться природоохоронні рейди, протипожежні заходи, інформаційно-

роз’яснювальна робота. 

 Місцеве населення має безперешкодний доступ до лісу з можливістю 

збирання грибів, ягід, трав для власних потреб, рекреації, випасання худоби. 

Доступ може бути обмежений у випадку стихійного лиха, пожежі чи інших 

випадках передбачених законодавством. Місцеві громади також мають 

можливість оскаржувати дії підприємства, якщо воно зачіпає їх права. 

Ліси Сумського району часто відвідують громадяни, тому важливе 

значення мають обладнані місця відпочинку: де можна перечекати негоду чи 

розкласти вогнище.  На сьогоднішній день ми маємо 14 таких ділянок. В 

могрицькому лісництві 2 , Піщанському лісництві 6, Низівькому 4, Сумському 2. 

Лісова дорожня інфраструктура має важливе значення не лише для 

господарської діяльності підприємства, а й для комунікації місцевих громад. За 

період реалізації програми з розбудови лісових доріг, яка почала 

впроваджуватись з 2008 року на території  лісгоспу з’явилось понад 42,7 км 

якісних доріг. 2021 року до загальної інфраструктури плануємо додати 2,0 км 

дороги з твердим покриттям на території  Піщанського 

лісництва. Систематично проводиться грейдерування грунтових лісових доріг. 

Будівництво даних автодоріг лісогосподарського призначення дає змогу більш 

швидко добратися до ділянок важкодоступного лісу в разі виникнення пожежі. 

Неможливо обрахувати всю економію коштів від того, що кожний день 

транспорт їде на роботи по догляду, по охороні лісу, кожний день лісничий 

робить об’їзд даних територій і при кожному цьому випадку буде економиться 

людський час, зменшаться витрати ПММ,  знос техніки… Дане будівництво 

має ще й велике значення для рекреаційної сфери: - відкривається доступ для 

мешканців нашого регіону до лісу, щоб збирати гриби, ягоди, до прекрасних 

місць відпочинку. Деякі з доріг служать важливим соціально-економічним 

фактором розвитку відповідного регіону, бо вони сполучають між собою 

населені пункти. В цьому 2021 році заплановано витратити понад 450,0 

тис.грн на підтримання існуючої мережі в належному стані, щоб мешканці 

сусідніх селищних та сільських рад могли й надалі ними комфортно 

користуватись. 

ДП «Сумське лісове господарство» у своїй діяльності орієнтоване на 

трудовий потенціал місцевого населення. Середньооблікова чисельність 

працюючих на грудень 2020 року  - 185 чол. Крім того, люди задіяні, як 

безпосередньо на підприємстві, так і опосередковано через приватні 



підприємства, які надають послуги або виконують роботи для ДП «Сумське 

лісове господарство». Чисельність таких приватних підприємств в різні пори 

року досягає тридцяти осіб. Кожного року ДП «Сумське лісове господарство» 

залучає для виконання сезонних робіт понад 20 працівників. Надання робочих 

місць для місцевого населення значно допомагає зняти соціальну напругу та 

покращує взаємовідносини між місцевим населенням та адміністрацією 

підприємства.  

Обсяг реалізації продукції за 2020 рік склав 72,9 млн. грн., що майже на 

9,3 млн. менше ніж у минулому році. Це пов’язано із зміною сортиментної 

структури заготовленої деревини та зміною ринкових цін. В наш час багато 

підприємств, установ та населення переходить на опалення дров’яною 

деревиною. Наше підприємство є основним постачальником паливної деревини 

для бюджетної сфери. Підприємство завжди приймає участь в тендерах на 

закупівлю дров’яної деревини і в подальшому якісно виконує договірні 

зобов’язання. В час, коли вартість газу дуже висока, забезпечення паливною 

деревиною населення по доступним цінам з доставкою у двір, як це робить 

лісгосп, має важливе значення не тільки економічне, а й політичне, сприяє 

зменшенню соціального напруження. 

Лісоматеріали в круглому вигляді реалізовувались на внутрішньому 

ринку. Дрова паливні купували місцеві організації, підприємства та окремі 

громадяни. Зокрема:  

 

 

1. По тендерним договорам :  закуплено - 5872              реалізовано – 5872 

 В тому числі : 

*УОКМС Степанівської СР                             500                                    500 

*Відділ освіти Хотінської СР                         650                                   650 

*Відділ освіти Сумської РДА                         3864                                 3864 

* М. Висторопський коледж                           858                                   858 

2. Бюджетним - 4360 м3    з  них: 

Сільським радам – 644 м3 

Державним підприємствам – 349 м3 

Районний центр медико- санітарної допомоги – 27 м3 

Районній лікарні ветеринарної медицини – 41 м3 

Військовій частині – 112 м3 

Комунальним підприємствам – 187 м3 

СНАУ – 3000 м3 

3. Товариствам з обмеженою відповідальністю, приватним підприємствам, 

виробничим підприємствам  - 15139 м3 

4. Фізичним особам-підприємцям - 536 м3 

5. Населенню - 7577   м3  

ДП «Сумський лісгосп» надалі в 2021 році планує реалізовувати дров’яну 

деревину виробничого та невиробничого призначення для місцевих громад та їх 

мешканців, щоб стовідсотково задовольнити їх потреби  в опалювальний 

період. 



Чистий прибуток за результатами роботи підприємства за 2020 рік склав 

1754,0 тис.грн.  Собівартість заготовленого 1 куб.м. деревини склала 860,76 грн. 

Реалізація з 1 м.куб. заготовленої деревини 1192 грн.  Реалізовано 51,2 

тис.м.куб., з них 35,3 тис. м.куб. дров’яна деревина. 

Перероблено в цехах лісгоспу 7263 м.куб. З них випущено продукції на 

суму 11540 тис. грн. 

Протягом 2020 року підприємством до всіх рівнів бюджету було сплачено 

38155 тис.грн. До державного – 22149 тис.грн. До місцевих бюджетів – 9559 

тис.грн. Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування – 6447 тис грн. 

Сплата податків по с/р за 2020 рік 
№ 

п\

п 

Сільські ради, 

ОТГ 

Земельний 

податок, 

грн 

Рентна 

плата за 

викор. 
ліс.рес. 

грн 

Податок на 

нерухомість, 

грн 

Податок з доходу 

фіз.осіб, 

грн 

Адреса, контакти 

Сумське лісництво 

 Бездрицька 

сільська ОТГ 
Маркін Олександр Васильович 

   148725,25   42350, Сумська обл., 

Сумський р-н, 

с.Бездрик, вул. 

Жовтнева,2,  

rada3@ukr.net 
(0542)69 02-87 

№ 

п\

п 

Сільські ради, 

ОТГ 

Земельний 

податок, 

грн 

Рентна плата 

за викор. 

ліс.рес. 

грн 

Податок на 

нерухомість, 

грн 

Податок з доходу 

фіз.осіб, 

грн 

Адреса, контакти 

1 с.Бездрик 50741,21     

2 с.Токарі      

 Білопільська 

міська ОТГ 
Зарко Юрій Васильович                                                                                            

      41800, Сумська обл., 

Білопільський р-н, 

м. Білопілля,  

вул. Соборна, 70, 

bilopillya-

meria@ukr.net 
05443-9-13-51 

1 м.Білопілля      

2 с. Гуринівка 2726,03     

3 с.Рижівка 11764,69     

 Верхньосироват

ська сільська 

ОТГ 

Нечипоренко Зоя Олександрівна 

  544,80 3566,0   42351, Сумська обл., 

Сумський р-н, 

с.Верхня Сироватка, 

площа Козацької 

Слави, 2 

Vs_rada@ukr.net 

(0542)690-004 



1 с.Верхня 

Сироватка 
2451,55     

 Миколаївська 

селищна ОТГ 

Білопільського 

р-ну 

Пасько Сергій Михайлович 

  448,68    41854 Сумська обл., 

Білопільський р-н, 

смт.Миколаївка, 

бульвар Свободи, 2,   

zhovtneve_rada@ukr.

net 

05443-97-2-33 
1 селище 

Миколаївка 
     

 Сумська міська 

ОТГ 
Лисенко Олександр Миколайович 

  83721,32 57041,66 25291,56  40000, м. Суми, 

майдан 

Незалежності, 2 

mail@smr.gov.ua 

62-08-10 

1 м. Суми 47363,16   4471687,16  

2 с.Битиця 61874,60 53552,50    

 

№ 

п\

п 

Сільські ради, 

ОТГ 

Земельний 

податок, 

грн 

Рентна плата 

за викор. 

ліс.рес. 

грн 

Податок на 

нерухомість, 

грн 

Податок з доходу 

фіз.осіб, 

грн 

Адреса, контакти 

3 с.В.Чернеччина 74153,59 84529,75    

4 с.Піщане 2559,20  1505,55   

5 с. Стецьківка 35657,74 13456,25    

 Ворожбянська 

міська ОТГ 
Дружченко Андрій Вікторович 

1 м.Ворожба 2947,23     

Піщанське лісництво 

 Миколаївська 

сільська ОТГ 
Самотой Сергій Володимирович 

      42322, Сумська обл., 

Сумський р-н, 

с.Миколаївка, 

вул.Шевченка,1,  
77-66-62 

1 с.Миколаївка      

2 с.Северинівка 4519,08     

3 Річківська 

сільська ОТГ 
Солодовник Микола Іванович  

4 с.Річки 3778,66     

 Степанівська 

селищна ОТГ 
Лукаш Володимир Олександрович 

  507,72    42304, Сумська обл., 

Сумський р-н,  

смт.Степанівка, вул. 

Центральна,46,  

steprada@ukr.net 



69-91-82 

1 селище 
Степанівка 

423,11     

2 с. Новосуханівка 540,33 1344,75    

 Хотінська 

селищна ОТГ 
Торяник Микола Іванович 

  4761,64 995017,75   42320, Сумська обл,, 

Сумський р-н,  смт. 

Хотінь, вул. 

Соборна,45 

xotin@ukr.net 

6972-96 

1 селище Хотінь 12707,12     

 Юнаківська 

ОТГ 
Сіма Олена Олексіївна 

      42317 
 

1 с.Юнаківка 24135,36 20315,25    

2 с.Кияниця 81768,92 198545,25    

3 с.Могриця 121033,88 209205,00 3043,23 744047,28  
 

 

 

 

№ 

п\

п 

Сільські ради, 

ОТГ 

Земельний 

податок, 

грн 

Рентна 

плата за 

викор. 

ліс.рес. 

грн 

Податок на 

нерухомість, 

грн 

Податок з доходу 

фіз.осіб, 

грн 

Адреса, контакти 

Могрицьке лісництво 

 Миропільська 

сільська ОТГ 
Ординець Олена Олексіївна 

  5872,10    42410, Сумська обл., 

Краснопільський р-

н, с.Миропілля, 

вул.Сумська,23,  

miropilskasr@ukr.net 

050-305-33-15 

1    с.Запсілля 587,25     

Низівське лісництво 

 Нижньосироват

ська сільська 

ОТГ 

Суспіцин В’ячеслав Юрійович 

  11817,55 2853,25   42356, Сумська обл., 

Сумський р-н, 

с.Нижня Сироватка, 

вул.Сумська,167,  

Rada16@ukr.net 

69-42-09 

1 с.Нижня 

Сироватка 
     

2 с.Ст.Село      

 Садівська ОТГ Крючков Іван Олексійович 
1 с.Сад 1964,82    42343 

Сумська обл. Сумський 



р-н, с.Сад, вул..Войти,5 

sadsumy@ukr.net 

(0542)695-278 

 

2 смт.Низи 69568,07 195008,25 37955,09 323936,08  

3 с.Вел.Вільми 3189,49 914,75    

4 с.Шпилівка 18837,72 25255,75    

с/р інших районів  9950,00    

 Всього  996203,16 

(руб.дог.) 
4910776,50  
(гол.кор.) 

67795,43 5539670,52  

 

  Рентабельність виробництва становить 2,4 %.  

На 2021рік заплановано: 

- дохід від реалізації товарів, робіт та послуг на суму 66,0 млн. грн..; 

- планується переробити біля 5000 куб.м. деревини та виготовити готової 

продукції на суму понад 7,5 млн.грн.; 

- заготовити від РГК – 31400,0 куб.м. деревини, від рубок формування і 

оздоровлення лісів та інших заходів – 22560,0 куб.м. деревини; 

- відтворити лісові насадження на площі 64,0 га; 

- витратити на ведення лісового господарства 24530,0 тис.грн.; 

- витратити на утримання дорожньої інфраструктури – 450,0 тис.грн.; 

- зробити капітальних інвестицій в виробництво підприємства на суму 

370,0 тис.грн.; 

- зробити виплат на користь держави у вигляді податків та обов’язкових 

зборів на суму - 31317,0 тис.грн., в тому числі 8512,0 тис.грн. до місцевих 

бюджетів; 

- зберегти чисельність штатних працівників на рівні  180 чоловік із 

середньою заробітною платою на рівні 10079,00 грн. (м. Суми – 81 чол., 

Могрицька с.р. – 28 чол., В. Чернеччанська – 14 чол., Бітицька – 1 чол., 

Піщанська – 20 чол., Кияницька – 6 чол., Хотіньська – 6 чол., 

Стецьківська – 3 чол., Юнаківська – 2 чол., Запсільська – 1 чол. та ін.) 

 

Професіоналізм та самовіддана праця працівників ДП «Сумське лісове 

господарство»  є надійним фундаментом економічного та соціального 

потенціалу Сумського району.  Податки, нові дороги, робочі місця, 

забезпечення населення дров’яною деревиною, охорона і захист лісу, розвиток 

рекреації в лісових масивах та багато іншого – це все робиться, в першу чергу, 

для людей Сумського району та мешканців м. Суми.  

Таким чином відповідно до взятих на себе зобов’язань Сумський 

держлісгосп демонструє відкритість та прозорість у всіх сферах своєї 

діяльності. Всю  інформацію  щодо діяльності підприємства (крім тієї що 

становить державну чи комерційну таємницю) можна отримати з офіційного 

сайту підприємства  www.sumylis.sumy.ua, на фб–сторінці  або звернувшись до 

спеціалістів за телефонами гарячої лінії  чи письмово. 

 



 

Адміністрація ДП «Сумське лісове господарство» 


	ЗВІТ ДЛЯ ГРОМАДСЬКОСТІ

