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Кабінет Міністрів України 

вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008. 

тел.  (044) 256-65-05, prshmygal@kmu.gov.ua 

   
Про присвоєння почесного звання 

«Герой України» керівнику 

Рівненського ОУЛМГ Суховичу 

Віталію Миколайовичу  

 

КЛОПОТАННЯ  
 

Згідно статті 6 Закону України «Про державні нагороди» вищим ступенем відзнаки 

в Україні є звання Герой України.  

В порядку п. 1 Розділу 1 «Статуту звання Герой України», затвердженого Указом 

Президента України від 2 грудня 2002 року N 1114/2002 (надалі – «Статут») звання 

Герой України присвоюється громадянам України за здійснення визначного 

геройського вчинку або визначного трудового досягнення. 

В порядку п.8 Розділу 2 Статут подання   про   присвоєння   звання Герой 

України вносить Президентові України Кабінетом Міністрів  України, обласними, 

Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, творчими 

спілками, об'єднаннями громадян тощо. 

Згідно п. 9  Розділу 2 Статут висунення  кандидатур  до   присвоєння   

почесного звання Герой України  здійснюється  гласно за місцем роботи особи,  яку 

представляють до  нагородження,  у   трудових   колективах   установ,   організацій,  

підприємств незалежно від типу, форми власності та господарювання.  Клопотання  про  

присвоєння  почесних  звань   порушується   перед  відповідним  органом  чи  

організацією  вищого  рівня  залежно від  підпорядкованості. 

Органи,  яким надано право вносити подання про присвоєння почесних звань,  

надсилають на ім'я Президента  України  зазначене подання і нагородний лист 

установленого зразка.  

Почесні  звання  України  є державними нагородами України, що 

присвоюються за особисті заслуги перед Українською державою громадянам,  які 
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працюють у відповідній галузі економічної або соціально-культурної сфери,  як 

правило, не  менше десяти років,  мають високі трудові досягнення і  професійну 

майстерність. 

У 2021 році Суховичу В.М., в порядку Указу Президента №476/2001 від 

29.06.2001 року «Про почесні звання України» присвоєне почесне звання «Заслужений 

лісівник   України» –  за  вагомий  особистий  внесок  у  розвиток  галузі, досягнення  

високих  показників   у   праці,   високу   професійну  майстерність; 

Працюючи тривалий час з лісовими господарствами, маючи тісні ділові 

стосунки та господарські операції у відповідній галузі економіки з лісгоспами 

Рівненщини  порушуємо клопотання про присвоєння Героя України начальнику 

Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства Суховичу 

В.М. за визначне трудове досягнення щодо організації та функціонування ринку 

деревини, згідно Відомостей про досягнення – додаються до Клопотання. 

 

Додатки: 

1) Відомості про досягнення Суховича В.М. від 28.09.2021 р.  

2) Бібліографічна довідка Суховича В.М. 

 

Місюра Олександр, 

29.09.2021 
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ВІДОМОСТІ 

про досягнення 

Суховича Віталія Миколайовича, 

  

Організація та реалізація постійно діючих інтелектуальних схем «дерибану» 

лісових ресурсів.  

Організація та здійснення унікальних і безперебійних таємних торгів деревиною 

лісгоспами Рівненщини протягом усього періоду перебування на посаді. Забезпечення 

за «схемами» сировиною тих деревообробників, які прямо чи опосередковано пов’язані 

з керівництвом  лісових господарств та відповідних обласних управлінь. 

Безпрецедентний продаж деревини – ресурсу лісгоспів Рівненщини за заниженими 

на 100-200% від ринкових цін через Товарну біржу «Суренж».  

Організація «ручного» розподілу деревини серед учасників «схем». 

Забезпечення функціонування багатомільярдного тіньового обігу деревини 

Рівненщини та всієї України. Створення сприятливих умов для появи прихованих 

мультимільйонерів серед чиновництва України та серед недобросовісного бізнесу.  

За активний розвиток «схеми» державної переробки деревини на базі лісгоспів  

Рівненщини, за спритність та активність у забезпечення власної переробки деревини 

майже за безцінь сировиною, штучне зменшення класу якості сировини. 

За організацію багатомільярдного експорту пиломатеріалів з лісгоспів Рівненщини 

за кордон за заниженими цінами та підпільне збагачення на мільйони гривень 

корумпованих працівників та взаємопов’язаних осіб на десятки мільйони гривень. 

 

  

Місюра О.В.    

29.09.2021         
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БІОГРАФІЧНА  ДОВІДКА  
  

Сухович Віталій Миколайович 
  

Посада: Начальник Рівненського обласного управління лісового та мисливського 

господарства. 

 

Громадянство: громадянин України.  

 

Число, місяць і рік народження: народився 1 червня 1979 р. в м. Сарни Рівненської 

області. 

 

Місце проживання: м. Рівне, Рівненська область. 

 

Освіта: Закінчив Український державний університет водного господарства та 

природокористування, де отримав диплом менеджера-економіста, а також 

Національний лісотехнічний університет України, з присвоєнням кваліфікації 

спеціаліста з лісового господарства. 

 

Трудова діяльність: З 2009 року працював на посаді директора ДП «Висоцький 

лісгосп». 

 

З 30 березня 2017 року – начальник Рівненського обласного управління лісового та 

мисливського господарства. 

 

Політична діяльність: Обраний по територіальному виборчому округу №3 від 

Політичної партії «Сила і честь». 

 

Член постійної комісії Рівненської обласної ради з питань екології, 

природокористування, охорони навколишнього середовища та ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи. 
 

  

Нагороди, почесні звання  Почесне звання «Заслужений лісівник України», 

2019 рік. Почесний дерибанник лісових ресурсів 

України (громадська відзнака), 2021  
 

  
 

 

Місюра О.В. 

29.09.2021 року 


