
Саме в цю зимову пору ми завітали до
Славутського лісового господарства (а

в передноворічний час тут щороку реалізують
населенню близько 2000 ялинок!), щоб по-
спілкуватися з його директором, відмінником
лісового господарства України Віктором Вікто-
ровичем САПОЖНІКОМ про те, з яким на-
строєм і він сам, і очолюваний ним колектив
проводжають старий рік, зустрічаючи Ново-
ліття. Як дізналися, цьогоріч головну ялинку
для Славути було доставлено аж із Жуківсь-
кого лісництва, окремі зелені красуні для шкіл
міста – навіть із особистої садиби керівника
лісгоспу…

– Років десять тому, а, може, й більше, ми
посадили їх із лісничим Голицького лісництва
Олександром Веремієм. Але час швидко
минає, дерева сягнули своєї зрілості, то й ви-
рішив подарувати їх на радість дітям, - обмо-
вився керівник лісгоспу.

– Вікторе Вікторовичу, хочемо делікатно

заперечити Вам – не час минає (він же непо-
рушний як стіна!), а це ми, люди, проходимо
свій земний шлях, і в цьому треба бачити Про-
мисел Божий.

– То, напевно, й справді так, - продовжив
думку наш співрозмовник. – Живеш, працюєш
і навіть не помічаєш, як теперішнє стає мину-
лим. Коли мене 19 років тому призначили на
посаду директора лісгоспу (а працював я до
того головним інженером у Сарненському ліс-
госпі на Рівненщині), в Славуті я почув ро-
зумне напуття однієї шанованої людини –
колишнього директора заводу силікатних сті-
нових матеріалів Володимира Андрійовича
Панчука. Він сказав мені тоді: «Сила керів-
ника – в його команді, сам не зробиш нічого».
Правильні то були слова!

І розповів далі Віктор Сапожнік, як йому
довелося перебудовувати роботу лісгоспу й
вирішувати в колективі питання зміни поко-
лінь. Адже на той час тут трудилося багато
спеціалістів пенсійного і передпенсійного віку.
Та й фінансовий стан підприємства у 1996-
1997 роках був надважкий. Отож і почав ліс-
госп готувати молоді кадри: по 30-40 юнаків
та дівчат, а ще – своїх виробничників щороку
направляв і навчав колектив за кошти підпри-
ємства у технікумах і вузах лісової галузі.
Адже праця тут на всіх переділах вироб-
ництва вимагала фахової підготовки. Віктор
Вікторович і досі з гідністю цитує слова ні-
мецького драматурга Й.Шиллера про те, що
«лісових спеціалістів не можна замінити ін-
шими без шкоди для лісу і тим самим для
всього народу».

Ми не випадково заговорили про це. Бо
ж сьогодні все більше негативної ін-

формації розповсюджується про «масові не-
законні вирубки лісу», «лісову корупцію та
мафію», що боляче б’є по іміджу галузі в ці-
лому. І наша газета не раз писала про це на-
віть у нинішньому році, що відходить, - варто
пригадати хоча б такі публікації як «Хто не
бачить за деревами лісу?» («ТП» №17 від
23.04.2016р.), «Час випробовує нас, аби
Прямий діалог навколо проблем лісового
господарства» («ТП» №38 від 15.09.2016р.).
Беручи участь в Днях депутата, виїзних
обласних нарадах на базі нашого лісгоспу, ми
щоразу переконувалися в тому, що працює
тут високопрофесійний колектив. Бо ДП «Сла-
вутське лісове господарство» багато років по-
спіль є одним із найкращих не лише на
теренах Хмельниччини, а й України!

Аналізуючи почуте і побачене, нам, жур-
налістам, усе більше ставала зрозумілою така
прискіплива увага окремих «борців із коруп-
цією» до діяльності працівників лісу. Відверто
кажучи, складалося таке враження, що ко-
мусь дуже вигідно створювати в суспільстві

думку про неефективність перебування лісів
у державній власності. Можливо, на це не
впливала часта зміна керівників Держліса-
гентства України? Щоправда, негативу, як і
проблем, у роботі лісгоспів трохи є – впро-
довж кількох останніх років лісівники змушені
вдаватися до великої кількості так званих са-
нітарних рубок. І в першу чергу під них потра-
пили сосни та ялини, а це надзвичайно обу-
рює «екологічно  свідому» громадськість. Хоч
те, що ці проблемні дерева потрібно вилучати
із лісових масивів як такі, що смертельно за-
ражені шкідниками, її чомусь не обходить.

Спостерігаючи сьогодні за процесами,
які хтось всерйоз називає боротьбою з

корупцією, а хтось іронічно – риболовлею на
каналі «Діскавері», що можна сказати про
сферу лісового господарювання? Так, мас-
штаби лісозаготівель в Україні останніми ро-
ками збільшуються швидкими темпами. Про-
те, як відомо, загальний обсяг їх значно мен-

ший від обсягу щорічного приросту, що, звіс-
но, не дає підстав говорити про знищення
лісів.

На прикладі Славутського лісгоспу ця кар-
тина, зі слів В.В.Сапожніка, бачиться такою:
маючи більше 23 тисяч гектарів лісових маси-
вів, підприємство може, згідно зі встановле-
ними державою нормами і правилами, здій-
снювати щороку суцільні рубки на 300-320
гектарах, а фактично вони тут становлять
площу меншу 300га. Та й заготовляти можна
сміливо за рік 105-110 тисяч кубічних метрів
деревини, а в нас вивозять її з лісів 90-95
тисяч кубометрів.

– Якщо врахувати те, що вже більше 15
років поспіль наше підприємство не отримує
від держави жодної копійки, а ми, як користу-
вачі державних лісових угідь, зобов’язані вно-
сити в загальну казну плату за користування
лісовими ресурсами (ця рентна плата, ска-
жімо, в 2015 році становила більше 4,5 міль-
йона гривень, а в 2016 збільшилася на 40%,
внаслідок чого ми внесемо до державного
бюджету вже понад 6 мільйонів!), то про який
негатив, даруйте, йдеться? – констатує дирек-
тор лісгоспу. – Платимо ми ще й 15% податку
від чистого прибутку підприємства. За підсум-
ками нинішнього року він складатиме прак-
тично 4 мільйони гривень – можете
порахувати, скільки з цих коштів ми віддамо
державі. А тепер уявіть собі, що ми внесли ту
ж рентну плату наперед, накопичили відпо-
відну кількість деревини – то як нам не допу-
стити псування її, куди її подіти?

– Зрозуміло, що її треба реалізовувати, -
підтримуємо думку нашого співрозмовника. –
Але ж саме довкола цього нині то тут, то там
розпалюються пристрасті. Ми ж не забули іс-

торію з чотирма славутськими вагонами па-
ливних дров – тими, які безпідставно затри-
мала Закарпатська митниця. У публікації «А
вагони стоять…» ми недавно повідомили чи-
тачам, що Славутський лісгосп звернувся до
Хмельницького окружного адміністративного
суду з позовом, і суд визнав протиправною ді-
яльність митниці. До речі, чим закінчилося
апеляційне оскарження даного рішення мит-
никами у Вінницькому суді?

– Цей суд відхилив скаргу Закарпатської
митниці й залишив у силі рішення Хмельниць-
кого суду, - сказав В.В.Сапожнік. – Тепер мит-
ники вишукують будь-які зачіпки, аби
притягнути нас до відповідальності за якісь
надумані адміністративні порушення. Хоч тут
усе, як мовиться, чорним по білому шито: самі
ж вони розвантажили наші вагони, самі ж і
«згноїли» ті дрова. Добре, хоч вагони врешті
повернули для залізниці!..

– Вікторе Вікторовичу, наша редакція при-
носить вибачення Вам і колективу, очолюва-
ному Вами, за недоречне розташування поряд
із інформацією про розгляд справи в окруж-
ному суді під назвою «А вагони стоять…»
ілюстрації, на якій транспортується у вагонах
зовсім не паливна деревина. Як виявилось
потім! Просто, наші оператори під час верстки
газети використали чужу ілюстрацію й не на-

дали цьому значення.
– Я дякую за розуміння. Бо до нас тоді те-

лефонували багато людей і запитували, що то
за «дрова» такі великі у вагонах? Довелось
пояснювати всім – даруйте, мовляв, то не
наші колоди. А взагалі, якщо відверто ска-
зати, - зітхнув керівник, - ми й не дуже праг-
немо відправляти нашу продукцію за кордон.
Аби лише в Україні зростав попит на неї! На
жаль, поки що в державі наявна дуже примі-
тивна переробка деревини (маємо здебіль-
шого так зване поздовжнє розпилювання!).
Навіть у межах Славути працює більше 10 пи-
лорам і – жодного деревообробного підпри-
ємства, яке б виготовляло, наприклад, якісні
меблі. Зайдіть до магазинів і подивіться: якщо
дорожчі меблі – то імпортні, якщо дешевші –
то, звісно, наші ж, українські.

Ми ще довго ділилися думками з керів-
ником лісгоспу про те, чому наша дер-

жава не стимулює інвестиціями постачання за
кордон якісного продукту, не впроваджує у
деревообробці високотехнологічного устатку-
вання – адже це відкрило б нове дихання і
для лісової галузі, і для переробників, і для
України. Натомість у нас, як відомо, пішли
іншим шляхом – заборонили із 1 листопада
2015 року експорт ділової деревини (що-
правда, Президент обіцяє розблокувати цей
мораторій). А тим часом розбазарюються до-
рогоцінні природні ресурси… 

За даними Державного агентства лісових
ресурсів України, в 2015 році незаконна ви-
рубка деревини в державі завдала збитків на
85 мільйонів гривень. Але це – не про Сла-
вутський лісгосп. Всю свою деревину наше
державне підприємство реалізує на спеці-
альних аукціонах, а  не, як дехто думає, - з

машини десь у лісових хащах. Більше того, як
ми уже писали про це, кожна колода мар-
кується спеціальним електронним чипом, з
якого можна зчитати всю інформацію за до-
помогою звичайного смартфона.

Колектив лісгоспу сподівається, що в но-
вому році держава врешті знайде стимули для
переробників деревини, а ринок врегулює ті
проблеми, які накопичилися в лісовій галузі.
Ось уже й поміняли кардинально «Санітарні
правила у лісах». Цей документ жорстко рег-
ламентує санітарні рубки, передбачає введен-
ня можливості контролю громадськості за ви-
рубуванням деревини. А ще у нашій державі
створена інтерактивна карта вирубки лісів.

– Ми боротьбу з корупцією ведемо своїми
ефективними методами: напрацьовуємо і ви-
плачуємо людям пристойну, як на теперішній
час, заробітну плату – в середньому близько
10 тисяч гривень, - наголосив насамкінець
Віктор Вікторович Сапожнік. – Турбота про
людей, їхнє матеріальне забезпечення є не-
маловажливими, як на мій погляд, чинниками
того, що за моїх 19 років на посаді керівника
лісгоспу до кримінальної відповідальності за
порушення не притягався жоден працівник
нашого підприємства. Звичайно, стверджу-
вати однозначно те, що у нас немає таких по-
рушень, я не можу. Бо тут свою роль завжди
відіграє людський фактор. Та й допоки буде
попит на крадену деревину, доти будуть кра-
діжки її будь-ким і будь-де!

Усе це несе неабиякі моральні та матері-
альні збитки державі. Як на внутрішньому, так
і на зовнішньому ринках. Хотілося б, щоб у
Новому році проблеми навколо лісової галузі
не політизувалися, а вирішувалися предмет-
но, перш за все, на найвищому рівні.

Вітаючи працівників лісгоспу, а та-
кож усіх славутчан із наступаючими
Новим роком і Різдвом Христовим, ди-
ректор ДП «Славутське лісове госпо-
дарство» Віктор Сапожнік побажав,
аби нарешті в Україні – нашій пошма-
тованій державі – встановилися мир,
стабільність і спокій. А ліси, посад-
жені дбайливими руками, хай зро-
стають усім людям на радість!

Віра МАЛЬЧУК, фото автора.   
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Дорогі подоляни!
Щиро вітаю вас із Новим роком та Різд-

вом Христовим! Для кожного з нас минулий
рік був непростим. Ми продовжуємо бо-
ротьбу на полі бою з російським агресором.
На жаль, втрачаємо кращих синів України.
Сьогодні вклонясь усім подолянам, які в
окопах, зі зброєю в руках зустрічають
свята, боронять наш спокій. А також волон-
терам, кожній подільській родині, котрі до-
кладають максимум зусиль, аби наблизити
довгоочікуваний мир!

Тут, на землі нашого мирного Поділля,
завдяки згуртованості та спільним зусил-
лям, вдалося не лише вистояти в цей
складний час, але й зробити свій внесок у
захист та розбудову України. Хмельнич-
чина стала лідером у проведенні реформи
децентралізації. Значну кількість повнова-
жень держава передала органам місцевого
самоврядування. Докорінно змінений меха-
нізм формування місцевих бюджетів, що
дозволило значно збільшити кошти міст,
сіл та селищ.

Цього року хлібороби Хмельниччини
зібрали рекордний врожай зернових. За
рівнем урожайності наша область посіла
друге місце в Україні. Реалізуються інвести-
ційні проекти в Теофіполі, Старокостянти-
нові, Старосинявському районі, що дало
змогу створити нові робочі місця. Працю-
ють в області регіональні Програми енер-
гоефективності, налагодження джерел
отримання альтернативної енергії. Втілю-
ються в життя соціальні проекти. Ці справи
неможливі без участі кожного з вас. Я
дякую всім за небайдужість і активну гро-
мадянську позицію. Наступний рік ставить
перед нами нові завдання, і я вірю, що ми
всі разом, усією громадою Хмельниччини
успішно впораємося з ними!

Дорогі подоляни! Нехай новий рік
увійде до кожного дому, в кожну родину
миром, щастям, радістю! Нехай здійсняться
ваші заповітні мрії, добрі бажання! Хай
праця приносить успіх і достаток! Щоб
взаєморозуміння, повага, добро панували у
нашому суспільстві! Божого вам Благосло-
вення, веселих Різдвяних свят та щасли-
вого нового року! Слава Україні!

З повагою – голова обласної державної
адміністрації Олександр КОРНІЙЧУК.

Ось і знову Новий рік обережно дихає нам в обличчя своєю прохолодою…
У сивому, остиглому небі, між мовчазних зимних зір, готує нам то ворохи
снігу, то сльоту з ожеледицею. Все, як у людському житті: світлі днини чер-
гуються зі смутком і тривогами, радість із журбою обнімаються.

Але полонять серце ялинкові базари! Свіжий запах їхньої хвої пробуджує
найсвітліші спомини дитинства, дарує неймовірно щемливе сприйняття дій-
сності, а ще – відчуття швидкоплинності часу
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