
Мрії здійснилися! Довго
не думали, обговорили де-
кілька варіантів, і вирішили
поїхати в Карпати, а по до-
розі відвідати замки, у яких
вже бували і в яких не були
жодного разу. Організато-

рами чотириденної поїздки
стали Василь Васильо-вич
Власюк – голова Славутської
районної організації Проф-
спілки працівників освіти і
науки України, та  Володи-
мир Миколайович Мосіюк –
начальник відділу освіти,
молоді та спорту, культури
та туризму Берездівської
сільської ради.

На початку подорожі, в яку
ми вирушили з Берездова ав-
тобусом, нас трохи освіжив
дощик. Але то на початку –
мабуть, щоб далі ми зрозуміли,
як нам пощастило з погодою,
бо могло б бути і не так.

Отож,  перша зупинка - Ду-

бенський замок. У минулому
він славився своєю неприступ-
ністю, адже за чотири століття
жодного разу його не змогли
взяти ані татари, ні козаки, ні
російські війська, ні шведський
король. Ми з цікавістю  прой-
шлись підземеллями замку.
Місцями вони підсвічуються,
там трохи волого і моторошно,
навколо лише старовинна
кладка. Ходять перекази, що
раніше ці підземелля слугу-
вали «в’язницею» для гуля-
щого князя: за провини дру-
жина його там нібито зачи-
няла.

Досить цікавим і пізнаваль-
ним виявився нам візит до Зо-

лочівського замку. Цей замок
– пам’ятка оборонної архітек-
тури ХVІІст. Замок Якуба Со-
бєського побудований у
1634-1636 роках за проектом
невідомого архітектора. Кімнат
у ньому дуже багато, всі вони
різні, представлено немало
картин, посуду, шляхетних
меблів (просто - витворів ми-
стецтва!). Подивитись було на
що! Зокрема нашу увагу при-
вернула піч з білого кахелю.
Краса неймовірна, просто ше-
девр! 

У Золочівському замку ми
звернули  увагу на два непри-
мітні камені,  розташовані в
саду. Екскурсовод розповіла,
що на одному з них висічений
готичний текст, який до сих
пір намагаються розгадати, а
на другому – два переплете-
них вінки, що символізують
життя і смерть. Посередині
знаходиться отвір. Кажуть,
якщо повернути свій палець у
цьому отворі до тернового
вінка, то збудеться бажання
матеріального характеру, а
якщо до вінка із квітів – роман-

тичного. Отже,
кожен із нашої
групи в Золочівсь-
кому замку зага-
дав своє бажання.
Побачимо, чи
здійсниться…

Приємні вра-
ження залиши-
лися від побаче-
ного за маршру-
том Яремче – Го-

верла – Буковель

– Яблунецький перевал. Особ-
ливу насолоду ми одержали
від усієї краси українських Кар-
пат: неповторна природа,
мальовничі краєвиди, «димлячі
гори», чисте повітря сприяли

чудовому відпочинку.
У карпатському селі Поля-

ниця привабило всіх архітек-
турне диво – будинок догори
ногами. Та найбільш захо-
плюючою видалася  кінцева
зупинка нашого маршруту –
крісельні підйомники у Буко-

велі. Це було надзвичайно!
Прийшов наш час побувати

і на найвищій вершині укра-
їнських Карпат, справжньому
символі нашої держави - горі
Говерлі (2061м). Отож, ми до-
їхали до крайньої точки Зарос-
ляк і далі почали рухатись уже

пішки. По дорозі нам раз у раз
зустрічалися нумеровані ін-
формаційні щити з цікавою ін-
формацією про місцевість, а
також з милозвучними вір-
шами про Карпати. Ми вийшли
з лісу, і подальший шлях до
вершини пролягав уже під від-
критим сонцем. Із наближен-
ням до Говерли підйом ставав
все стрімкішим, а панорама
відкривалася все ширша й ці-
кавіша. Ми - на Малій Говерлі
(Говерляні). До вершини зали-
шилось небагато. Ну... Ще
пару метрів, і… І ось вона,
найвища точка України! До
речі, з Говерли відкривається
вид на найвищий в українських

Карпатах гірський масив Чор-
ногора, гори Петрос, Мунчел,
Какараза, ближні Данціж і т.д.,
безліч гірських селищ, стру-
мочків, озер, а також стежок,
що губляться в лісистих схи-

лах. Щоправда, були ми на
вершині далеко не одні. Тут
людно, як у Яремче. І по-
бачили ми тут людей дуже різ-
ного віку. На Говерлі, до речі,
встановлені Герб і Державний
Прапор України!

Спуск був не таким важким
як підйом. Хоча – ні! Ноги
втомлені, здається, вже не
знесуть донизу. Але ніщо не
може затьмарити тієї радості,
яку ми пережили, подолавши
найвищу вершину України. Це
була перемога над собою! І
кожен, хто побував на Говерлі,
мав право купити сувенір-ме-
даль «Я підкорив Говерлу». 

Похід був просто чудовий!
Та й з погодою нам дуже по-
щастило. Пейзажі, які перед
нами відкривались, неможливо
передати ні словами, ні жод-
ною камерою - їх краса без-
межна і непередбачувана! Та й
група була чудова! Всі - веселі
й енергійні, ніхто не жалівся…
А водій  Володимир Пилипо-
вич, виявився дуже цікавим,
веселим і хорошим співрозмов-
ником. Він усю дорогу  розва-
жав нас, тож сумно не було ні
однієї миті. Крім того, неначе
гід,  він багато повідав нам
про Карпати і життя гуцулів.
Одне слово, поїздка залишила
немало незабутніх вражень.

По дорозі додому ми мали
змогу побувати ще в Музеї пи-

санки м.Коломия, Чернівець-

кому державному університе-

ті, Хотинській та Кам’янець-

Подільській фор-

тецях. Від усієї
групи дякуємо ор-
ганізаторам подо-
рожі за цю можли-
вість поєднатись з
природою. Побаче-
не ніколи не за-
бути, в красу
України не можна
не закохатись, а в
Карпати, впев-

нена, захочеться всім поверта-
тися знову і знову.

Валентина СТЕЦЮК, мето-
дист відділу освіти, молоді та
спорту, культури та туризму,
Берездівської сільської ради.
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На неодноразові11

звернення громадян1

щодо всихання дерево-

стану біля джерела111

Князів Сангушків, яке11

розташоване в 29 квар-

талі  Славутського лісництва

нашого підприємства, і є маль-

овничим куточком поряд зі

ставком - улюбленим місцем

відпочинку славутчан, восени

2015 року (жовтень-листопад),

згідно з лісорубним квитком

№161 від 26.10.2015р. (серія

02 ЛКБ №506731), на підставі

Плану санітарно-оздоровчих

заходів на 2015 рік було прове-

дено вибіркові санітарні рубки

на площі 5,4га.

Рубкою забиралися тільки

хворі, ушкоджені та сухостійні

дерева, тобто дров'яна дере-

вина, загальною масою 74 ку-

бічних метри. Більшу частину

заготовленої деревини було

реалізовано населенню. Слід

зауважити, що частина дере-

вини (старі сухостої, валіж) у

кількості 19 кубометрів взагалі

втратила споживачу цінність.

На теперішній час знову

спостерігається всихання бе-

рези, вірогідно, через комплекс

несприятливих еколого-кліма-

тичних факторів (рівень ґрун-

тових вод, недостатня кількість

опадів, велике рекреаційне на-

вантаження). Всохлі дерева не-

суть певну загрозу відпочиваю-

чим, і знову постає питання

щодо вилучення їх із насад-

жень.

Щодо галявини, яку видно

на фото, то вона утворилася

протягом декількох останніх

років, вірогідно, від підтоп-

лення. А цього року працівни-

ками лісової охорони тут було

зроблено підготовку грунту та

посаджено молодий ліс, що

також видно на фото.

Сподіваємося, що ми надали

достатню кількість інформації

на питання: «Де поділися бе-

рези?», і надіємося, що шанов-

ний автор наступного разу

буде спостережливішим до са-

нітарного стану цього куточка

лісу, який, до речі, за катего-

рією захисності відноситься до

рекреаційно-оздоровчих лісів,

тобто сама назва говорить за

себе - заради оздоровлення

наших громадян та їхнього від-

починку.

В. САПОЖНІК, директор
ДП «Славутське

лісове господарство».

Для профілактики перегрівання ор-
ганізму (гіпертермії) необхідно органі-
зувати раціональний режим роботи.
При роботах на відкритому повітрі та
температурі зовнішнього повітря 30ºС і
вище тривалість періодів безперервної
роботи повинна складати 15-20 хвилин
з наступною тривалістю відпочинку не
менше 10-12 хвилин в охолоджуваних
приміщеннях. При цьому допустима
сумарна тривалість термічного наван-
таження за робочу зміну не повинна пе-
ревищувати 4-5 годин – для осіб які
використовують спеціальний одяг для
захисту від теплового випромінювання,
і 1,5-2 години – для осіб без спеці-
ального одягу.

У приміщенні, де здійснюється нор-
малізація теплового стану людини
після роботи в нагріваючому середо-
вищі, щоб уникнути охолодження орга-
нізму внаслідок великого перепаду
температур (поверхня тіла – навко-
лишнє повітря) і посиленої тепловід-
дачі випаровуванням поту, слід
підтримувати температуру повітря на
рівні 24-25°C.

Робота при температурі зовнішнього
повітря більше 37ºС за показниками
мікроклімату відноситься до небезпеч-
них (екстремальних). Не рекоменду-
ється проведення робіт на відкритому
повітрі при температурі понад 37 ºС.
Слід змінити порядок робочого дня та
перенести такі роботи на ранковий або
вечірній час.

Для захисту від надмірного тепло-
вого випромінювання необхідно вико-
ристовувати спеціальний одяг або одяг
із щільних сортів тканини. Рекоменду-
ється допускати до такої роботи осіб не
молодше 25 і не старше 40 років.

З метою профілактики зневоднення
організму, рекомендується правильно
організувати і дотримуватися питного
режиму. Рекомендована температура
питної води, напоїв, чаю + 10-15 ºС.
Для оптимального водозабезпечення
рекомендується також відшкодовувати
втрату солей і мікроелементів, що виді-
ляються з організму з потом, передба-
чивши видачу підсоленої води, міне-
ральної лужної води, молочно-кислих
напоїв (знежирене молоко, молочна си-
роватка), соків, вітамінізованих напоїв,
киснево-білкових коктейлів.

Пити воду слід часто і потроху, щоб
підтримувати хорошу гідратацію орга-
нізму (оптимальний вміст води в орга-
нізмі, який забезпечує його нормальну
життєдіяльність, обмін речовин). При
температурі повітря більше 30ºС і вико-
нанні робіт середньої тяжкості потрібно
випивати не менше 0,5л води на годину
– приблизно одну чашку кожні 20 хви-
лин. Для підтримки імунітету і зни-
ження інтоксикації організму рекомен-
дується, за можливості, вживання фру-
ктів і овочів.

Якщо людина втратила свідомість,
необхідно негайно перенести її в тінь,
привести до тями (дати понюхати на-
шатирного спирту, збризнути обличчя
водою), викликати швидку медичну до-
помогу.

О. КОЗИРА, провідний фахівець
управління Держпродспоживслужби в

Славутському районі.

«Де поділися берези?»
Лісівники ДП «Славутське лісове господарство» зав-

жди поважали думки небайдужих громадян, які пі-
клуються про наше довкілля, про що йдеться в статті
«Трудівника Полісся» № 29 від 14.07.2016 року «Де поді-
лися берези?»

НЕЗАБУТНЯ ПОДОРОЖ
У КАРПАТИ

Профілактика
перегрівання

організму

Ось і довгоочікувана відпустка. Час відпочити від

роботи і вирушити в подорож. Захотілось всього од-

разу: подорожувати, побувати на природі, побачити

цікаве, дізнатись щось нове. Отже з такими прагнен-

нями - рюкзак за спину та й у далеку мандрівку!..

Резонанс


