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ЛЮБІТЬ ЛІС
 І ВІДПОЧИВАЙТЕ
У «БОРОВИЧКУ»!

Над спорудженням цієї рекреа�
ційної зони два дні працювало 15
співробітників державного підприє�
мства «Славутське лісове господар�
ство». Головна їхня мета – відвівши
спеціальне місце із зоною для багат�
тя, убезпечити лісові насадження від
пожеж, підвищити рівень культури
відпочинку в лісі, зрештою – пода�
рувати містянам незабутній відпочи�
нок на лоні природи. Зверніть увагу,
перебування тут безкоштовне. За
оренду альтанок ніхто не правитиме
гроші. Єдина вимога – прибирати за
собою, не ламати спільне майно. На
ділі довести, що ми – цивілізована
нація, а не варвари.

«Спорудження альтанок – не є
предметом нашої безпосередньої
діяльності, � підкреслює Віктор Са�
пожнік, директор ДП «Славутське
лісове господарство». �  Основна
наша робота – це охорона   лісів від
самовільних рубок, пожеж, віднов�
лення насаджень. Проте створення
належних умов для відпочинку – це
вклад у майбутнє, крок до вихован�
ня свідомого суспільства, здатного
берегти та поважати природу». На
місці рекреації додатково плануєть�
ся посадити нові дерева. Лісники
впевнені, що нетішинці не вилама�

ють нові насадження. Мусимо вип�
равдати такий аванс довіри. Зреш�
тою, за винищення, засмічення лісу
передбачено штрафи…

Підтриманням належного техні�
чного стану рекреаційної зони «Бо�
ровичок» займатимуться працівни�
ки лісгоспу, а от встановлення
сміттєвих баків, прибирання тери�
торії, вивезення сміття – це вже
клопіт міської влади. Присутній на
відкритті заступник міського голови
Петро Скиба запевнив, що над цим
питанням вже працюють. Зрештою,
лісівники відкриті до співпраці –
можливо, ідея зацікавить приватних
підприємців, які захочуть без шкоди
для лісу розширити спектр наданих
послуг.

Насамкінець додам, що це вже
четверта рекреаційна зона, відкри�
та силами Славутського держлісгос�
пу. Зокрема, є подібна й на Голубих
озерах. Такий комплекс альтанок
планується спорудити і на виїзді з
Нетішина. Лісівники сподіваються,
що до цієї акції долучаться міська
влада й активісти. Зрештою, спо�
руджене спільними зусиллями – то�
локою – більше цінується й краще
бережеться!

Л. ЛІЩЕНКО

Нещодавно ДП «Славутське лісове господарство» зробило
приємний подарунок мешканцям Нетішина  – на мальовничому
узбережжі озера, що біля теплиць, в лісовому масиві сосен
спорудило відпочинковий комплекс «Боровичок». До нього увійш$
ло сім дерев’яних альтанок. Тут планується звести ще й куточок
для дітей – з гойдалками, розвагами. Згодом будуть враховані й
інші побажання відпочивальників.

� Пане Вікторе, до кож�
ного лісового господарства
сьогодні, як ніколи, прику�
та увага громадськості.
Зокрема, країна потерпає
від несанкціонованої ви�
рубки лісів.

� Протягом останніх
місяців на Хмельниччині поча�
стішали випадки самовільних
рубок вікових дерев дуба зви�
чайного. Проблема стоїть
дуже гостро. Лише для Сла�
вутського лісгоспу вже завда�
но збитків на сотні тисяч гри�
вень. Уявіть лише, в межах
області був випадок, коли од�

норазовий збиток від само�
вільної вирубки дуба склав
700 тис. грн. Відомо, що зло�
вмисники вивозять крадене
за межі області. Цю сировину
використовують для виготов�
лення бочок для вина. Протя�
гом року щоночі наші праців�
ники патрулюють територію,
але власними силами впора�
тися не можуть. Користую�
чись нагодою, адміністрація
лісгоспу просить небайдужих
громадян, які стануть свідка�
ми  або мають інформацію
про ці злочини, повідомляти
нас за телефоном 2�15�51.

� Разом з тим, найбіль�
шою бідою лісових насад�
жень називають пожежі.

� Мешканці міста пам’ята�
ють, що минулого року Не�
тішин не раз був огорнутий

димом. Горіли ліси. Серед
причин загоряння траплялися
випадки злочинної недба�
лості, халатності  або й умис�
них підпалів. Лише на тери�
торії Ізяславського району че�
рез підпал сухої трави згорі�
ло близько 500 га лісу.  Для
порівняння, щороку Сла�
вутський лісгосп проводить
не більше як 250 га суцільних
рубок. Виходить, в минулому
році лише на Ізяславщині
згорів наш дворічний запас
деревини. Тож закликаю всіх
відпочиваючих бути уважними
з вогнем. Практика показує,

що у місцях
великих скуп�
чень людей
пожежі майже
не виникають.
Загрозу ста�
новлять по�
одинокі групи
відпочиваю�

чих, які можуть покинути ба�
гаття або кинути недопалок. А
збитки від таких дій вимірю�
ються сотнями тисяч або й
мільйонами гривень.

� На шпальтах «Не�
тішинського вісника» один
з підприємців, що зай�
мається виготовленням
деревного вугілля, запев�
няв, що купує сировину на
державних аукціонах з про�
дажу лісу. Цікаво, Сла�
вутський держлісгосп реа�
лізує деревину для под�
ібних підприємств?

� Ми не продаємо сиро�
вину для підприємств, що
займаються саме таким ви�
дом діяльності. Можливо,
вони купують у нас деревину
як приватні особи для побуто�
вих потреб. Хоча, найвірогід�

ніше, вони її заготовляють на
Острожчині.

� Насторожує масове
жовтіння сосен навколо Не�
тішина…

� Останнім часом меш�
канці Західної України зіштов�
хнулися з проблемою – вси�
ханням соснових лісів. З чим
це пов’язано – однозначної
відповіді науковці не дають.
Серед ймовірних причин � па�
діння рівня ґрунтових вод, на�
слідок діяльності шкідників.
Очевидно, лише одне �
шкідники нападають на ос�
лаблені дерева. Принагідно

констатуємо, що інтен�
сивність всихання соснових
лісів за останні роки лише
підвищилася. Над вирішен�
ням проблеми працюють на�
уковці. Наше завдання � лока�
лізувати місця ураження, ви�
рубуючи найбільш постраж�
далі ділянки лісу.

� Раз сьогодні пору�
шуємо лише проблеми,
розкажіть ще й про бра�
коньєрство?

� Не сказав би, що це
найболючіша наша проблема.
Завдяки злагодженим діям
державної лісової охорони,
поліції та громадських ак�
тивістів випадків браконьєр�
ства стає все менше. Звіра у
лісах достатньо. У нас водять�
ся  лосі, дикі кабани, косулі,
зайці та ін. Ліцензії на відстріл
диких тварин реалізуються на
95%. Водночас, вважаю,
значно більше шкоди, в тому
числі і для тваринного світу
лісів, приносять пожежі. Тож
бережімо ліс!

� Дякую за розмову.
Леся ЛІЩЕНКО

ПРОБЛЕМА СТОЇТЬ
ГОСТРО: МАСОВО

КРАДУТЬ ВІКОВІ ДУБИ
Відкриття рекреаційної зони

«Боровичок» стало гарною наго$
дою для місцевих журналістів
поставити кілька предметних
запитань Віктору САПОЖНІКУ,
директору державного підприє$
мства «Славутське лісове госпо$
дарство».

На Хмельницькій АЕС, в рамках
конкурсу «Атомна енергетика і ми»,
визначено призерів літературного
конкурсу «Хмельницька АЕС – сьогодення
та перспективи». Двадцять
дві творчі роботи юних
літераторів Хмельницької
та Рівненської областей
зони спостереження АЕС
було представлено на
розгляд журі цьогорічного
конкурсу.

Літературний гран�прі із
поетичною збіркою «Нетішин –
місто енергетиків» завоювала
цьогоріч учениця Борисівсько�
го НВК Ізяславського району
Катерина Семенович.

Перше місце розділили
Ольга Демчук із Славутчини з
віршем «Нетішину» та Богдан
Кравчук з Ізяславщини, який
представив на конкурс поетич�
ний та прозовий твори «Мій
мирний атом» і «У гостях в Нетішині».

Другу сходинку посіли Андрій Галєнт із
Славутського району та Орест Даценюк із
міста Острога, вони також презентували вірші
«Спасибі тобі, мій Нетішине» та «Квітка –

атом».
Третю премію поділили третьокласник

Плужненського НВК Ізяславського району
Владислав Христін та семикласниця

Пліщинської загальноосвіт�
ньої школи Шепетівського
району Дарина Ткачук. Юні
творці представили поетичні
добірки «Місто чудес» та «Є
в нас на карті місто одне».

За словами учасника
журі конкурсу, головного ре�
дактора газети «Перспекти�
ва» Віктора Гусарова, вже
понад два десятиліття шко�
лярі території розташування
Хмельницької АЕС  дивують
своєю багатогранною твор�
чістю. «Приємно, що атомна
станція та місто енергетиків
у юних творців асоціюються
із добробутом та процвітан�
ням»,� відзначає редактор.

За традицією, кращі
творчі роботи учасників літературного конкур�
су будуть надруковані в корпоративній газеті
Хмельницької АЕС «Перспектива».

За матеріалами інформцентру ХАЕС

«Квітка – атом»:  кращі твори літературного
конкурсу визначили на ХАЕСБезпечність, надійність,

екологічність у подарунок
24 травня в Енергоатомі визначи$

ли переможців конкурсу із створен$
ня корпоративної сувенірно$пода$
рункової продукції. Серед призерів $
двоє працівників електричного цеху
Хмельницької АЕС. Перше місце у
номінації «Великий подарунковий
сувенір для нагородження органі$
зації чи окремої особи з відповідної
значної події» посіла Олена Балагу$
ріна, а третє $ Наталія Борковська.

Нагадаємо, що в лютому поточного
року ДП «НАЕК «Енергоатом» було ого�
лошено про проведення конкурсу на
створення корпоративної сувенірно�по�
дарункової продукції. До участі у конкурсі
на створення оригінальних корпоратив�
них сувенірно�подарункових виробів, які
найбільшим чином відображають основні
принципи Компанії: «Безпечно. Надійно.
Екологічно», було запрошено працівників
всіх підрозділів Компанії.

Організатори конкурсу ставили за
мету залучення ініціативних працівників
Енергоатому до діяльності з підвищення
іміджу та популяризації атомної енерге�

тики, а також налагодження ефективної
внутрішньокорпоративної комунікації та
обмін ідеями серед працівників Енерго�
атому.

Конкурс проводився у двох номінац�
іях: великий подарунковий сувенір для
нагородження організації чи окремої
особи з відповідної значної події; роздат�
ковий сувенір для розповсюдження в
рамках заходів, що проводяться ДП
«НАЕК «Енергоатом».

До участі у конкурсі було подано дев’�
ять робіт. Від Хмельницької АЕС в конкурсі
взяли участь Олена Балагуріна – з робо�
тою «Таріль з розписом» та  Наталія  Бор�
ковська � з роботою «Скляна ваза».

Роботи учасників оцінювало конкур�
сне журі. Оцінка робіт здійснювалась за
5�бальною шкалою та шести критеріями,
серед яких відповідність тематиці, ориг�
інальність задуму, майстерність виконан�
ня, естетичність та ін.

Сподіваємося, що роботи пере�
можців, які виконані в українських націо�
нальних традиціях, стануть візитівкою
Компанії.

КОНКУРСИ


