
Можливо, людство колись ще оголо-
сить всю Землю недоторканним заповід-
ником… Бо мало того, що природа сама
дуже швидко змінюється, втрачає свою
щедрість і силу. Ще й люди власною без-
печністю, а подекуди – і безвідповідаль-
ністю! - заподіюють їй неабияких
прикрощів. Ось приходить літня пора – і
всі ми поспішаємо до лісу, який дарує (на-
певно, від слова - даремно) нам свою

красу й прохолоду. Та чи
всі ми піклуємося про те,
щоб після нашого відві-
дання у лісах не сталося
лиха? Хтось залишає неза-
гашеним вогнище, хтось
знічев’я кидає недопалок
на лісовій дорозі, хтось
байдуже засмічує лісові
насадження, або холодно-
кровно спостерігає, як це
роблять інші…

Адля славутських лісів-
ників щороку поже-

жонебезпечний період стає
ек- заменом на пильність і
витривалість. Як уберегти
від недбальства і стихійних загорянь більше
21 тисячі гектарів лісових насаджень? Це ви-
магає неабияких коштів і зусиль. У держав-
ному підприємстві «Славутське лісове
господарство», наприклад, з кожним роком
готовність до захисту лісів посилюють та
удос- коналюють. 

Скажімо, якщо минулого року тут ще об-
ходилися однією 38-метровою вежею, на
якій було встановлено телеспостереження
за лісовими масивами, що працює в онлайн-
режимі в радіусі до 20 кілометрів, то цього-
річ уже обладнують ще дві новісінькі вежі:
48-метрову в Кривинському лісництві та 36-
метрову – в Хутірському. Відеокамери ВПК-
160, встановлені на них, слугуватимуть
ранньому виявленню задимлення і пожеж у
наших лісах. Із цих стрімких сріблястих веж,
які, наче стріли, врізаються в небо й «пиль-
ним оком» оглядають ліси, плавно обер-
таючи навколо себе відеокамери, вони
передають інформацію на головний пульт і
монітор у диспетчерський пункт лісгоспу.

Отож, прогулюючись покоями задумли-
вого лісу, відпочиваючи на його затишних
галявинах або вирушаючи знайомими стеж-
ками в грибний похід, не забуваймо, що
ландшафти лісів і їхню цнотливу беззахис-
ність пильно оглядають тепер аж три відео-

камери! На них тут покладають великі
надії... Власне, вони найшвидше сигналізу-
вати-муть лісівникам про якесь (не дай,
Бог!) лихо, аби ті одразу вирушили на допо-
могу лісу.

Як наголосив провідний інженер з охо-
рони та захисту лісу Юрій Черняк, для бо-
ротьби з лісовими пожежами в Славутському
лісгоспі є всі необхідні засоби – це і 5 по-

жежних автомобілів, і мото-
помпи, і мотообприскувачі, і
60 ранцевих вогнегасників,
й інші засоби. А головне –
уже багато років поспіль діє
на підприємстві добровільна
пожежна дружина із 50 ви-
робничників, яку очолює
директор лісгоспу Віктор
Вікторович Сапожнік.

Закінчивши Малинський
лісотехнічний технікум та
Львівський лісотехнічний
університет, сам Юрій Ва-
сильович за 16 років роботи
в Славутському лісгоспі не
раз брав участь у гасінні лі-
сових пожеж і ніяк не може
змиритися з тим, що вони
все одно час від часу вини-
кають. Були окремі роки,
коли кількість їх мінімізува-
лась, а от торік сталося 9
загорянь на загальній площі
2,4га, не рахуючи того, що
славутським лісівникам до-
велося декілька діб поспіль
спільно з колегами боро-
тися зі значною вогневою
стихією в сусідських (ізяславських) лісона-
садженнях. Та й уже цьогоріч у Ботанічному
заказнику загальнодержавного значення
«Теребіжі», що знаходиться в Голицькому
лісництві, було своєчасно виявлено і ліквідо-
вано чимале загоряння.

Взагалі якщо простежити статистику,
то вона в Славутському лісгоспі ви-

глядає так: 2013 року зафіксовано 1 випадок
лісової пожежі; 2014 лісових пожеж не було
виявлено; 2015  сталося 9 випадків заго-
рянь; 2016 – поки що 1 випадок. Хотілося б,
звичайно, порадіти за всіх нас, славутчан,
що ми врешті навчилися відпочивати в лісах,

не заподіюючи їм шкоди. Але
давайте не будемо перебіль-
шувати свої заслуги: із потуж-
ним арсеналом засобів
пожежогасіння, котрий має
наш лісгосп, та ще й із таким
сумлінним персоналом, гото-
вим у будь-яку мить вирушити
на порятунок лісу, питання за-
хисту лісових насаджень у 18
лісництвах державного під-
приємства «Славутське лісове
господарство» - це як тест на
професійність і дієздатність!

Та й профілактична робота
із захисту лісів проводиться на
підприємстві не тоді, коли, як
кажуть, ліс горить… Почи-
наючи з підготовки персоналу,
вдосконалюючи технічне
оснащення для пожежога-
сіння, лісівники ніколи не за-
бувають про роботу з громад-
ськістю - особливо школярами
та молоддю, яких долучають
до традиційної Всеукраїнської
акції Держлісагентства «Май-
бутнє лісу в твоїх руках». А
отже, до створення нових лі-
сонасаджень, рекреаційних
куточків (нещодавно ще один
такий під назвою «Боровичок»
з’явився в лісовому кварталі

за водосховищем Хмельницької
АЕС  (див. на фото), конкурсів
творів і малюнків на тему збере-
ження лісу. Особливу пильність
виявляють наші лісоводи до зон
масового відпочинку в лісах, зок-
рема біля Голубих озер, де, ска-
жемо чесно, є нині що прибирати
людині, за якою підприємство
закріпило цю ділянку державних
угідь. Адже однією із найгострі-
ших причин виникнення заго-
рянь у лісах є накопичення
побутового сміття в насаджен-

нях, прилеглих до населених пунктів і зон
масового відпочинку людей.

Зрештою запобігає лісовим пожежам і
низка спеціальних заходів: санітарне виру-
бування лісу; очищення місць вирубування;
розорювання в лісових кварталах мінералі-
зованих смуг; ремонт і прокладання лісових
доріг; облаштування пожежних водоймищ;
встановлення шлагбаумів і біг-бордів (один
із них див. на фото) та інших. Заради спра-
ведливості треба наголосити, що на усі ці за-
ходи держава не виділяє нашому ДП «Сла-
вутське лісове господарство» ні копійки –
усе це робиться за рахунок самого підприєм-
ства, а щорічно на здійснення заходів із охо-
рони наших лісів ним витрачається більше
мільйона(!) гривень.

Ну що тут можна сказати тим, хто
здіймає лемент - мовляв, у наших лісах
твориться хаос, не забезпечується ви-
конання фронту робіт із охорони, захи-
сту та відтворення лісів, у тому числі
боротьби з лісовими пожежами та ін-
шими лихами? Доцільно пригадати з
цього приводу хіба що Соломонове по-
вчання: іди до мурашки, лінюху, по-
глянь на дороги її – і помудрій!
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Захист лісів від пожеж –
тест на професійність

Віталій КОСАР, водій
пожежного автомобіля:

- Працюю в Славутсь-
кому лісгоспі я ось уже 18
років, але такої масштаб-
ної пожежі, що трапилася
торік у лісових насаджен-
нях Ізяславського ліс-
госпу, ще ніколи не бачив.
Скажу відверто, страх у
загрозливій для природи і
людей ситуації набуває
конкретних обрисів.

Уявіть собі: вогонь ви-
рує у верховітті дерев, на-
бирає якусь незбагненну
силу й неначе переплигує

з одного місця на інше…
Ми не встигали потушити
один осередок пожежі, як
раптово спалахувало десь
поряд – з’являлися дру-
гий, третій…  Температура
зашкалювала! А вели-
чезна задимленість не да-
вала можливості вхопити
хоч ковток повітря. Біля
30 пожежних автомобілів
із Славути, Шепетівки,
Ізяслава, Кунева та інших
навколишніх населених
пунктів намагалися при-
боркати вогняну стихію.

Скільки зусиль було
затрачено і ресурсів, аби
вгамувати цю лісову сти-
хію! А скільки людської
праці змарновано – хтось
же садив і багато років
вирощував той ліс. Не ка-
жу вже про колосальні
збитки, заподіяні вог нем…
Робимо все, щоб у сла-
вутських лісах не сталося
такої біди. Хоча, багато
залежить не тільки від
нас, а й від населення.

Геннадій ЯЦКОВ,
водій пожежного авто-
мобіля:

- Питаєте, чи не страш-
но, коли горить ліс? Ну,
мене можна тільки вов-
ком злякати (посміхається
– Ред.) Хіба тоді, коли
біда, думаєш про страх чи
власну безпеку? Раніше
я, ще з 1995 року, на лісо-
возах працював. А от
останніх років п’ять чер-
гую на основній базі під-
приємства, аби своєчасно
запобігти лісовим поже-
жам та їх наслідкам.

Дякувати Богу, в на-
ших лісах ще такої вогне-
вої стихії, як у сусідів ми-
нулого року в серпні- ве-
ресні, не траплялося. То
були пекельні дні!.. Скі-
льки разів доводилося
мотатися нам до Святого
озера, закачувати мото-

помпою в автоцистерну
воду (а за 10 хвилин мій
ЗІЛ-131 «поглинає» май-
же 3 тонни!) й знову по-
спішати лісовими доро-
гами до місця стихії. Це
дуже небезпечно, коли
горить ліс! Повірте і пере-
дайте ці мої слова людям,
щоб оберігали від вогню
лісові насадження.

СПОГАДИ ВОГНЕБОРЦІВ

Матеріали виїзної редакції підготувала

Віра МАЛЬЧУК, фото автора.
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(Закінчення. Поч. див. на 1 стор.).


