
напередодні Дня працівників легкої промисловості україни ми вирішили вмістити на першій сторінці фото
усміхнених і щасливих ватажків швейного підприємства «Горинь» (зліва направо) – головного технолога наталії
Дмитрівни конДраТюк, майстра Софії анатоліївни СуХомліноВої, майстра ніни Федорівни По-
маГаєВої та технолога виробництва наталії Павлівни кононЧук. Вітаємо усіх їх і весь чудовий
працелюбний колектив фабрики з професійним святом. Хай мир і добро завжди будуть з вами!

ПП
...слова ідуть меж люди!...слова ідуть меж люди! Тарас Шевченко

tp_slavuta@ukr.nettp_slavuta@ukr.net
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Ще раз про мікроГеС
у нашій Славуті
Цей об’єкт тепер -
в центрі уваги

►

Про фальшиві
договори та кабальні
умови оренди землі

5  
Публікуємо лист
великоскнитчан

“куб” запрошує всіх
на новосілля!
У суботу, 13 червня,
він відкриває двері 
для покупців ►10     

► 3

“інВеСТиЦії ліСГоСПу 
В майбуТнє краю”

Шановні працівники
та ветерани легкої

промисловості!
Прийміть найщиріші вітан-

ня з нагоди вашого профе-
сійного свята – Дня праців-
ників легкої промисловості.

Ваша наполеглива твор-
ча праця та професійна май-
стерність, які ви щодня
вкладаєте у свою роботу, –
це запорука успішного роз-
витку виробництва як на-
шого міста, так і всього ре-
гіону. 

Щиро бажаю вам успіхів
у підвищенні ефективності
виробництва, освоєнні но-
вих сучасних технологій, а
також інших вагомих трудо-
вих здобутків, наснаги у
праці, радості, щастя та до-
статку у ваших домівках!

З повагою – міський голова
Василь СиДор.

2стор.

7стор.

Використовуючи сприятливі погодні умови, лісівниками Славутчини цьогоріч
посаджено 120га лісових культур, в тому числі 23га – захисних лісових насаджень.
Також проведено доповнення лісових культур на площі 124га. При  проведенні  лі-
сокультурних  робіт  було  висаджено  близько  650 тисяч сіянців та саджанців де-
ревних порід (сосни звичайної, ялиці білої, модрини європейської, дуба звичайного,
клена гостролистого, вільхи чорної, ялини європейської та інших). на частині лі-
сових ділянок, завдяки застосуванню природозберігаючих технологій лісозаготі-
вель, вдалося досягти якісного природного відновлення лісу на площі 18,6га.
Посіяно лісового насіння в лісових розсадниках 0,5га та висіяно його для вирощу-
вання сіянців із закритою кореневою системою на площі 0,25га – 600 тисяч штук. 

ринкової економіки
у бурхливому моріу бурхливому морі

ринкової економіки

ПраТ “Горинь”ПраТ “Горинь”

Пригадуємо, саме так назвав придбання і встановлення у ми-
нулому році автоматичної італійської лінії для точного висіву на-
сіння державним підприємством «Славутське лісове госпо-
дарство» його директор Віктор СаПожнік. Щоб відтворювати
ліси, потрібне насамперед якісне насіння. а щоб кардинально
розв’язати проблему всихання хвойних насаджень, треба мати
садивний матеріал із закритою кореневою системою. До такого
висновку спонукала славутських лісівників сама реальність. 

Цьогоріч лісовий розсадник із вирощування сіянців із закри-
тою кореневою системою значно розширився. а садивний ма-
теріал виплеканий славутськими лісівниками, успішно розій-
шовся по усіх  лісогосподарських підприємствах Хмельниччини.



Загалом за роки проведе-
них бойових дій з 2014 року
на Сході країни участь в АТО
(ООС) взяли більше тисячі
працівників лісового госпо-
дарства. 134 лісівники досі
продовжують боронити нашу
Україну. На жаль, не всі по-
вернулись додому живими:
п'ятнадцять лісівників-героїв
сучасної українсько-росій-
ської війни  загинули в боях
на Луганщині та Донеччині. 

Саме в їхню честь у Пар-
тизанському лісницві (кв. 20
вид.1) нашого лісгоспу на
площі 2,5 гектара ми виса-
дили понад 6 тисяч сіянців
дуба звичайного. Тут, понад
шляхом, що веде до Хоро-
виці, адміністрацією нашого
підприємства було встанов-
лено пам’ятний камінь, озе-
ленено майданчик та виго-
товлено пам’ятні таблички в

честь загиблих
за незалежність
України лісівни-
ків-героїв. 

Аби про їхній
подвиг знали не
лише нинішні, а
й прийдешні по-
коління, в па-
м'ять про них ми
посадили дуже
гарний ліс. 

Ми сумуємо за това-
ришами й бережемо
про них світлу пам'ять!

Хочу наголосити,
що разом із працівни-
ками державної лісо-
вої охорони участь в
акції «Майбутнє лісу в
твоїх руках» взяли
також працівники

Славутської районої ради,
районної державної адмініст-
рації  та громадських органі-
зацій  Славутського району,
Славутської міськрайонної
спілки воїнів – учасників АТО.

Відтепер кожен, хто ма-

тиме нагоду милуватися кра-
сою дубового гаю, слухати
тут спів птахів, вдихати па-
хощі трав та квітів, має
пам’ятати, що за все по-
трібно бути вдячними тим,
хто недожив, недолюбив,
проте з честю виконав свій
громадянський обов’язок із
захисту рідної України.

Тетяна ПОЄНКО, інженер
лісових культур ДП «Сла-

вутське лісове господарство».

Необхід-
ність створен-
ня потужно-
го комплексу
з вирощуван-
ня сіянців із
закритою ко-
реневою системою пояснюється тим, що
грядуть зміни кліматичних умов. А це
ставить перед нами, лісівниками, що-
разу нові й нові виклики. Ліси сьогодні
страждають від недостатньої зволоже-
ності, адже знижується рівень ґрунто-
вих вод, через що лісові насадження
починають хворіти й всихати, їх масово

вражають шкідники…
Тому, завдяки сучасним технологіям,

впровадження сіянців із закритою коре-
невою системою дало нам хороший ре-
зультат уже в 2019 році, коли було
вирощено 463тис. шт. сіянців головних
лісоутворюючих порід: сосни звичайної,
модрини європейської та дуба звичай-
ного. Завдяки цьому ми у 2019-2020
роках змогли доповнити та засадити
нові площі якісним посадковим матеріа-
лом. Частину саджанців ми зберігаємо в
холодильних камерах, де підтримую-
ться оптимальна  вологість і темпера-
тура, що дозволяє висаджувати посад-
ковий матеріал протягом усього
вегетаційного періоду.

Цього року ми значно розширили
породний склад висіяного насіння. До
висіву додали такі породи як дугласія,
бук, ялина європейська, ялина колюча,
метасеквоя, сосна жорстка та модрина
гібридна. А також збільшили площу
розсадника з вирощування сіянців із за-
критою кореневою системою ще на
700кв метрів.

Наталія біЛЕЦЬКа, начальник дільниці
з вирощування посадкового матеріалу.
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Спільно з ДСНС міст Славута та
Нетішин, військовою частиною с.Цві-
тоха, комбінатом «Естафета», по-
жежною охороною сіл берездів і
Ганнопіль адміністрацією лісгоспу
розроблені та затверджені інструкції
щодо взаємодії у ліквідації лісових
пожеж.

З метою проведення роз’ясню-
вальної роботи з недопущення ви-
никнення лісових пожеж, праців-
никами лісової охорони, які входять
до складу добровільної пожежної
дружини, згідно із затвердженими
графіками, проводяться спільні рей-
ди із представниками Славутської
міської ОТГ, Славутської РДа, Сла-
вутського відділу НП, а також ДСНС.

Підприємством встановлено три
вежі, обладнані телевізійною систе-
мою спостереження, що забезпечує
своєчасне виявлення місць загорань
та поширення лісових пожеж. Вежі
розміщені у Кривині, Миньківцях та
Славуті (на території нашого підпри-
ємства). 

Хмельницьким обласним управ-
лінням лісового та мисливського гос-
подарства, з метою забезпечення
ефективних заходів гасіння можли-
вих лісових пожеж значних розмірів,
державне підприємство «Славутське
лісове господарство» визначено ба-
зовим із зосередження протипожеж-
ного інвентаря. На території лісгоспу
створені та функціонують лісопо-
жежна станція другого типу та п’ять
пунктів накопичення засобів поже-
жогасіння. Зона обслуговування
ЛПС-іі складає понад 24тис. га лісо-
вого фонду. До її складу входять чо-
тири пожежні автомобілі, два
пожежні модулі, оснащені мотопом-
пами та ранцевими лісовими обприс-
кувачами, чотири колісні трактори з
навісним лісовим обладнанням та
інший пожежний інвентар, перед-
бачений паспортом ЛПС.

На підприємстві постійно прово-
диться відповідна профілактична ро-
бота: навчання з лісовою охороною,
лекції та бесіди з мешканцями нав-
колишніх населених пунктів, вста-
новлюється наочна агітація, питання
охорони та захисту лісу висвітлює-
ться в ЗМі та на веб-сайті підприєм-
ства.

Сергій бОЙКО, начальник відділу 
лісового господарства.

НОВиМ ЛіСаМ – бУТи!
Головний лісничий Славутського лісового господарства Олександр Вере-

мій, проводячи нам екскурсію територією підприємства й демонструючи
новий павільйон із вирощування сіянців майбутніх лісових насаджень пло-
щею 700кв метрів, з гордістю наголошує, що садивний матеріал із закритою
кореневою системою має високу (до 95%) приживлюваність та збереженість
лісових культур. 

Поряд із цехом, де встановлена автоматична лінія з висіву насіння, уже об-
лаштовано розсадник площею 1700кв метрів для більше 500 тисяч сіянців.
Тепер до нього додався ще один і це, за словами Олександра Олександровича,
дає можливість розширити асортимент лісоутворюючих порід із закритою ко-
реневою системою. В лісгоспі саме такими сіянцями вже засаджено 25 гек-
тарів площі майбутніх лісів. Особливої турботи лісівників потребували
ділянки суцільних зрубів після ушкодження дерев короїдом – усі їх було од-
разу заліснено добротними саджанцями, вирощеними у павільйонах лісгоспу.
Лісівники вірять, що з роками забуяє тут стійкий і продуктивний ліс…

У лісових масивах ДП «Славутське лісове господарство»
завершилася весняна лісокультурна кампанія

Бережемо ліси 
від пожеж

Бережемо ліси 
від пожеж

І виросте дубовий гай в честь Героїв…

Наш комплекс став ще потужнішим

Уже доброю традицією в нашому лісгоспі стало прове-
дення щовесни акції «Майбутнє лісу в твоїх руках», орга-
нізаторами якої є Державне агентство лісових ресурсів
України, Товариство лісівників України, державні підпри-
ємства лісового господарства. Одним із обов’язкових кро-
ків цього лісівничого дійства, за рішенням IV з’їзду
лісівників України, стало створення пам’ятних лісів та
парків на честь українських Героїв, що боронили й боро-
нять Україну від російських найманців

У 2019 році в ДП «Славутське лісове господарство» за-
працювала  технологічна лінія підготовки субстрату і точ-
ного висіву лісового насіння. Також побудовано розсадник
площею 1700кв м – а це більше 500тис.шт. сіянців! – із ав-
томатичним поливом та системою притінення для вирощу-
вання якісного садивного матеріалу із закритою корене-
вою системою основних лісоутворюючих порід

При виявленні лісової пожежі
просимо повідомляти за телефо-
нами: 7-14-59 - диспетчерська ДП
«Славутське лісове господарство»,
7-09-04, 101 – черговий ДСНС. 

З метою недопущення лісових
пожеж та підвищення ефектив-
ного їх гасіння в лісовому фонді
державного підприємства «Сла-
вутський лісгосп» за п’ять місяців
цього року створено 90км мінера-
лізованих смуг, на 1652км прове-
дено догляд за мінералізованими
смугами, встановлено 60 інформа-
ційних та заборонних знаків. На
час стійкої посушливої погоди, ви-
сокої температури повітря здій-
снюється перекриття позаплано-
вих доріг до лісових масивів шля-
хом перекопування шляхів та
встановлення шлагбаумів


