
ЧУЖОГО НАВЧАТИСЬ І СВОГО НЕ ЦУРАТИСЬ

До свята 
медпрацівників

редакція пропонує 
читачам різнопланові
публікації 8-9►

Червень бага-
тий на свята 
і на... ягоди

традиційна сторінка

“12 місяців” 15►

►

Державне підприємство “Славутське лісове

господарство”, як одне із найкращих у лісогос-

подарській галузі держави, останнім часом

стало ще й місцем проведення важливих облас-

них та навіть всеукраїнських заходів із збере-

ження лісів. У цьому випуску нашої газети

читачі мають можливість детальніше дізнатися

про те, чим переймаються лісів-

ники краю, і не тільки. 

Так, нещодавно делегація керівників лісо-

вого господарства Хмельниччини на чолі з на-

чальником обласного управління лісового та

мисливського господарства Петром Пешком

побувала в Китаї на Міжнародній виставці екс-

порту та імпорту промислової техніки, яка про-

ходить щороку в м.Ганджоу. В складі делегації

був і директор державного підприємства «Сла-

вутське лісове господарство» В.В.Сапожнік. Це

й стало приводом для нашої розмови з ним про

новації в роботі підприємства, націленого на ус-

пішний розвиток і розширення виробництва.

Прийміть щирі вітання з на-

годи професійного свята!

Своєю невтомною працею

ви повсякчас демонструєте11

приклад справжнього профе-

сіоналізму, витримки та відда-

ності професії. Ваша доброта,

знання та досвід повертають

людей до повноцінного життя.

Прийміть сердечну подяку

за вашу самовіддану працю,

врятовані життя та здоров’я

тисяч наших громадян, віру та

надію, які ви даруєте людям. 

Віримо, що найкращі тради-

ції української медичної еліти –

лікарська честь і громадянська

відповідальність, висока мо-

ральність та інтелігентність,

працьовитість і професійність –

будуть тільки примножуватись

та слугуватимуть на благо жи-

телів Славутчини.

Бажаємо вам, шановні пра-

цівники галузі охорони здо-

ров’я, міцного здоров’я, успіхів

у роботі, сімейних гараздів,

благополуччя та людської ша-

ни. Нехай клятва Гіппократа

ніколи не буде для вас обтяж-

ливим обов’язком, а залиша-

ється на все життя приємною

місією. Зі святом!

З повагою – голова РДа 
Богдан МаРШУК, 

голова районної ради 
Леонід РаДЗИвІЛЮК.
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...слова ідуть меж люди!

Сьогодні
Трудівник

Полісся

...слова ідуть меж люди! Тарас Шевченко

Сьогодні
tp_slavuta@ukr.nettp_slavuta@ukr.net

Газета виходить із 30 січня 1921р.
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Полісся

Шановний читачу! А Ви не забули продовжити передплату “Трудівника Полісся” на друге півріччя? Нагадуємо, що це можна
зробити тільки до 25 червня. Будьмо разом! Цінуймо і підтримуймо свободу слова, бо без неї стануть примарними всі інші свободи

стор.2,4

Увага! 20 червня з 10 по
11 годину відбудеться «пря-
ма» телефонна лінія із за-
ступником голови районної
державної адміністрації 
Петром Петровичем
ПРИТУЛЯКОМ. 
Телефонуйте 

2-33-69.

стор.7

Шановні працівники
медичної галузі!
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(Закін. Поч. див. на 1 стор.).

- Вікторе Вікторовичу, поді-

літься, будь ласка, своїми вра-

женнями від побаченого в Китаї з

читачами «Трудівника Полісся».

- Що там розказувати – це

треба на власні очі побачити!

Виставку імпортних та експорт-

них товарів у Гуанджоу – цьому

14-мільйонному мегаполісі пів-

денного Китаю – називають ще

Кантонським ярмарком. І цей

ярмарок, де цьогоріч свою про-

дукцію представляли понад ти-

сячу виробників із 20 країн

світу, є справді подією міжна-

родного рівня. Часто цю ви-

ставку називають головною

вітриною китайської промисло-

вості та барометром зовнішньої

торгівлі Китаю.

- Даруйте, але ми, пересічні

українці, маємо здебільшого при-

мітивну уяву про китайську про-

дукцію, навіть дещо з негативним

відтінком… То чим же міг подиву-

вати нашу делегацію Китай?

- Той Китай, про який ми

звикли судити за якістю деяких

дешевих товарів ширвжитку,

давно залишився в минулому.

Уявіть собі хоча б масштаби ви-

ставки: площа ярмарку - понад

мільйон(!) квадратних метрів,

де розташовано близько 60

тисяч виставкових майданчи-

ків, на яких експонується май-

же 150 тисяч видів товарів. Тут

було представлено дуже широ-

кий спектр продукції різного

рівня якості – від простих кан-

целярських ручок до потужних

промислових ліній, різноманіт-

них товарів машинобудування,

інструментів, програмного за-

безпечення та іншого.

- Що ж із того, що Ви перера-

хували, найбільше зацікавило

хмельничан?

- Звичайно, на такому гран-

діозному промисловому форумі

нас вразило багато що. Але ми,

природно, зосередили найбіль-

ше уваги на зразках техніки й

обладнання для лісового госпо-

дарства. І насамперед – це11

квадрокоптери для обробки лі-

сових насаджень від шкідників

та гасіння пожеж, лісозаготі-

вельна техніка, деревообробне

обладнання, кущорізи та інше.

Неабиякий інтерес викликала

лінія з виробництва та упа-

ковки чаїв китайської фірми

«Sunrise Machinery», яка кош-

тує у межах 20 тисяч доларів.

Важливо те, що ця лінія дає

можливість налагодити вироб-

ництво, починаючи зі свіжої си-

ровини, включаючи сушіння,

подрібнення і пакування. Ос-

кільки в області є перспектива

виготовлення чаїв із лікарських

рослин, вирощених на еколо-

гічно чистих ділянках лісових

угідь, наша делегація провела

переговори з представником

виробника про закупівлю такої

універсальної лінії.

- Але ж, Вікторе Вікторовичу,

знаємо, що Ви особисто та й очо-

люваний Вами колектив прак-

тично відмовилися від подальшо-

го розвитку побічного користу-

вання лісами. Це колись наші лі-

сівники заготовляли трави, гри-

би, ягоди… То чи не збираєтеся

повертатися у вчорашній день?

- Перед Славутським лісо-

вим господарством, як і перед

іншими лісгоспами краю та й

України, постали нині складні

виклики часу, пов’язані з без-

посередньою профільною ді-

яльністю. І якщо, скажімо, весь

комплекс лісогосподарських11

робіт нашого підприємства ко-

лись виконували понад 600 чо-

ловік, то нині в штаті маємо 130

фахівців лісової галузі. Більша

половина їх здобула вищу спе-

ціалізовану освіту й направляє

свої знання та зусилля на роз-

в’язання тих проблем, які сто-

суються безпосередньо лісової

справи: посадки та догляду

лісів, боротьби зі шкідниками

лісових насаджень, охорони їх

від пожеж тощо. Тобто ми скон-

центрували свою увагу на го-

ловному напрямку галузі.

- Чи знайомилися ви у Китаї з

досвідом вирощування лісів?

- Зважаючи на те, що в цій

країні значну площу займають

гори, вкриті лісами, можна су-

дити про те, що Китай має

добре розвинене лісівництво.

Тут вирощують багато рідкісних

та цінних порід дерев. До речі,

всі ліси в Китаї належать

державі, а діяльність лі-

согосподарських підпри-

ємств регулюється Мініс-

терством лісового госпо-

дарства. Займаються во-

ни, за великим рахун-

ком, тим, що і в Україні.

Хоча більше уваги все ж

приділяється декоратив-

ним рослинам, які висад-

жуються вже у «дорос-

лому» віці, зважаючи на

особливості клімату та

грунтів. Маленькі сад-

жанці там не приживаю-

ться. Тому дерева пере-

возять фурами, з вели-

чезними брилами землі

біля кореневої системи.

А висадивши їх, підпи-

рають з чотирьох боків

дерев’яними підпорками. 

- Що особливо вразило Вас

у цій далекій від України дер-

жаві? Вірогідно, китайські міста

– це суцільні бетонні споруди,

покриті смогом, із надзвичай-

ною перенаселеністю людьми?

- Ні, я не сказав би так. Вра-

жають у цій країні й суперсу-

часні будівлі, і дороги дуже до-

брої якості з чотирирів-

невими розв’язками, і

клумби вздовж доріг… У

Китаї багато дерев, де-

коративних насаджень,

- там усе потопає в зе-

лені. А деревообробна

галузь там добре роз-

винена за рахунок су-

сідства з Росією та Ка-

захстаном. Китай має

неабиякі досягнення в

облаштуванні інфраст-

руктури, соціальної11

сфери - відчувається,

люди там цінують робо-

ту і залюбки трудяться

на благо своєї держави!

А керівники її, поєд-

навши різні форми власності,

зуміли забезпечити розвиток

країни. Скажімо, що стосується

представників малого бізнесу

та фермерства, то Китай всіляко

підтримує їх, повертаючи 50%

вартості обладнання та навіть

побутової техніки.

- Чому ж у нас, на Ваш погляд,

так важко просуваються ре-

форми, хоча б у лісовій галузі?

- Тут усе впирається у фі-
нансування. Скажімо, наш ліс-
госп у першому кварталі ни-
нішнього року за підсумками
господарської діяльності одер-
жав 1млн 400 тисяч гривень
чистого прибутку. Якби ж то ці
кошти можна було інвестувати
у розвиток виробництва! Але
ми змушені 75% їх віддавати
державі. Вірніше, не ми від-
даємо, а держава їх у нас заби-
рає. То про які самоінвестиції
тут можна говорити? А нам же
потрібні ресурси і на створення
нових лісових культур, і на бо-
ротьбу зі шкідниками (нашестя
яких зі значним потеплінням на
планеті стає неабиякою загро-
зою лісам!), і на ведення всього
комплексу лісогосподарських
робіт…

Взагалі питання закупівлі

новітнього обладнання обгово-

рюється, але стане можливим

лише за наявності фінансу-

вання. Причому, ми не просимо

його у держави – тут потрібно

змінити підходи і мислення

наших урядовців та народних

депутатів. Бо працювати на

перспективу сьогодні таким

державним підприємствам, як

наше, дуже складно. Нам же

треба розвивати насамперед

передові технології з вирощу-

вання посадкового матеріалу. 

Адже прогнози маємо такі,

що обсяги санітарних рубок, із

об’єктивних причин, будуть

збільшуватися, - йде ж бо то-

тальне всихання соснових на-

саджень (а вони, як ви знаєте,

в нашому лісгоспі займають

70% масивів). Боляче дивитися

на те, як у хворих деревах по-

ступово гасне життя… І нам

треба думати над тим, як зупи-

нити поширення цієї хвороби в

лісах й чим замінювати втра-

чені насадження.

- Знаємо, наш лісгосп одним із

перших в області розпочав впро-

вадження нових методів лісовід-

новлення і зайнявся вирощуван-

ням посадкового матеріалу в пла-

стикових касетах. Що це дасть?

- Це є одним із напрямків

стратегічного розвитку нашого

підприємства. В цьому році ми

вже вирощуємо 110 тисяч штук

саджанців сосни, модрини, ду-

гласії та інших видів дерев із

закритою кореневою системою.

Закупили й привезли з Польщі

на 5 тисяч євро саджанців біль-

ше 20 нових видів різних деко-

ративних рослин. Віримо, що

славутчани дедалі більше при-

ділятимуть уваги озелененню

своїх садиб і дач, як це є, на-

приклад, в сусідній державі чи

у тому ж Китаї. Хоча, менталь-

ність українців поки що, на

жаль, в цьому плані змінюється

дуже повільно…

- То з яким настроєм, все ж

таки, Ви повернулися з Китаю?

- Скажу щиро – з образою за

те, що ми, така нація європей-

ська, пасемо задніх. Хотілося б

жити хоча б так, як живуть

люди в Китаї. Дуже вже вели-

чезними темпами розвивається

ця комуністично-капіталістична

країна! Ось чому на часі тут

буде згадати Шевченкове: «І

чужому научайтесь, й свого не

цурайтесь…» Пророчі слова!

Інтерв’ю вела Віра МАЛЬЧУК.

ЧУЖОГО НАВЧАТИСЬ І СВОГО НЕ ЦУРАТИСЬ

Саджанці для декоративного озеленення, привезені з Польщі, чекають своїх покупців
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Делегація лісівників оглядає виставку - на фото справа В.В.Сапожнік

Наші інтерв’ю 


