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куточок 
мудрості

«Ті, хто вважають себе 
справедливими, особливо безжалісні».

                                                                                  
                                                          Еріх Марія Ремарк.

• Спортивна арена

• Меридіан культури

• Це варто знати
• Актуальна тема

Під такою назвою пройшла традиційна 
Всеукраїнська акція з підведення під-
сумків минулого року в Центрі фізичного 
здоров’я населення «Спорт для всіх»…

Лауреатка «Коронації слова» читала власні вірші… 

Терміни стовідсоткового оснащення бу-
динків засобами обліку блакитного палива 
перенесено на 2021 рік…

Розпочалася реєстрація на зовнішнє неза-
лежне оцінювання у 2018 році, вона трива-
тиме до 19 березня.  Кожен зареєстрований 
учасник ЗНО матиме право скласти тести не 
більш як із чотирьох навчальних предметів...

Уже давно українські споживачі пе-
реконалися, що за лічильниками пла-
тити за комунальні послуги вигідніше, 
ніж за нормами. Тож встановлюють 
прилади обліку води, хто має технічні 
можливості – й на тепло, щодо 
електроенергії працює давно налагод-
жена система. Дещо окремо в цьому 
ряду стоїть хіба що облік газу. Кінець 
минулого року мав стати початком по-
вного обліку блакитного палива в жит-
ловому секторі.

Саме таку норму передбачає За-
кон «Про комерційний облік газу». Не 
вийшло. Та, можливо, вдасться з другої 
спроби: нещодавно ухвалено Закон 
«Про внесення змін до Закону України 
«Про забезпечення комерційного 
обліку природного газу», який набрав 
чинності 19 січня. Що він дасть спожи-
вачам?

Проблема великих міст
Фахівці переконують, що закон під-

вищить рівень захисту прав спожи-
вачів газу.

– Закон «Про забезпечення 
комерційного обліку природного газу» 
ухвалили ще 2011 року, його структу-
ра була досить проста і зрозуміла. Він 
стосувався поступового (з 2012-го до 
2018 року) встановлення систем обліку 
газу і строків проведення таких заходів 
залежно від типу суб’єкта споживання 
(ті, хто споживає газ комплексно, чи 
для підігрівання їжі та води, чи тільки 
для приготування їжі). Проте зміни до 
закону вносять досі. Так, наприкінці 
2017 року було вкотре змінено термін 
запровадження комерційного обліку 
газу у квартирах, де блакитне пали-
во використовують тільки для при-
готування їжі, з 01.01.2018 року на 
01.01.2021 року, – пояснює старший 
юрист однієї зі столичних юридичних 
компаній Інна Рудник.

Справді, майже всі, хто кори-
стується газом комплексно – для при-
готування їжі, підігріву води та обігріву 
помешкання, – лічильники встанови-
ли уже давно, адже побачили, що це 
доцільно і вигідно. Найменше ж про-
блемою обліку блакитного палива пе-
реймаються ті, хто користується лише 
газовими плитами. І, здебільшого, це 
стосується великих міст, адже якщо в 
менших містах переважає комплексне 
користування газом, то у великих – за-
звичай лише плитами та ще в невеликій 
кількості будинків квартири обладна-
но газовими колонками. Наприклад, у 
столиці індивідуальними приладами 
обліку природного газу забезпечено 
102 040 абонентів, що становить при-
близно 24% загальної кількості побуто-
вих споживачів у Києві.

У новобудовах цими приладами за 
замовчуванням обладнано всі кварти-
ри. А ось у старому житлі цей процес 
надто млявий. Встановлення газового 
лічильника обійдеться в дві-три тисячі 
гривень – надто дорого для людей із 
невеликими доходами, а окупиться 
він нешвидко. Газопостачальники ж не 
поспішали встановлювати людям при-
лади обліку за свій кошт. Натомість 
пропонували інший спосіб обліку бла-
китного палива – загальнобудинкові 
лічильники.

Адже їм усе одно, за яким газоміром 
рахувати використане блакитне пали-
во, – аби облік був. Однак людей не 
влаштовує ідея із загальнобудинкови-
ми лічильниками.

– Оскільки газорозподільні ком-
панії неналежно виконували свої 
зобов’язання зі встановлення ін-
дивідуальних приладів обліку, то ще 
2014 року стало зрозуміло, що до 
31 грудня 2017-го (попередня дата, 
після якої продаж газу без обліку за-
боронено) більшість із них не встиг-
не це зробити. Тарифних коштів за-
мало, щоб усім вчасно поставити 
індивідуальні прилади, тому НКРЕКП 
дозволила ставити загальнобудинкові 
лічильники замість індивідуальних. 
Тут і почалися проблеми, – зауважує 
координатор житлово-комунальних 
програм громадської мережі ОПОРА 
Тетяна Бойко. – Бо хтось увесь день 
на роботі і тільки вранці підсмажить 
яєчню, ввечері запарить «Мівіну», а 
хтось пече торти на замовлення. Пла-
тити ж ці споживачі мають однаково. 
Десь зареєстрована одна особа, а про-
живають десятеро. Не забуваймо про 
незаконні врізки. Як наслідок, людям 
почали надходити захмарні рахунки – 
по 20 і більше кубометрів за газ, який 
вони не споживали. Тому Верховна 
Рада ухвалила закон, що подовжує 
термін, до якого має бути забезпече-
но повний облік, і забороняє встанов-
лення загальнобудинкових лічильників 
без згоди співвласників. А такої зго-
ди не буде. Тобто облік, а відповідно і 
платіжки, мають стати більш справед-
ливими.

Потрібен механізм 
відшкодування

Та чи вкладуться газопостачаль-
ники у нові терміни? Газовики запев-
няють, що так. Тетяна Бойко також 
переконана, що все можна встигну-
ти, якщо захотіти, головне – не затя-
гувати. Потрібно лише внести зміни 
до інвестпрограм газорозподільних 
підприємств і провести громадські 
слухання. А Інна Рудник звертає увагу, 
що новий закон дає можливість влас-
никам квартир самостійно встанов-
лювати лічильники газу з подальшою 
компенсацією таких витрат за рахунок 
коштів, які вони сплачують за тарифом 
на розподіл природного газу. «Це спро-
стить запровадження комерційного 
обліку газу в умовах, що склалися», – 
каже юрист.

Інша річ – чи захочуть люди скори-
статися такою можливістю. Киянка Та-
мара Мальченко, наприклад, не хоче, 
бо не впевнена, що витрачені кошти 
їй повернуть. «Рік тому працівники 
Київгазу ремонтували мені плиту і 
переконували поставити лічильник 
– мовляв, це обійдеться всього у три 
тисячі гривень. Коли я сказала, що 
вони мають встановити його безкош-
товно, почали виправдовуватися, що 
немає коштів. А в мене вони є? Та і як 
повертатимуть гроші, якщо я витрачу 
свої? Чи є механізм?» – запитує пані 
Тамара.

Справді, на це запитання відповіді 
ще немає.

 – Закон не встановлює, за чиї без-
посередньо кошти відбуватиметься 
така компенсація: чи то за кошти га-
зопостачальника, чи такі компанії от-
римуватимуть доплату від держави. 
Зафіксовано лише, що такі порядок і 
розміри компенсації витрат на прид-
бання і встановлення індивідуальних 
приладів обліку визначає Кабінет 
Міністрів України. Тож для надання 
відповіді на запитання, хто і як ком-
пенсуватиме громадянам кошти, 
витрачені на самостійне встановлення 
лічильників газу, потрібно дочекатися 
розпорядчого акта Кабміну, – пояснює 
Інна Рудник.

А Тетяна Бойко додає, що Кабміну 
варто ухвалити підзаконні акти в 
тримісячний термін. Щонайменше 
потрібен документ, який визначає 
порядок і розміри компенсації ви-
трат на придбання та встановлення 
індивідуальних лічильників для при-
ватних споживачів. Сподіватимемося, 
що такі нормативні документи ухвалять 
вчасно, адже в новому законі зазначе-
но: «Для споживачів природного газу – 
фізичних осіб (населення), які встанов-
лять лічильники протягом 2018 року, 
відповідна компенсація здійснюється 
протягом дванадцяти місяців».

За потрійним нормативом
– Якщо споживач відмовиться від 

встановлення лічильника, йому нара-
хують плату за потрійним нормативом, 
– каже Тетяна Бойко. – Я вважаю, що 
це правильно. Зазвичай нарахування 
за індивідуальним лічильником менші, 
ніж за нормативами.

Важливе питання – що робити з уже 
встановленими загальнобудинковими 
газомірами. Чи мають право люди, у 
разі стовідсоткового обладнання по-
мешкань квартирними лічильниками 
газу, вимагати демонтажу будинко-
вих? На це запитання також немає 
чіткої відповіді.

– Якщо вже встановлено загально-
будинковий прилад обліку, а мешканці 
вирішили перейти на окремі лічиль-
ники на кожну квартиру, то демонтаж 
загальнобудинкового під питанням, 
це потрібно вирішувати в діалозі з 
газорозподільником, – відповідає Інна 
Рудник.

Отже, закон дає можливість пов-
ністю індивідуалізувати облік газу. 
Але, як завжди, проблемних деталей 
ще вистачає. Втім, грамотний підхід 
до вирішення всіх питань, на які ще 
немає відповідей, дає можливість спо-
діватися, що процес піде планомірно і 
до визначеного законом терміну бла-
китне паливо стовідсотково обліко-
вуватимуть.

Джерело:
http://www.ukurier.gov.ua

У цьому році при вступі до 
вишів будуть прийматися 
сертифікати ЗНО 2016, 2017, 
2018 років, окрім оцінювання 
з англійської, французької, 
німецької та іспанської мов. 
Із цих предметів приймають-
ся лише сертифікати ЗНО 2018 року.  Сертифікаційні робо-
ти з іноземних мов уперше будуть містити таку частину, як 
аудіювання, тобто, розуміння мови на слух.

Ми поцікавилися в учнів одинадцятого класу ЗОШ №3 м. 
Славути, як у них проходить підготовка до ЗНО. На запитан-
ня, чи планують вони вступати до вишів, – 90% випускників 
відповіли «так». А ось на запитання, чи хвилюються вони 
стосовно результатів майбутнього ЗНО, – всі без винятку 
підняли руки. 

Молоді славутчани зазначають, що ефективною підго-
товкою вважають відвідування репетиторів та ознайом-
лення із запитаннями на тестах минулих років. Більшість 
майбутніх абітурієнтів впевнені у власних знаннях і не вва-
жають здачу ЗНО найголовнішою метою свого шкільного 
життя. Хоча деякі жартують, що якщо не здадуть іспитів, то 
батьки виженуть  із  дому. 

Поради психолога
Практичний психолог загальноосвітньої школи №3 м. 

Славути Валентина Мартинюк зазначає, що недоцільно 
вважати здачу ЗНО «надціллю». Краще сприймати його 
як важливу, але звичайну мету, аби не впадати у відчай, 
якщо щось не вдасться.  Також важливо налаштувати себе 
на позитив. А це, як відомо, справа не одного дня. Пси-
холог розповідає, що є такі, хто вважає, що можна не на-
пружуватися і байдикувати, а потім за кілька днів перед 
іспитом вивчити весь потрібний матеріал. Це неправиль-
но. Потрібно готуватися весь рік. Звичайно, дуже важливо 
емоційно налаштуватися на успіх. Казати собі: «Я все змо-
жу, мені все вдасться». Варто вже сьогодні планувати свій 
час і послідовно готуватися до іспиту. До речі, планування 
свого часу є невід’ємною запорукою успіху. Розплануйте 
свою роботу: сьогодні опрацюйте один блок матеріалу, 
завтра - інший. А вже перед іспитом почніть повторювати 
вивчену інформацію. Такий метод засвоєння предмету по-
легшить вам підготовку до здачі ЗНО.

Поради випускникам, 
які все ж не здадуть ЗНО

Не розчаровуйтесь! Життя продовжується. Це перший 
крок, перше життєве випробування, яке не вдалося подо-
лати з першого разу. Переналаштуйте себе на позитив, 
не потрібно заглиблюватися у причини невдачі та картати 
себе цілий рік. Краще мобілізуйте свої сили і спробуйте ще 
раз. Або ж оберіть якусь іншу діяльність, не пов’язану з ви-
щою освітою. У будь-якому випадку треба шукати вихід. І 
він обов’язково знайдеться.

Лайфхаки для випускників:
- намагайтеся структурувати весь вивчений матеріал 

у письмові схеми та таблиці. Таким чином, ви вмикаєте 
візуальну пам’ять, що допоможе вам на іспиті;

- аби засвоїти нову інформацію, важливо зрозуміти її, а 
не запам’ятовувати механічно;

- не рекомендується засвоювати матеріал безпосеред-
ньо перед іспитом, оскільки це призведе до швидкого за-
бування;

- за два тижні до іспиту краще займатися повторенням та 
закріпленням матеріалу;

- відповіді на найбільш складні питання краще розгорну-
то комусь розповісти, аби краще самому їх зрозуміти;

- обов’язково потрібно чергувати роботу та відпочинок – 
інакше можлива перевтома.

О. ВЕРЕЩУК, студентка НаУ «Острозька академія».

Особливості 
цьогорічного ЗНО 

Хто заплатить за лічильник газу?

• Обрії освіти

Ноутбуки, проектори, мультимедійні дошки 
для чотирнадцяти шкіл Славутського району 
закуплені завдяки ініціативі народного депу-
тата України Романа Мацоли...

5-го лютого Роман Мацола 
зустрівся з освітянами Славутчини. 
Директори шкіл, керівництво ра-йону, 
райвідділу освіти та народний депутат 
обговорили питання, які виникають 
під час підготовки до старту «нової 
української школи». 

Адже, відповідно до прийнято-
го Верховною Радою Закону «Про 
освіту», вже цього року 400 тисяч 
першокласників по всій Україні впер-
ше сядуть за парти реформованої 
школи, у якій буде приємно навчатись 
і де учням не лише даватимуть знан-

ня, але й вчитимуть застосовувати їх 
у житті. 

Відтак, до 1-го вересня усі початкові 
школи мають підготувати класи зі 
спеціальними антисколіозними пар-
тами, ігровими комплексами, ме-
блями та з відповідним сучасним 
технічним обладнанням.

Закуплена за ініціативою народ-
ного депутата (за кошти субвенції 
на соціально-економічний роз-
виток регіонів) мультимедійна та 
комп’ютерна техніка стала першим 
кроком на шляху до створення таких 
нових класів. 

На завершенні зустрічі, від імені 
керівників навчальних закладів ра-
йону, начальник відділу освіти  Дми-
тро Бойчак вручив Роману Мацолі 
спеціальну подяку: «За відмінне ви-
конання депутатських обов’язків та 
вагомий внесок у розвиток освітньої 
сфери району». 

Нагадаю, що три тижні тому народ-
ний депутат Роман Мацола відвідав 
Старокривинський НВК. Завдяки 
перемозі вчителів у Третьому конкур-
сі мікрогрантів, організованому ГО 
«Інститут солідарності громад Романа 
Мацоли», там вже організували клас 
для першокласників, який відповідає 
всім вимогам «нової української шко-
ли».  

Володимир МЕЛЬНИЧУК.

Нова техніка для шкіл Славутчини

Нещодавно поетеса, уродженка 
села Вербівці, що на Шепетівщині, 
Олена Іськова-Миклащук зібрала своїх 
шанувальників на поетичний вечір 
під назвою «Поговорімо, ангеле!», 
який пройшов у дружній невимушеній 
атмосфері. Присутні насолоджувалися 
віршами у виконанні авторки. 

У творчому доробку поетеси перева-
жають ліричні твори, оспівування при-
роди рідного краю, сповнені любові до 
України. Однак останнім часом жінка 
все частіше пише про війну, яка триває 
на сході країни. До заглиблення у цю 
тему її спонукала мобілізація та участь 
в АТО її чоловіка. Розпач, біль, тривога 
та щоденні молитви за життя чоловіка 
вилилися в поетичну збірку під назвою 
«Небо  в окопах»… 

Олена Іськова-Миклащук за 
освітою вчитель української мови та 
літератури. Нині вона заступник ди-
ректора з навчально-виховної робо-
ти в школі у рідній Вербівці. Писати 
вірші почала ще школяркою. Відтоді 
поетеса створила чималий творчий 
доробок і пишається своїми пере-
могами у багатьох літературних кон-
курсах. Зокрема, вона є лауреатом 
ІІІ міжнародного поетичного конкур-
су «Чатує в століттях Чернеча Гора». 
У 2012 році, за підсумками конкурсу 

За минулий рік у Славуті пройшло чимало цікавих зма-
гань із різних видів спорту, в яких визначилися найсильніші 
спортсмени. Центр ФЗН «Спорт для всіх» теж має чим по-
хвалитися.  

У клубі «Атлет» відбувся турнір із жиму штанги «Міць Сла-
вути», який зібрав найсильніших атлетів не тільки зі Славу-
ти, але й з сусідніх міст. Змагання з жиму штанги пройшли 
серед юніорів, жінок та чоловіків, а також в абсолютному 
заліку. Серед юніорів перемогу отримав Максим Завгородь-
ко з Нетішина. У змаганнях серед жінок жодних шансів су-
перницям не залишили славутські спортсменки – майстри 
спорту України Людмила Косік та Оксана Гіжицька. А в абсо-
лютному заліку переміг також славутчанин Михайло Рубан. 

Найкращими атлетами 2017 року визнали Людмилу 
Косік, Оксану Гіжицьку, Олександра Пилипчука та Михайла 
Рубана, які продемонстрували високі результати на різних 
змаганнях та брали активну участь у житті клубу. 

Варто зазначити, що завдяки зусиллям активістів клу-
бу, особливо ентузіасту силових видів спорту Олексан-
дру Войтюку, в минулому році вдалося значно покращити 
матеріально-технічну базу. Зокрема, спортсмени вигра-
ли грант на придбання професійної лавки та грифу для 
пауерліфтингу, придбали нову штангу. Допомогли з онов-
ленням інвентарю та обладнання і спонсори: М. Дубіна 
(ПАТ «Славутський солодовий завод»), І. Панчук (ПАТ «Сла-
вутський хлібозавод»), Ю. Полійчук (ТОВ «Реммеблі»), С. 
Васильчук (ФГ «Обрій»), підприємці І. Гриценко (м. Фастів) 
та А. Хотенко (м. Рівне). Завдяки цьому клуб сьогодні має 
можливість проводити змагання на високому рівні, запро-
шувати провідних спортсменів України. 

Любителі настільного тенісу провели фінальні змагання 
«Золота ракетка». Юні тенісисти, вихованці Славутської 
ДЮСШ та тренера Сергія Капусти, досягли значних 
успіхів на змаганнях вищого рівня і виявилися одними із 
найсильніших в області. Перемогу у своїх категоріях здо-
були Ольга Туницька та Микита Загоруйко. Абсолютним 
чемпіоном стала кандидат у майстри спорту Наталя Капу-
ста, яка упродовж багатьох років визнається найсильнішою 
тенісисткою Славути.  

«Поетичні таланти української освіти», 
посіла п’яте місце у загальному заліку 
серед ста кращих поетів-освітян 
України. В цьому ж конкурсі у номінації 
«Романтичні вірші» пані Олена здобу-
ла перше місце, а у номінації «Вірші 
на виховну тему» – друге. У 2013 році 
вона перемогла у конкурсі гумористич-
них мініатюр «А Василя Купала…» та 
конкурсі «100 творів, які варто прочи-
тати цього літа».

Поетеса публікувалася в журна-
лах – «Дніпро», «Чорнильна Хвиля», 
міжнародному журналі «Склянка Часу/
Zeitglas» (Україна–Росія–Німеччина), 
в газетах – «Подільські вісті», «Життя», 
«Шепетівський вісник», «Дошкілля.Ua», 
альманахах та колективних збірках. 
Добірки віршів представлено на 
кількох мистецьких інтернет-сайтах. 

Окрім поезії, шепетівчанка зареко-
мендувала себе як талановитий пісняр. 
У співавторстві з композиторами 
Іваном Пустовим, Миколою Ведмеде-
рею, Віктором Охріменком та Сергієм 
Голоскевичем створено близько двох 
десятків пісень.

Найбільшим же здобутком поете-
си стала перемога у міжнародному 
літературному конкурсі «Коронація 
слова». Її ліричний твір «Нерви» був 
відзначений першою премією в номі-

«Спортивне сузір’я-2017»

Після виснажливого та цікавого чемпіонату міста, 
найсильніші шахісти провели підсумковий турнір «Шахові 
зірки Славути». У бліц-партіях свою майстерність проде-
монстрували ветерани. Переміг у турнірі, як і у чемпіонаті 
міста, Олександр Хижавський. Його одноголосно визна-
но найсильнішим шахістом року. А серед юних шахістів 
найкращим назвали Євгена Кузмінчука. Славутські шану-
вальники шахів щиро вдячні ветеранам Миколі Матвійчуку, 
який практично увесь сезон очолював клуб «Дозвілля», 
та Василю Гіжицькому, який вже багато років організовує 
чемпіонат міста з шахів.  

Останнім часом у Славуті все більшої популярності 
набирає гра в шашки, особливо серед дітей та молоді. Зо-
крема, на базі ЗОШ №4 були проведені дитячі змагання 
«Чудо-шашки». Причому, школярі власноруч виготовляли 
дошки для гри. Крім того, школа виграла грант на облаш-
тування на території вуличної шахівниці та виготовлен-
ня шахових фігур. Ініціативу педагогів і учнів цієї школи 
підхопили в інших навчальних закладах. Так, вчительський 
актив ЗОШ №1 організував масовий шашковий турнір на 
честь 400-річчя Славути. 

Успіхи славутських спортсменів не можуть не тішити. 
Віримо, що новий спортивний рік принесе їм ще більше 
перемог та здобутків. 

О. ПАВЛІКОВСЬКА, «ПУЛЬС». 

Поезія – сенс її життя

нації «Пісенна лірика». 
Олена Іськова-Миклащук 

розповідає, що потяг до поетичного 
слова передався їй від батька:

– Саме татові притаманне віршу-
вання в нашій родині. Одного разу, ще 
у студентські роки, прислав мені мішок 
картоплі в гуртожиток та поклав усе-
редину записку: «Так як у мене грошей 
немає, то картоплю висилаю». Він і досі 
складає вірші для привітань із нагоди 
якогось дня народження, – зізналася в 
одному з інтерв’ю поетеса. 

О. МОГИЛЬНИЦЬКА, «ПУЛЬС»,
 м. Шепетівка. 

До уваги випускників 2018 року!
Ті, хто після закінчення школи має намір вступити до на-

вчальних закладів системи МВС України, можуть зверта-
тися за більш детальною інформацією до Славутського ВП 
ГУНП у Хмельницькій області, вул. Козацька, 33 або за тел. 
(096) 675-79-16.

ВиЩІ НАВЧАЛьНІ ЗАКЛАДи МВС УКРАЇНи:
• Національна академія внутрішніх справ: 03035 м. Київ, 
пл. Солом’янська, 1. Тел.: (044) 520-06-66; (095) 654-56-
56; (066) 262-85-93. Електронна адреса: www.naiau.kiev.
ua.
• Харківський національний університет внутрішніх справ: 
61080, м. Харків, просп. Льва Ландау, 27. Тел.: (057) 739-
83-00; 739-80-10; 0976801353. Електронна адреса: www.
univd.edu.ua.
• Одеський державний університет внутрішніх справ: 
65014, м. Одеса, вул. Успенська, 1. Тел.: (048) 734-93-
41; (094) 480-98-50; (094) 480-98-59. Електронна адреса: 
www.oduvs.edu.ua.
• Дніпропетровський державний університет внутрішніх 
справ: 49000, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 26. Тел.: (056) 
370-96-61; (0562) 36-08-00; (0562) 31-72-09. Електронна 
адреса: www.dduvs.in.ua.
• Донецький юридичний інститут: м. Кривий Ріг, 7-й 
Зарічний мікрорайон, 24; м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги 
(Революційна), 21; м. Кривий Ріг, вул. Співдружності, 92-А; 
м. Маріуполь, просп. Будівельників, 145. Тел.: (067) 914-
74-54; 099-956-31-08; (0564) 95-09-69; (0564) 92-95-27. 
Електронна адреса: www.dli.donetsk.ua. 

• Довкілля

Закінчення, поч. на 1-й стор.
Про результати обстеження нам розповів інженер-лісо-

патолог Олег ЯЩУК:
– Упродовж кількох років 

у лісах Славутчини спосте-
рігається всихання зелених 
насаджень, яке зумовлене 
пошкодженням дерев шкід-
ником – вершинним корої-
дом, який заселяє верхню 
частину крони та пагони со-
сни і розвивається у них. 
Він є особливо небезпечним 
тим, що переносить збуд-
ників офіостомових грибів, 
які характеризуються синя-
вою, закупорюванням судин 
– це призводить до загибелі 
всього дерева. Цей шкідник 
упродовж вегетаційного пе-
ріоду має декілька генерацій, і якщо з ним не боротися, то 
розповсюджується  на відстань до двох кілометрів. Зара-
жені дерева потрібно вчасно прибирати – лише так можна 
усунути його поширення. На сьогодні спостерігається вси-
хання соснових насаджень у держлісфонді Славутського 
лісгоспу площею близько 2500 гектарів. Це не означає, що 
шкідником пошкоджені суцільні лісові масиви, здебільшо-
го, це окремі вогнища, але якщо їх не прибрати, то ліс почне 
всихати масово. Небезпечним жук є ще й тим, що ослабле-
не дерево атакують й інші шкідники: короїди, златки, усачі 
тощо. Внаслідок їх впливу руйнується сама деревина, стає 
непридатною для подальшого використання. 

– Які фахівці взяли участь в обстеженні об’єктів природ-
но-заповідного фонду? Які території були обстежені?  

- Минулого тижня було проведено комісійне обстежен-
ня об’єктів природно-заповідного фонду на території НПП 
«Мале Полісся» у Варварівському, Стриганському, Голиць-
кому, Партизанському, Комарівському та Нетішинському 
лісництвах, а також у лісництві «Теребіжі». 

До обстеження залучалися працівники ДП «Славутське 
лісове господарство», НПП «Мале Полісся» та ДСЛП «Ві-
нницялісозахист». Були запрошені представники громад-
ськості району, використовувалася відеофіксація та ае-
розйомка. Загалом було обстежено близько 2500 гектарів, 
зафіксовано всихання дерев на 500 гектарах. Ліс враже-
ний як на суцільних ділянках великої площі, так і в окремих 
групах дерев. За результатами обстеження складені від-
повідні акти. Ці дерева необхідно видалити. Суцільні рубки 
в заповідній зоні заборонені чинним законодавством, по-
трібно отримати відповідні дозволи на проведення вибір-
кових санітарних рубок. Тому для обстеження була створе-
на комісія з фахівців.  

– Чи дають позитивний результат заходи протидії шкід-
никам?

– Зважаючи на те, що цей шкідник надзвичайно дрібний 
за розміром, його практично неможливо побачити нео-
зброєним оком. Припустимо, проти хруща або метелика 
нам легше боротися, адже видно, коли вони літають. Роз-
повсюдження ж верхівкового шкідника ми помічаємо лише 
після пожовтіння дерев – це перша ознака того, що вони-
заражені. Окрім того, шкідник має кілька генерацій, тоб-
то, відклавши яйця, жук може перелетіти на інше дерево. 
Якщо ми встигаємо зрізати пожовкле дерево, вчасно ви-
везти заготовлену лісопродукцію, подрібнити або спалити 
порубкові рештки, тоді ми активно з ним «поборолися» на 
певній ділянці лісу. На окремих ділянках спостерігається 
природне затухання осередків шкідника, але лісові площі 
великі, відстежити дуже важко. 

– Чи занепокоїли лісівників отримані результати?
– Занепокоїли і серйозно, адже ми виявили ділянки, де 

сотні дерев інфіковані шкідником. Труднощі в тому, що є 
певні технічні перешкоди для того, щоб одночасно на всіх 
визначених територіях провести санітарно-оздоровчі за-
ходи. Зазначу, що взимку ліс не пошкоджується. До речі, 
жук-короїд зимує доволі цікаво – і личинкою, і яйцем, і на-
віть дорослою комахою. Більшість комах так не зимують. 
Крім того, вони ховаються під корою і гинуть хіба що від 
сильних морозів. 

Працівниками ДП «Славутське лісове господарство» 
щороку проводяться заходи для поліпшення санітарно-
го стану лісів. Зокрема, обстеження із залученням фахів-
ців ДСЛП «Вінницялісозахист». Минулого року також були 
проведені лісогосподарські заходи – вибіркові санітарні 
та суцільні санітарні рубки, коригувалися рубки головно-
го користування. В тих місцях, де спостерігалося всихання 
дерев, першочергово проводилися санітарно-оздоровчі 
заходи. 

Сьогодні вітчизняні науково-дослідні установи прово-
дять комплекс досліджень із виявлення джерел поширен-
ня жука-короїда й ефективних отрутохімікатів та інших за-
собів боротьби проти нього. Але поки що цей шкідник за-
лишається серйозною загрозою для наших лісів. 

А. ПЕРМЯКОВА, «ПУЛЬС».

Жук-короїд нищить 
соснові ліси

 • Події, кримінал

НАДЗВИЧАЙНІ ВИПАДкИ:
Вночі 3-го лютого до Служби порятунку «101» надійшло 

повідомлення про пожежу в житловому будинку в селі 
Старий Кривин (Славутський район). Негайно за вка-
заною адресою було направлено чергове відділення 
рятувальників, які ліквідували пожежу за кілька хвилин. 
Однак під час розвідки та гасіння виявили тіло 55-літньої 
власниці оселі без ознак життя. Ймовірною причиною за-
ймання стало коротке замкнення електромережі.

* * *
Ця трагічна подія сталася 4-го лютого близько 10-ї год. 

у селі Новокостянтинів (Летичівський район). Попередньо 
встановлено, що 44-річний місцевий житель, рухаючись на 
власному тракторі МТЗ-80, не зорієнтувався на місцевості 
та з висоти кількох метрів впав у недіючий кар’єр. Від от-
риманих травм чоловік загинув на місці події.

* * *
Жахлива дорожньо-транспортна пригода сталася 4-го 

лютого у Шепетівському районі на автодорозі «Городище – 
Рівне – Старокостянтинів», між селами Вовківці та Мокіївці. 

Встановлено, що 38-річний житель Новоград-Волинсь-
кого району Житомирської області, керуючи автомобілем 
«Ауді-80», виїхав на смугу зустрічного руху та допустив 
зіткнення з автомобілем «Мерседес-Віто», яким керу-
вав 36-річний житель міста Хмельницького. Внаслідок 
зіткнення «Ауді» настільки деформувалося, що потерпілих 
довелося деблокувати рятувальникам за допомогою 
спеціального обладнання.

Від отриманих травм 53-річна пасажирка «Ауді-80» по-
мерла на місці події. Водій автомобіля із численними за-
боями та переломами ребер був госпіталізований до 
травматологічного відділення Шепетівської районної 
лікарні. Також у лікарню з травмою потрапила ще одна па-
сажирка цього легковика – 67-річна пенсіонерка.

Наразі слідчі з’ясовують усі обставини ДТП. 

За повідомленнями: СК ГУ Нацполіції 
та прес-центру ГУ ДСНС у Хмельницькій області.


