
Нашими співрозмовни-
ками цього разу були

Олександр Веремій, голов-
ний лісничий, та Руслан
Гніздовський, заступник ди-
ректора з економічних пи-
тань. А далі ми разом із
двома чарівними жінками! –
Тетяною Поєнко, інженером
лісових культур, та Наталією
Білецькою, начальником
дільниці з вирощування по-
садкового матеріалу (їх фото
див. на 1стор.), оглянули два
павільйони, де підростає той
посадковий матеріал. Розта-
шовані вони на території
підприємства і займають
1700 та 800кв метрів.

Це дуже неповторна кар-
тина, коли в переливах сріб-
лястих крапельок води після
ранкового  зрошування сі-
янці аж сяють на сонці!
Після висіву в касети на ав-
томатизованій технологічній
лінії підприємства (а таких в
Україні працює лише дві!)
ростуть у лісгоспівських па-
вільйонних розсадниках
майбутні саджанці із закри-
тою кореневою системою
таких порід лісових дерев як
сосна звичайна, дуб звичай-
ний, модрина та ялина євро-
пейські тощо. Чудовий
посадковий матеріал для
майбутніх лісів не тільки на-
шого мальовничого краю, а
й усієї Хмельниччини та на-
віть України!

Внашій державі якось
так останніми роками

складається, що знаходить-
ся багато не зовсім добрих
інформаційних приводів на
тему лісу… Але редакція
«ТП» завжди намагалася
вести чесну розмову з чита-
чами про вклад лісівників у
розвиток Славутчини, до
бюджетів усіх рівнів, вклю-
чаючи державний. Бо хоч
лісгосп і залишається дер-
жавним підприємством, жод-
ної копійки фінансування з
державної казни на веден-
ня, розширення та охорону
лісових насаджень не отри-
мує. Навпаки -  сплачує ва-
гомі податки до бюджетів
усіх рівнів. Скажімо, за ми-
нулий рік ця сума склала
44,2млн гривень. До місце-
вого бюджету за 2019 рік лі-
сівники внесли 14,4млн гри-
вень (за 6 місяців п.р. – уже
6,4млн), в тому числі рент-
ної плати за спеціальне ви-
користання лісових ресурсів
– 7,4млн (у 2020 вже надій-
шло 4млн), податку на до-
ходи фізичних осіб – 5,4млн
(2020р. – 2млн), податку на
землю -  1,5млн грн (у по-
точному році – 0,4млн), інші
податки та збори.

Зокрема протягом мину-
лого року до бюджету Сла-

вутської міської ОТГ лісгос-
пом перераховано  майже
7млн гривень (за 6 місяців
2020р. - 2,7млн), Улаша-
нівської ОТГ – близько 3млн
(цьогоріч 1,3млн) та Кру-
пецької ОТГ – майже 2,5млн
гривень (у поточному році
за півріччя – 1млн). Ці
цифри яскраво свідчать про
те, що ДП «Славутське лі-
сове господарство» є одним
із вагомих наповнювачів міс-
цевої казни наших громад.

Вразив нас ще один ціка-
вий факт. Спеціалістами лі-
сового господарства підра-
ховано: на теренах Хмель-
ниччини щохвилини(!) при-

ростає близько
двох кубометрів
деревини. Але ж
аби вони «приростали», їх
треба постійно насаджувати,
доглядати – одне слово, від-
новлювати! Так ось Славут-
ським лісовим господарст-
вом торік на всі ці об’ємні та
важливі роботи витрачено
5,4млн гривень, зокрема на
садіння лісу – 1,4млн, на до-
гляд за лісовими культурами
– 2,8млн, на вирощування
посадкового матеріалу в
розсадниках (а тут ще є й
розсадник у відкритому
грунті в Голицькому ліс-
ництві) – 0,7млн гривень, на
доповнення лісових культур
– 0,4млн та інші витрати,
пов’язані з відновленням
лісів, - ще 100 тисяч гри-
вень. До речі, вирощування
посадкового матеріалу із за-
критою кореневою систе-
мою, про що йшлося на
початку публікації, підпри-
ємству торік обійшлося в
1,2млн гривень.

Ахіба мало матеріаль-
них ресурсів потребує

охорона наших лісів від
пожеж? Знаємо, якою сти-
хією стали вони цьогоріч у
Чорнобильській зоні, на
Харківщині та в інших регіо-
нах України. Ми ще не за-
були, димової завісти в місті,
коли п’ять літ тому палали
квартали лісових насаджень
Ізяславського лісгоспу по-
близу Славути…  Так ось на
охорону лісу від пожеж
нашим лісгоспівським під-
приємством минулого року
використано було понад
2млн гривень. А значне по-
тепління на планеті та зміни
клімату спонукають дедалі
нарощувати цей ресурс.

...То де ж його взяти?
Певно, колектив лісгоспу
має віднайти, перш за все,
внутрішні резерви, аби у
процесі виробничої діяльно-
сті (незважаючи ні на які ка-
таклізми чи надзвичайні
ситуації в державі!) ство-
рити отой базис, який дасть

можливість і надалі
господарювати в
лісах на самоокупній
та прибутковій ос-
нові. Щоб, як це ста-
лося на початку вій-
ни на Сході України,
було чим підтримати
і захисників дер-
жави – пригадуєте,
наш лісгосп тоді від-
правив на фронт чо-
тири автомобілі, ба-
гато деревини для
бліндажів, інших не-
обхідних матеріалів.

Зазвичай, ос-
новними по-

казниками роботи

ДП «Славутське лісове гос-
подарство» є площі лісовід-
новлення, які за останні 10
років становлять понад 1500
гектарів. Обсяги реалізації
продукції торік в грошовому
вираженні становили понад
111 млн гривень). 

При цьому ми перекон-
ливо пишемо про те, що в
славутських лісівників не
існує проблеми безконтроль-
них суцільних рубок (як це
дехто собі уявляє). При-
родно, що колектив підпри-
ємства з року в рік заго-
товляє спілий ліс та дро-
в’яну деревину. На жаль,
деревообробна промисло-

вість в Україні ще не відро-
дилася до такого рівня, як
би цього хотілося лісівни-
кам. Значно зменшився і
експорт лісоматеріалів… Та
відрадно, що навіть за таких
умов лісова галузь в нашій
державі, попри всі кризи та
епідемії, залишається однією
із найстабільніших. А Сла-
вутський лісгосп, як був, так
і залишається одним із най-
кращих! Гордимося ним!

Нині на славутському
підприємстві прово-

диться спеціалізована пере-
вірка лісів фахівцями ВО
«Укрдержліспроєкт», які
роблять детальний аналіз
господарювання колективу
за попередні 10 років й го-
тують свої висновки та реко-
мендації щодо використання
деревних ресурсів на всіх ді-
лянках лісових насаджень
на наступне десятиліття. До
речі, дані про планові рубки
деревини та відновлення лі-
сів кожен славутчанин (і не
тільки) може побачити на
офіційному сайті підприєм-
ства https://slavutalis.com.ua/.

«Ми сьогодні працюємо
відкрито як ніколи!» - запа-
м’яталася репліка директора
лісгоспу. Після всього почу-
того й побаченого захотіло-
ся лише додати до неї сло-
ва: «Із душею!»

Віра мАЛЬЧУк, фото автора.

Створення цікавих туристичних маршрутів є одним
із дієвих способів залучення туристів до самостійного
пізнання природи. Екологічна стежка може стати ос-
новною формою реалізації лісового туризму, а також
базою створення комплексного екотуристичного про-
дукту в Славуті. На створеній екологічній стежці пла-
нується облаштувати місця для відпочинку – лісові
меблі, столики зі стільцями (з пнів), альтанки, пірс під
навісом на Горині для рибної ловлі. 

Навряд чи знайдеться хоча б одна людина, яка не
хотіла би помилуватися чудовими краєвидами, не ба-
жала би поринути у затишну атмосферу лісу та від-
почити на березі нашої мальовничої річки Горинь.

Основною метою проєкту є  розширення знань жи-
телів міста та учнів шкіл про користь дерев (лісів), при-
роди в житті людини, про лікувальні властивості рос-
лин, навчання - як оберігати та примножувати ліси-
стість  рідного краю, виховувати дбайливе ставлення

до природи. Отож, скажімо, відвідавши еколо-
гічну стежку у Варварівському лісництві, ви повною
мірою оціните красу і мальовничість даної місцевості
та отримаєте насолоду від спілкування з чарівною при-
родою рідної Славутчини.  

Голосування за найкращі проєкти Громадського
бюджету міста відбуватиметься з 15 по 30 вересня.
Детальніше з усіма ними можна ознайомитися та про-
голосувати на сайті міської ради у розділі «Громадсь-
кий бюджет». Проголосувати можна, здійснивши вери-
фікацію через BankID або через ЕЦП, а також скори-
ставшись терміналами ПриватБанку.

Запрошуємо усіх зацікавлених мешканців громади
працівників лісового господарства та ваших друзів
підтримати голосуванням природоохоронний проєкт
наших колег та цим самим посприяти природоохорон-
ній життєдіяльності нашої громади!     

Пресслужба  ДП «Славутський лісгосп».

“Славути красної бори соснові...”№38, 17 вересня 2020 рокуП
Шановні працівники

лісової галузі!
Щиро вітаю вас із професійним

святом! Ліс – безцінний дарунок
природи, багатство нашого краю, а
також запорука екологічної без-
пеки, пріоритетна складова народ-
ногосподарського комплексу.
Своєю працею ви піклуєтеся про
розширення лісових насаджень та
сприяєте їх раціональному викори-
станню. 

У цей святковий день бажаю вам
і вашим родинам міцного здоров’я,
щастя, оптимізму та творчого на-
тхнення на подальшу плідну працю.

З професійним святом вас, ша-
новні трудівники лісової галузі!

З повагою – міський голова 
Василь СиДОР.

Квітне, як рута, місто Славута
В шатах розкішних диво-лісів.
Рідна, любима, навік не забута, 
Наша любов тобі й наш тобі спів.

Золотом сяють храми, собори…
Плине велична річка Горинь.
Всіх заворожують рідні простори
Й неба високого лагідна синь.

Скарб твій найбільший – 
це твої люди,

Душі в яких, наче краплі роси.
Хай же щасливим 

життя твоє буде,
Місто любові і місто краси!

В рідному краї серце співає, 
Світ нам дарує ласку й тепло.
Квітни, мій краю, зелен-розмаю,
Квітни, Славуто, нам на добро!

Марія КАРАВАН.
Редакція «ТП» щиро вітає Марію Олек-

сандрівну Караван із присвоєнням їй звання
«Почесний громадянин міста Славута». За
це днями на черговому засіданні сесії Сла-
вутської міської ради проголосували депу-
тати нинішньої каденції.

Працівниками нашого лісгоспу розробляється черго-
вий цікавий проєкт – «Екологічна стежка як форма
здійснення лісового туризму на території Славутської
ОТГ», який може бути реалізований за кошти Гро-
мадського бюджету міста у 2021 році, якщо за його
впровадження проголосує відповідна кількість жителів
Славутської об’єднаної територіальної громади

ПІДТРимАємО природоохоронний 
ПРОєкТ лісівників!

7Т

Згадався цей вислів Григорія Сковороди,

коли нещодавно, перед Днем працівників

лісу, завітали в ДП «Славутське лісове гос-

подарство», щоб бодай побіжно осягнути те,

чим живе нині його працелюбний колектив,

очолюваний багато літ поспіль відмінником

лісової галузі Віктором Сапожніком

ЛІС БЕЗ ДУШІ – 
ТО ДРОВА…


