
Захід розпочався на території
підприємства зі знайомства з ви-
ставкою дарів лісу торгової
марки «Бори Славути» - побічної
рослинної продукції лісокористу-
вання. На ній було широко пред-
ставлено розфасовані в
оригінальну тару мед натураль-
ний, березовий сік, розмаїття су-
шених ягід, грибів, лікувальних
трав. Радували око й декора-
тивні рослини, всілякі вироби з
деревини, котрі мають попит
серед споживачів не лише Сла-
вутчини, а й за її межами

Наступним об’єктом відвідин
став комплекс з автоматизо-

ваного вирощування посадкового
матеріалу основних лісових порід із
закритою кореневою системою. Де-
путати з великим інтересом по-
бачили в дії вперше створену в
Україні технологічну автоматичну
лінію фірми “Urbinati” (Італія) для
точного касетного висіву насіння, а
також розсадник площею 1700кв м,
де вирощуються сіянці під спеці-
альним прозорим навісом (для їх
притінення та автоматизованого
поливу).

Директор ДП «Славутський ліс-
госп» Віктор Сапожнік розповів
присутнім про етапи процесу лісо-
відновлення – починаючи зі збору
насіння і до його висіву, а також
догляду за посадковим матеріалом.
Його доповнив головний лісівник
Хмельниччини Петро Пешко: 

«Майбутній високопродуктив-
ний ліс передусім залежить від
насіння. Отож, реформу нашого
управління та його структурних
підрозділів ми розпочали з роз-
витку саме цього напрямку. Тому
першими в Україні нещодавно
відкрили цей потужний центр ви-
рощування сіянців із закритою
кореневою системою на базі Сла-
вутського лісового господарства.
Адже тут інтенсивно займаються
лісовідновленням хвойних і не
тільки, порід, які є домінуючими в
північній частині краю. До речі,
славутчани успішно вирощують
сіянці не тільки для власних по-
треб, а й для реалізації іншим лі-
совим господарствам
Хмельниччини.

Створення такого ж центру ми
нині завершуємо на базі Хмель-
ницького лісомисливського гос-
подарства, де головним
напрямком буде вирощування сі-
янців твердолистяних порід,
також із закритою кореневою си-
стемою. Ця нова для нас техноло-
гія забезпечує практично

стовідсоткову приживлюваність й
інтенсивний ріст рослин.

Також переходимо до механі-
зації процесу передпосівної підго-
товки до моменту посадки сіянців
у відкритий грунт, де раніше до-
мінувала ручна праця. З цією
метою використовується, зо-
крема, спеціальне механічне
ручне знаряддя – садильна труба
для посадки сіянців із закритою
кореневою системою, що прихо-
дить на зміну мечу Колесова».

Отож, оглянувши павільйон із
садивним матеріалом і холо-

дильні камери, де він зберігається
до висіву, а також центральний
пульт, з монітора якого в режимі
он-лайн водій пожежного автомо-
біля спостерігає через телесистеми
відеоспостереження за лісовими
масивами Славутчини - з метою
раннього виявлення лісових
пожеж, учасники заходу вирушили
до Голицького лісництва.

Тут до уваги депутатів району
було представлено спеціально об-
ладнаний вантажний автомобіль-лі-
совоз для транспортування ділової
деревини-кругляка з електронним
маркуванням (чипами) – новація,
впроваджена кілька років тому
з метою суворого обліку
лісоматеріалів.

Депутати також оглянули ту-
тешню дільницю з вирощу-

вання садивного матеріалу – сосни,
модрини, ялиці та дуба – у спеці-
альних дерев’яних коробах, облаш-
тованих системою зрошення для
підтримання оптимальної вологості
субстрату.

Після чого відвідали 31-й квар-
тал цього ж лісництва, де було
продемонстровано роботу дерево-

дробильного агрегата, що функціо-
нує в комплексі з колісним тракто-
ром із причіпом: використовуючи
таку техніку, лісівники перероб-
ляють відходи деревини на техно-
логічну паливну тріску.

Далі всі охочі отримали мож-
ливість взяти безпосередню

участь в процесі так званого допов-
нення лісових культур на виділі №1
площею 0,3га того ж таки 31-го
кварталу сіянцями сосни із закри-
тою кореневою системою. Тут
кожен міг власноруч, використо-
вуючи вищезгадувану садильну
трубу, поповнити ділянку лісових
насаджень ще й саджанцями мод-
рини європейської та дуба звичай-
ного.

І, як зазначив П.С.Пешко, сього-
дні, через глобальні кліматичні змі-
ни, що призвели до різкого й суттє-
вого пониження грунтових вод, лі-
сівників України, як і всієї Європи,

допікає всихання сосни. «Відтак ми
створюємо змішані насадження зі
швидкорослих, високопродуктив-
них порід таких лісових культур як
модрина європейська, сосна жор-
стка, ялиця, берека, дугласія, котрі
краще переносять зміни клімату й
стійкіші до коливання грунтових
вод, а особливо до такої шкідливої
комахи, як верхівковий короїд. Це
масове явище недарма називають
біологічною пожежею, від якої ги-
нуть цілі плантації нашої основної
лісоутворюючої породи – сосни», –

зазначив Петро
Степанович.

Учасники Дня депутата огля-
нули одну з таких вражених жуком-
короїдом ділянок, розташовану в
межах Національного природного
парку «Мале Полісся», та поспілку-
валися з його директором Андрієм
Сасюком. Як наголосив Андрій Во-
лодимирович, проведення будь-
яких робіт на території природно-
заповідного лісового фонду суворо
регламентовано. Вони впровад-
жуються згідно з лімітами, які на-
даються Міністерством екології
України. 

Отож, боротися із всиханням
сосни реально можливо, лише ви-
рубуючи вражений верхівковим ко-
роїдом деревостан. Але, згідно з
чинним законодавством, таку мож-
ливість лісівники Славутського лі-
сового господарства, на території
якого знаходиться частина парку,
отримають лише після завершення
(до кінця поточного року) процесу
зонування його території, тобто,
поділу «Малого Полісся» на кілька
зон, у т.ч. й господарську. 

На завершення семінару ди-
ректор НПП «Мале Полісся»

презентував на околиці села Стри-
гани візитівку очолюваного ним
природного парку – екологічну
стежку «Перлина Славутчини»,
звідки вона пролягає вздовж лівого
берега найбільшого з каскаду слав-
нозвісних Голубих озер Славут-
чини. Андрій Сасюк розповів про
кільцевий маршрут стежки протяж-
ністю 3,8км, облаштований одинад-
цятьма оглядовими зупинками,
кожна з яких обладнана інформа-
ційними стендами, вказівними таб-
личками, місцями відпочинку.

- В підвищенні туристичної
привабливості та розвитку рек-
реації в регіоні нам всіляко
сприяють Шепетівський, Ізя-
славський і Славутський лісгоспи,
на територіях котрих розташова-
ний наш парк. З їх допомогою ми
продовжуємо облаштовувати тут
зони відпочинку. Лише хотілося
б, аби відвідувачі лісових масивів
більше цінували таку турботу про
їхнє дозвілля, всіляко берегли не-
оціненний скарб – природу, - на-
голосив керівник-науковець.

На пульсі сьогодення№44, 31 жовтня 2019 року 2ТП

ВСЕ починаєтьСя з МаЛоГо
Таким був лейтмотив виїзного Дня депутата Славутської районної ради, який днями

відбувся на базі ДП «Славутський лісгосп». Крім представників депутатського корпусу
району, в ньому взяли участь начальник Хмельницького обласного управління лісо-
вого та мисливського господарства Петро Пешко, голова Славутської районної ради
Леонід Радзивілюк, голова Славутської районної державної адміністрації Богдан Мар-
шук, директор Національного природного парку «Мале Полісся» Андрій Сасюк, керів-
ники територіальних громад району та представники місцевих ЗМІ 

Олександр ДЕЙКАЛЮК,  фото автора. 

Підбиваючи підсумки того насиченого яскравими вра-
женнями дня, директор ДП «Славутське лісове госпо-

дарство» Віктор Сапожнік зазначив наступне: «Наше
підприємство є одним із основних наповнювачів місцевих
бюджетів. Адже протягом 9 місяців ц.р. до них нами було пе-
рераховано тільки рентної плати майже 5млн грн. А до кінця
поточного року цей показник має зрости до 7млн. До речі, 45%
всіх наших фінансових надходжень ми спрямовуємо до бюд-
жетів усіх рівнів. З початку року – це майже 30млн, сплачених
нами у вигляді різних податків і зборів.

Це стало можливим завдяки раціональному веденню нашої
фінансово-господарської діяльності, впровадженню всіляких
новацій, з якими ми сьогодні й ознайомили учасників Дня де-
путата. Тож своє покликання – плекати ліс – працівники нашого
господарства виправдовують самовідданою й наполегливою,

творчою, багатогранною працею. Чим, власне, ми й вносимо ваго-
мий доробок в економіку Славутчини, області та держави».

На такій мажорній ноті й було завершено відвідини лісового фонду
Славутчини депутатами Славутської районної ради, очолюваної Лео-
нідом Радзивілюком, які переконалися навіч, що ліс, як і все в на-
шому житті, починається з малого...


