
У Славутському лісгоспі новація – тут опанували вирощування сіянців майбутніх лісових насаджень у ка-
сетах. Перші експериментальні ділянки їх з’явилися незадовго до Дня працівника лісу, в понеділок, у Стри-

ганському та Хутірському лісництвах. Ми побували в кварталі 15, відділі 7.1 першого, де закладався дубовий
гай під керівництвом інженера лісових культур Тетяни ПОєНКО (на фото – перша справа) працівниками лісгоспу:
лісничим Стриганського лісництва Сергієм ОНОПрІйчУКОМ, його помічником Василем ДМИТрІйчУКОМ, ми-
сливствознавцем підприємства Миколою КАрАВАНОМ, майстром лісового розсадника Наталією БІЛецьКОю
та робітником лісогосподарських робіт Дмитром КрАСУцьКИМ.

У зволожену, ще теплу після сонячного літа землю лісівники за допомогою меча Колесова саджали міцні ма-
ленькі дубочки, вийняті з пластикових касет. А на території лісгоспу вже облаштовується спеціальний навіс із
автоматичним притіненням та поливом таких сіянців... Все це робиться задля збільшення обсягів лісовіднов-
лення, а власне – задля майбуття! Адже впровадження нових методів лісонасаджень, сучасних технологій заго-
тівлі лісового насіння та вирощування посадкового матеріалу із закритою кореневою системою є
нині одним із головних напрямків реалізації Програми стратегічного розвитку Славутського лісгоспу 
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...слова ідуть меж люди!
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Спеціальний
випуск для жінок
“Калина”

Чудова бувальщина
Надії Пасічник, гарні
вірші та розповіді
наших шанованих
читачів

Скоро в Україні -
День рятівника

Цікаві факти із життя
сміливих славутських 
вогнеборців

4►

Трудівник
Полісся

Трудівник
Полісся

7-10►

Шановні працівники та ветерани
лісового господарства!

Прийміть найщиріші вітання з нагоди

вашого професійного свята!

Виростити ліс, зберегти його від

пожеж, хвороб і несанкціонованих ви-

рубок непросто. Ви, як дбайливі гос-

подарі, з честю виконуєте цю

відповідальну місію.

Прийміть слова щирої вдячності за

вашу невтомну працю, яка спрямована

не тільки на зміцнення лісового фонду, а й на захист

земельних угідь Славутчини, поліпшення екологічного

стану довкілля. Переконані, що ваші добрі справи бу-

дуть і надалі примножуватися та отримувати належне

пошанування у суспільстві.

Бажаємо всім вам добробуту, щастя у домівках, оп-

тимізму, миру та благополуччя, плідної роботи на благо

рідного краю!

З повагою – голова райдержадміністрації
Богдан МАРШУК, голова районної ради Леонід РАДЗИВІЛЮК.

Увага! У четвер, 20 вересня, з
10 по 11 годину відбудеться «га-
ряча» телефонна лінія «Запитай
у влади» за участю заступника

голови райдержадміністрації Петра Петро-
вича ПРИТУЛЯКА. Телефонуйте 2-33-69.
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Звідки почалася ця «війна», неважко
здогадатися. Деякі слуги народу, уря-

довці, а, по суті, – спритники-хапуги взялися
підривати фінансовий стан державних лісогос-
подарських підприємств, аби показати галузь
неефективною, мовляв, лісівники тільки те й
роблять, що займаються контрабандою дере-
вини, нещадно нищать ліси, одне слово, ру-
бають гілляку, на якій сидять…

- На жаль, - як сказав Віктор Вікторович, -
нападки на галузь не припиняються. І хоч пе-
реважна більшість лісівників, як і колись, вва-
жають, що основне для них – уміння пра-
цювати з лісом (плекати саджанці лісових
культур, формувати насадження, вирощувати
дерева, боротися із поширенням шкідників у
лісових насадженнях охороняти ліси від
пожеж), час від часу їм доводиться проти-

стояти ще й недалекоглядній лісовій політиці
держави. Нас не вчили займатися «піаром»,
але, як показує життя, дуже важливо своє-
часно впливати на  ситуацію, надавати людям
правдиву інформацію, працювати з громадсь-
кістю, формувати суспільну думку, за що ми
дякуємо редакції «Трудівника» та іншим засо-
бами масової інформації краю.

Як виявилося зі слів директора лісгоспу, до
того, що в Україні затверджені нові Санітарні
правила у лісах, створено інтерактивну карту
вирубки їх, встановлено мораторій на виве-
зення лісу-кругляка за межі держави, протя-
гом нинішнього року додалися ще й нові
законодавчі акти, які поставили на грань ви-
живання підприємства лісової галузі. Зокрема
у липні парламентаріями було «протягнуто»
закон, що забороняє експорт дров, а також у

поправках до Закону України «Про фермерські
господарства» хтось (ну дуже вже зацікавле-
ний!) зумів просунути фактично подвійне опо-
даткування державних лісогосподарських
підприємств, передбачивши їм ще й оплату за
землю, на якій ростуть ліси...

- Якщо ми раніше зобов’язані були сплачу-
вати лише рентну плату за лісозаготівлі на
рубках головного користування (в минулому
році вона склала в цілому понад 7 мільйонів
гривень, із яких 5млн надійшло до місцевого
бюджету), то цьогоріч на даний час уже
сплатили 5,6млн гривень такої рентної
плати, відповідно – 4,2млн із них в місцеву
казну, – навів конкретні цифри керівник ліс-
госпу. – Це, звичайно, немалі суми, але вони
посильні. А тепер у нас опустилися руки! Бо
земельного податку лісгосп, якщо громади
встановлять максимальні ставки, зобов’яза-
ний буде заплатити в рік ще понад 35 міль-
йонів. А це – нереальні умови! Повірте,
даний факт сьогодні лісівників турбує
більше, ніж будь-які найважчі виробничі
проблеми, з якими вони звикли справля-
тися. Скажу відверто, що навіть 1% цього
земельного податку (який раніше фак-
тично входив у рентну плату) стане непо-
сильним для нас. Адже до 40 років,

допоки росте ліс, із нього ми не можемо нічого

брати - треба тільки вкладати ресурси у
вирощування та догляд за ним. То звідки
ж вони візьмуться, ті ресурси, якщо дер-
жава так недалекоглядно рубає з плеча?!

На переконання Віктора Сапожніка,
Верховній Раді давно пора ви-

значити, обговорити і прийняти пріори-
тети національної лісової політики. З
цього приводу він уже знайшов розуміння
народного депутата від Славутчини Ро-
мана Мацоли. Але чи набереться біль-
шість однодумців у найвищому законо-
давчому органі? Ще ж ніхто не сказав
«Зась!» охочим отримати ліси України у
приватну власність чи концесію, або хоча
б закріпити за собою право «збирати
врожай» (бо ж не раз лунала ініціатива
створити в державі навіть лісосічний

фонд). Бачите, до чого додумалися ті, хто за-
зіхає на єдину стабільну галузь в Україні, яка
виживає практично за рахунок самоінвесту-
вання й давно не покладається на будь-яку
державну фінансову підтримку. Навпаки – за-
безпечує тисячі людей роботою, вносить ва-
гомий вклад у розвиток держави, дбає про
екологічну безпеку довкілля і здоров’я насе-
лення.

- От лісовим підприємствам Сходу та
Півдня України, зважаючи на війну, ми зо-
бов’язані усі разом нині допомагати: вони не
є ресурсними, їм потрібні державні дотації, бо
люди там нині ледь тримаються на плаву або
й сидять без зарплати… - обмовився з болем
Віктор Вікторович.

Далі ми повели з ним розмову про дер-
жавні лісові стандарти, які, на думку

знаного лісівника, також давно пора змінити.
Якщо європейська деревина поділяється на
дві категорії – лісоматеріали для розпилю-
вання та дрова, то у нас досі існує градація її
ще… радянська, тобто за цільовим призна-
ченням. 

- Взяти, для прикладу, дрова соснові, які
ми відправляли частково на експорт, – із них
в Україні нічого, навіть пакувального картону,
ми виготовити не можемо. А тепер подумайте,
до чого призведе заборона експортувати ще
й ці дрова паливні! Пригадайте, як майже
28млн гривень втратили українські лісгоспи,
коли на митниці, із-за безпідставної підозри,
що нібито під видом дров транспортується ліс-
кругляк, протримали наші вагони – незва-
жаючи на те, що Торговельно-промислова
палата України надала своє заключення про
наявність у вагонах саме дров’яної сировини!
Цей конфлікт був створений, як мовиться, на
порожньому місці. Адже всі відвантаження де-
ревини залізницею фіксуються різними засо-
бами. Вони маркуються чіпами, за ними
ведуть контроль працівники не тільки лісгос-
пів (в тому числі й нашого!), а й залізниці,
правоохоронних органів. Тож не дивно, що всі
суди лісгоспами, які потрапили під чергову
безпідставну «облаву» на митниці, були виг-
рані. А от значні надходження втрачені!.. 

Ось нині накопичилося в лісгоспах
України на складах до 500 тисяч кубіч-

них метрів таких дров паливних… І куди їх ді-
вати? Ніхто не знає. З такою, даруйте,
псевдопатріотичною політикою й до колапсу
лісогосподарської галузі недалеко... 

– Хтось прагне довести до банкрутства
наші підприємства, щоб приватизувати ліси, –
наголосив В.Сапожнік. – Та ми віримо, що здо-
ровий глузд переможе. Адже не можемо і не
повинні допустити масового знищення нашого
національного багатства!

Так, в галузі потрібно провести ефективні
реформи – для прикладу, польського зразка
та розвивати власне деревообробне вироб-
ництво, щоби попит деревини зростав у нашій
країні, а лісгоспи мали власні кошти на віднов-
лення, догляд, вирощування та охорону лісів.
У цьому й полягає місія лісівників! Знаємо до-
стеменно, що в Славутському лісгоспі (який

вкотре став переможцем у трудовому супер-

ництві серед 18 лісових господарств Хмель-

ниччини за перше півріччя й отримав Перехі-

дний прапор обласного управління лісового

та мисливського господарства. – Ред.) працює
високоосвічений професійний колектив, спро-
можний справитися з найскладнішими викли-
ками часу, не порушуючи ні законів природи,
ні законів життя. Від усіх читачів газети щиро
здоровимо наших лісівників із професійним
святом, зичимо їм сили і мужності вистояти у
такий нелегкий час!

- Повірте, нас не стільки турбує те, як ви-
конати свою складну роботу, скільки відно-
сини із владою та територіальними громада-
ми, які мають регулюватися не тільки зако-
нами природи, а й досконалими (не попу-
лістськими!) законами нашої дійсності, -
наголосив Віктор Вікторович Сапожнік. Його
аргументи, як завжди, були переконливими.
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Напередодні Дня працівника лісу Вік-
тор Вікторович Сапожнік попросив ви-
словити через газету щиру вдячність
усім працівникам підприємства, ветера-
нам лісової галузі, партнерам за самовід-
дану працю і розуміння насущних проб-
лем, за любов до лісу й готовність підтри-
мати добрі справи та починання. 

Вітаючи зі святом, він побажав усім
мудрості, віри у краще, злагоди, достатку,
міцного здоров’я і мирної праці в ім’я
майбутнього рідної України.

Віра МАЛЬЧУК, фото автора.

У жовтні 2017 року латвійською
компанією “UAB NEPCon LT» (НЕПКон),
яка є міжнародним органом із сертифі-
кації, був проведений основний аудит –
сертифікаційна оцінка лісоуправління і
ланцюга постачання продукції, за ре-
зультатами якого ДП «Славутський ліс-
госп» було видано сертифікат на
період до 2022 року та ліцензію FSC з
використання товарного знака. Саме ці
важливі документи демонструє чита-
чам «ТП» інженер лісового госпо-
дарства Олександр Веремій.

У співпраці з малим бізнесом
Державне підприємство «Славутське лісове господарство» нині робить основний

акцент на реалізацію заготовленої лісгоспом деревини підприємцям-деревообробни-
кам нашого району та області. Найбільшими покупцями лісоматеріалів круглих у ре-
гіоні є такі: ПП «Недві» – придбано 860кбм; ПП «Петрук О.М.» – 1000кбм; ТОВ
«Інтердерево» – 1215кбм; «Родорс» – 2300кбм; ТОВ «Явір» – 2100кбм; ФОП «Поля-
тевич В.Г.» – 2130кбм; ФОП «Тимощук І.І.» – 1370кбм; ТДВ «Хмельницькзалізобетон»
– 2330кбм; ТОВ «Горинь Теплоінвест» – 3235кбм; ТОВ «Ізяславтрансбуд» – 1500 кбм.

Місцеві переробники деревини придбали біля 30 тисяч кубічних метрів, або 38%
заготовленої нашим підприємством лісопродукції.

Забезпечення населення деревиною для опалення житлових будинків – також
одна з головних турбот лісових господарників Славутчини з настанням осені. У зв’язку
з подорожчанням газу, все більше споживачів переходять на опалення дровами та
паливною тріскою. Підприємство уже випустило й реалізувало цьогоріч споживачам
більше 870 щільних кубічних метрів паливної тріски на суму понад 270 тисяч гривень. 

Із кожним роком попит на паливні дрова зростає. Так, за вісім місяців поточного
року лісгоспом поставлено бюджетним установам, навчальним закладам, населенню
та пенсіонерам більше 4000 кубічних метрів (понад 310кбм за серпень) паливних
дров. Серед найбільших споживачів – ПАТ «Горинь» (понад 250 кубічних метрів), Сла-
вутський ремонтно-механічний завод (понад 90 кубометрів) та Славутське РДЛВМ
«Ветеринарна медицина» (понад 40 кубічних метрів).

Державне підприємство «Славутське лісове господарство», за наявності сприятли-
вої погоди, готове задовольнити попит і заявки підприємців на діловий круглий ліс
протягом 3-5 днів.

Віктор ГАВУРА, відповідальний за роботу прес-служби лісгоспу.

Незадовго до Дня працівників лісу ми
традиційно завітали в Славутський держав-
ний лісгосп, який уже більше 20 років очо-
лює Відмінник лісового господарства
України, як у народі кажуть, профі в обра-
ній ним на все життя лісовій галузі, Віктор
Вікторович САПОЖНІК.

Сподівалися почути з перших уст про те,
чи є сьогодні бодай якісь обнадійливі тен-
денції, що свідчать про позитивні зміни та
перспективні підходи держави у веденні лі-
сового господарювання. Адже нам самим
не раз доводилося звертатися до лісівни-
ків, аби спростувати чи прокоментувати
певні негативні ситуації з реального життя
лісової галузі, що стала останніми роками
об’єктом інформаційної війни в Україні...
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Наталія Білецька
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