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ДП «Шепетівське лісове господарство» відправило у 

зону АТО фахівців   для будівництва інженерних споруд і 

необхідні будматеріали.

    

У випробувальний для України час лісівники Шепетівщини 

роблять усе від них залежне, аби зміцнити обороноздатність 

країни, і продовжують надавати допомогу для воїнів АТО. 

Зокрема,  недавно для  будівництва  інженерних 

фортифікаційних споруд у Донецьку область вирушила 

група з дванадцяти працівників державних лісогосподарських 

підприємств Хмельниччини. І серед них — лісоруби ДП 

«Шепетівське лісове господарство» Василь Пилюта та 

Олександр Чайка.

За словами директора підприємства Володимира 

Сасюка, працівників забезпечили  необхідним інвентарем, 

зокрема, бензопилами та комплектуючими матеріалами до 

них, спецодягом, продуктами харчування, речами першої 

необхідності. Словом, відправили з повною екіпіровкою, з усім, 

що необхідно для ефективної роботи.

— Бережіть себе і своїх товаришів. Усе, що потрібно, вам 

надано. Відповідально ставтесь до будівництва укріпних споруд, 

адже вони, насамперед, слугують для оборони військових 

підрозділів, а ще й можуть врятувати життя бійцям, — висловив 

напутні побажання директор колективу шепетівських лісівників 

Володимир Михайлович Сасюк.

А обсяг робіт чималий. Адже працівникам лісу поставили 

завдання спорудити загалом 1,6 кілометра фортифікаційних 

споруд, так званих взводних опорних пунктів.

Звісно, робота непроста, незвична для миролюбних 

лісівників нашого краю. Однак доволі напружена, вимагає 

мобілізації зусиль фактично усього колективу. Адже задля 

ШЕПЕТІВСЬКІ ЛІСІВНИКИ 
ФОРТИФІКУЮТЬ УКРАЇНУ

виконання поставленого РНБО України завдання і, відповідно, 

замовлення облдержадміністрації  Хмельниччини для 

будівництва фортифікаційних споруд ДП «Шепетівське лісове 

господарство» уже поставило 950 кубічних метрів ділової 

деревини, переважно ялини та сосни. Загалом витрати на це 

сягнули 470 тис. грн..

— Над заготівлею та сортуванням будматеріалу для 

укріпрайону в зоні АТО працював весь колектив протягом 

квітня і  травня. Наразі ця напружена робота добігає 

завершення, — говорить директор ДП «Шепетівське лісове 

господарство» Володимир Сасюк. — Що ж до постачання 

сировини,  то  тут  ми т існо співпрацюємо з  фірмою-

підрядником — будівельною компанією ТОВ «Білдермакс», 

яку очолює Віктор Анатолійович Бурч. Це один з трьох 

підрядників, що задіяні на Хмельниччині задля співпраці 

з лісогосподарськими підприємствами, які поставляють 

будматеріали для зони АТО.

Варто зазначити, що над цією загальнодержавною справою 

наш лісгосп на договірних засадах співпрацює і з приватними 

підприємцями, які займаються заготівлею деревини, — 

В.І.Дигодюком, І.І.Тимощуком, А.М.Бузелем, Ю.А.Литвинюком, 

ПП «Профіус», яке очолює В.М.Бершеда. Велику допомогу в 

організації перевезень лісової продукції на лісосклад, а також 

безпосередньо в зону будівництва на Сході України надав і 

підприємець Павло Романець.

Я вдячний усім, хто долучився до такої потрібної справи. Адже 

це безпека наших бійців. Багато зроблено і такого, що не було 

передбачено проектною документацією. Це на прохання самих 

військових. Сподіваюся, що закінчимо свою частину роботи у 

найкоротші терміни і за усіма вимогами фортифікації, — додає 

Володимир Михайлович Сасюк.

Маючи за основне завдання садити і берегти ліс, «зелена 

армія» Шепетівщини вже не раз приходила на допомогу 

Збройним Силам України – коштами, лісоматеріалами, 

людськими ресурсами. За це, до речі, колектив шепетівських 

лісівників в особі його директора отримав подяку від 

очільника ГО «Хмельниччина. Самооборона і контроль» 

Євгена  Ступака.  Як  зазначено у  н ій :  «За  виявлену 

доброчинність та підтримку воїнів-земляків, що захищають 

нашу державу від російсько-терористичних окупантів на 

Сході України. За вагомий внесок в обороноздатність нашої 

держави».

А цього разу лісівники Шепетівщини спробували себе ще 

й у ролі «інженерних військ», даючи приклад будівельного 

мистецтва. І їхня підтримка української армії обов’язково 

продовжуватиметься. Адже саме від патріотичного настрою 

небайдужих українців великою мірою залежить обороноздатність 

України, наша перемога.

    В.НИТКА.
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 Успішність роботи кож-

ного підприємства, цеху, 

підрозділу, ланки залежить, 

перш за все, від керівництва, 

адже керівник покликаний не 

тільки контролювати роботу, 

а й забезпечувати працівників 

необхідними механізмами, 

матеріалами, звертати увагу 

на побут та санітарний стан 

території, на якій працюють 

люди. Саме таким керівником є 

начальник лісокомплексу 

Гордій Євген Михайло-

вич, який вже майже 

20 років працює в ДП 

«Шепетівський лісгосп».

Н а р о д и в с я ,  Є в г е н 

Михайлович,  16 лип-

ня 1965 року в  селі 

Воля Чорнокінецька 

Ч о р т к і в с ь к о г о  р - н у 

Тернопільської області 

в сім’ї колгоспників. Не-

легко було сільському 

хлопчині обрати собі 

с п е ц і а л ь н і с т ь  п і с л я 

закінчення школи у 1982 

році, адже було бага-

то порад, рекомендацій, 

але вибрав він професію, 

пов’язану з переробкою 

м’ясо-молочної продукції, 

вступивши до Вінницького 

професійно-технічного учи-

лища м’ясокомбінату, після 

закінчення якого був при-

званий до лав збройних сил 

Радянської Армії. Під час 

служби в армії багато читав, 

спілкувався з однолітками і 

тому, після звільнення в за-

пас, вирішив стати лісівником. 

В 1986 році він вступає до 

Львівського лісотехнічного 

інституту, який закінчив в 1991 

році отримавши кваліфікацію 

і н ж е н е р а - т е х н о л о г а  з а 

спеціальністю лісоінженерна 

справа. 

Проте, молодому випуск-

нику вузу, було нелегко знай-

ти роботу по спеціальності, 

оскільки після одруження 

переїздить на батьківщину дру-

жини, де згодом влаштувався 

експедитором Шепетівської 

міжрайбази.

Проте, здібного робітника 

помітили і в 1994 році він був 

призначений начальником пла-

нового відділу Шепетівського 

військового лісгоспу. Отримав-

ши деякий досвід Євген Михай-

лович переходить на роботу в 

Шепетівський держлісгосп, де 

працює майстром розкряжу-

вального і стружкового вироб-

ництва, інженером по реалізації, 

а з 2008 року начальником 

нижнього складу та, згодом, 

начальником лісокомплексу.

— Толерантний, коректний, 

відповідальний,працелюбний 

— так, про нього відгукуються 

робітники лісокомплексу 

т а  а д м і н і с т р а ц і я  Д П 

«Шепетівський лісгосп».

Євген Гордій піклується 

про трудовий колектив і завж-

ди готовий прийти на до-

помогу. Одружений, разом 

із дружиною Владиславою 

Степанівною виховують сина 

Михайла, який намагається 

успадкувати від батьків добро-

ту, ласку, толерантне ставлен-

ня до оточуючих.

В житті кожної людини 

наступає межа, коли вона, ніби 

здаючи екзамен на зрілість, 

підводить підсумки зробленого 

протягом життя. На такий поріг 

незабаром стане і Євген Михай-

лович. Його друзі, знайомі, ко-

леги по роботі точно знають, що 

йому є що підсумовувати, адже 

протягом всього життя, всієї 

професійної діяльності він, на-

магався працювати на майбутнє 

нашої України не жаліючи сил, 

використовуючи всі свої знан-

ня та вміння. Ми надіємося, 

що молодечого запалу, сил та 

здоров’я йому вистачить для 

роботи ще на багато років.

    П.МИРОНЮК, голова 

профкому.

НАШІ ВИРОБНИЧНИКИ

ВЕСНЯНІ ТУРБОТИ ЛІСІВНИКІВ

В  Д П  « Ш е п е т і в с ь к и й 

лісгосп» постійно турбують-

ся про відновлення лісових 

н а с а д ж е н ь .  Щ о р і ч н о  н а 

землях підприємства,  крім 

природного відновлення, 

постійно створюється по-

над 110 га  л ісових куль-

тур.  Перед проведенням 

л і с о п о с а д к и  п р о в о д и т ь -

ся підготовка площ, збір 

лісового насіння та вирощу-

вання посадкового матеріалу. 

Завдяки цьому державне 

п ідприємство  забезпечує 

себе посадковим матеріалом 

повному обсязі. Як і в минулі 

роки, завершилася весня-

на лісокультурна кампанія 

2015 року, підсумком якої 

с т а л а  п о с а д к а  1 3 0 - т и  г а 

культур сосни,  дуба,  мо-

дрини та інших основних 

лісоутворюючих порід.

Приємно відзначити, що 

лісокультурна кампанія про-

ведена на високому рівні, 

про що свідчать результа-

ти технічного приймання, 

адже лише 4% площі мають 

задовільний стан якості, усі 

решта добрий і дуже добрий.

Найбільше культур ство-

рено в Романівському, По-

лонському, Рудня-Новеньсь-

кому лісництвах.  Також, 

цьогоріч було відтворено 

102 га зрубів природнім шля-

хом. На цих площах прове-

дено мінералізацію грунту. 

Хочеться відзначити, що по-

над 90 га цих зрубів було 

відновлено цінною породою 

– сосною звичайною, що 

є в цілому гарним показ-

ником. Таке відновлення 

лісу дає високу економічну 

ефективність, адже при цьому 

суттєво скорочені затрати на 

обробіток грунту та викори-

стання сіянців культур.

Я к  з а в ж д и  в д а л о ,  з 

в и с о к и м  п а т р і о т и ч н и м 

піднесенням була проведе-

на Х Всеукраїнська акція 

«Майбутнє лісу в твоїх ру-

ках», в рамках якої ство-

рено 8,1 га лісових культур 

сосни та дуба, до створення 

яких долучилися учні шкіл, 

представники учнівських 

лісництв, місцевої влади та 

громадськість міста і рай-

ону. Ця акція направлена 

не стільки на відновлення 

лісових ресурсів,  як  для 

п і д н я т т я  т а  ф о р м у в а н -

ня екологічної свідомості, 

любові та бережливого став-

лення до природи . Людина, 

яка хоч один раз посадила 

дерево, не зможе його зни-

щити.

    А.КИРИЛЬЧУК, 

інженер лісових культур.
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ЯК МИ ПРАЦЮЄМО

  Природа – це середовище, у 

якому людина живе, працює і де 

відпочиває. Настало літо - пора 

відпусток, активного відпочинку, 

збору ягід та лікарських рослин. 

Тому, при хорошій погоді, у 

лісах ДЛФ спостерігається по-

жвавлення.

У цей період лісівників хвилює 

збереження лісу від вогню, неке-

роване поширення якого завдає 

великих збитків для господарства 

нашої країни. Особливо великим 

лихом є лісові пожежі, оскільки, за 

лічені хвилини, під дією вогню, який 

набуває іноді стихійного характеру, 

знищуються насадження створені 

не одним поколінням лісівників.

   У більшості випадків, причи-

ною виникнення лісових пожеж 

є поєднання антропогенного 

фактору з природними умова-

ми. Недбальство та байдужість 

людини разом з теплою і сухою 

погодою сприяють виникненню 

і поширенню пожеж. Через це, 

великої уваги в охороні лісових 

насаджень потребують лісові 

масиви, розміщені поблизу на-

селених пунктів.

Лісова пожежа — яскравий 

приклад порушення рівноваги 

АБИ ЗБЕРЕГТИ ЛІСИ, ЗАКЛИКАЄМО ВАС, 
ШАНОВНІ КРАЯНИ, ДОТРИМУВАТИСЬ ПРАВИЛ 

ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

Незважаючи на важкий у 

геополітичному і економічному 

відношенні для України час, 

працівники ДП «Шепетівський 

лісгосп» прикладають максимум 

зусиль для виконання виробничих 

завдань та колективного договору, 

працюючи стабільно і ритмічно. 

Про це говорять високі виробничі 

показники за 5 місяців поточного 

року. Так, за цей період, заготовле-

но 40 232 кбм деревини, виробничі 

завдання перевиконанні на 8 827 

кбм, причому, від рубок головного 

користування заготовлено 18 007 

куб, при плані 17 120 куб, а від ру-

бок формування та оздоровлення 

лісів — 22 225 кбм, що перевищи-

ло планові завдання на 7940 кбм. 

Товарної продукції, при цьому, 

вироблено на 6959,64 тис грн., що 

складає 141% до плану.

Найкраще, при виконанні за-

вдань, спрацювали лісівники Пле-

сенського, Романівського, Руд-

ня-Новеньського, Полонського, 

Мальованського лісництв. Так, в 

Плесенському лісництві заготівля 

деревини склала 3 544 кбм при 

плані 2 205 кбм. Найбільше 

продукції надійшло від рубок 

головного користування. Висо-

кий відсоток ліквідної продукції 

отримано від рубок проміжного 

користування. Найінтенсивніше 

по заготівлі деревини спрацювали 

лісівники Романівського лісництва 

— 8 492 кбм при планових завдан-

нях 5 601 кбм, при чому більшість 

деревини в Романові заготовлено 

від рубок формування і оздоров-

лення лісів. Перевиконання плано-

вих завдань дало змогу підвищити 

продуктивність праці, показники 

якої зросли до 72 165 грн.

Розкряжовано і навантажено 

11 820 куб деревини, доведено до 

технічних умов 11 919 кбм. При 

цьому вироблено продукції на суму 

9 544 тис грн., що складає 126% до 

плану. Обсяг реалізованої продукції, 

в діючих цінах без ПДВ, становить 

24 944 тис грн., що складає 166% до 

відповідного періоду минулого року.

Великою популярністю серед на-

селення міста та району користуються 

товари народного споживання, яких 

вироблено на 473 тис грн.. Реалізація 

на одного штатного працівника, при 

середньосписковій чисельності 204 чол., 

склала 122тис грн. при середньомісячній 

зарплаті 6 530 грн.         

 Т.ВАВРИЧИН, головний 

економіст.

у лісі, яку можливо відновити 

лише через десятки років, коли 

на спаленій ділянці виросте но-

вий ліс.

Ліси ДП «Шепетівське лісове 

господарство» переважно хвойні 

і відносяться до високого класу 

пожежної небезпеки. Хоч ми 

вживаємо ряд заходів для по-

передження лісових пожеж, 

але стихійне лихо антропоген-

ного характеру все ж виник-

ло в Понінківському лісництві, 

для ліквідації якої були задіяні 

30 працівників лісгоспу та сім 

спеціалізованих автомобілів 

із пожежними розрахунками в 

результаті чого джерело пожежі 

було локалізовано, а потім знеш-

коджено. 

О с о б л и в о  ц ь о г о р і ч 

п р о т и п о ж е ж н і й  о х о р о н і 

надається особливе значення. У 

цей період працівники державної 

лісової охорони проводять ба-

гато рейдів лісовими масива-

ми, створюють протипожежні 

мінералізовані смуги та прово-

дять догляд за уже існуючими, 

обмежують доступ до найбільш 

уразливих щодо виникнення 

пожеж лісових масивів, пере-

криваючи дороги шлагбаумами 

з попереджувальними знаками.

На підприємстві проводяться 

і попереджувальні заходи. Так, 

заради злагоджених і впорядко-

ваних дій під час пожежогасіння, 

були проведенні спільні навчан-

ня між лісовою охороною ДП 

«Шепетівський лісгосп» та по-

жежно-рятувальною частиною 

№21. Навчання складалися з 

двох етапів: теоретичного та прак-

тичного. Якщо з теорією все 

зрозуміло, то в другому етапі 

відпрацьовувалася ситуація ви-

никнення низової лісової пожежі 

внаслідок необережного пово-

дження відпочиваючих з вогнем. 

Умовна площа пожежі становила 

900 м2 і швидко поширювалася за 

рахунок сухої і вітряної погоди. 

Першою прибула пожежна 

дружина лісгоспу і розпочала 

гасіння ранцевими оприскува-

чами, пожежною автоцистер-

ною, трактором з плугом, який 

відсікав межу умовної пожежі 

не даючи їй можливості роз-

повсюджуватись. Через дві хви-

лини прибули два відділення 

пожежно-рятувальної частини 

№21. Відрадно те, що умов-

на пожежа була ліквідована у 

найкоротші строки.

   Велике значення надається й 

наочній агітації. Для попереджен-

ня пожеж у лісі встановлюються 

відповідні щити та аншлаги. Це 

надто важливий аспект роботи, 

бо саме людська необережність, 

а часом і нерозуміння заподіяної 

шкоди, призводить до лиха. Ко-

жен випадок лісової пожежі – це 

неабиякі витрати на її ліквідацію 

при мобілізації усіх наявних сил. 

А найгірше те, що в будь-якому 

випадку на небезпеку наража-

ються люди.

   Ми звертаємось до всіх 

жителів району, а також гостей, 

які приїздять на відпочинок: у цей 

пожежонебезпечний період утри-

муйтесь від відвідування хвойних 

молодняків, бо це може призвести 

до їхнього займання. На території 

лісгоспу у достатній кількості ство-

рено й облаштовано рекреаційні 

місця для цивілізованого та без-

печного відпочинку людей, кори-

стування якими значно зменшує 

ризик виникнення пожеж у лісових 

масивах.

   Для того, щоб уникнути 

пожеж лісівники закликають 

громадян дотримуватись Пра-

вил пожежної безпеки, в яких 

зазначено, що користуватися 

сірниками та запальничками слід 

з максимальною обережністю – 

не можна кидати незагашений 

сірник або цигарку в суху траву, 

на узбіччя автодоріг. Заборонено 

розводити багаття у вітряну пого-

ду, особливо у хвойних молодня-

ках, під кронами дерев, у місцях із 

сухою травою, а також заїжджати 

до лісу на автомобілях.

   Тому треба також бути над-

то обережним при розведенні 

вогнищ у лісових масивах. Їх 

дозволяється запалювати тільки 

у спеціально обладнаних місцях, 

або на відстані 20-30 метрів від 

самого лісу.

   Вимог до розведення 

будь-якого вогнища слід до-

тримуватися як у природі, так 

і в побуті. Зокрема, осередки 

вогнищ необхідно обкопувати 

невеличким земляним валом, 

щоб не допустити розповсюд-

ження вогню по сухій траві. Слід 

мати напоготові підручні засоби 

пожежогасіння. Залишаючи 

місце відпочинку, необхідно за-

гасити багаття та присипати зем-

лею, прибрати за собою сміття.

   Варто пам’ятати, що за 

заподіяну  шкоду  природі 

винні особи притягаються до 

адміністративної та кримінальної 

відповідальності..

 В.САСЮК, директор ДП 

«Шепетівський лісгосп».
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з 55-ти річчям:
Федорчук Валентину Степанівну – маркирувальника 

лісокомплексу
Кондратюка Володимира Івановича – навальника-

штабелювальника лісокомплексу
Дідика Петра Степановича – начальника гаража
з 50-ти річчям:
Чайгуцького Миколу Миколайовича – майстра лісу 

Романівського лісництва
Мельника Миколу Анатолійовича – верстатника
Чернецького Юрія Олександровича – майстра 

лісокомплексу
з 45-ти річчям:
Нетичука Анатолія Володимирровича – кранівника
з 30-ти річчям:

Хижавського Юрія Миколайовича – майстра лісу 
Романівського лісництва

з 25-ти річчям:
Янчукевича Олександра Олександровича – 

укладальника пиломатеріалів
Дячука Максима Сергійовича – укладальника 

пиломатеріалів

Хай цвіте, не в’яне із роками доля
Нехай літ щасливих птаха накує
Від землі Вам сили від води здоров’я,
А добра від сонця хай Господь дає.

Із щирою повагою –
 адміністрація і профком

Коли цвіте липа, повітря 

наповнюється сильним приємним 

ароматом.

 Липа використовується в 

народній медицині з давніх часів 

для загоєння ран і лікування 

шлунково-кишкового тракту. 

Слиз, розвареної липової кори, 

вживався для лікування опіків. 

Відвар зі свіжих бруньок і листя 

використовували як протиза-

пальний і болезаспокійливий 

з а с і б .  П о р о ш о к  з  с у х о г о 

подрібненого листя застосо-

вували при носових кровоте-

чах, липові горіхи служили для 

зупинки внутрішніх кровотеч. 

Настій квіток липи був відмінним 

потогінним засобом і так само 

застосовувався при простудних 

захворюваннях, непритомності. 

Всі частини рослини вважалися 

цілющими.

У  с у ч а с н і й  н а у к о в і й 

медицині  використовують 

квітки липи і предцвітники, як 

потогінний засіб. Настій квіток 

рекомендується для полоскан-

ня рота при запаленнях ясен і 

горла при ангіні. Липовий чай 

ефективно лікує простудні за-

хворювання, грип, запалення 

горла, запалення легенів. 

З квіток готують відвари, 

настої та чаї. Напій з липових 

квіток володіє приємним аро-

матом і солодкуватим смаком. 

ЛІКУВАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛИПИ
Крім того, з квіток липи роблять 

примочки і компреси. При не-

рвових розладах і підвищеній 

збудливості рекомендуються 

ванни з додаванням липового 

відвару. Така ванна не тільки 

заспокоює нервову систему, 

але і позитивно впливає на весь 

організм в цілому.

Зниження жирності шкіри 

обличчя сприяє липовий настій, 

яким слід регулярно проти-

рати шкіру. Чай з квіток липи 

володіє сечогінною дією, лікує 

сечокам’яну хворобу, цистит, 

пієлонефрит, гіпертонію.

П л о д и  л и п и  з б и р а ю т ь , 

подрібнюють і використову-

ють як кровоспинний засіб при 

зовнішніх і внутрішніх крово-

течах.

З кори липи заварюють чай, 

який володіє жовчогінними та 

потогінні властивості, підвищує 

захисні функції організму. 

Л и п о в е  в у г і л л я 

використовується при проносі, 

дизентерії та інших захворю-

ваннях шлунка і кишечника. От-

римують його з деревини і гілок 

дерева.

Липовий чай дає додатко-

ве навантаження на серце, 

тому вживати його потрібно 

з  обережністю.  При його 

вживанні слід пам’ятати, що 

це в першу чергу лікувальний 

н а п і й ,  т о м у  ї м  н е  м о ж н а 

замінювати звичайні чаї.

Для збереження фармацев-

тичних властивостей потрібно 

знати правила заготівлі типи, як 

лікарської сировини.

Квітки збирають в період 

цвітіння, коли значна їх частина 

розпустилася, а інша знахо-

диться в бутонах. Збір сирови-

ни триває протягом 10-14 днів. 

Не підлягають збору суцвіття, 

пошкоджені хворобами та 

шкідниками. Не можна збирати 

квітки, не обсохлі після дощу 

або роси, так як при сушінні 

вони побуріють. Зібрані суцвіття 

сушать на горищах або в добре 

провітрюваному приміщенні, 

розклавши рівним шаром 4-5 

см на папері. На сонці сушити 

не рекомендується, це призво-

дить до втрати якості сирови-

ни. При теплій, сухій погоді 

квітки висихають за 5 днів. 

Сушіння припиняють, коли 

квітконоси стають ламкими. 

Термін придатності сировини 

2 роки. Висушені квітки мають 

слабкий, приємний аромат. 

Смак солодкуватий, терпкий.

Бруньки збирають навесні в 

суху погоду. Сушать у сушарках 

або під навісом.

Кору заготовляють ранньою 

весною до цвітіння або в кінці 

осені. Її сушать, перетирають 

в порошок і заварюють як чай. 

Термін придатності 3 роки.

Лікувальні властивості має і 

листя липи.

Липовий цвіт застосовується 

в косметології для догляду за 

шкірою і волоссям. Завдяки 

антисептичним, протизапальним 

властивостям він глибоко очищає 

шкіру, усуває запалення, надає 

заспокійливу дію, не пересушує 

і не дратує шкіру.

Крім того, липа є хорошим 

засобом по догляду за волос-

сям. З неї можна приготувати 

натуральний ополіскувач, який 

використовується після кожного 

миття волосся.

Деревину  липи викори-

стовують для виготовлення 

вагонки, вона виглядає не-

звично і дуже красиво, вона 

міцна, стійка до перепадів тем-

ператури, добре переносить 

підвищену вологість повітря, 

володіє легкою вагою, легко 

монтується. Використовується 

для внутрішньої обшивки саун 

і лазень.

Д е р е в и н а  л и п и  ч а -

сто  використовується  для 

будівництва лазень. Вона до-

бре піддається обробці, довго 

тримає тепло і наповнює лазню 

приємним ароматом. Є відмінним 

матеріалом для внутрішньої об-

робки.


