
іевчук Галина Олександрівна — від м ісцево ї о рган іза ц ії

Політичної Партії «Опозиційний блок»;
Шевчук Микола Миколайович — від місцевої організації 

ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ».

Місцезнаходження комісії: адмінбудинок районної ради, 
вул. Героїв Небесної сотні, 47, каб. № 46 (2-й поверх).

Режим роботи: 9—18 год.
Перерва: 13—14 год.
Вихідні: субота, неділя.

Виїзний прийом громадян
Дев'ятого вересня ц.р. у приміщенні райдержадміністрації про

вів виїзний прийом громадян перший заступник голови Хмель
ницької обласної державної адміністрації В.В.Процюк.

Клопотання шепетівчан стосувалися, зокрема, надання матері
альної допомоги, житлових та побутових проблем, питань пенсій
ного забезпечення, земельних відносин, мобілізації до ЗСУ тощо.

Кожне звернення не залишилося без уваги, за необхідності за
явникам були надані роз'яснення щодо порядку вирішення пору
шених питань. За результатами розгляду звернень під час 
особистого прийому Василь Васильович дав доручення керівникам 
відповідних органів виконавчої влади. Про їхнє виконання заяв
ники будуть поінформовані в установленому порядку.

Сектор інформаційної діяльності Шепетівської РДА.
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лові плідної праці на благо територіальної громади та України.

У свою чергу В'ячеслав Петров подякував за довіру та зазна
чив, що готовий роботи все від нього залежне, аби, поважаючи 
думку громадян, розвивати район, об'єднувати зусилля усіх ін
ституцій задля позитивних змін, заради майбутнього України. 
Він також повідомив, що упродовж останнього часу йому часто 
доводилось бувати на Шепетівщині, тому проблеми соціально- 
економічного та культурного спрямування йому знайомі, на що 
має своє бачення щодо їхнього вирішення. На завершення свого 
виступу сказав: «Мій принцип -  слухати людей і свою совість».

Заступник голови районної ради Віталій Бузиль також приві
тав В'ячеслава Анатолійовича з призначенням на посаду голови 
РДА, побажав здоров'я, успіхів, терпіння та виваженості задля 
блага мешканців району. Він висловив сподівання на плідну і 
ефективну співпрацю між районною радою та райдержадмі- 
ністрацією.

В. Н. Петров народився 27 серпня 1982 року у м. Хмельниць
кому.

Освіта — вища, закінчив Хмельницький національний універ
ситет за фахом «економічна кібернетика, економіст».

Трудову діяльність розпочав приватним підприємцем у квітні 
2002 року, а з липня 2004 року — директор товариства з обме
женою відповідальністю «ЮВА» (м. Хмельницький).

З червня 2013-го по березень 2014 року — начальник відділу 
розвитку та аналітики приватного підприємства «Аграрна ком
панія 2004» (м. Волочиськ).

З квітня до вересня 2015 року — головний економіст держав
ного підприємства «Рівненський автомобільний ремонтний 
завод» (м. Рівне).

Наш кор.
На знімку: (зліва направо) Олександр Дмитришин, 
Василь Процюк, В'ячеслав Петров і Віталій Бузиль 

під час представлення нового очільника району.
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Ліси, що ростуть у майбутнє
Шепетівщина по праву пишається 

своїми мальовничими й упорядко
ваними лісами, які дають екологічний 
захист нашому краю, людям — здоров'я, 
економіці — розвиток. Займаючи значні 
площі, вони привносять у життя регіону 
велику животворну силу, регулюють 

клімат, поліпшують екологію, працю
ють на розвиток нашого краю та Ук
раїни загалом.

У створення цих лісових масивів вкла
дено велику працю багатьох поколінь 
лісівників, які рік у рік самовіддано і на 
високому професійному рівні трудяться 
задля відтворення, збереження і за
хисту цього лісового багатства.

Ми для цього й працюємо, щоб ліси Шепе- 
тівщини постійно «приростали» новими 

насадженнями, поліпшувався їхній видовий склад, 
збільшувалась лісистість району. А самі лісові 
масиви, які перебувають під нашою охороною і за
хистом, функціонували як здоровий живий орга
нізм, виконуючи свої екологічні, економічні та 
соціальні функції, — говорить директор ДП «ІІІе- 
петівське лісове господарство» Володимир Сасюк.

Л АГРАРНА 
І ПАРТІЯ 

УКРАЇНИ

Виростили хліб -  
виростимо патріотів
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Ліси, що ростуть у майбутнє
(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)-

— Цього року було посаджено 130 гектарів 
лісів. Причому, на понад 100 гектарах було 
проведено лісовідновлення. Проте одним з 
першочергових завдань для нас завжди було 
і залишається збереження молодих насад
жень, які зростатимуть у майбутнє.

У лісових розсадниках вирощується до кіль
кох мільйонів штук сіянців головних і супутніх 
лісоутворюючих порід — дуба, сосни, ясена, 
клена, липи та інших. Фахівці працюють над 
застосуванням сучасних технологій вирощу
вання посадкового матеріалу, необхідних у 
зв'язку зі змінами клімату, які характе
ризуються довготривалими посухами.

Посадкового матеріалу лісових культур з 
розсадників, сіянців декоративних рослин вис
тачає для відтворення та заліснення лісових 
площ як в усіх лісництвах, так і для озеле
нення населених пунктів району.

До відтворення лісів залучаємо громад
ськість, учнівську та студентську молодь, які 
беруть участь у традиційній Всеукраїнській 
акції «Майбутнє лісу — в твоїх руках». Лісів
ники разом з працівниками освіти роблять усе 
можливе, щоб прищепити дітям любов до лісу, 
почуття відповідальності за його збереження

технічне оновлення буде продовжуватися і на
далі, бо ремонтувати старі машини — це пра
цювати собі на збиток, гальмувати виробничі 
процеси, що неприпустимо.

Протягом останніх років підприємство не
змінно входить до трійки лідерів, нарощуючи 
свої показники. Так, обсяг реалізації продукції 
з торішніх 24842,3 тис. гривень зріс у 2015 
році до 40366,3 тис. гривень, що складає 162,5 
відсотка. Реалізація на експорт збільшилась до 
140,1 відсотка, а на внутрішній ринок-до 221 
відсотка. Нашими покупцями, на відміну від 
попередніх років, були переважно вітчизняні 
споживачі, що говорить про активізацію внут
рішнього ринку України та області загалом і 
деревообробної галузі зокрема. Це добрий 
знак, який вказує на те, що ми проминули 
поріг економічного гальмування країни і роз
почався рух вперед.

До держбюджету за 8 місяців підприємство 
сплатило 6 мільйонів 335 тисяч гривень, а єди
ного внеску до місцевого бюджету -  4 міль
йони 236,5 тисячі гривень.

— Здобутки, які ми отримали, — говорить 
Володимир Михайлович Сасюк, — це, насам-

За щоденними виробничими турботами не 
забувають лісівники і про спортивні заняття й 
дозвілля свого колективу. На розвиток куль
турної сфери та спорту, до речі, вони цього 
року витратили 48,8 тисячі гривень. Беручи 
участь в обласній спартакіаді працівників лісо
вого господарства області, команда Шепетів- 
ського держпісгоспу не один рік посідає 
лідируючі загальнокомандні місця, краща вона 
й у місцевих спортивних заходах і турнірах.

А ще лісівники, аби підтвердити свою про
фесійність, беруть участь у конкурсах різного 
рівня. Ось і недавно серед призерів чергових 
обласних змагань вальників лісу знову була 
команда шепетівчан.

— Я щиро вдячний всьому трудовому колек
тиву за самовіддану, злагоджену і високопро-

фесійну працю, яка дозволила зберігати і 
розвивати підпорядковані нам ліси, — гово
рить директор ДП «Шепетівське лісове госпо
дарство» Володимир Сасюк. — Тож від імені 
адміністрації і профспілкового комітету ліс-

підприємства спільно з 
профкомом, який очо
лює Петро Миронюк, 
робить чимало. Членам 
профспілкової органі
зації цьогоріч було на
дано матеріальної до
помоги на суму 40,7 ти
сячі гривень. Саме ж 
підприємство на різні 
види заохочень, мате
ріальну підтримку, з 
нагоди свят тощо ви
ділило за цей період 
близько 71,2 тисячі 
гривень. Також за кош
ти лісгоспу оздоров

лено 28 дітей та 5 
працівників. Загалом 
на оздоровлення пра
цюючих, згідно з ко
лективним договором,



* і розвиток. Той, хто власноруч посадив бодай 
одне лісове деревце, байдуже ставитися до лі
сових насаджень уже не буде і гілку заради 
розваги не зламає.

Щороку заліснюємо угіддя, а це трудоміс
тка робота, слідкуємо за ростом молодняка, 
обробляємо і щиро радіємо, коли бачимо ство
рені нашими руками молоденькі гаї, переліски, 
урочища, лісові масиви.

Ми зберігаємо позитивну тенденцію пере
вищення площі нових насаджень над площею 
вирубок. Але санітарні рубки вкрай необхідні 
для лісу. Видаляються, насамперед, старі й 
хворі дерева, які уже не тільки непридатні для 
покращення екологічного стану середовища, 
а й стають небезпечними для здорових лісо
вих насаджень.

Л ідируючі позиції держлісгоспу з виконання 
обсягу виробничих завдань свідчать про 

те, що колектив підприємства діє на високому 
професійному рівні, вирішуючи завдання з від
творення, збереження і захисту підпорядкова
них йому лісів, досягаючи при цьому вагомих 
економічних результатів.

— До речі, цей рік був для нашого колек
тиву досить складним. Особливо — літо, коли 
затяжна спека сягала понад сорок градусів. 
Для лісів це становило, насамперед, пожежну 
небезпеку, — веде далі розмову Володимир 
Михайлович. — Аби посилити захист наших 
лісів, споруджуємо ще одну вежу з відеокаме- 
рою для стеження за лісовим довкіллям. Це 
обійшлося у 120 тисяч гривень, закупили на 
50 тисяч гривень засобів пожежогасіння тощо. 
Та й спорудження нових рекреаційних зон та 
удосконалення уже діючих слугує збереженню 
зеленого багатства краю.

Зміцнюємо і матеріальну базу. Тільки цього 
року, підприємство поповнило свій автотранс
портний парк двома тракторами МТЗ-82. Його
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що усі об'єднані в один виробничий ритм. У 
нашому колективі нема байдужих до своєї ро
боти і до лісу людей.

Для лісівників завжди пріоритетною є соці
альна сфера. Це тільки на перший погляд 

здається, що у лісі за деревами людей не 
видно. Насправді ж лісові масиви -  це вели
чезна виробнича структура, яка повинна зла
годжено й чітко функціонувати. І у людей, які 
у ній працюють, мусять бути належні умови 
праці та відповідний соціальний захист, від 
чого великою мірою залежить продуктивність 
їхньої праці. За останні роки для працівників 
лісгоспу обладнані побутові кімнати, санвузли, 
душові з теплою водою.

Щодо соціальних питань, то адміністрація



підприємство виплатило 206,9 тисячі гривень. 
Люди отримують вчасно зарплату, їхні соці
альні питання вирішуються без зволікань. Тож 
про плинність кадрів на цьому підприємстві 
навіть не йдеться.

Напередодні зими лісівники подбали про за
безпечення дровами шкіл, дитячих садочків, 
медичних закладів, соціально вразливих 
верств населення.

Колектив лісгоспу вболіває за долю України 
і не стоїть осторонь суспільно-політичних 
подій, а тому приєднався до всеукраїнських 
акцій на підтримку воїнів АТО.

Підприємство надає всебічну підтримку ук
раїнській армії. Велику роль у цьому відіграє 
профспілкова організація. Лише на створення 
оборонних рубежів було відправлено 1200 ку
бометрів лісоматеріалів. А п'ять його праців
ників брали безпосередню участь у будів
ництві військових захисних об'єктів та вогне
вих точок.

госпу щиро вітаю колег з професійним святом! 
Зичу всім міцного здоров'я, щастя, достатку, 
наснаги, нових трудових звершень!

Володимир НИТКА.

На знімках:

1. Лісокультурниці (зліва направо) 

С.А.Мороз, Т.А.Перець, Н.А.Нестерук та 

лісничий Кам'янківського лісництва  
Ю .В.Мартинюк;

2. Водій С.В.Коваль;

3. Верстатник дільниці розпилювання  

деревини лісокомплексу М.А.Мельник  

(ліворуч), навальник-ш табелю вальник  

лісокомплексу А.Г.Кукліновський;

4. Лісівники Романівського лісництва: 

(зліва направо) майстер л ісу П.І.При- 

ймак, лісничий І.М .Цибаню к, майстер  
лісу В.А.Пойовський;

5. Бухгалтер перш ої категорії Г.С.Ки- 
рильчук.


