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У цей святковий день звертаємось до Вас, наші шановні і дорогі ко-
леги лісівники. Бажаємо Вам усього найкращого і висловлюємо слова 
вдячності за повсякденну та нелегку працю.

Радіємо, що наша велика трудова родина складається з людей які 
прийшли працювати за покликом душі. Про це свідчать результа-
ти спільної праці. А вони, дякувати Богу, високі. І ними ми усі пишаємося, бо дійсно є чим.

Ми знаємо, щоб виростити доброякісний та високопродуктивний ліс, необхідно до-
класти значних зусиль, дивитися в майбутнє і чітко бачити результат спільної праці, 
старанно доглядати за насадженнями. 

У цьому сила нашого колективу. Його єднає любов до лісу, бажання не лише зберегти, 
а й примножити надбання для нинішнього та прийдешніх поколінь. Як це робили наші 
попередники. Спасибі Вам, дорогі колеги, за сумління, відданість спільній справі та за 
любов до його величності — лісу!

Нехай щастить кожному!
З повагою Директор ДП «Шепетівський лісгосп» В.М. Сасюк

Голова первинної профспілкової організації П.К. Миронюк

Шановні працівники та ветерани Шановні працівники та ветерани 
лісового господарства!лісового господарства!

Прийміть найкращі вітання з нагоди нашого професійного свята – Дня 
працівника лісу!

Відомо, що про працю лісівників судять за довгоочікуваним кінцевим ре-
зультатом  — новими гектарами високопродуктивних зелених насаджень, 
кількістю вирощеної високоякісної товарної деревини, поліпшенням загальної 
екологічної ситуації.

Тому основним лісогосподарським завданням працівників лісу нашої області є збільшення лісистості 
території до оптимального рівня, застосування передових методів раціонального використання 
лісових ресурсів, відновлення лісів, охорона та захист їх від пожеж, шкідників та браконьєрів.

Над виконанням цих завдань повсякденно працює наш дружній колектив об’єднання ХОУЛМГ.
Радіє душа, коли бачиш що люди в лісі працюють за покликом серця, проявляють високий 

професіоналізм до праці, патріотизм до своєї галузі і як один злагоджений механізм роблять все 
можливе, аби ліси нашого краю й надалі милували око, приносили людям добро і достаток.

В цей святковий день я щиро дякую працівникам ДП «Шепетівський лісгосп» за повсякденну кропітку 
працю. Шану і повагу висловлюю ветеранам праці, пенсіонерам, які своєю працею внесли і вносять ваго-
мий внесок у примноження зеленої ниви Подільського краю, у виховання молодого покоління лісівників.

Шановані колеги, бажаю всім Вам, Вашим родинам добробуту і достатку, міцного здоров’я, 
довголіття, життєвої радості та гарних успіхів у роботі.

З глибокою повагою, начальник управління В.М. Лісовий

Дорогі працівники лісового господарства!Дорогі працівники лісового господарства!








