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15 серпня

1873 – розпочався регулярний рух поїздів по всій довжині залізничної лінії Київ-Брест протяжністю у 560 кілометрів, яка проходила через Шепетівку, Славуту, Кривин.
1920 – польська армія, на чолі з маршалом Юзефом
Пілсудським, розгромила Червону армію у битві під Варшавою. Цю військову перемогу вважають однією із двадцяти найважливіших у світовій історії.
1940 – на анексованій Радянським Союзом території Буковини розпочалася націоналізація землі та промислових
підприємств.
1997 – президентським указом був
запроваджений орден Княгині Ольги – державна нагорода України, якою
відзначають жінок за визначні заслуги
в державній, виробничій, громадській,
науковій,
освітянській,
культурній,
благодійницькій та інших сферах суспільної діяльності, а також у вихованні
дітей.

16 серпня

1649 – об’єднане козацьке військо Богдана Хмельницького нанесло нищівну поразку польській армії короля Яна
ІІ Казимира під Зборовом (нині – Тернопільська область).
1820 – у Ніжині коштом князя Олександра Безбородька
була відкрита Гімназія вищих наук (сьогодні – Ніжинський державний педагогічний університет ім. М.В.
Гоголя).
1914 – Головна Українська
Рада оприлюднила маніфест
до українського народу з
приводу початку Першої світової війни із закликом боротися за визволення України.
1941 – вийшов наказ Ставки Верховного головного командування Червоної армії за №270, згідно з яким командири та політпрацівники, які потрапили у полон, вважалися дезертирами, а їхні родини підлягали арешту та подальшому виселенню.
1945 – в Москві був підписаний «Договір між СРСР і
Польською Республікою про радянсько-польський державний кордон».
1998 – у Луганську на шахті імені XIX-го партз’їзду в
результаті вибуху загинуло 24 шахтарі.
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•

Аграрний сектор

Завдання і рекомендації
для аграріїв області

18 серпня

1649 – Богдан Хмельницький підписав із польським королем Яном ІІ Казимиром Зборівський мирний договір,
за яким Україна на території трьох воєводств (Київського,
Брацлавського та Чернігівського) отримувала автономію,
а козацький реєстр було встановлено в розмірі 40 тисяч
осіб.
У 1836 році народився Олександр Якович Кониський (12.12.1900) –український перекладач, письменник,
журналіст, видавець, лексикограф, педагог, громадський діяч. Автор слів пісні «Молитва за Україну», перекладу
«Щоденника» Т.Г. Шевченка.
У 1913 році народився Василь Захарович Бородай
(19.04.2010) – український скульптор, народний художник СРСР і УРСР, дійсний член Академії мистецтв СРСР і
Академії мистецтв України.
1941 – після прориву німецьких військ, за наказом
із Москви, радянські сапери здійснили підрив греблі
Дніпрогесу. В результаті вибуху 135 метрів греблі було
зруйновано, через пробоїну хлинули сотні тисяч тонн води, утворилася багатометрова хвиля. Через те, що підрив
здійснили таємно, без оповіщення населення і військових,
потік води спричинив численні жертви як серед цивільного
населення, так і серед червоноармійців, які були
зосереджені на берегах Дніпра нижче
Дніпрогесу та в районі острова Хортиця.
Загинуло понад сто тисяч людей.
1992 – була запроваджена перша нагорода незалежної України – Почесна
відзнака Президента України (з 1996 –
орден «За заслуги» I, II, III ступенів).

***

За інформацією обласного управління статистики, упродовж липня ціни на продукти харчування та безалкогольні
напої на Хмельниччині знизились на 0,2%, у порівнянні з
червнем. Однак з початку року вони виросли на 2,5%.
Найбільше, на 14,5%, подешевшали овочі, на 0,9-0,3%
– молоко, сири, продукти переробки зернових, морозиво.
З продуктів переробки зернових на 3,2-1,4% подешевшали крупи ячні, гречані, манні, пшоно. Вівсяні пластівці та
пшеничне борошно, навпаки, додали в ціні – на 1,9% та
1,3%. На 2,8-0,7% подорожчали цукор, макаронні вироби,
сіль, хліб, рис, кисломолочна продукція, риба та продукти
з риби, безалкогольні напої, фрукти. Також виросли ціни
на алкогольні напої (0,9%) та тютюнові вироби (1,6%).

***

17 серпня

1245 – в битві під Ярославом війська Данила Галицького та його брата Василька розбили полки чернігівського
князя Ростислава, галицьких бояр, угорців та поляків. Це
поклало край майже сорокарічній боротьбі за владу над
Галицько-Волинським князівством. Ця битва була однією
із найкривавіших в історії Київської Русі у ХІІІ-му столітті.
1914 – у Львові був створений легіон Українських Січових
Стрільців (УСС). На дві з половиною тисячі місць було подано 28 тисяч заяв добровольців. 3-го вересня новобранці
прийняли присягу, а наприкінці місяця вже взяли участь у
бойових діях на боці австрійської армії – в боях у районі Верецького та Ужоцького перевалів у Карпатах.
1941 – радянські війська залишили міста Миколаїв та
Кривий Ріг. Миколаївські верфі були підірвані.
У 1968 році народився Андрій Вікторович Кузьменко, більш відомий
як Кузьма (02.11.2015) – лідер гурту
«Скрябін», культовий український музикант, письменник, телеведучий,
продюсер та актор.
1969 – футболісти львівської команди «Карпати» стали володарями
Кубку СРСР.
2011 – на навколоземну орбіту
був виведений український супутник
«Січ-2» (супутник оптико-електронного спостереження
Землі; третій із серії супутників «Січ»).

• Новини Хмельниччини

На початок серпня у Головне управління Держгеокадастру в Хмельницькій області звернулося 28 918 учасників
операції об’єднаних сил, аби отримати земельні ділянки,
обіцяні їм чинним законодавством. Із них 19 213 вже отримали дозвіл на розробку землевпорядної документації
на ділянки загальною площею 30,17 тис. гектарів у різних
частинах області.
Наразі на Хмельниччині учасники бойових дій на Сході
України отримали у власність 11 796 земельних ділянок
загальною площею понад 19 257 гектарів. Зокрема, 9 тисяч 883 ділянок для ведення особистого селянського господарства та 1 913 – для садівництва.

***

На засіданні колегії Департаменту агропромислового розвитку ХОДА підбили підсумки
роботи за перше півріччя 2019 року…

•

Стор.
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Лісова галузь Хмельниччини

Із відчуттям єдиної
лісової родини

В Нетішині замість аварійного містка-самобудови через річку Горинь планують збудувати сучасний пішохідний
міст. Вже розроблена проєктно-кошторисна документація
й оголошено тендер. Приблизна вартість усіх робіт близько 6,5 мільйонів гривень.
Таке рішення ухвалила міська влада, адже цим містком
багато нетішинців ходять на свої дачні ділянки. Окрім того,
там проходить так звана «стежка здоров’я» довжиною у
п’ять кілометрів, якою дехто із працівників Хмельницької
АЕС ходить на станцію. Ширина нового мосту дозволить
вільно розминутись двом людям, і він буде освітленим.
Коли почнуть будувати міст, ще не відомо, бо наразі тільки
оголошено тендер. Хоча частину коштів на початок робіт
вже заклали у міський бюджет.
За повідомленнями:
пресслужб обласної ради і ХОДА, ye.ua.

•

Ініціатива

Що треба, щоб
створити казку?
У Шепетівському міському парку
з’явилася «Казкова галявина». Днями відбулося її урочисте відкриття
та символічне перерізання червоної
стрічки. Із того часу нова локація у
міському парку стала улюбленим
місцем для місцевих дітлахів...

19 серпня

1722 – наказний гетьман Павло Полуботок видав
універсал, який передбачав реформу судочинства, а
саме: визначав порядок судових апеляцій та регламентував процес судочинства. Також указом заборонялося
зловживання з боку світських та духовних можновладців
стосовно козаків.
1930 – наркомат земельних справ українського уряду видав наказ про створення Полтавського інституту
сільськогосподарського будівництва (нині – Полтавський
національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка).
1960 – у СРСР був виведений на орбіту космічний корабель із двома собаками на борту (Білкою та Стрілкою).
Політ пройшов успішно, і наступного дня тварини повернулися на Землю живими.
1969 – зі збирального конвеєра Харківського тракторобудівного заводу зійшла перша партія колісних тракторів
«Т-25».
1989 – у Хмельницькому був урочисто відкритий
пам’ятний знак жертвам репресій 1930-1940-х, початку
1950-х років.
1991 – у Москві був створений так званий «ГКЧП»
– Державний комітет із надзвичайного стану. Того ж
дня перший секретар КПУ
Леонід Кравчук, майбутній
президент України, у виступі
на українському телебаченні
закликав громадян зберігати
спокій і підкреслив, що надзвичайний стан не стосується України, а згодом він
також заявив про вихід із лав
КПРС. Ці події стали початком розвалу СРСР.
1992 – в Києві розпочав роботу I Всесвітній форум
українців.

20 серпня

1896 – відбулось освячення кафедрального собору святого Володимира в Києві.
У 1924 році народився Платон Григорович Костюк
(10.05.2010) – український фізіолог і біофізик, директор
Інституту фізіології ім. Богомольця НАНУ, голова Верховної
Ради УРСР, завідувач кафедри Київського відділення
МФТІ, Герой України.
1940 – у передмісті Мехіко льодорубом був смертельно
поранений один із організаторів та вождів Жовтневого перевороту в Росії, один із керівників більшовицького уряду
та Червоної армії Лев Троцький. Наступного дня він помер.
Убивцею виявився іспанський революціонер і агент НКВС
Рамон Меркадер, який виконував особисте замовлення
Йосипа Сталіна.
1925 – був заснований Канівський музей-заповідник
«Могила Т.Г. Шевченка». В наш час – Шевченківський національний заповідник у Каневі.
1941 – рейхсканцлер нацистської Німеччини А. Гітлер
підписав декрет про створення рейхскомісаріату «Україна»
з центром у Рівному.

21 серпня

У 1888 році народився Володимир Антонович Гадзінський (11.08.1932) – український поет, прозаїк, критик. Член Спілки пролетарських письменників «Гарт»,
літературних організацій «Арена», «СІМ», ВУСПП.
У 1892 році в селі Немиринці Проскурівського повіту
Подільської губернії (нині Городоцький район Хмельницької
області) народився Кость (Костянтин Тимофійович) Туркало (17.10.1979) – громадсько-політичний діяч, інженерхімік, член Української Центральної Ради.

Стор.
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Минулої п’ятниці, 9 серпня, на базі ДП «Славутське лісове господарство» під егідою Хмельницького обласного управління лісового
та мисливського господарства (ХОУЛМГ) пройшли ХХІІ обласні змагання вальників лісу. За звання найкращого боролися одинадцять
команд із лісгоспів Хмельницької області та 12-та команда Stihl.
Подібному турніру щороку передує
ретельний відбір у кожному з лісогосподарських підприємств області, тому
в майстерному володінні бензопилою
змагалися лише найдосвідченіші лісозаготівельники. У запеклій боротьбі
кожен з учасників змагань прагнув довести, що саме він гідний звання найкращого. Бажання позмагатися з професійними лісорубами виявив навіть
представник компанії, яка є офіційним дилером обладнання під маркою
«Stihl». Вже традиційно участь у змаганнях брав юніор Артем Савчук (Ярмолинецький лісгосп) – такий статус
має спеціаліст, якому ще не виповнилося тридцяти років.

Стор.
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В зоні посиленої уваги

Першою умовою безпечного відпочинку на воді є вміння плавати. Навчитись плавати потрібно кожному. Людина, яка вміє
плавати, почувається на воді спокійно, упевнено, і за необхідності зможе надати допомогу тим, хто потрапив у біду…
Але навіть той, хто добре плаває, повинен
постійно бути обережним, дисциплінованим
і суворо дотримуватись правил поведінки на
воді. Знання та виконання цих правил є запорукою безпеки життя, а також отримання задоволення від відпочинку. Необхідно
звернути особливу увагу на пояснення дітям
правил поведінки на воді.

Правила безпечної поведінки на воді:

діти повинні купатися обов’язково під на•
глядом дорослих;
вчитися плавати потрібно під керівницт•
вом інструктора або батьків;
• не купайтеся i не пірнайте у незнайомих
місцях, це можна робити лише у спеціально

відведених місцях;
неприпустимо запливати за обмежувальні
знаки;
слід бути дуже обережними на надувних
матрацах, особливо, коли дме вітер або є
сильна течія;
якщо течія вас підхопила, не панікуйте,
треба пливти за потоком, поступово й плавно повертаючи до найближчого берега;

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

не купайтеся у холодній воді, щоб не сталося переохолодження;
не треба купатися довго, краще заходити
у воду кiлька разів по 20-30 хв.;
не можна гратися на воді в ігри, під час
яких можливе нанесення травм;
не подавайте без потреби сигналів про
допомогу;
не пірнайте під інших людей, не хапайте
їх за ноги;
купатися рекомендовано вранці або ввечері;
не слід купатися наодинці;
не підпливайте до коловоротів, пароплавів або катерів;
не стрибайте головою вниз у місцях, глибина яких вам невідома.
Шановні співгромадяни! Славутський районний сектор ГУ ДСНС України у
Хмельницькій області застерігає вас бути
вкрай обережними під час перебування
біля води. Щоб відпочинок для вас і ваших
дітей був радісним та безпечним, суворо
дотримуйтесь усіх порад рятувальників!

2

куточок
мудрості

«Єдиний спосіб зробити щось дуже
добре – любити те, чим ти займаєшся».

Стів Джобс.

-

• Наше опитування

Чи готові до школи?

Ось і добігають кінця останні дні цьогорічного літа. Канікули для дітлахів були насиченими та яскравими, однак промайнули наче одна мить. Як і кожного року батьки, у яких підростають діти шкільного віку, вже активно готуються до нового навчального року – масово купують одяг та шкільне приладдя, зошити, олівці, безліч усього
іншого. Хтось із школярів 1-го вересня перейде на новий етап учнівського життя, а
декому доведеться вперше переступити шкільний поріг та сісти за парту…
Підготовка до нового навчального періоду – це неабияке
випробування не лише для учнів, а й для батьків, які піклуються про майбутнє своїх дітей та прагнуть дати їм лише
найкраще. Нові вимоги очікують і на педагогів, які працюватимуть в рамках програми «Нової української школи», яка
стартувала минулоріч. Про те, з яким настроєм та емоціями
готуються до нового навчального року батьки та вчителі загальноосвітніх закладів міста, ми поцікавилися в славутчан.
Костянтин Сапошко:
– Мій син цього року йде у перший клас НВК «СЗОШ, ліцей
«Успіх». Вибирати на свій розсуд
школу вже неможливо, діти потрапляють у той навчальний заклад,
до якого відносяться за місцем
реєстрації. Наша вулиця закріплена за школою №9, і ми абсолютно
задоволені таким співпадінням.
Ця школа має авторитет серед
навчальних закладів міста, тож,
гадаю, дитині там сподобається.
Щодо програми «Нова українська
школа», нічого конкретного сказати не можу, адже ми ще, так би
мовити, не випробували її на собі.
Однак, думаю, що все буде добре. Синочку дуже не терпиться до
школи, він прагне навчатися й пізнавати нове, найголовніше – щоб це бажання в ньому підтримували і педагоги.
Катерина Кононюк:
– Моїм синам, моїм орлятам, я прагну дати усе найкраще. Це стосується й сфери освіти. За нинішніми законами ми не
можемо обирати школу, а мусимо
йти до тієї, до якої відносимося
за адресою проживання. Нам пощастило, адже ми потрапляємо до
школи №1. Саме у цю школу ходили мої батьки, а згодом і я. Тепер у
ній навчаються мої діти. Люблю цю
школу! Тут панує тепла атмосфера, гамірна дітвора і запах смачних свіжоспечених булочок, який
повертає у дитинство…
Цього року ми йдемо у 7-й та у 1-й клас. Стосовно старшого сина скажу, що йому подобається школа. У нас найкращий класний керівник, вчитель української мови та літератури. Це дійсно педагог від Бога і, користуючись нагодою,
хочу подякувати Світлані Олександрівні за її плідну та невтомну працю, за уважне ставлення та підтримку. А стосовно свого «першачка», то він піде у «НУШ» (Нову українську
школу). Форма навчання трішки зміниться. У діток не буде
таких навантажень, як раніше. Але наскільки така система
навчання буде виправданою, побачимо згодом. Ми вже познайомились зі своєю першою вчителькою – Анною Іванів-

• Аграрний сектор

Завдання і рекомендації
для аграріїв області
Закінчення, поч. на 1-й стор.
У засіданні взяв участь т.в.о. голови обласної державної
адміністрації Володимир Кальніченко, також були присутні
члени колегії, працівники департаменту, начальники
управлінь (відділів) агропромислового розвитку райдержадміністрацій.
У своєму виступі директор Департаменту агропромислового розвитку ХОДА Олег Омелянюк доповів, що на 8 серпня агроформуваннями області зібрано ранні зернові культури на площі 316,8 тис. га, що складає 87% до запланованого. Валовий збір становить 1 млн. 731 тис. тонн з середньою урожайністю 54,6 ц/га. Для порівняння, у минулому
році на дане число було намолочено 1 млн. 464 тис. тонн
ранніх зернових з урожайністю 53,3 ц/га на площі 274,7
тис. га (80%). Повністю зібрано озимий ріпак на площі 72,6
тис. га, намолочено 23,5 тис. тонн з урожайністю 32 ц/га.
Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва за
січень-червень поточного року, порівняно з відповідним
періодом минулого року, становить 98,7%, в тому числі по
сільськогосподарських підприємствах – 99,4%, в господарствах населення – 98,2%. Основною причиною зниження індексу виробництва валової продукції сільського
господарства в галузі рослинництва стало зменшення
виробництва ягід, ранніх овочевих та зернових культур у
червні поточного року через зміщення на декаду строків
збирання.
Нарощування обсягів виробництва валової продукції в
сільськогосподарських підприємствах забезпечено найбільше – у Дунаєвецькому районі (141,8%), Деражнянському (127,0%), Ізяславському (124,8%), Красилівському
(118,2 %).
Середня заробітна плата штатного працівника (за основними професіями) у червні становила 8930 грн., що
в два рази вище рівня мінімальної заробітної плати, а у
порівнянні з червнем 2018 року більше на 778 грн.
В області на сьогоднішній день вже працює п’ять фермерських господарства сімейного типу з виробництва молока.
Проводиться робота над створенням ще восьми фермерських господарств за підтримки проєкту «Укрмілкінвест» в
Ізяславському, Білогірському, Дунаєвецькому, Хмельницькому, Красилівському районах. У дев’яти районах
області створено та функціонує 15 сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів.
Олег Омелянюк вкотре наголосив на необхідності створення сімейних молочних ферм, на об’єднанні в кооперативи, адже це є одним із важелів впливу на цінову ситуацію
та можливістю надання якісної сировини.
У свою чергу, Володимир Кальніченко зауважив, що
для більш продуктивної роботи потрібно зустрічатися з
керівниками харчових та переробних підприємств, знаходити причини, через які наша сировина відправляється
на переробні підприємства інших областей та прикладати
усіх можливих зусиль для їх вирішення.
У першому півріччі сільгоспвиробникам області через
Департамент агропромислового розвитку ХОДА було надано 3,2 млн. грн. державної бюджетної підтримки, які
були спрямовані на часткову компенсацію відсоткової
ставки за банківськими кредитами для 18 підприємств.
Крім того, спеціальна бюджетна дотація за утримання молодняка великої рогатої худоби на сьогодні повністю перерахована фізичним особам.
Враховуючи інформацію щодо надання фінансової підтримки у 2018 році малим фермерським господарствам,
слід зазначити, що деякі районні управління (відділи) агропромислового розвитку райдержадміністрацій провели не
на найвищому рівні інформатизацію щодо видів державної
підтримки. На це вказує звіт Мінагрополітики про використання бюджетних коштів за 2018 рік. Так, фермерські господарства Ізяславського району зовсім не користувалися жодним з видів державних дотацій, що діяли для фермерських господарств. А в таких районах, як Деражнянський, Славутський, Хмельницький та Шепетівський лише
одне-два підприємства з району скористалися одним із
видів держпідтримки. Тому одним із завдань є покращення комунікації із керівниками фермерських господарств,
адже на сьогодні із державного бюджету виділяється значна фінансова підтримка для розвитку аграрної галузі, і це
потрібно донести до кожного підприємця та малого фермера на селі.
Також у 2019 році на «Програму розвитку агропромислового комплексу Хмельницької області на 2017-2021
роки» передбачено фінансування з обласного бюджету
в сумі 4,4 млн. грн. на часткове відшкодування вартості
доїльних апаратів. На 8 липня поточного року на виконання
програми у 2019 році за напрямом «Часткова компенсація
вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання (включаючи приватний сектор)» прийнято 310
пакетів, загальна вартість обладнання становить 2,3 млн.
гривень.
На вересневу сесію облради планується внести зміни
до Порядку часткової компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання.
За підсумками колегії учасники засідання отримали
рекомендації і завдання для подальшого їх вирішення в
межах компетенції.
За інформацією пресслужби ХОДА.

ною, яка виявилася дуже привітною та щирою людиною.
А ще я душе тішуся тим, що школа №1 отримала статус ліцею, відтепер ми будемо ліцеїстами! Форму для навчання з
емблемою ліцею замовляли для усієї школи. Хоча нинішній
президент й відмінив обов’язковість шкільної форми, однак
мені такий дрескод до вподоби. Коли дитина йде у формі,
одразу видно, що це учень або учениця. Щодо шкільного
приладдя, канцтоварів і тому подібного, то наразі ми займаємося купівлею усього необхідного. Добре, що у нинішній
час можна знайти усе, чого душа бажає: різнокольорові зошити, яскраві пенали й багато іншого. Коли навчалися ми, то
все було значно простішим. З сучасними навчальними наборами справді хочеться йти до школи.
Юлія Асанова:
– Для мене цей Першовересень буде подвійним святом,
адже окрім того, що я сама педагог,
до першого класу НВК «ЗОШ І- ІІІ
ступенів, гімназія» №5 йде мій син.
До школи він проситься давно. Настрій має бадьорий, дуже чекає закінчення літа. До навчального року
ми готові ще не на сто відсотків, але
час завершити покупки ще є. Щодо
атмосфери та вчителів, то хочеться
відзначити щирість, привітність та
теплоту, які притаманні людям, що
створюють комфорт для здобувачів
освіти в цій школі.
Як педагог я теж готуюся до нового навчального року. Чесно кажучи, вже скучила за своїми бешкетниками, маю під
опікою три десятки «енерджайзерів». Зміни згідно з концепцією Нової української школи я підтримую. Для прикладу, якщо учні втомилися або щоб зменшити навантаження,
на допомогу приходять давно вживані інтерактивні вправи
LearningApps, викладання матеріалу на Padlet-дошках. Ще
одним елементом цікавого навчання стануть QR-коди. І це
лише маленька часточка тих елементів, які спрощують та
урізноманітнюють навчання. Тому хочеться, щоб прийдешній навчальний рік був ще більш плідним, цікавим та сповненим радісних усмішок і досягнень усіх школярів.

Що треба, щоб
створити казку?

Ірина РІШКО:
– У мене вже аж троє школярів, адже всі троє дітей цьогоріч йтимуть до школи у 1-й , 4-й та
8-й класи. Всі вони відвідують НВК
«ЗОШ І- ІІІ ступенів, гімназія» №5.
До навчання ми практично готові,
залишилось придбати канцелярське приладдя, змінне взуття та
деякий одяг.
Психологічно до школи я, як
мама, готова. Діти теж виявляють
нетерпіння, мріють побачити друзів, за якими за літо скучили. Однак із власного досвіду знаю, що
це бажання зникає за лічені дні.
Діти швидко втомлюються від навчання.
Мені подобається шкільне нововведення – навчання за
триместрами. Діти неохоче вчаться (хоча донечка-відмінниця), бо перевантажені, дуже багато часу доводиться витрачати на підготовку домашніх завдань. Тому, як мама, я
цілком вітаю нововведення в рамках програми НУШ – для
першокласників не задаватимуть завдань додому. Зрештою, вважаю, що найголовніше – це навчити дитину правильно організовувати свій час. Я теж навчалася в гімназії
й одночасно відвідувала музичну школу, танцювальний
гурток та гурток етикету. Тож переконана, що правильна
організація, збалансоване навантаження та контроль за розумним використанням гаджетів – це ключ до успішності в
школі. Звісно, в часи мого навчання не було таких можливостей, як тепер. Завдяки сучасним електронним пристроям діти більш обізнані в усьому, а чи це на краще – час покаже. Головне, щоб вони вміли їх раціонально та з користю
використовувати на благо.

«Казкова галявина» – це майданчик, «заселений» казковими героями. Ідея із відкриттям належить молодій енергійній шепетівчанці Ірині Александрук, яка поставила собі
за мету створити цікаве і комфортне місце для дитячих
прогулянок та відпочинку. На галявині з’явилися герої з
мультфільму «Мадагаскар»: лев Алекс, бегемот Глорія, Король Джуліан, Моріс, пінгвіни: Шкіпер, Ковальські, Прапор
та Ріко. Окремо знайшли місце для персонажів: Марійки,
Ведмедя, Мікі та Міні Маусів.
– У мене аж тридцять один похресник, і найменшому
півтора рочки, –посміхається пані Ірина. – Я дуже люблю
проводити час з малечею. Але завжди виникала проблема – де з ними погуляти. Хочеться, аби діти якнайбільше
часу проводили на свіжому повітрі. У міському парку є
гірки, але малеча двічі-тричі спуститься з них і все – вже не
цікаво. Хотілося створити для них якесь особливе місце.
І тут мені спало на думку, що вже понад сорок років у нашому парку стоїть казкова
дерев’яна Баба Яга, яка стала улюбленим місцем для
фотосесій випускників. Та й
малечі вона завжди була до
вподоби. Мені подобалося
те, що вже стільки років ця
дерев’яна фігура не втратила привабливості. Її, звичайно ж, підфарбовують, але
дерево – це насправді щось
особливе.
Я знаю, чим захоплюються
діти, тому проблеми із вибором того, кого зобразити,
не виникало – мешканцями майданчика мають бути
герої сучасних мультфільмів.
Ідея є! Але де на її втілення
взяти гроші? Із цим питанням
я звернулася до міського голови Шепетівки Михайла Полодюка. Він погодився, що ідея
дуже хороша, але грошей у бюджеті немає. Тоді я звернулася до своїх знайомих, які займаються підприємництвом,
до представників політичних партій. І хоча це відбувалося у
період передвиборчої кампанії, відповідь була одна – грошей немає… Я завжди кажу, що якщо ти маєш щось робити, то не тягни – зроби це вже зараз...
І Ірина Александрук почала діяти. На реалізацію свого
проєкту вирішила витратити власні заощадження. З директором парку Віктором Кияном, який завжди радо йде
назустріч, разом обрали місце майбутньої галявини. Майстра, який би взявся за виготовлення дерев’яних фігур,
знайшла у соцмережах. На прохання Ірини відгукнулися
шепетівчанин Олег Вигорчук та його батько.
І робота закипіла. Початковий кошторис склав 35 000
гривень. Для пані Ірини це була чимала сума, тому вона
вирішила скористатися «кредиткою». Жінка скрупульозно
контролювала увесь процес. Поступово кошторис зростав,
адже виникала ідея розширити й подовжити лави, щоб на
них можна було переодягнути немовля. Далі виникла ідея
зі створенням столиків, щоб була можливість влаштувати
дитячий день народження на свіжому повітрі та у компанії
казкових героїв. До цього додалася ідея прикрасити
територію дерев’яними квітниками. А на завершення створити гарну арку, яка б відмежувала галявину. Звичайно, що
автоматично зріс і кошторис, до 57 000 гривень… І це при
тому, що за роботу майстри взяли символічну плату, адже
на цій галявині гратимуться і їх діти й онуки.
Така чимала сума не злякала активну шепетівчанку. Адже
якщо робити якусь справу, то треба робити її на совість.
Дітям – усе найкраще!
І ось результат – у міському парку, поблизу водойми,
з’явився справжній казковий світ. Тут затишно і комфортно
не лише дітям, а й їхнім батькам.
– Я радію з того, що мені вдалося це зробити, – не
приховує задоволення Ірина Александрук. – Щиро вдячна
моїм друзям, які підтримали мене та витратили свій особистий час на облаштування галявини. Зазначу, що усі
фігури вкопані в землю та забетоновані. Не вистачало щебеню, і його нам допоміг знайти директор парку. Ями під
фігури доводилося копати між міцним корінням дерев, але
усе це того варте…
Додамо, що пані Ірина є автором багатьох інших
благодійних проєктів у Шепетівці. Зокрема, за її ініціативою були влаштовані численні міські «суботники». Ця щира
та доброзичлива жінка не може пройти повз чужу біду.
Вона радіє з того, що зробила щось корисне для міста.
У соціальних мережах чимало позитивних відгуків на її
ініціативи, містяни дякують за таку цікаву дитячу локацію.
Це надзвичайно тішить жінку, але її глибоко обурює те, що
є й такі люди, які не цінують чужу працю. Боляче дивитися,
коли дорослі, щоб зробити фотографію, висаджують дітей
верхи на фігури, хтось намагається відламати деталі…
Вона закликає усіх, хто буде відвідувати «Казкову галявину» берегти її, адже вона створена для малечі. У планах
Ірини Александрук ще сотні ідей, і вона вже обмірковує, як
їх втілити у життя.
А. СЕМЕНЧУК, «ПУЛЬС».

• Лісова галузь Хмельниччини
Із відчуттям єдиної
лісової родини
-

Закінчення, поч. на 1-й стор.
Змагання розпочалися з урочистого відкриття, в якому узяли участь начальник ХОУЛМГ Петро Пешко, міський
голова Славути Василь Сидор, голова
Крупецької сільради Валерій Михалюк,
директор Славутського лісгоспу Віктор
Сапожнік. У своїх коротких зверненнях
вони щиро вітали учасників змагань,
наголошували на важливості почесної
праці лісоруба, бажали чесної боротьби і перемоги найдостойнішим.
Змагання проходили у кілька етапів.
Кожен з учасників мав продемонструвати свій професіоналізм та майстерність у таких дисциплінах: спилювання
дерев, відокремлення сучків, розкряжовування стовбура комбінованим різом, точне розкряжовування, уміння
досконало і швидко проводити заміну
пильного ланцюга.
Головний майданчик змагань облаштували на території лісокомплексу,
і саме там розгорнулася запекла боротьба. На майданчику панував міцний

сплав спортивної сили та професійної
майстерності, витримки і зібраності,
відчуття причетності до дружної лісової
родини.
Від початку і до кінця змагання були
захоплюючими та динамічними. Кожен
із учасників продемонстрував неабияку вправність і жагу до перемоги. Виступи оцінювало компетентне журі, яке
очолив заступник генерального директора ХОУЛМГ Володимир Колесник. Головними критеріями оцінювання була
не лише професійна майстерність, а й,
не в останню чергу, дотримання правил
безпеки при використанні бензопил і
проведенні робіт.
Найбільш видовищним став один із
найнебезпечніших етапів лісозаготівлі
– звалювання лісу, і до нього була прикута особлива увага як суддів, так і гостей. Цей етап змагань відбувався у 43му кварталі Партизанського лісництва.
Вперше учасники подібних змагань,
за лісівничою традицією «Зрізав дерево-посади два!», а також кожен із присутніх на заході мали можливість долучитися до висадки саджанців дуба
із закритою кореневою системою та
власноруч посадити молоде деревце майбутнього дубового гаю. Адже
головним завданням усіх лісогосподарських підприємств є раціональне
використання деревних ресурсів, збереження площ існуючих лісів, а також
постійне їх примноження. До того ж
саджанці дуба висаджували на ділянці
лісу, що була закладена цієї весни на
честь пам’яті загиблих на Сході лісівників-учасників ООС (АТО).
У лісових господарствах Хмельниччини вже стало доброю традицією
створювати пам’ятні ділянки лісу на
честь визначних дат або в пам’ять про
героїв-земляків.
За словами директора ДП «Славутське лісове господарство» Віктора
Сапожніка, проведення подібних змагань свідчить, що лісова галузь живе і

• Ініціатива

здобувати нові знання, досягати нових вершин. Ми із нетерпінням вже чекаємо, коли нове приміщення НВК «Школи-гімназії» зможе прийняти у своїх стінах дружний колектив учнів і вчителів. І, звісно, напередодні свята 1-го вересня хочу побажати усім легкого навчального року, позитиву,
усмішок, гарних результатів та успіхів!

Оксана Сіліщева:
– Мій син цьогоріч переходить у 5-й клас. Навчається він
у ЗОШ №3. Хоча під впливом всіх розмов про зміни в освіті
ми планували перевести сина в гімназію №2, однак із цим
не так все просто, адже школа знаходиться на реконструкції. Основною причиною рішення перевести дитину в другу
школу є поглиблене вивчення англійської мови у цьому закладі. Заяву на переведення ми написали, та нам ніхто не
передзвонив, тому вирішили, що син залишиться у своїй
школі. Чесно кажучи, мій Сашко дуже зрадів цьому, адже
він категорично не хотів змінювати свій клас. Зрештою, я
подумала, що настрій і внутрішня рівновага дитини це не
останні елементи у її становленні як особистості. І мої сумніви щодо того, чи «ламати» дитину і гнатися за новими віяннями в освіті, чи залишити в тому середовищі, де синові
буде комфортніше, вирішилися самі собою. Ще одним доказом того, що не завжди варто гнатися за новими тенденціями стало те, що цього року наша родичка закінчила ЗОШ
№3 і вступила до університету ім. Шевченка на правознавство на бюджетне замовлення. Тому я ще раз переконалася, що багато чого залежить саме від бажання дитини вчитися, від її вміння правильно визначити мету і йти до неї. Мої
очікування від навчання у новому навчальному році – це необхідні й корисні для сина знання, гарні наставники, які допоможуть йому сформувати таке важливе бажання вчитися.
О. МОГИЛЬНИЦЬКА, «ПУЛЬС».

Тетяна МАЛІНОВСЬКА:
– До нового навчального року я готуюся і як мама, і як викладач, адже працюю у Дитячій
школі мистецтв. У нашій сім’ї секрет гарного настрою та потужного
енергетичного заряду перед стартом навчального року – це максимум позитивних вражень та гарного
відпочинку під час літніх канікул.
Дуже важливо в період відпустки,
як дітям, так і дорослим, добре відпочити, перезавантажитися, щоб
йти до школи із новими силами,
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розвивається, незважаючи на усілякі
негаразди, зокрема, на нестабільну
фінансову ситуацію в державі. За всі
роки незалежності працівники лісового господарства області стабільно і
послідовно виконують усі завдання, які
на них покладаються як державою, так
і суспільством. Славутський лісгосп
активно займається не лише лісозаготівлею, але й лісовідновленням.
– Але зазначу, – наголосив директор
лісгоспу, – що специфічної техніки необхідної для такого догляду ми не маємо. Тому низку робіт доводиться виконувати вручну. Промисловість України
не налагодила випуск техніки і механізмів для лісового господарства. У
цьому, так би мовити, ми кинуті напризволяще, адже закупівля імпортної потребує чималих фінансових затрат. Та,
незважаючи ні на що, можу впевнено
сказати, що усі наші зусилля спрямовані на те, щоб зберегти та примножити наші ліси, а також дати деревину для
потреб народного господарства. Своїм досягненням на сьогоднішній день
вважаємо впровадження новітньої
технології із вирощування посадково-

нам дала ресурс, яким потрібно розумно й ефективно розпоряджатися. Також ми маємо вчасно сплатити податки, дати працівникам гідну заробітну
плату, зробити свій внесок у розвиток
місцевих громад.
Організовуючи подібні змагання, ми
прагнемо підвищувати майстерність
та продуктивність праці працівників,
професійний рівень, престиж професії
та, головне – безпеку праці на лісозаготівлях. Можу з упевненістю сказати,
що цього разу змагання організовані
на високому рівні. Славутський лісгосп
– це команда молодих, прогресивних,
активних однодумців. За такими кадрами майбутнє і розвиток лісогосподарської галузі України. Я маю на увазі не лише управлінський склад, але
й усіх працівників, які своєю щоденною працею роблять величезний внесок у розвиток лісового господарства
Хмельниччини, - зазначив П.Пешко.

***

Незважаючи на спеку та палюче
сонце, всі команди діяли злагоджено і
професійно, а кожен із учасників зма-

Закінчення, поч. на 1-й стор.

• Події, кримінал

Операція «Мак-2019» триває

Минулого тижня в рамках оперативно-профілактичної
операції «Мак-2019» правоохоронці виявили два факти незаконного вирощування наркотичних рослин. Перший із
них – незаконне насадження конопель - виявили в обласному центрі на присадибній ділянці 46-річного місцевого
жителя. Під час обшуку працівники кримінальної поліції
вилучили 43 кущі цього наркотику, а на горищі будинку
знайшли суху марихуану.
Ще одну наркоплантацію було виявлено в одному із сіл
Старосинявського району. Там 69-річна місцева жителька
на власній присадибній ділянці вирощувала снодійний мак.
Дільничні офіцери виявили у неї 1 тисячу 223 наркотичні
рослини, які вилучили і направили на експертизу. Сама ж
господиня вперто доводила, що вирощувала таку кількість
маку виключно для кулінарних потреб.
Вже цього тижня працівники кримінальної поліції, спільно
з дільничними, під час відпрацювання території виявили на
господарстві 63-річної жительки райцентру Віньківці 27
кущів конопель. Усі нарковмісні рослини поліцейські вилучили і направили на експертизу. Для чого вирощувала
коноплі, жінка пояснити так і не змогла.

Фатальна сварка

Це трапилося ще 5 серпня в селі Перемишель (Славутський район), увечері 41-річний місцевий житель повідомив
до поліції, що виявив на подвір’ї тіло своєї 37-річної дружини. Мовляв, та вийшла на свіже повітря, впала і померла.
На місце невідкладно виїхала слідчо-оперативна група. На
тілі жінки поліцейські виявили синці та забої, проте чоловік
продовжував запевняти, що не причетний до цього.
Судово-медична експертиза показала, що незадовго
до смерті жінка отримала тілесні ушкодження у вигляді
травми грудної клітки, розриву печінки, що призвело до
внутрішньої кровотечі, від яких вона і померла. У ході
проведення слідчих дій чоловік загиблої таки зізнався у
причетності до її смерті. Пояснив, що перебував у стані
сп’яніння. Посварилися, і побив дружину палицею.
Тепер йому загрожує покарання у вигляді позбавлення
волі до 10 років.

НАДЗВИЧАЙНі ВИПАДки:

го матеріалу із закритою кореневою
системою, у яку вкладено 6 мільйонів
гривень. Це грошове вкладення лише
в один сегмент – лісовідновлення. Але
це кошти, які вкладені у майбутнє.
– Роль вальника лісу надзвичайно
важлива, – підтримав колегу начальник
ХОУЛМГ Петро Пешко. – Від його майстерності та фаховості залежить праця
багатьох поколінь, наскільки вправно
він зможе звалити дерево, щоб деревина не втратила своєї вартості, і при
цьому не пошкодити інші, адже середній вік одного дерева близько 80-100
років. Проведення подібних змагань
сприяє підвищенню фахового рівня
наших працівників. Скажімо, держава

гань продемонстрував високу особисту майстерність. Компетентне журі, виходячи з основних вимог до проведення такого роду змагань, скрупульозно
оцінювало результати кожного із учасників, уважно слідкувало за тим, аби
всі були поставлені у рівні умови.
За підсумками змагань перше місце виборола команда Хмельницького
лісового та мисливського господарства, яку представляв багаторазовий
переможець Михайло Павлишак. Друге командне місце вибороли лісоруби
Ярмолинецького лісгоспу (Артем Савчук), третє – у команди Славутського
лісгоспу (Богдан Ярощук ).
А. ПЕРМЯКОВА, «ПУЛЬС».

Минулої суботи, 10 серпня, вдень рятувальники дістали
тіло людини з обвідного каналу в Нетішині. Особу загиблого встановлюють правоохоронці.
Наступного дня, 11 серпня, вранці стало відомо про ще
одного потопельника. Близько 6-ї год. рятувальники отримали повідомлення про те, що в ставку у Віньківцях виявлено тіло людини. Загиблим виявився чоловік 1961 року
народження.
Така ж біда сталася в селі Велика Слобода (Кам’янецьПодільський район) на річці Мукша. Там мешканець Кам’янця-Подільського ловив рибу і вирішив скупатися та
зник. Рятувальники майже дві години обстежували дно
річки, доки знайшли тіло чоловіка. Що стало причиною його смерті – тепер з’ясовують правоохоронці.
Ще одна трагедія сталася 12 серпня в селі Білогородка
(Ізяславський район) на місцевому ставку. Люди побачили, що чоловік, купаючись у ставку, зник під водою. На
місце події викликали рятувальників. Але місцеві мешканці
до їхнього прибуття витягли потопельника на берег. Ним
виявився місцевий мешканець 1977 року народження. Тіло
направлено до Шепетівки на судмедекспертизу.
Як зазначають рятувальники, з початку цього року на водоймах Хмельниччини вже загинуло 35 людей.
За повідомленнями: СК ГУ Нацполіції, пресцентру ГУ ДСНС
у Хмельницькій області, Славутського відділу поліції.
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№33, 15 серпня 2019 року
Славутського держлісгоспу Віктор Сапожнік
побажали лісорубам
успішних виступів у
змаганні з професійної
майстерності.
Та спочатку конкурсанти й гості відвідали Партизанське
лісництво, аби взяти
участь у патріотичній
акції, що передбачала
практичну реалізацію
найпершої заповіді лісівників України: зрізав дерево – посади
два. Отож, учасники
змагань і гості власноруч доповнили насад-

засобів індивідуального захисту
звальника, дотримання ним усіх
вимог і правил з охорони праці.

Ліс і ми

Одне за одним падали дерева, визначені заздалегідь для
зрізання, підвищуючи градус
азарту серед конкурсантів: на
щастя, цей етап змагань відбувся без будь-яких небажаних
ексцесів.
А водночас із цією вправою
на майданчику деревообробного комплексу тривала запекла
боротьба з виконання інших,
також непростих, залікових
вправ. Нелегким було, зокрема,
й завдання з розпилювання деревини. Відтак, не всі учасники
вклалися в жорсткі нормативи.
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го настилу, на котрому в лежачому положенні було закріплено
стовбур. Це вам, даруйте, не
ковбасу на пікніку різати!
Неабиякої вправності й координації рухів вимагала від конкурсантів і вправа з оперативного технічного монтажу - заміни старих ланцюгів бензопил
новими. При цьому дехто з
учасників конкурсу робив таку
дію блискавично, за лічені секунди.
А завершилися змагання не
менш захоплюючим конкурсом з
відокремлення штучних гілок
(сучків), встановлених на колоді. І тут вальникам також знадобилися практичні навички, на-

РЕПОРТАЖ З ЛІСОВОГО ДІЙСТВА

Праця лісоруба здавна овіяна особливим романтизмом,
бо вимагає від людини неабияких особистих якостей, великої фізичної сили, вправності та метикуватості.
Сучасні технології змінили не лише назву професії (нині
це - звальник лісу), а й встановили нові критерії та вимоги
до неї. Зокрема майстерного володіння потужними технічними засобами, осмислення кожної робочої операції й
усього технологічного процесу, підвищеної відповідальності за свої дії...

Саме професіонали такого
рівня – кращі звальники лісу від
усіх десяти державних лісогосподарських підприємств Хмельниччини – взяли участь у XXII
обласному професійному конкурсі-змаганні, що відбувся ми-

нулої п’ятниці, 9 серпня, на базі
ДП «Славутське лісове господарство». Попередньо на базі
кожного з держлісгоспів області
пройшли свої змагання звальників лісу, переможці яких і прибули до нас для участі у
фінальних обласних перегонах.
Урочиста частина змагань
розпочалася з підняття Державного прапора на виробничому
майданчику деревообробного
комплексу Славутського держлісгоспу – честь виконати цю
почесну церемонію випала переможцям минулорічних аналогічних обласних змагань.
Голова комісії з проведення
цьогорічного конкурсу, заступник начальника обласного управління лісового та мисливського господарства Володимир
Колесник оголосив відповідний
спільний наказ Товариства лісівників області та вищезазначеного обласного управління,
ознайомив присутніх із програмою змагань й умовами преміювання та заохочення їх переможців і учасників. А вони доволі вагомі: крім медалей і грамот, за 1,2,3 призові місця було

встановлено грошові премії – відповідно 10, 7 і
5 тисяч гривень, для решти
учасників конкурсу – по 2 тисячі гривень.
Начальник обласного управління лісового та мисливського
господарства Петро Пешко
тепло привітав учасників змагань, наголосивши на важливості праці лісоруба.
- Професія звальника лісу є
однією з наймасовіших у лісовій галузі держави та найнебезпечнішою серед інших. Наші
звальники працюють бензопилами й кущорізами, виконуючи
будь-якої пори року рубки догляду за лісовими насадженнями та валку стиглого лісу.
Тому сьогоднішній захід є перевіркою не тільки рівня їхньої
професійної майстерності, від
чого залежить сортність, тобто
якість зрізаної деревини, але й
суворого дотримання ними
вимог з охорони праці - наголосив Петро Степанович.
Також голова Славутської територіальної громади Василь
Сидор, голова Крупецької ОТГ
Валерій Михалюк і директор

буті в реальній повсякденній роботі. Для виконання цієї вправи
слід було якомога швидше обрізати чимало палиць на стовбурі,
з його наймінімальнішим пошкодженням, за чим пильно
спостерігали члени висококваліфікованої суддівської бригади.
Незважаючи на складність
завдання, що виконувалося, так
би мовити, на ходу, конкурсанти майстерно, в прискореному режимі, зрізали імпровізовані гілки, надаючи колодам
гладенького вигляду.

ження сіянцями дуба із закритою кореневою системою на
закладеній цієї весни ділянці
лісу в пам'ять загиблих в зоні
АТО 15 воїнів-лісівників України.
Невдовзі під акомпанемент
запальних мелодій, що лунали
зі встановленої на промисловому майданчику лісокомплексу
звукопідсилювальної апаратури,
зливаючись в єдину симфонію зі
«співом» працюючих бензопил,
розпочалося захоплююче й водночас вельми напружене лісове
дійство – проведення майстеркласу кращих звальників
Хмельниччиини.

Слід зазначити, що даний захід
є відтворенням повного комплексу робіт із лісозаготівлі. А
найскладніше випробування –
валка дерев, що відбувалося на
території того ж таки Партизанського лісництва й полягало передусім у вмінні конкурсанта саме
так зрізати сосну стиглого віку
(біля 70 років), аби спрямувати її
падіння в заданому секторі, прямо
на маркер, тобто, встановлений
кілок. Крім того, членами журі
при нарахуванні балів враховувалися такі показники, як витрачений час на звалювання дерева – в
секундах; можливе його відхилення від напрямку падіння, глибина і кут підпилення стовбура,
довжина сколу, висота пня, а
також наявність і використання

До речі, впродовж усього часу
проходження змагань, водночас із
суддівською бригадою контролював і відстежував процес виконання вправ квадрокоптер (дрон) –
літальний міні-апарат, керований
оператором, який в режимі онлайн транслював зображання на
монітор ноутбука, встановленого
в наметі, де знаходилися члени
журі та лічильної комісії, біля котрого також юрмилися численні
уболівальники цього спортивнотехнічного змагання лісівників.

Оскільки, розкряжування стовбура (спеціально підготовленої
колоди), встановленого на металевому
каркасі, комбінованим
різом потребувало
точного збігу верхнього та нижнього
надрізів деревини. Ця
вправа вимагала віртуозного володіння
бензопилою, впевненої руки й добрячого
окоміру.
Так само, як і виконання подібного до
цього завдання з точного розкряжування
стовбура: кожен конкурсант мав відрізати
від колоди кілька дисків певних параметрів, не пошкодивши
при цьому дерев’яно-

Насамкінець зазначимо: за підсумками змагань в індивідуальному заліку звальники Хмельниччини, продемонструвавши високу майстерність у чесній напруженій боротьбі, посіли відповідні місця. Тож розпочнемо з призових: згідно з узагальненими показниками, тобто набраними балами (1254), переможцем було визнано неодноразового чемпіона таких конкурсів професійної майстерності Михайла
Павлишака, звальника 6 розряду Хмельницького лісомисливського господарства, - він представлятиме тепер Хмельниччину на всеукраїнських змаганнях. Срібним призером став майстер лісу Артур Савчук – звальник 6 розряду Ярмолинецького держлісгоспу, який набрав 1203
бали. Ну, а «бронза», тобто третє місце, дісталося представнику господаря змагань – Славутського держлісгоспу, звальнику лісу 6 розряду
Богдану Ярощуку (1165 балів).
Позаяк всі учасники конкурсу користувалися професійними бензопилами іноземної компанії-виробника “STIHL”, його офіційний дилер
на Славутчині В’ячеслав Трофимчук також вручив переможцям цінні подарунки. Адже для компаній-виробників такі фахові конкурси надають
широкі можливості для презентації та рекламування власної продукції (мотоінструментарію, допоміжного спорядження), виставка якої була
влаштована того дня на території деревообробного комплексу нашого лісгоспу.
Подібні заходи, як зазначили організатори конкурсу-змагання, неабияк сприяють удосконаленню професійної майстерності їх учасників,
зростанню авторитету професії лісівника, пропаганді досвіду кращих звальників лісу.
Репортаж Олександра ДЕЙКАЛЮКА, фото автора.

