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Вітання
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Начальник
Сумського обласного управління
лісового та мисливського господарства
Віктор ЧИГРИНЕЦЬ

Прийміть щирі
вітання і найкращі
побажання
з прекрасним
весняним святом –
Днем 8 березня!

Серед Вас є представниці різних професій, але всі Ви є
окрасою і гордістю лісової галузі Сумщини. Ми, чоловіки, щиро
вдячні вам за вашу невтомну працю, за вашу прихильність та
щирість, за високе натхнення, яким ви наповнюєте щоденне
життя.
Дорогі жінки, бажаємо всім Вам міцного здоров’я, краси та
чарівності, родинного тепла та затишку. Щоб Ваша доброта,
ніжність, жіночність завжди сповнювали серця радістю і
любов’ю, були запорукою миру та злагоди.
Нехай Ваша праця йде на користь справі і дає наснагу
для здійснення всіх Ваших задумів, у домівках панує добробут
та злагода, а це свято буде радісним, зігрітим теплом,
увагою і любов’ю рідних людей.
Інформаційний бюлетень Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства
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Голова
обласної профспілки працівників
лісового господарства
Михайло ШПАКОВИЧ

Повітря дихає свіжістю, пробиваються крізь сіре небо яскраві
сонячні промінці. Все це говорить
про те, що весна вже впевнено крокує до нас, несучи на своїх грайливих крилах весняний настрій. Прокидається природа після зимового
сну, і в усьому, що нас оточує, починається нове життя.
Весна, життя, жінка – поняття тотожні. То ж на початку цієї
чудової пори року хочеться говорити про них – невтомних трудівниць, берегинь сімейного вогнища,
кращих представниць людства
– жінок. Про тих, чия професійна
майстерність і відповідальність,
толерантність і мудрість – є
невід’ємною складовою результативної роботи лісогосподарських
підприємств.
Весь лісівничий колектив Сумщини складає 2586 чоловік, 418 з
яких представниці прекрасної
статі. Небагато? Але ж сила не
в кількості! Вони різні за віком і
професією – це бухгалтери і економісти, лісничі та інженери,
верстатниці і кранівниці, керівники і просто різноробочі, кожна
з них особлива по-своєму, але всі
вони поєднані єдиним званням –
ЖІНКА.

Інформаційний бюлетень Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства
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Лірика
Олена Анатоліївна
ТАТАРЕНКО
начальник відділу бухгалтерського обліку
та економіки Сумського обласного
управління лісового та мисливського
господарства

Родинна
справа
Свій вибір професії Олена
Анатоліївна не обдумувала і
не обговорювала. Її батьки –
лісівники. Мама – Попова Галина Дмитрівна – бухгалтер
зі стажем, все життя пропрацювала в лісовій галузі, авторитет і взірець для доньки.
Тато – Попов Анатолій Пилипович – теж ніколи не розлучався з лісом. Та й помешкання, де народилася й виросла
Оленка, розташувалося на узліссі. З дитинства вдихала
вона цілющий аромат лісових
трав, збирала з батьком гриби
та ягоди. А у період здачі
лісгоспівських звітів, не раз
просиджувала з мамою до півночі у конторі, росла помічницею. То ж, ліс для родини Попових – це і робота, і життя.
Тому, по закінченні у 1988 році
8 класів Краснопільської шко4

ли вагань і питань з вибором
професії не виникало, Олена
пішла навчатися на бухгалтерський відділ Сумського кооперативного технікуму, закінчивши який здобувала
вищу фахову освіту у Сумському сільгоспінституті (теперішнє СНАУ).
Отак, пов’язавши своє
життя з бухгалтерією у лісовій галузі, вона продовжила
родинну справу.

Життєві
принципи
Не кількістю прожитих
днів, а якістю пройдених років
вимірюється життя. Одні доживають до глибокої старості,
так і не лишивши по собі доброї згадки, інші ж, подібно
зіркам, спалахують в юності і
горять яскравим сяйвом, даруючи світло іншим. Такі цінують кожну мить, бо це їх життєвий принцип. І не просто

цінують, вони використовують
його з максимальною користю,
в першу чергу, віддаючи себе
людям.
…Не допускай такої мислі,
що Бог покаже нам неласку.
Життя людського строки
стислі.
Немає часу на поразку…
Ці поетичні рядки Ліни
Костенко є улюбленими словами Олени Анатоліївни, до
них вона приміряє своє життя,
за таким принципом живе і
працює. А як інакше? Лісова
галузь специфічна, тут розслаблятись не доводиться. Нововведення у бухгалтерський облік сипляться постійно як з
«рогу достатку». На Олені Анатоліївні ж відповідальність в
кубі: за себе, за підлеглих в
управлінні і за правильність
ведення бухгалтерського обліку в лісгоспах. Та вона справляється, бо до труднощів звикла.
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бухгалтерської справи
«Я ніколи навіть
не замислювалася
над тим,
щоб змінити
роботу»
«Я ніколи навіть не замислювалася над тим, щоб змінити роботу», – зізнається Олена
Анатоліївна.
Вперше поріг управління
вона переступила у 1996 році,
то ж у цьому році відзначає
свій двадцятирічний трудовий
ювілей. Починала головним
спеціалістом в економічному
відділі. Її відповідальність і
відмінні професійні якості не
пройшли повз пильного зору
керівництва, тому підвищення
кар’єрними сходинками не забарилося. У 2009 році вона
стала головним бухгалтером
управління.
«Для мене це було непросте рішення. Адже і рівень відповідальності, і коло обов’язків
збільшувались в рази. Хвилювалась, чи справлюсь? Думала, а як родина? Чи вистачатиме часу на виховання сина,
адже для будь–якої жінки родина – це головне», – зізнається Олена Анатоліївна. Та саме
родина і стала її соратником у
прийнятті такого рішення, а
згодом і першим помічником.
Всі поставлені завдання
Олена Анатоліївна завжди виконує чітко і вчасно, часу для
роздумів майже ніколи немає,
бо строки для виконання завжди надто стислі. Відтак, за час
її роботи у лісогосподарських
підприємствах галузі вводився

електронний облік деревини
та програма бухгалтерського
обліку «1С Бухгалтерія», і Сумщина з цим впоралась одна з
перших в Україні.
«Часто змінюється законодавство, а це тягне за собою
зміни обліку і у нашій системі.
Сьогодні ми знову чекаємо на
глобальні зміни: реформування і модернізацію галузі. А у
період змін, нелегко працювати, та, мабуть, саме це нас і загартовує», – говорить вона.
За час своєї роботи вона
встигла здобути непохитний
авторитет у підлеглих та колег,
керівництво управління цінує
її професійні здібності і завжди прислухається до її думки,
тому неодноразово її трудова
діяльність знаходила визнання.

У родинному
колі
…Годинник давно відлічив
17.00. Це час, коли кабінети
Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства залишаються
в тиші, в очікуванні своїх працівників до наступного робочого ранку. Осінньої чи зимової пори особливо звертаєш
увагу на те, що на другому
поверсі в кількох вікнах ще
довго горить світло. Олена
Анатоліївна вивіряє цифри,
переглядає звіти, перечитує
рекомендаційні матеріали.
«Щоб відповідати вимогам
сучасності, необхідно самовдосконалюватись. Мій робо-

Її мрія:
Мирне небо
над головою
і кращої долі
дітям
Вона любить:
Бути у родинному
колі, прогулянки
на свіжому повітрі
і читати
чий ранок починається з перечитування, перегляду новин,
так в основному і закінчується мій робочий вечір», – ділиться вона.
Запитаєте, а де ж час для
особистого життя? «Правильно організувавши свій день
можна знайти час для всього,
а ще цього треба мати однодумців», – переконана Олена
Анатоліївна. Все це у неї виходить. Повернувшись після робочого дня у родинне коло,
вона знаходить розуміння і
підтримку. Вдома на неї чекають чоловік і син, найкращі
друзі і однодумці. Разом вони
читають чи дивляться фільми,
знаходять час для прогулянок
на свіжому повітрі, у відпустках – подорожують, а у вихідні – влаштовують родинні обіди з випічками, які Олена
Анатоліївна любить готувати
власноруч.
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Олена Вікторівна
ХОВРЕНКО
Лісничий
Шалигінського лісництва
ДП «Глухівське
лісове господарство»

Щоправда, на цій роботі трапляються різні випадки. Якось
Олена Вікторівна зі своїм чоловіком Сергієм Івановичем, який
теж працює в лісництві, спіймали на гарячому браконьєра,
який самовільно почав було пиляти дерева в заказнику. «Брали» здоровенного дядька, який
мав при собі бензопилу і сокиру,
буквально голіруч… Іншим разом
Олена Ховренко разом із лісником і майстром у лісі побачили,
як їм на зустріч виїхала «крута»
машина. Той, хто був за кермом,
не схотів бруднити колеса у весняних калюжах на лісовій дорозі
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лена Вікторівна Ховренко
народилася в смт Турбово Липовецького району
Вінницької області. Своє перше
дерево, - яблуньку, - вона посадила ще школяркою. Видно, у
дівчини була легка рука: саджанець швидко зростав, аж поки
не перетворився на справжню
окрасу саду. Але хіба тоді хтось
міг подумати, що доля занесе
Олену аж на Сумщину, і стане
вона лісівником?
- Мої діди були агрономами,
а батьки – вчителями, - пояснює
жінка. – А я, так склалося, отримала професію, в якій є трішки і
від агрономії, і від педагогіки.
Спочатку Олена Ховренко
вчилася у… залізничному технікумі, хоч і працювала у «зеленому господарстві»: доглядала
захисні лісонасадження Південно-Західної залізниці. А у 1986
році Олена Вікторівна закінчила
Воронізький лісотехнічний інститут, здобула кваліфікацію інженера лісового господарства.
Два роки вона працювала інженером Харківської аерофотолісовпорядкувальної експедиції,
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потім – пішла на машинобудівельний завод. Але зрештою, у
1996 році, все одно повернулася до природи і по теперішній
час працює лісничим Шалигінського лісництва Глухівського
лісгоспу.
- Мені просто подобається
садити ліс, доглядати за саджанцями, спілкуватися з природою, - говорить вона. – Коли
бачиш, якими красенями виростають посаджені тобою дерева,
то сповнюєшся гордістю за свою
роботу.
Це, так би мовити, агрономічна складова. А як же проявилися педагогічні гени? Справа у
тім, що на території господарства розташований державний
заказник площею 2067 га. Тут
ростуть сосни, яким уже понад 200 років, висаджуємо ми
також модрини, дуби, сосни і
ялини. На всю цю красу щороку
приїздять помилуватися школярі і студенти з усієї Сумщини, а
Олена Вікторівна проводить для
молоді лісові екскурсії, розповідає, чому потрібно берегти наші
зелені багатства.

і виїхав на узбіччя, помчав прямо
по плантаціях саджанців сосни.
- Мені так стало образливо за те, що ці люди не цінують
нашу працю, нищать рослини,
що я сказала своїм супутникам:
не пропустимо! – згадує Олена
Ховренко. – Узялися за руки,
перегородили машині дорогу і
не пропустили, бо правда була
за нами. Довелося їм вертатися,
місити грязюку…
За час роботи в державному
підприємстві «Глухівське лісове
господарство» Олена Ховренко
показала себе справжнім професіоналом, відданим і люблячим свою справу. Цінує таку працівницю і керівництво: у 2005
році вона була нагороджена
Почесною Грамотою Голови
Держкомітету, а у 2010 році Почесною Грамотою Кабінету
Міністрів України. Довіряють
Олені Вікторівні і в місцевій громаді: люди обрали її депутатом
Шалигінської сільської ради. А
яблуня, яку вона залишила на
своїй малій батьківщині, і досі
рясно родить, радує солодкими
яблучками…
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Життя віддане лісу
Пам’ять людська не
підвладна часу. Вона
глибоко вкарбовує у
свідомість різні миттєвості,
і все, що пов’язане з
ними. Життя летить
вперед, додаючи років,
залишаючи позаду
події, пов’язані з ними
переживання й відчуття,
і …постаті. Але кожного
разу, повертаючись
думкою у минуле, в першу
чергу, згадуєш тих, з ким
асоціюєш той час.

С

ьогодні
Бунякінське
лісництво – це історія
Конотопського лісгоспу. Знаходилось воно на
краєчку Путивльського району, на самісінькому кордоні з
Курщиною, і зараз є частиною
Путивльського
лісництва
лісгоспу. Та, мабуть, у кожного, хто почув би цю назву,
в першу чергу, зі згадкою про
лісництво спливла б у пам’яті
постать Валентини Андріївни Марченко – колишнього
лісничого Бунякінського лісництва. Зараз Валентина Андріївна на заслуженому відпочинку, але свого часу майже
півстоліття присвятила лісовій справі, і Бунякінське лісництво стало і стартом, і фінішем у її трудовому шляху.
Народилася
Валентина
Андріївна у 1944 році на Житомирщині. І як би не хотілося нам почати історію життя
легендарної трудівниці з легенди про лісівничу династію,
навпаки, все було надто просто, в її родині лісівників не
було, але поблизу села, де зростала наша майбутня лісів-

Валентина Андріївна
МАРЧЕНКО
Колишній лісничий
Бунякінського лісництва
ДП «Конотопське
лісове господарство»

ничка, був Малинський лісотехнічний технікум, - Пішла
вчитися, куди поближче, посміхається Валентина Андріївна, а потім додає, - та й
не було з чим далеко їхати.
Отак доля сама обрала для неї
трудовий шлях, бо була певна,
впорається! А ще, у технікумі
доля готувала їй подарунок,
бо саме там, під час навчання
Валентина познайомилась зі
своїм майбутнім чоловіком
Анатолієм.
Закінчивши технікум у
1962 році, молоде подружжя
потрапило за розподілом на
Сумщину, у Конотопський
лісгосп, де пройшло її трудове
життя. Спочатку Валентину
Андріївну призначили майстром лісу Бунякінського лісництва, згодом – помічником
лісничого, а у 1989 році вже й
на чолі лісництва поставили
– лісничим.
У спадок від попередників їй достався злагоджений,
працьовитий колектив, який
був суто чоловічий. Та Валентина Андріївна впоралась.

- Бунякінське лісництво
мало того, що було віддалене
від головної контори майже
на 100 кілометрів, та ще й
розкидане по балках. Працювати починала під керівництвом досвідчених лісівників,
які вміли організувати роботу, бо любили ліс. Колектив
був великий, у сезон лісопосадки тільки лісокультурниць по 50 працювало, було
що й по 100 га лісу висаджували, - пригадує робочі будні
Валентина Андріївна. – «По
6 тис. куб м було головного
користування, трелювали
кіньми. Працювати в той
час було не легко, але дружно, людяно, з ентузіазмом».
З 2010 року Валентина Андріївна на заслуженому відпочинку. Разом з нею на «заслужений відпочинок» вийшло і
очолюване нею Бунякінське
лісництво, ставши частиною
історії Конотопського лісгоспу. Працю ж Валентини Андріївни керівництво і лісгоспу,
і управління добре пам’ятає,
високо цінує і завжди ставить
у приклад.
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Громадська позиція

Тетяна Денисівна
КУЗНЕЦОВА
Інспектор з кадрів,
голова профспілки
ДП «Краснопільське
лісове господарство»

– Тетяно Денисівно, головою профкому
людина інертна, безініціативна, недобра
бути не може? Очільником профспілки підприємства має бути
лідер, який може запалити колектив на
добрі,
суспільно-корисні справи, людина, яка може повести
за собою? Це повинна
бути людина, з якою
можна поділитися і
радістю, і горем, і отримати захист?

Авторитет для керівництва
і приклад для колективу
За освітою Тетяна Денисівна лісівник,
вона – технік-лісовод, і роботі у колективі
лісгоспу присвятила 36 років – майже все
своє трудове життя.

«П

рийшла до лісгоспу у 1979 році.
Спочатку – секретар машиністкою, а з
1981 працюю кадровим
інспекторм», – ділиться
вона.
Голова
профспілки – це авторитет для
керівництва і приклад
для колективу. Саме
так характеризує Тетяну Денисівну директор
підприємства
Віктор
Мороз, так відзиваються про неї і у колективі.
То ж, з повним розумінням важливості і складності її громадської
справи – профспілкового лідера підприємства – спілкуємось саме
про це.
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– Тетяно Денисівно,
як очільниця профорганізації багаточисельного колективу лісогосподарського підприємства, ви вже набули чинного досвіду
профспілкового руху.
Скажіть, будь ласка,
наскільки це важко і
відповідально?
– Я очолюю профспілкову
організацію
ДП «Краснопільський
лісгосп» зовсім недавно
з 2015 року. А взагалі з
профспілковим рухом
на підприємстві у мене
пов’язано більше 20 років. Обиралася заступником голови профспілкової організації.
Крім цього по роду сво-

єї виробничої діяльності, а я працюю інспектором з кадрів більше
30 років, причетна до
питань умов праці та
соціального
захисту,
заохочення,
оздоровлення лісівників. Ми
повинні дбати, щоб кожен працівник нашої
галузі був соціально захищений, мав відповідну зарплату і отримував
матеріальне і моральне
задоволення від своєї
праці. За десятки років
роботи на підприємстві, встигла вивчити
кожного працівника, їх
сильні і слабкі сторони,
характери і уподобання. Все це дозволило
здобути довіру у членів
колективу, залучати їх
до активності, участі у
профспілковому русі на
підприємстві.
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– Це справді так. У
житті буває багато різних ситуацій. Приміром, є якась нагальна
проблема, одну сторону
задовольняєм, інша залишається незадоволеною. А треба врегулювати ситуацію так, щоб
та людина, яка залишилась незадоволеною, з
розумінням її сприйняла. Голові профспілки
необхідно віднайти потрібні слова, щоб працівник зрозумів в чому
він правий, а в чому ні.
Людину потрібно заспокоїти, поважати її. І
тут без допомоги профспілкових активістів не
обійтися. Тому постійно відчуваю їхню допомогу і підтримку. А ще
велику допомогу і сприяння з боку керівника
підприємства – винят-

Доля
ково доброї і порядної
людини Віктора Васильовича Мороза.
– Тетяно Денисівно, після круговерті
профспілкових справ
в колективі підприємства на вас чекає
чимало клопотів у іншому колективі, який
зветься сім’я. Чи не
забагато
навантажень на жіночі плечі?
– Якщо у родині панують злагода, повага і
взаєморозуміння, то ніякі труднощі не страшні. Я щаслива тим, що
мені Господь послав,
крім улюбленої роботи,
гарного чоловіка, двох
чудових дітей та чотирьох онучат. А ще мене
в усьому підтримує і
допомагає матуся.
– Щоб ви хотіли
побажати своїм жінкам-колегам з нагоди
жіночого свята?
У переддень 8 Березня, користуючись нагодою, вітаю всіх жінок
з цим чудовим святом.
Хочу побажати насамперед миру, здоров’я. Бо
коли людина здорова,
їй хочеться творити, хочеться жити, тягнутися
до сонця. І, звичайно,
нашим жінкам бажаю
любові, взаємоповаги,
родинного
затишку,
щоб діти були щасливими. А ще віри у себе,
любові до дітей і своєї
справи, вміння вкладати душу у те, що робиш,
не зупинятися на досягнутому і завжди рухатись вперед.
Олександр
ЦИЛЮРИК

Верстатниця цеху переробки деревини ДП «Кролевецьке
лісомисливське господарство» Світлана Олександрівна Колесник
виросла посеред лісу. Адже народилася в родині лісівників і дитинство
провела в Хрещатинському лісництві, що в Кролевецькому районі. І,
звичайно ж, з самого малечку закохалася в природу.

Мені пощастило
з роботою
Світлана
Олександрівна
КОЛЕСНИК
Верстатниця цеху переробки
деревини ДП «Кролевецьке
лісомисливське господарство»

-М

и жили у маленькому робітничому селищі, в якому було
кілька хат, - згадує Світлана
Колесник. – Клуба не було, тож і діти, і
дорослі весь вільний час проводили у
лісі. Збирати гриби і ягоди – це було, як
спорт: азарт, емоції… Це ж така краса,
що кожен грибочок аж поцілувати хочеться! Досі дуже люблю збирати гриби, особливо білі і польські. Мій особистий рекорд – 16 білих грибів, які росли
в одному місці.
Не раз доводилося дівчині бачити
зблизька і диких тварин. Сусідами юної
лісівнички були лосі, кабани, лисиці. А
всюдисущі зайці не раз вискакували
з-під самих ніг. Особливо ж запам’яталася Світлані Олександрівні зустріч з
лосем.
Школа наша була розташована в селі
Білогриве, за три кілометри від лісництва, - розповідає вона. – Дорога йшла
лісом, але мені якось не страшно було
ходити. От раз поспішаю на уроки, коли
дивлюся – стоїть у кущах лось і дивиться на мене, наче намагається впізнати.
Потім похитав поважно головою, наче
побажав доброї дороги, і зник у лісі.
Закінчивши школу, Світлана Олександрівна навчалась в Чернігівському

технікумі торгівлі, який закінчила в 1982
році. Потім якийсь час працювала у сфері
споживчої кооперації, але в 1994 році
прийшла на роботу в державне підприємство «Кролевецьке лісомисливське
господарство», де працювала на різних
посадах. З 2004 року - верстатник паркетного цеху.
Робота не стільки важка, скільки відповідальна, - говорить Світлана Колесник. – Ми здійснюємо обробку заготовок, випускаємо ламель паркетну та
індустріальну. Умови праці цілком комфорті: цех обладнаний примусовою витяжкою, яка висмоктує всю тирсу. Тому в
цеху чисто-чистісінько. А тирса використовується для опалення приміщень і
для роботи сушарки. Виробництво високої культури! І колектив у нас дружний та
роботящий. Навіть, якщо важко фізично,
так душею відпочиваєш.
У Світлани Олександрівни і її чоловіка
Сергія Олександровича троє дітей – старший Олександр та двійнята Артем і Марина, - а тепер уже і троє внучат: Єва (7
років), Валерія (6 років) і Тимур (4 роки).
- Я щаслива жінка, - говорить Світлана
Колесник. - Мені пощастило і з чоловіком, і з дітьми, і з онуками, і з роботою.
Сергій МОША
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Людина і її справа

… А доля повернула
Тетяна Володимирівна
ЗАЄЦЬ
Головний бухгалтер
ДП «Лебединське
лісове господарство»

С

мак
бухгалтерської
справи достеменно розуміє тільки та людина, котра нею займається все
життя і з любов’ю, натхненням. «Що там ті нудні цифри,
– зазначить обиватель і додасть: – Яка може бути до них
любов?»
Але іншої думки про це головний бухгалтер ДП «Лебединське лісове господарство»
Тетяна Володимирівна Заєць.
З її точки зору і багатого досвіду, бухгалтерська справа – це
чіткість, точність у розрахунках, майстерність оперувати
цифрами так, щоб у підсумку
підприємство, установа, організація були «на висоті», щоб
все складалося так, як каже
народна мудрість, аби «комар
носа не підточив». Вона почувається з тими численними
рядочками і стовпчиками численних цифр, що мерехтять у
стосиках папок і комп’ютерних програм, як риба у воді.
Особлива ейфорія охоплює
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душу, коли сходиться усе до
копієчки.
Звідки ж ота любов до
бухгалтерської справи? Щоб
якось обумовити відповідь на
це запитання, відразу зазначимо: пафосу не буде. Просто
ще школяркою Тетянка по–
особливому дружила з цифрами, з математикою. А вони
слухалися її. Тож по закінченню Печенізької середньої школи, що на Харківщині, дівчина
за порадою татка поїхала до
сусіднього, в двох десятках
кілометрів, селища Кочеток,
де її, відмінницю навчання,
привітно зустріли в Чугуєво–
Бабчанському лісовому технікумі.
Пробігли роки навчання
і їй, випускниці з червоним
дипломом, керівництво технікуму давало направлення на
навчання в Харківський сільськогосподарський інститут
імені В. В. Докучаєва. Та ні!
Таня взяла інше – на Лебединщину. Здивуєтеся, чому

так. «А доля повернула в цей
чарівний лісовий край, – зазначає в розмові Тетяна Володимирівна, – бо, перебуваючи
на практиці у Боровеньському лісництві та в центральній
бухгалтерії держлісгоспу, я
відчула свою прихильність
до щирих і добрих людей, які
допомагали мені опановувати бухгалтерську справу. Не
роздумуючи, не піддаючись
спокусі вступити до вищого
навчального закладу, зібрала
речі і подалася до Лебедина.
Місто причарувало багатством довколишніх лісів, гладдю озера Лебедине та привітністю жителів».
Відтоді, з 1980–го, доля Тетяни Володимирівни пов’язана
з нашим краєм, який став їй
рідним і дорогим, який упевнено вів її життєвими і професійними стежками. А ось
до університету вона повернулася. Тільки–но утвердилася
на новій роботі (спочатку касиром у Рябушківському ліс-
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на Лебединщину
ництві, згодом – бухгалтером
централізованої бухгалтерії),
відразу вступила на заочне
навчання до «докучаєвського»
вишу, на факультет «Економіка і організація виробництва».
Покотилися роки у даль. А
з ними і професійне зростання. Тривалий час Тетяна Заєць працювала бухгалтером,
а з 1997-го року – заступником головного бухгалтера.
Два роки тому, коли патріарх
бухгалтерської справи держлісгоспу Ганна Іванівна Плішива пішла на заслужений
відпочинок, то передала керівний штурвал цифрами і звітами своєму заступнику. Спочатку хвилювання огортало
душу Тетяни Володимирівни,
адже не сміла підвести одне
з кращих лісових господарств
області і України. Та під рукою
була мудра наставниця Ганна
Іванівна, яка в будь-яку хвилину приходила на допомогу:
підказувала, радила. А ще
чудовий колектив бухгалтерів підприємства. Хоча вони
у підпорядкуванні Тетяни Володимирівни, але вона не соромилася їх запитати, якщо
щось не виходило.
Так злагоджено гуртом
вони працюють і сьогодні. «Я
всіх би їх завжди відзначала
за добросовісну працю», – ділиться думками головний бухгалтер, і з теплотою в голосі
розповідає про кожного. А ще
складає подяку за мудрість,
виваженість директору ДП
«Лебединське лісове господарство» Івану Михайловичу
Гуріну, який майже чотири де-

сятки років віддав його розвитку. Він же, в свою чергу, щиро
відгукується про високий професіоналізм, відповідальність
організованість, пунктуальність, компетентність у всіх
бухгалтерських питаннях Тетяни Володимирівни. «З такими колегами легко працювати
у наш надзвичайно нелегкий,
сповнений несподіванок час»,
– зазначає Іван Михайлович.
А чи не мала Тетяна Володимирівна миттєвостей розчарувань у своїй справі? Чи
все так гладенько складалося
у її професійній діяльності?
Звісно ж, було всього. Однак,
розчарувань не мала. Вона не
уявляла себе ні в бізнесі, ні в
педагогіці, ні в торгівлі, ні в
якій іншій сфері діяльності.
Вона вміє і може працювати
тільки з цифрами, які вподобала ще в шкільні роки.
Тетяна Володимирівна ніколи не пошкодувала, що
колись, у юності, прийняла
рішення прямувати на Лебединщину. Саме тут вона
знайшла своє жіноче щастя.
Приглянулася колись молодому лісівникові Миколі Зайцю
– і відтоді утворилася ще одна
щаслива родина на нашій землі. А з роками – династія лісівників. Микола Прокопович
нині очолює Бишкінське
лісництво. Син подружжя Дмитро – інженер лісового господарства, донька

Ірина закінчує навчання на
факультеті «Економіка і менеджмент» Сумського держуніверситету. А всі вони, кожен у свій час, закінчували
Чугуєво-Бабчанський лісовий
технікум, Харківський аграрний університет. Отже лісівництво – справа сімейна. І це
чудово!
Як і кожна жінка, Тетяна
Володимирівна любить землю,
господарювати на ній, порядкувати вдома, вирощувати квіти. «Та найбільше – свою сім’ю
(після цифр, звичайно, посміхається жінка), свою онучечку
Вікторію. «Час летить швидко.
А раптом і вона продовжить
сімейну традицію. Я буду від
того щаслива», – зазначає Тетяна Володимирівна.
Невтомна праця Тетяни
Заєць відзначена численними
подяками, грамотами різного
рівня – від місцевих до обласних. Їх вона ретельно складає
у стосик, до відзнак чоловіка,
щоб наступні покоління подружжя могли
гордитися ними. А це
найбільше щастя.
Надія СОЛОДОВНИК,
м. Лебедин.
Фото Наталі МАТВЄЄВОЇ

Надія СОЛОДОВНИК,
м. Лебедин.
Фото Наталі МАТВЄЄВОЇ.
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Мрія і життя

Мені завжди зустрічалися
тільки хороші люди
«Якби треба було ще раз робити вибір
професії, я б знову вибрала ліс», - переконана помічник лісничого Олешнянського лісництва Охтирського лісгоспу Анна
Іванівна Бабкова. Її трудова діяльність в
лісовій галузі Сумщини перетнула 35 –
річний рубіж, кожен з яких відзначений
кропіткою, наполегливою працею.

Анна Іванівна БАБКОВА
Помічник лісничого
Олешнянського лісництва
ДП «Охтирське лісове господарство»
…Могутні дубрави Охтирського краю бережуть у собі пам’ять
багатьох поколінь, скільки всього побачили-почули вони на
своєму віку, навіть важко уявити.
А скільки працьовитих рук плекали ці високочолі крони? Не
одна лісівнича зміна встигла відстояти свою трудову вахту.
Трудову вахту по вирощуванню охтирського лісу Анна Іванівна
перейняла від своєї мами, Катерини Іванівни. «Мама моя лісокультурницею працювала у Грунському лісництві. Разом з нею у
сезон і я, ще школяркою, ходила
на посадку лісу», - ділиться спогадами моя співрозмовниця.
Її дитинство минало в товаристві лісівників, які були частими
гостями в батьківській садибі, що
розташувалася біля самісінького
лісу в селі Аврамківщина. Саме
це посіяло в її дитячій душі мрії
про майбутню професію лісівника. «В той час лісничим Грунського лісництва був Василь Йосипович Рябко, буваючи у нас, він
багато і цікаво розповідав про
ліс, і не тільки розповідав, часто водив лісовими стежинами.
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Здавалося, що він знає історію
про кожен кущик, кожне деревце на своїх обходах. Приїздив до
нас на конях, це додавало особливого шарму його професії.
Тому вирішила, що як виросту,
буду тільки лісівником», - продовжує розповідь Анна Іванівна.
Ії мрія росла разом з нею, і,
по закінченні школи, привела
нашу Анну до Брянського технологічного інституту. З дитинства
вона відавала перевагу точним
наукам, тому вивчилася на інженера лісового господарства.
У 1984 році прибула дипломованим спеціалістом на батьківщину, до Охтирського лісгоспу. І
не сама, а з чоловіком Олександром Петровичем, з яким познайомились під час навчання.
Лісгосп зустрів молоде подружжя тепло і привітно,
по-батьківському. І роботу обом
запропонували за фахом, і житло надали. А головне – навчили
працювати у лісі.
З особливою теплотою пригадує вона свої перші трудові кроки. «Моє перше робоче місце
- Хухрянське лісництво Охтир-

ського лісгоспу. Тут я після інституту майстром два роки працювала. Колектив суто чоловічий
був, та незручностей у роботі не
відчувала, навпаки, як за доньку
прийняли».
А з премудростями лісівничої
справи познайомив молодого
фахівця досвідчений працівник,
майстер лісу Олексієнко Іван
Григорович, він, передаючи їй
у спадок свою багаторічну пра
працю, показав ліс та розповів про
всі нюанси роботи, як з насіни
насінини виростити якісні сіянці, як
вести догляд за насадженнями,
як робити відводи. Пройшовши
у Хухрі «початкову школу»
Анна Іванівна пере
перейшла у рідне Грунське
лісництво
спочатку
майстром лісу, а по
потім - помічником ліс
лісничого.
…І покотилися роки, швидким
плином попливли вони річкою
часу. Кожного року додаючи нові
гектари лісу.
«Всього було, правду говорять, що у житті, як на довгій
ниві. І день ненормований, і погода різна. Це останніми роками у ліс «цивілізація прийшла,
- посміхається Анна Іванівна. - У
Грунському лісництві збудували
чудову лісову дорогу протяжністю 1,5 кілометри, і для догляду,
і для вивозки роботу полегшило
на порядок. А яка радість ягідникам та грибникам. Як приходять
до лісу у сезон збору «лісового
урожаю», так і дякують за такий
«комфорт». А у той час були зовсім інші умови праці. Та я ні за
чим не шкодую, якби треба було
ще раз робити вибір професії, я
б знову вибрала ліс», - без вагань і з гордістю говорить вона.
- «Якщо у молоді роки я відчувала себе у колективі донькою, то
тепер вже прийшов час відчувати себе мамою. Тепер мій чоловічий колектив – це по віку мої
сини. Але скільки себе пам’ятаю,
де б я не була, мені завжди зустрічалися тільки хороші люди».
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Життєві перехрестя

В унісон з часом
Валентина Василівна
ПРИХОДЬКО
Головний бухгалтер
ДП«Роменське
лісове господарство»

Я

кі різні бувають життєві шляхи. Одним любов до професії передається у спадок від
батьків. Інші, здається, народжуються з мрією про своє майбутнє
місце у житті, планують, ставлять
мету і досягають її. Є й такі, що
живуть без мети, так, пливучи за
течією життя, і такі, які навпаки,
все життя долають перешкоди,
пливучи проти течії. Єдине, про
що можна говорити з впевненістю, що людське життя не має
однієї формули, але будь-яке
робоче місце людина може прикрасити своєю працею, якщо
буде віддаватись їй сповна.
Скажемо відверто, бухгалтер
Роменського лісгоспу Валентина
Василівна Приходько відверто
зізнається, що про роботу в лісовій галузі не мріяла. Та і лісівників
у родині не було. ЇЇ мама Наталія
Григорівна і батько Василь Федорович були звичайними колгоспниками в селі Великі Будки
Недригайлівського району, тому
генетично у спадок любов до
лісу доньці не передали. А от не
цуратися ніякої роботи, і якщо
взявся, то працювати з повною
віддачею, дітей своїх навчили.

Закінчивши місцеву школу,
Валентина вступила до Сумського кооперативного технікуму, де опановувала престижну в
радянський час професію товарознавця, і у 1989 році повернулась до рідної домівки з свіженьким дипломом спеціаліста.
Навіть встигла випробувати себе
на дипломованій посаді. А потім
прийшли бурхливі дев’яності,
які внесли серйозні зміни у долі
багатьох. Не обійшли вони і Валентину Василівну. Саме в той
час їі професійна стежина звернула у зелені шати роменського
лісу.
«Дізналася, що у лісгоспі з’явилася вакансія бухгалтера авто
гаража, основний працівник
пішла у декрету відпустку, тому
вирішила спробувати» – згадує
свої перші кроки у лісовій галузі
Валентина Василівна. Спробувала – сподобалось. Колектив
лісгоспу зустрів тепло, чого не
знала – підказували. А ще знадобився багаж знань, здобутий
у роки навчання в технікумі.
«Прийшлося згадувати технікумівські лекції по бух обліку, але
робота з цифрами мені завж-

ди подобалась», – продовжує
вона.
До роботи Валентина Василівна взялась з особливою відповідальністю, бо по–іншому
працювати не вміла. Ці її якості
не лишилась не поміченими
керівництвом лісгоспу, тому з
тимчасової її робота стала постійною, а з набуттям досвіду, рухала нашого бухгалтера
кар’єрними сходами. У 2001
Валентину Василівну призначили бухгалтером по податках, у
2003 – провідним бухгалтером,
а з минулого 2015 року – головним бухгалтером лісгоспу.
«Можливо для когось бухгалтерський облік це сухі цифри, але мені цифри видаються
живими. За кожною з них – де
праця окремої людини, а де і
цілого колективу. Я люблю свою
роботу», – ділиться секретами
професійної діяльності Валентина Василівна.
Та і у самій специфіці бухгалтерського обліку часто відбуваються зміни, треба постійно опановувати щось нове, навчатись
самому і навчати інших. Бо головний бухгалтер відповідає не
лише за себе, а за службу всього
підприємства.
«Дівчата допомагають, колектив дружний. Буває, що залишаємось і наднормово, і у вихідні
виходимо, коли багато роботи,
хоча у нашій галузі її ніколи не
буває мало. Тут все налаштовано, як у годинниковому механізмі і постійно рухається вперед,
а зупиниться щось одне – стане
весь механізм, тому кожен має
рухатись в унісон», – говорить
Валентина Василівна.
На чолі з Валентиною Василівною бухгалтерія Роменського
лісгоспу так і працює, як годинниковий механізм, рухаючись в
унісон з часом. Вона – вимоглива і тактовна, завжди врівноважена і привітна. А ще, вона чудова господиня і… рукодільниця.
Її хобі – квіти і в’язання.
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Трудові ювілеї

Олена Володимирівна
СОБОЛЕВА
Верстатник цеху
переробки деревени
ДП«Середино-Будське
лісове господарство»

ювати нову роботу. От так і
знайшла Олена Володимирівна
свою справу і себе у ній.
«В нас дуже гарний колектив. Ми з самого початку так
спрацювалися, що робота сама
собою стала задоволеням», –
говорить вона.
Сьогодні Олена працює у
чоловічому коллективі і вдячна кожному співробітнику за
підтримку. Такій віддачі тендітної жінки може позаздрити
будь-який представник сильної
статі. Норми виробітку Олена виконує на 125%. Її вклад
у роботу лісгоспу відзначили

Жіноче щастя – щоб коханий
поруч і дитина здорова

Т

аким простим є щастя
для простої трудівниці
Олени Соболевої – верстатника цеху переробки деревини державного підприємства «Середино-Будське лісове
господарство». Її мрія – мирне
небо над головою.
На сьогодні, її робота у
лісгоспі перетнула десятилітній рубіж. Олена завжди сумлінно виконує доручену справу, не шкодуючи про жоден
день, проведений у колективі.
Хоча колектив, де вона працює, специфічний, він – суто
чоловічий. «В цьому – особлива відповідальність, – зізнається Олена Володимирівна, – та я
вже звикла».

Як все починалось ...
В Середино-Буді доволі
складно знайти роботу, тому
запропонована біржею у 2006
році вакансія стала для неї вдалим стартом: загартувала дух,
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виховала волю, сформувала
характер. Та жіночості не відняла, Олена – чарівна жінка, і
у робочому одязі виглядає особливо привабливою.
«За освітою я технік-економіст. В моїй родині ніхто не
був пов’язаний з лісовим господарством. Тому я освоювала
і нову галузь, і нову професію»,
– згадує про своє знайомство з
Середино-Будським лісгоспом
Олена Соболева.
До роботи, як годиться, взялася з усією відповідальністю.
Спочатку вона наглядала за
пожежною безпекою Середино-Будських лісів від сезону до
сезону.
Завзятість та відповідальність цієї жінки відмітило і керівництво, тому дуже скоро
Олену запросили на постійну
роботу до цеху переробки
деревини. Із вдячністю та натхненням
взялася вона осво--

престижною галузевою відзнакою. У 2012 році Олена Соболева отримала іменний годинник
Державного агенства лісових
ресурсів України.
Коли у лісових господарствах працюють такі завзяті, досвідчені та вмілі жінки,
можна бути спокійним – наш
ліс у надійних руках. З нагоди
жіночого свята хочеться побажати цій гарній та трудящій
жінці наснаги, витримки та
натхнення у роботі, в житті
спокою та любові, а для кожного з нас нехай здійсниться
мрія Олени Соболевої – мирне небо
над головою!
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Життя і справа

Окраса і гордість
ямпільського краю
Людмила Анатоліївна
ЮЩЕНКО
Головний бухгалтер
ДП«Свеське лісове
господарство»

В

чому життєдайна сила ямпільського краю? Певно,
що у ямпільських лісах.
Ямпільські ліси – це смарагдове багатство не лише Ямпільщини, а окраса і гордість всієї
Сумщини. А ще окраса і гордість ямпільського краю – ямпільчанки, вони славляться на
всю область своєю життєдайною енергією, професійністю,
діловими якостями і цілеспрямованістю, бо мають працьовиті руки і щиру душу.
Саме про одну з таких жінок
і піде мова – Людмилу Анатоліївну Ющенко – головного бухгалтера державного підприємства «Свеське лісове господарство».
Людмила Анатоліївна влаштувалась на підприємство ще в
далекому 1987 році на посаду
звичайного бухгалтера, згодом
стала заступником головного
бухгалтера, а з 2013 року – головним бухгалтером лісгоспу,
отак і присвятила вона лісовій
справі майже 30 років свого
життя.

Робота головного бухгалтера – це не лише відповідальність за свій об’єм дорученої
справи, в першу чергу, це відповідальність за підпорядкований
колектив. Де-де, а у Свеському
лісгоспі роботи і відповідальності вистачає. На сьогодні це
одне з найбільших підприємств
у лісогосподарській галузі області по лісоресурсному потенціалу. Тут потужна переробка,
цех по випуску паливних пелет,
а ще багато задумів на впровадження нових проектів.
- Людмила Анатоліївна відміний фахівець своє справи,
– говорить директор лісгоспу
Олег Закусило. – Хоча в роботі
бухгалтерської служби нашої
галузі постійні зміни і нововведення, та вона швидко опановує завдання сама і оперативно
навчає інших. Саме ії зусиллями у лісгоспі одними з перших
в області була запушена і функціонує бухгалтерська програма
1С. В колективі знають, чого їй
це коштувало. Вона змогла організувати бухгалтерів і сама
працювала до 10 - 11 годин ве-

чора та у вихідні дні, але за три
місці освоїла цю складну програму, впровадивши її на підприємстві.
Про свою роботу Людмила
Анатоліївна розповідає мало,
говорить, що у ній суцільні цифри та документи, а головне –
велика відповідальність. Вести
бухгалтерію в лісовій галузі
важко, адже доводиться вести
облік лісової продукції в лісі, на
складах, контролювати вивіз
продукції. На сьогодні її колектив складається з п’яти бухгалтерів у головній контрі, по
одному бухгалтеру у кожному
з п’яти лісництв лісгопу, та ще
двоє - у структурних підрозділах. Отак, не мало, не багато, а
налічується дванадцять працівників. Кожному необхідно дати
пораду, а якщо треба, то і вислухати, і зрозуміти… І їй це вдається. Головною проблемою своєї
роботи вважає державну «законотворчість і новаторство».
- Головна наша проблема –
це нестабільне законодавство, ділиться Людмила Анатоліївна.
- Нові закони виходять дуже часто, а коментарів до них, часом,
немає дуже довго. Якщо в інших європейських країнах, а ми
весь час рівняємося на Європу,
закони приймається один раз і
на багато років, то у нас кожен
новий рік приносить нові зміни.
Побажаємо Людмилі Анатоліївні, а у її особі всім представницям бухгалтерських служб
області, стабільності у роботі,
терпіння і здоров’ я, для витримки змін нашого нестабільного і
бурхливого життя. Нехай життєдайна енергія ямпільських
лісів надихає їх на добрі справи
і береже від усяких негараздів.
«ЯмпільІнфо»
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Колискову їй співали
Наталія Миколаївна
ЯРЕМЕНКО
Інженер з лісових культур
I -ої категорії,
голова профкому
ДП «Сумське лісове
господарство»

Із шкільного
лісництва –
в академію
Усе життя Наталії Яременко пов’язане з лісом. Адже
батько, Микола Панасович
(царство йому небесне) працював лісничим Томашівського
лісництва (Недригайліський
район). То ж дівчинці колискових співали мама й… ліс, що
шумів поруч обійстя. Коли
Наталка пішла до школи, то
швиденько влилася не тільки
в навчальний процес, а ще й
у коллектив шкільного лісництва. З раннього дитинства пізнала всі тонкощі науки вирощування лісу. Певне тоді й був
закладений фундамент його
теперішнього професіоналізму, любові до обраної професії.
Шкільні літа промайнули
швидко. І в той час як її однокласники вирішували питання
ким бути, куди піти вчитися,
Наталка без вагань подала документи до Української сіль16

ськогосподарської академії. І зі
спеціальністю все було давно
визначено – лісове господарство. До того ж перед поїздкою
до столиці встигла ще попрацювати й робітницею лісових культур Томашівського лісництва.
Вчилася старанно, бо знала,
що всі знанння, здобуті у Києві,
стануть у нагоді, коли приступить до самостійної роботи.

Від маленького
жолудя –
до величного дуба
У тім, що теорія практиці – підмога, переконалася з
перших трудових буднів. Коли
була членом шкільного лісництва, то було одне, а тепер,
коли прийшла з дипломом про
вищу спеціальну освіту, та ще
й у інший колектив, то це вже
зовсім інше. Дякувати долі, на
її життєвому шляху зустрічалися люди, котрі могли і порадити, і підтримати.
Із вдячністю Наталія Миколаївна згадує батькову науку

любити ліс, а ще щирі напутні
слова колишнього помічника
лісничого Оленксія Панасовича Манченка, колишнього
директора Сумського держлісгоспу Анатолія Петровича
Литвиненка. «Спасибі їм за науку!» – говорить Наталія Миколаївна.
Про роботу інженера з лісових культупр фахівці знають
у подробицях. А для пересічного громадянина можна сказати просто: це людина котра
разом з товаришами по роботі
бере насінину лісової культури і вирощує з неї красиве
дерево, яке радуватиме уже
прийдешні покоління. Як, наприклад, взяти маленький
жолудь, висадити його, виплекати, викохати і зростити до
величавого дуба. Скільки ж
то треба наполегливості, терпіння, вміння… А в результаті виявляється, що твоїм творінням уже милуватимуться
й користуватимуться діти,
внуки… «У цьому ж і сутність
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мама й ... ліс
Освіта – вища, закінчила
Українську сільсько–
господарську академію
за спеціальністю «Лісове
господарство».
Трудовий стаж –
33 роки.
Голова профкому
Сумського держлісгоспу.
Народилася під знаком
Риби у рік Дракона.
Улюблені квіти –
ромашки, волошки…
нашої професії – працювати
на перспективу. Нехай люди
милуються і згадують нас, як
ми згадуємо тих, хто плекає
теперішні ліси», – розмірковує
Наталія Миколаївна.
За свою трудову звитягу
Наталія Яременко має чимало
відзнак. Серед них – почесні грамоти й подяки голови
Державного агентства лісових ресурсів України, обласного управління лісового та
мисливського
господарства
і обласної організації профспілки працівників лісового господарства тощо. Але
головне – визнання й шана
колективу, керівників. За її
працьовитість, високий професіоналізм, принциповість,
активну громадську позицію…

заняття, яких у неї не так уже
й мало.
– Люблю порядкувати на
дачі, – розпровідапє жінка. –
Звичайно, тут ростуть у мене
всілякі городні культури, але
побачили б ви мої ромашки…
При згадці про ці чарівні
квіти у співрозмовниці ясніє
обличчя, світяться очі… Ну
чом не ромашка?! Ясна, світла...
До неї тягнуться люди.
Не випадково ж вона – голова профспілкової організації
Сумського держлісгоспу (цьогорічного січня переобрали на
черговий термін). Організовує
спортивні змагання, дбає про
оздоровлення й відпочинок
працівників лісгоспу та членів їхніх родин, переймається
проблемами кожного (комусь
підсобить ділом, а комусь зарадить щирим словом). Надто
ж лісівники люблять подорожі. Побували в Батурині, Софіївському парку в Умані, в
Пирогово, інших визначних
і пам’ятних місцях України.
Наразі нові плани й задумки.
Бо як же інакше– «Наші люди

того варті», – каже Наталія
Миколаївна.
Звісно, все робиться не
на голому ентузіазмі, а у тісній співпраці та взаємодії з
адміністрацією.
Директор
держлісгоспу Микола Володимирович Сороколіт завше
підтримує ініціативи профспілкового активіста. Схвально про Наталію Миколаївну
відгукується й голова обкому
працівників лісового господарства Михайло Миколайович Шпакович: «Це справжній
профспілковий лідер,ентузіаст громадської роботи. Вона
вміє згуртувати довкола себе
людей, організувати цікаваий
захід, словом, зробити так,
аби всім було цікаво, весело й
корисно».
Міжіншим, колективний
договір між профспілковою
організацією та адміністрацією Сумського держлісгоспу у
2011 та 2013 роках визнвався
кращим не тільки серед підприємств обласного управління лісового та мисливськогогосподарства, але й області.
Микола ПЕТЛЕНКО

У світлі
білої ромашки
Попри зайнятість на роботі,
домашні клопоти, громадську
роботу, Наталія Миколаївна
знаходить час і на улюблені
Інформаційний бюлетень Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства
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Зигзаг удачі
Світлани
Світлана Олександрівна
ГОЛОВЧЕНКО
Інженер з лісових культур
ДП «Тростянецьке лісове
господарство»

К

ожній людині, а надто
– молодій, властиво
мріяти, сподіватися,
робити кроки назустріч мрії.
Так було і в житті Світлани
Олександрівни
Головченко,

18

інженера з лісових культур
державного
підприємства
«Тростянецьке лісове господарство». Народилася в Білорусії, у три роки батьки переїхали до Вірменії, то ж там
і закінчила середню школу.
Мріяла стати медиком, а коли
поїхала подавати документи
до медучилища, то з’ясувалося, що не вистачає якогось
«папірця». А термін прийому абітурієнтів спливав,
хотіла вже було «перепочити» рік, аби наступного разу нічого не прогавити. Ось тоді доля й
зробила зиг-заг, розпорядившись по-своєму.
За порадою бабусі вступила до технікуму лісового господарства.
– Зараз, навіть уже через стільки років, не жалкую, що все так склалося,
– каже Світлана Олександрівна. – Для мене навчання було
в радість. То було як у казці:

все нове, цікаве, хотілося більше знати, зрозуміти все…
Технікум закінчила з «червоним» дипломом. За розподілом приїхала на роботу в Тростянецький лісгосп. Починала
майстром лісу у Литовському
лісництві. А потому сходинками професійної кар’єри піднімалася вгору: і з 1994 року
працює інженером з лісових
культур.
– Де б я не працювала,
всюди на життєвому шляху
зустрічала добрих, душевних
і щирих людей, котрі у всьому
допомагали, давали поради.
Але особливу роль відіграла
Ніла Кузьмівна Вернидуб –
не тільки хороший спеціаліст,
а й жінка з великим серцем,
котрій я завжди буду вдячна
за науку, розповідає Світлана
Олександрівна.
Молодий спеціаліст вчилася у людей, а заодно й про
теорію не забувала – заочно
закінчила інститут за фахом.
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Головченко
ро
Цікавилася селекційною роботу. Понад три десятиліття
робили прививки клонових
плантацій, а тепер ті сосни
вже плодоносять і їхні шишки
збирають, а з насінин вирощують нові деревця.
Якщо раніше освоювала
ази селекції, лісової роботи, то
згодом почала перейматися лісокультурним виробництвом.
Почала освоювати новітні технології вирощування лісу.
– Скажу відверто: я вдячна долі, що все так склалося,
– говорить Світлана Олександрівна. – Такої краси як у лісі
немає ніде. Він у будь-яку пору
року по-своєму красивий, намилуватися ним просто неможливо. А коли на власні очі
бачиш як із маленької насінини виростає дерево і до цього
ти безпосередньо причетний,
то серце наповнюється радістю… Живеш і жити хочеться.
Ота її безмежна любов до
лісу передалася й дітям. Донька Ірина працює в держлісгоспі, син Юрій – майстром у Литовсьому лісництві. Словом,
Світлана Олександрівна стала
зачинателькою й берегинею
династії лісівників.
Але не тільки трудовими
буднями живе Світлана Головченко. Ось уже впродовж
п’ятнадцяти років вона – голова профкому Тростянецько-

го держлісгоспу. На першому
плані лідера профспілок – соціальний захист працівників
підприємства.
– Кожного року ми переукладаємо колективний договір між профспілковою організацією та адміністрацією і
щоразу додаємо якийсь новий
пункт, аби соцзахист працюючих був надійнішим і дієвішим,
– каже Світлана Олександрівна. – Дбаємо про оздоровлення діток і самих працюючих,
надаємо матеріальну допомогу, виплачуємо премії, організовуємо культурно-масову та
спортивну роботу… Та хіба ж
все перерахуєш?
За високий професіоналізм

та активну громадську роботу її шанують і поважають
працівники й керівники держлісгоспу. Сумлінний труд
Світлани Олександрівни Головченко достойно оцінений.
Серед її нагород – Почесна
грамота Державного комітету
лісового господарства України
і ЦК профспілки працівників
лісового господарства України, Подяка Голови Державного агентства лісових ресурсів
України, іменний годинник
Сумської обласної ради, нагрудні знаки «Відмінник лісового господарства» та «За бездоганну службу в державній
лісовій охороні України».
Микола ПЕТЛЕНКО
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Доля

В наш час
неможливо уявити
таку галузь, де б не
працювали жінки.
Не є винятком і
лісове господарство.
Вже 30 років на
варті добробуту
державного
підприємства
«Шосткинське лісове
господарство»
стоїть тендітна
жінка з чарівною
усмішкою – Світлана
Михайлівна
Умурзакова.

З

а цей час вона пройшла
шлях від рядового співробітника відділу бухгалтерського обліку до головного бухгалтера підприємства.
З дитинства Світлана мріяла мешкати неподалік від лісу
та мати професію, пов’язану з
лісовим господарством.
І хоча після закінчення
школи дівчина обрала, здавалося б, дуже далеку від омріяної спеціальність банківського працівника, та доля все ж
привела Світлану до лісового
будиночку – адміністративної
будівлі Шосткинського лісгоспу, яка розташована у мальовничому куточку природи.
– Спочатку я навчалась у
Харківському
обліково-кредитному технікумі, потім – у
Сумському державному уні-
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Бухгалтер

за покликанням,
лісівник у душі

верситеті. Перше місце роботи
– державний банк у Ямполі,
куди мене направили за розподілом, – розповідає Світлана
Умурзакова.
Згодом Світлана Михайлівна разом з чоловіком переїхала до Шостки, де і дізналась,
що Шосткинському лісгоспу
потрібні бухгалтер та тракторист.
– Я і мій чоловік відповідали
всім вимогам на заявлені вакансії. Нас прийняли на роботу, тимчасово. Та, як кажуть,
нема нічого більш постійного,
ніж тимчасове…, – зауважує
Світлана Умурзакова.
Спочатку Світлана Михайлівна
працювала
зви-

чайним бухгалтером, потім
економістом, бухгалтером з
оподаткування, а з 2009 року
– обіймає посаду головного
бухгалтера
Шосткинського
лісгоспу.
– Спочатку було дуже важко, довелось вивчати структуру, термінологію, особливості
роботи підприємства. Якщо
раніше я думала, що дрова,
то є дрова і нічого особливого
в них немає, то тут дізналась,
що є і дрова, і технічні дрова, і
хмиз, і пиловочник, а ще й будівельний ліс... – згадує наша
співрозмовниця.
Та труднощі не злякали молодого бухгалтера і дуже скоро Світлана Михайлівна вже
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Світлана Михайлівна
УМУРЗАКОВА
головний бухгалтер
ДП «Шосткинське
лісове господарство»
вільно орієнтувалась у всіх
нюансах та премудростях лісової галузі.
Під керівництвом Світлани
Умурзакової працює чотири
бухгалтера головного офісу
Шосткинського лісгоспу і п’ятеро – з лісництв, які входять
до складу підприємства.
– Поле нашої діяльності
– фінансова звітність. Від
точності та вірності наших
розрахунків залежить фінансовий стан підприємства, а це
і конкурентоспроможність, і
заробітна платня, і соціальні
гарантії… – відмічає Світлана
Михайлівна.
Але думати, що діяльність
бухгалтера обмежується ли-

ше чотирма стінами кабінету,
в корені невірно.
– Нам доводиться бувати
і в лісі, і в лісництвах, спілкуватись з людьми різних професій. Ми повинні орієнтуватись
у всіх виробничих процесах,
адже за кожною цифрою у звіті – доля конкретної людини,
нашого працівника і бути необізнаними і помилятись ми
не маємо права, – підкреслює
наша співрозмовниця.
За словами Світлани Михайлівни, як лісівник кожного
дня іде до лісу, щоб навести
там лад, так і бухгалтери кожного дня упорядковують «ліс»
цифр, щоб зберегти лад на підприємстві.
Відділ бухгалтерського обліку йде у ногу з часом і запроваджує в роботу нові інформаційні технології. Зокрема,
зараз обмін даними між майстрами на лісових ділянках і
бухгалтерію відбувається за
допомогою сучасних інформаційних носіїв.
– Це швидко та зручно,
адже кожного дня ми бачимо
реальну картину заготівлі та
реалізації деревини, – говорить Світлана Михайлівна.
Наразі бухгалтери підприємства займаються освоєнням
нової версії програмного забезпечення бухгалтерського
обліку.
Наша співрозмовниця зізнається, що попри всі труднощі і
колосальну відповідальність
нізащо б не зрадила обраній
професії та не змінила б місце
роботи.
– Я дуже люблю свою роботу, це моє покликання. Мені
пощастило працювати у чудовому дружному колективі, де

цінуються людяність, вірність
професії та даному слову. А ще
здійснилася моя мрія – я працюю в лісі, – говорить Світлана Умурзакова.
За словами Світлани Михайлівни саме місце роботи
додає наснаги для плідної та
самовідданої праці.
– Достатньо вийти на ганок нашої будівлі – і ти вже
в лісі. У нас вже відчувається
наближення весни: пожвавішали білки, яких часто можна
зустріти на подвір’ї головного
офісу, повітря чисте та прозоре – аж бринить… Скоро
почне прокльовуватись перша
зелень... А влітку у нас можна назбирати навіть ягід та
грибів. Природа лікує буд-які
стреси, а всі негаразди, після
спілкування з нею стають незначущими, – розповідає головний бухгалтер.
Також, за словами Світлани Михайлівни наснаги додає
те, що основним завданням
лісгоспу є збереження лісу для
майбутніх поколінь.
– Приємно усвідомлювати, що в тому, що і через сотні
років наші нащадки зможуть
милуватися природою і дихати
чистим повітрям є і часточка
твоєї заслуги, – відмічає наша
співрозмовниці.
Окрім успішної кар’єри
Світлана Михайлівна побудувала ще й міцну сім’ю разом з
чоловіком вони прожили вже
майже 30 років і виховали
двох дітей: сина та доньку.
До речі, донька пішла по
стопах матері і також вирішила пов’язати життя з бухгалтерською справою.
Тетяна
ТИМОШЕНКО
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Життя і творчість

Вірші Оксани Чередник вже відомі нашому читачеві.
Оксана – бухгалтер Чуйківського лісництва
ДП «Свеське лісове господарство», та, поряд з цим,
вона – творча особистість. Оксана пише вірші і
радо ділиться ними зі своїми колегами.

Весняна мелодiя
Оксани Чередник
О чём поёт так
соловей
О чём соловушка поёт?
И трель его так серебрится.
Летит стремительно вперёд,
Росой хрустальною искрится.
Наверно, он нам напевает,
Что вишни, яблони цветут.
Соловушка ведь точно знает,
Что пчёлы уж нектар несут.
Поёт о небе синем – синем,
О солнышке, что светит нам.
О братце – ветре, быстром,
сильном,
Что будит землю по утрам.
Поёт про красоту земную,
О бесконечности полей.
Поёт про речку голубую.
О стаях белых лебедей.
Поёт соловушка про лес,
Что вырос он стеной большою.
И полон сказок и чудес,
Чарует всех своей листвою.
Поёт про нежную калину,
Что как невеста расцвела.
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И про зелёный куст лещины,
Видны откуда небеса.
Поёт о нежности ночей,
О поцелуях, о любви.
О страсти пламенных речей,
И о красе ночной зари.
Поёт о ласках и желаньях,
Поёт про жизнь и про добро.
И трель полна очарованья,
На сердце от неё тепло.
И в эти сладкие мгновенья
Вокруг всё словно замирает.
И это сказочное пенье
Весь мир собою наполняет.

Весна
Весна пришла, всё оживает
Все просыпается от сна.
Из юга птицы прилетают,
природа нежности полна.
Люблю бродить в лесу весною,
спокойно там и хорошо.
Пахнет свежестью, травою
и чувствуешь себя легко.

Уходят прочь переживанья
и нашей жизни суета.
И придаюся я мечтаньям
вокруг такая красота!
И распускаются листочки
и птицы песенки поют.
Вот пробиваются цветочки,
Неся с собою в лес уют.
Подснежник, ландыш и фиалка,
Потом, черёмуха, сирень.
И уходить отсюда жалко,
Бродить здесь хочется
весь день.
А как чудесен сад в цветенье!
И красота, и аромат.
Гул пчёл и жаворонка пенье
так восхищают и манят.
Всё распускается, бушует,
ласкает солнышко теплом.
И вся душа моя ликует,
Глядя на красоту кругом.
Весна пришла, все люди рады
И мир наполнился теплом.
Другой награды мне не надо,
Знать, что все счастливы
кругом.
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Счастья миг

Пламя любви

Не упустите счастья миг
Оно, поверьте, так бесценно.
Стук сердца, или души крик
Его подскажут непременно.
Оно во взгляде милых глаз
И в нежных рук прикосновенье.
Оно в словах, в обрывках фраз,
И в романтическом забвенье.
Оно же в утренней заре,
В ее магическом рожденье.
Оно в вечерней тишине,
И в божества прикосновенье.
Оно в журчанье ручейка,
Весной бегущим по лугам.
Оно в дыханье ветерка,
Что улыбается цветам.
Оно в земле, где предков мощь
К себе манит и восхищает.
В обычном дне, где нежный дождь
Слезами землю поливает.
Ведь счастье в солнечном луче,
Что дарит нам уют, тепло.
Оно в загадочной мечте,
Где нам спокойно, хорошо.
Ведь счастье просто вокруг нас
И только надо дотянуться.
В себя поверить и сейчас
Принять судьбу и улыбнуться.
Нести в мир радость, доброту,
Быть смелым и уметь прощать.
Любить, ценить, беречь семью,
Чтить край свой, и отца, и мать.
Просить в небес благословенья.
Понять, что мир красив, велик.
Цените каждое мгновенье.
Не упустите счастья миг!!!

Что наше сердце так тревожит
И побуждает его петь?
Что заставляет его всё – же
Так пламенно в груди гореть?
Что его страстью возбуждает
И поднимает в небеса?
И что презреньем унижает,
Так раня души и сердца?
Что сердце делает нежнее,
Неся в мир радость, доброту?
Отзывчивее и смелее ,
Ценя земную красоту.
И что за чувства движут нами,
Что будоражат нашу кровь?
Что за вулкан, что за цунами?
Так знайте – это есть ЛЮБОВЬ!
Любовь – чудесный, дивный сад,
Он полон страсти, волшебства.
Цветочный сладкий аромат
Дурманит разум и сердца.
Растут цветы там доброты,
Чисты, невинны, как слеза.
Надежды, ласки и мечты
И искренности бирюза.
Любовь – грохочущий вулкан,
Лавина сладостных речей.
Она – бездонный океан
И нежность сказочных ночей.
Любовь – то танго для двоих,
Что полон страсти и огня.
То – чувств неповторимый миг,
То – нежная в ночи заря.
Она крепка, сильна, могуча,
И сможет всё преодолеть.
Прогонит недоверья тучи,
Заставив в пламени сгореть.
И счастлив, кто любовь постиг,
Она, порою, ведь капризна…
Цените каждой встречи миг,
И будет счастье в Вашей жизни!
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