
15 вересня – День працівників лісу 

Одним з найцінніших багатств, якими наділений наш край є ліс. Він 

займає близько половини території . Значення лісу в природі та житті 

людини значуще. Ці великі природні ресурси потребують пильної охорони 

і захисту, уваги і контролю.  

Цю нелегку роботу виконують сотні людей, які віддають частинку себе 

турботі про ліс. Всі вони добре розуміють важливість справи, яку 

роблять, бо ж зберігають багатства для нащадків, дбають про 

раціональне використання природних ресурсів, турбуються про екологію 

України. 

   Шановні лісівники!     Щиро вітаю Вас з Днем працівників лісу! 

Ваша професія — одна з найважливіших на Землі. Оскільки ліси – це прекрасний, здібний до відтворення 

природний комплекс, надійний екологічний щит, який захищає природу і забезпечує охорону здоров‘я людини. 

Для України це безцінний дар, особливе багатство. 

З нагоди професійного свята - Дня працівників лісу щиро бажаю вам – досвідченим фахівцям, справжнім 

знавцям своєї справи міцного здоров’я, достатку і злагоди в родинах, нових вагомих трудових успіхів та 

досягнень! 

Майбутнім лісівникам, студентам спеціальності «Лісове господарство» зичу міцного здоров’я, щастя, 

невичерпної енергії та наснаги для подальшої плідної праці на благо охорони природи. Нехай у всіх планах і 

починаннях Вас супроводжує успіх, робота приносить тільки задоволення і позитивні результати! 

 

З повагою директор  

Новоушицького коледжу ПДАТУ АЛЬЛЬОНОВ О.М. 

 



 

СТУДЕНТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

 «Лісове господарство» ЗАКЛИКАЮТЬ: 

Всі ми маємо пам’ятати: турбота та збереження 

такого природного національного скарбу  

як ліс – це наш спільний обов’язок.  

 У професійне свято працівників лісу всім громадянам 

бажаю усвідомлено ставлення до потреб і проблем лісу 

та невимовної любові до його величності… 

 

 

Найбільший лісу захисник,  

Звичайно, друже, - це лісник. 

Ця професія уваги потребує. 

Лісник же нас увагою дивує. 

Знає він без заперечень  

                     мову лісову 

Кожне деревце, дубок,  

                           берізку молоду. 

Плекає ліс,  

         немов найближчую людину, 

Як матір рідну,  

                        як свою родину. 
 

 

 

 



 

Спасибі тобі, ліс, за добру твою справу, 

 що ти все ріс і ріс, не думавши про те; 

 і не претендував на винятковість, славу, 

 а справу ти творив могутньо-величаву: 

 єднав ти землю й сонце золоте. 

 

 

  


