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Біографічна довідка делегованого представника 
Шлончак Ганни Володимирівни 

Шлончак Ганна Володимирівна народилася 22 травня 1956 року в с. 
Змагайлівка Черкаського району Черкаської області УРСР. 

З 1964 по 1973 рік навчалася у Черкаській середній школі №20. Після 
закінчення школи вступила на навчання до Української сільськогосподарської 
академії за спеціальністю лісове господарство, яку закінчила у 1978 році, 
отримавши кваліфікацію інженера лісового господарства. 

З травня 1978 року прийнята на роботу майстром лісових культур із 
Клавдієвський досвідно-виробничий селекційно-насінневий лісгосп. 

З січня 1981 року обрана за конкурсом на посаду молодшого наукового 
співробітника Українського науково-дослідного інституту лісового 
господарства та агролісомеліорації. В зв'язку зі створенням Староиетрівськоі 
лісової дослідної станції із лютого 1986 року переведена на посаду молодшого 
наукового співробітника цієї станції. Із вересня 1990 року призначена на посаду 
наукового співробітника, а з липня 1994 року - на посаду старшого наукового 
співробітника. 

У 1998 році Старогіетрівська ЛДС перейменована у Київську лісову 
науково-дослідну станцію, а у 2005 році ~ у Державне підприємство «Київська 
лісова науково-дослідна станція». 

З липня 2016 року звільнена з роботи за власним бажанням в зв'язку з 
виходом на пенсію. 

В період роботи протягом 25 років обиралася головою первинної 
профспілкової організації, два скликання - депутатом Вишгородської районної 
ради, 20 років - депутатом і членом виконкому Лютізької сільської ради. 

Ветеран галузі 
член Київської обласної організації 
Товариства лісівників України 
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ДОВІДКА ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГ АНІЗАЦІЇ 

ТОВАРИСТВА ЛІСІВНИКІВ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКОЮ обласною організацією Товариства лісівників України (далі -
КОО ТЛУ) у 2018 році проведено значний обсяг робіт в напрямку розвитку 
громадської організації Товариство лісівників України (далі - ТЛУ), а також в 
напрямку розвитку позитивного іміджу працівників лісогосподарських 
підприємств та лісової галузі в цілому. КОО ТЛУ у 2018 році виконало всі 
поставлені ТЛУ плани, цілі та задачі. 

Серед основних досягнень КОО ТЛУ у 2018 році слід відзначити 
створення двох нових первинних організацій, а саме первинна організація 
Київського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського 
господарства та первинна організація Київської лісової науково-дослідної 
станції. 

Слід зазначити також, що протягом 2018 року завдяки просвітницькій 
роботі обласної ради КОО ТЛУ до лав ТЛУ вступило 473 нових членів, тобто в 
порівнянні з 2017 роком кількість членів КОО ТЛУ за 2018 рік збільшилась на 
59%. 

У 2018 році було заключено договори про перерахування членських 
внесків членїв ТЛУ з 18 лісогосподарськими підприємствами. Загальна сума 
членських внесків сплачених у 2018 році становить 174496,05 грій тобто у 
порівнянні з 2017 роком надходження від сплати членських внесків 
збільшились на 28 %. КОО ТЛУ у 2018 році було перераховано ТЛУ коштів на 
суму 54099,74, що на 32% більше ніж у 2017 році. 

Представники КОО ТЛУ та первинних організацій взяли участь у IV з'їзді 
Товариства лісівників України. Для представлення інтересів КОО ТЛУ та 
лісівників Київщини було делеговано чотири учасника АГО, працівників 
лісогосподарських підприємств, які входять до сфери діяльності Київського 
обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства. 

КОО ТЛУ у 2018 році було проведено чисельні заходи для ветеранів 
галузі, членів організації, їхніх сімей та учнів шкільних лісництв. 

Первинними організаціями КОО ТЛУ було проведено: 
ознайомчі екскурсії для школярів сільських шкіл Київської області; 
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тематичні бесіди зі школярами шкіл Київської області 
створення «Посадки випускників» випускниками Іванківсью ї ЗОНІ №1 

(Макарівське лісництво); 
оновлення аншлагів, біл-бордів на актуальні теми; 
участь членів ТЛУ в заходах щодо благоустрою населених пунктів; 
на землях лісогосподарського призначення, постійними 

лісокористувачами яких є лісогосподарські підприємства Київської області 
проведено акцію «Майбутнє лісу в твоїх руках». 

Проведено конкурс на кращий малюнок на лісову тематику серед учнів 
шкіл Київської області та нагороджено переможця коштовним подарунком. 

Учнівські лісництва залишаються основним майданчиком роботи з 
учнівською молоддю для формування у неї екологічного світогляду та 
лісівничої профорієнтації. 

Учнівська молодь активно залучається до Акцій: "Майбутнє лісу у твоїх 
руках", "Ліси для нащадків", "Годівничка", "Зустрічаємо гггахів". "До 
чистих джерел", "Лісам і паркам бути чистими", "Посади своє дерево" та іп. 

На даний час по області налічується 14 учнівських лісництв в яких 
навчаються 305 дітей. Учнівські лісництва забезпечені приміщеннями на базі 
держлісгоспів, або функціонують на базі загальноосвітніх навчальних закладів. 

Найбільша кількість учнівських лісництв, котрий рік, налічується у Дії 
"Фастівський лісгосп". 

У цьому році вперше було проведено обласний Зліт учнівських лісництв, 
у якому взяли участь 72 учень. 

Призерами Зльоту стали: 
Гран-при - "Дорогинське"учн-ке лісн-во ДП "Фастівський лісгосп"; 
I місце -г"Пилиповицьке" учн-ке лісн-во ДІЇ "Клавдієвський лісгосп"; 

II місце - "Калинонька" ДП "Ржищівський лісгосп"; "Зелені гноми" Дії 

"ГІ-Хмельницький лісгосп"; 
III місце - "Розкішнянське" учн-ке лісн-во ДП "Білоцерківський лісгосп" 
"Комарівське" учн-ке лісн-во ДП "Макарівський лісгосп" 
В цьому велика заслуга членів первинних організацій КОО ТЛУ, 

відповідальних за роботу учнівських лісництв. 
Також у 2018 році збірна команда Фастівського та Богуславського 

лісгоспів захищала честь Київщини у Національному відборі Міжнародного 
конкурсу "Молодь в лісах Європи" та виборола III місце! 

Керівники учнівських лісництв брали участь у Всеукраїнській науково 
практична конференції "Відтворимо ліси разом" та семінарі з лісової 
педагогіки, організованому Держлісагентством та ГО ФОРЗА та ін. 

Крім того юні лісівники брали участь у виставках що були організовані 
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РДА з презентаціями досягнень своєї роботи, а також у конкурсах та заходах, 
іцо проводяться відділами освіти. 

До дня працівника лісу у 2018 році КОО ТЛУ було нагороджено 
дипломами та почесними дипломами 33 члени ТЛУ та ветерани галузі. 

З метою збільшення відкритості і прозорості діяльності 
лісогосподарських підприємств Київщини, врахування громадської думки при 
прийнятті управлінських рішень у сфері ведення лісового і мисливського 
господарства у 2018 році КОО ТЛУ приймало активну участь у роботі з 
громадськістю, проводила інформаційно - роз'яснювальну та просвітницьку 
роботу серед населення. 

У рамках співпраці з громадськими організаціями, закладами освіти, 
навчальними галузевими закладами та з метою висвітлення роботи лісівників, з 
початку 2018 року у ЗМІ та за допомогою інтернет ресурсів, оприлюднено 2352 
інформаційних повідомлення, (з яких: 63 сюжети на телебаченні, 117 виступи 
на радіо, 1925 статей в інтернет виданнях, на сайті Київського обласного та по 
м. Києву управління лісового та мисливського госоидарства, на сайтах лісгоспів 
та у соціальних мережах, 247 статті в періодичних виданнях). 

Газети, журнали Телебачення Радіо 
Центр Обл Район Центр Обл Район Центр Обл Центр 

9 2 236 40 3 20 0 4 113 

З кінця 2017 року в рамках Новорічної компанії до середини січня 2018 
року серед населення проводилася інформаційно - роз'яснювальна робота про 
заборону самовільних рубок та покарання за порушення правил поводження у 
лісі. У ЗМІ були розміщені оголошення , застереження, опубліковані закони. 

Члени К О О ТЛУ брали участь у конференціях, сесіях, засіданнях 
сільських рад за участю депутатів районних рад, керівників сільських та 
селищних рад де було ознайомлено громадськість зі станом ведення лісового 
господарства, основними заходами, що плануються, також обговорювались 
проблемні питання, роз'яснювались першопричини негативного впливу на 
навколишнє середовище, що приводить до масового всихання соснових, 
залучають мешканців до спільного вирішення цього лиха. Члени КОО ТЛУ 
дають вичерпні відповіді на всі запитання місцевих жителів про діяльність та 
особливості роботи лісогосподарських підприємств. 

В рамках консультації громадськості первинні організації КОО ТЛУ 
разом з науковцями, представниками ДСЛГІ "Київлісозахист", ВО 
"Укрдержліспроект" постійно проводяться обстеження насаджень щодо 
доцільності проведення відповідних санітарно - оздоровчих заходів. 

З початку 2018 року державними лісогосподарськими підприємствами, 
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іцо підпорядковуються Управлінню було проведено 3177 заходів, до яких було 
залучено 26266 учасників. 

Ще одним напрямком роботи з громадськістю с проведення 
громадських акцій. 

18 травня 2018 року на базі ДП «Іванківський лісгосп» відбулась виїзна 
нарада з питань напрацювання попереджувальних заходів по боротьбі зі 
шкідниками та хворобами лісу, організована Державним агентством лісових 
ресурсів спільно з Київською обласною радою, первиною організацією КОО 
ТЛУ Іванківського лісгоспу та президією ТЛУ. 

Участь в нараді взяли заступник Голови Державного агентства лісових 
ресурсів Володимир Бондар,начальники відповідних відділів та управлінь 
Держлісагенства, Голова Товариства лісівників України, завідувач кафедри 
дендрології та лісової селекції НУБіП України Юрій Марчук, вчений секретар 
ТЛУ Петро Шарейко,Народний депутат України, перший заступник Голови 
парламентського Комітету з питань екологічної політики, природокористування 
та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Анатолій Дирів, началі,ник 
Київського обласного та по м.Києву управління лісового та мисливського 
господарства Олексій Бойко, перший заступник начальника Управління -та 
голова київської обласної Ради ТЛУ Гузенко Руслан, керівники та 
представники лісгоспів Київської області,представники Поліського філіалу 
Українського науково-дослідного інституту лісового господарства і 
агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ( УкрНДіЛГА). 

Також до наради були запрошені керівники Державних спеціалізованих 
лісозахисних підприємств, ВО "Укрдержліспроект", "Укрцентркадриліс' \ 
представники Громадських рад гіри агентстві та управлінні,голова Іванківської 
РДА Лісогор Максим, голова Іванківської районної Ради Потісііко Валерій, 
перший заступник голови райради ІТІумак Оксана, представники районних та 
обласних ЗМІ та багато інших. 

З початку 2018 року КОО ТЛУ за участі працівників державних 
лісогосподарських підприємств були проведені акції та заходи за участю 
шкільної та учнівської молоді по підготовці до зустрічі птахів, підгодівлі диких 
тварин, у закладах освіти проводилися лекції та конкурси. Для громадськості з 
метою формуванні позитивного іміджу лісівників та популяризації лісового 
господарства були проведені ознайомчі та пізнавальні екскурсії. 

Підпорядкованими Управлінню підприємствами була проведена щорічна 
акція "Майбутнє лісу у твоїх руках"(далі - Акція). Метою Акції є виховання у 
підростаючого покоління шанобливого ставлення до природи, забезпечення 
зацікавленості у збереженні лісових насаджень, дотримання правил поведінки в 
лісі, роз'яснення широким колам громадськості важливості створення лісових 
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насаджень, ознайомлення та надання можливості учнівській молоді, 
представникам громадськості взяти участь у створенні лісів, підвищення довіри 
громадськості до діяльності лісогосподарської галузі. До цієї Акції КОО ТЛУ 
залучило 2659 представників шкільної молоді, громадських об'єднань та 
організацій, представників влади і громад, пересічних громадян. 

Проведено широкомасштабне інформування громадськості про роботу 
лісової галузі області. Члени КОО ТЛУ масово організовували та приймали 
участь у заходах, лісогосподарські підприємства надавали садивний матеріал 
для проведення заходів з лісовідновлення, озеленення та благоустрою 
територій дитячих дошкільних та навчальних закладів, а також інших об'єктів 
соціальної сфери. 

Тож під час Акції було створено 67,6 га лісів, проведено 161 ознайоммо-

пізнавальних та 96 заходів з благоустрою територій. 

Заходи в рамках Акції Учасники Акції, чол< ВІІЧ-

"Створення 
лісів, га 

Кількість 
ознайомчо-

нізнавальних 
заходів 

Кількість 
заходів 

благоустрою 
територій 

Шкільна, 
студентська 

молодь 

Представим ки 
громадських 
організацій 

ІІІІІІІ 

67,6 161 96 1509 549 601 

громадськості підприємства галузі провели ряд інших акцій та заходів. 
КОО ТЛУ стало ініціатором проведення заходів на місцях, у тісній 

співпраці з громадами, закладами освіти та органами місцевого самоврядування 
та ін. Весняний двомісячник благоустрою об'єднав Акції "За чисте довкілля", 
"Весняна толока", "Чистий четвер", "Зустрічай пернатих" та ін. Восени до 
Акцій з благоустрою та озеленення населених місць працівники лісгоспів 
залучали представників громадських об'єднань, учнівської та студентської 
молоді, соціальних закладів, активістів, ветеранів АТО та ін. 

У рамках національно-натріотичного виховання молоді КОО 1ЛУ 
проводило заходи з нагоди Дня пам'яті та примирення, Дня вишиванки, Дня 
Конституції України та ін. 

До осінньої лісокультурної компанії були проведені Акції "Посади своє 
дерево" проводилися заходи із заготівлі жолудя та насіння лісових порід за 

участю шкільної молоді та громадськості. 
В зону АТО їдуть передачі та обладнання, які передають первинні 

організації КОО ТЛУ. 
Враховуючи вище викладене, потрібно зазначити про значний об'єм 

просвітницької роботи виконаної Київською обласною радою ТЛУ у 2018 році, 
яка спрямовано на покращення іміджу лісників в очах суспільства, покращення 
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умов праці лісівників, їх стимулювання до відповідального виконання своїх 
обов'язків та виховання майбутніх поколінь спеціалістів лісового господарства 


