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Про авторський навчально- 

методичний посібник 

 

Шановні колеги! 

 

Повідомляємо, що з ініціативи дирекції Національного ЕНЦУМ та 

Голови ВГО Товариства лісівників України, керівництвом Державного 

агентства лісових ресурсів України розглянуто питання про придбання для 

керівників учнівських лісництв і гуртків юних лісівників книг авторського 

посібника навчально-методичного змісту «Юні лісівники - майбутні господарі 

лісів Батьківщини» Зведенюка М.А. і доручено підвідомчим управлінням 

придбати книги Посібника в кількості, необхідній для всіх учнівських лісництв, 

гуртків юних лісівників, лісівничих закладів освіти, обласних управлінь 

лісового та мисливського господарств і їх підвідомчих держлісгоспів та 

лісництв.  

Посібник присвячений 95-річчю юннатівського руху в Україні, пройшов 

відповідну фахову апробацію і очікується педагогами в закладах освіти.  

Просимо забезпечити активну взаємодію обласних СЮН, ОЦЕНТУМ, 

ОЕНЦУМ з лісівниками обласних УЛМГ і організувати придбання книг 

Посібника у кількості, яка потрібна натуралістам та закладам освіти області, 

враховуючи перспективу розвитку мережі гуртків юних лісівників і учнівських 

лісництв. За потреби також пропонуємо передбачити можливість придбання 

примірників Посібника своїми закладами в 2019-2020 навчальному році. 

Просимо врахувати, що тираж посібника складає 1,1 тис. примірників за 

ціною одного примірника - 268,00 грн. без ПДВ (752 стор.), а за домовленістю 

та відповідно до замовлень покупців і оплаченої ними кількості книг, 
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хмельницькі видавці ТзОВ «Поліграфіст» (директор - ФОП Федоченко С.О.) 

самі пересилатимуть замовникам «новою поштою» у кожну область.  

Пакет документів на придбання книг посібника у видавця ФОП 

Федоченко С.О., директора ТзОВ «Поліграфіст», за безготівковим розрахунком 

є у кожному обласному УЛМГ. При потребі - Хмельницький ОЕНЦУМ 

надішле в обласні СЮН, ОЦЕНТУМ та ОЕНЦУМ їх сканований варіант 

електронною поштою.  

Відповідальна особа за координацію дій від ФОП-постачальника щодо 

оформлення документів, проведення розрахунків і організованого отримання 

замовниками книг в областях «Новою поштою» Скрипкевич Уляна 

Олександрівна,  юрист ТзОВ «Поліграфіст» (тел. 098-624-8931,  ел. пошта:  

ur.poligrafist@gmail.com).  

Додаткова інформація за телефонами Хмельницького ОЕНЦУМ - 716-449 

та  098-430-1357 (Зотова Олена Василівна, методист).  

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор      В. В. Вербицький 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вик. Зотова О.В., 71-64-49,  

м.т. 098-430-1357.  
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