Орієнтовний план проведення заходів Акції "Майбутнє лісу у твоїх руках - 2018" підприємствами Львівського ОУЛМГ
Яких результатів планується досягти (в
т.ч.кількісні показники)

Контактна особа
підприємства, тел.

21 березня 21 квітня

Державні
лісогосподарські
підприємства
області

Проведення виховних годин для учнів
молодших класів на тему "Людина та
Учнівська молодь, громадськість,
ліс", лекцій і уроків знань про ліси
заслужені працівники галузі, журналісти
для учнів загальноосвітніх середніх
шкіл, профорієнтаційні заходи

Ознайомлення учнів шкільних лісництв та
загальноосвітніх шкіл області з початком проведення
лісокультурної компанії та основними заходами
Акції. Відзначення Всесвітнього дня лісу - 21
березня. Сприяє підвищенню екологічної свідомості,
розширенню знань про охорону та захист лісів серед
учнівської молоді

Контакти прес-служби
підприємств:
http://www.lvivlis.gov.ua/uk/Press_S
ervice/ , відділ лісового
господарства ЛОУЛМГ, 297-61-21

21 березня 21 квітня

Державні
лісогосподарські
підприємства
області

Проведення конкурсів на кращий
Унівська молодь представники районних
малюнок та твір за темою «Людина та
відділів освіти, вчителі центрів дитячоліс» на рівні державних
юнацької творчості, журналісти
лісогосподарських підприємств

Пошук талановитої молоді серед учнів молодших та
старших класів, заохочення учнівської молоді до
творчої роботи

Контакти прес-служби
підприємств:
http://www.lvivlis.gov.ua/uk/Press_S
ervice/ , відділ лісового
господарства ЛОУЛМГ, 297-61-22

21 березня 21 квітня

Державні
лісогосподарські
підприємства
області

Проведення благоустрою та
упорядкування територій садиб
лісництв, прилеглих територій,
прибирання сміття біля об'єктів
короткотермінового відпочинку

Контакти прес-служби
підприємств:
Покращення естетичного вигляду території 150
лісництв після осінньо-зимового періоду, благоустрій http://www.lvivlis.gov.ua/uk/Press_S
ervice/ , відділ лісового
зон відпочинку та еколого-просвітницький об'єктів
господарства ЛОУЛМГ, 297-61-22

21 березня 21 квітня

Державні
лісогосподарські
підприємства
області

Ознайомлення з технікою безпеки при виконанні
Проведення майстер-класів з садіння Учні шкільних лісництв, зацікавлена
лісу, живцювання, щеплення деревних молодь, активісти громадських організацій, лісокультурних робіт. Набуття практичних навиків
живцювання, щеплення деревних порід
вчителі шкіл, журналісти
порід, посіву лісового насіння

22 березня 21 квітня

Державні
лісогосподарські
підприємства
області

Розвішування шпаківень та
упорядкування мурашників в лісах
області

Контакти прес-служби
Учні шкільних лісництв, зацікавлена
підприємств:
Планується розвісити 400 шпаківень та упорядкувати
молодь, активісти громадських організацій,
http://www.lvivlis.gov.ua/uk/Press_S
20 мурашників
вчителі шкіл, журналісти
ervice/ , відділ лісового
господарства ЛОУЛМГ, 297-61-24

21 березня - ДП "Бродівський
14 квітня лісгосп"

Посадка лісових культур в
Лешнівському лісництві кв. 11 вид.
3,1 пл 3,0 га

Шкільні лісництва, працівники лісгоспу,
представники громадських о-цій, місцевих
органів влади, ЗМІ

21 березня – ДП "Буський
14 квітня лісгосп"

Головний захід - садіння лісових
Працівники Буської РДА, депутати
культур в Ожидівському лісництві, кв.
райради, громадськість
46 вид. 3 пл. 1,1 га

Дата

Назва
підприємства

Зміст заходу

Кого планується запросити

Працівники лісогосподарських
підприємств, учнівська молодь,
громадськість

Контакти прес-служби
підприємств:
http://www.lvivlis.gov.ua/uk/Press_S
ervice/ , відділ лісового
господарства ЛОУЛМГ, 297-61-23

Ознайомлення молоді з професією лісівника та
процесом вирощування лісів

Кінаш Л.Л. 0963053243,
Потьомкін О.М. 0503700656

Ознайомлення з технологією лісокультурного
виробництва. Створення лісових культур на площі
1,1га

Головний лісничий М’якуш І.І.,
лісничий Ожидівського лісництва
Ярема А.В., тел. (03-264) 214-62

21 березня – ДП "Буський
14 квітня лісгосп"

Садіння лісових культур в
Працівники Буської РДА, депутати
Боложинівському лісництві, кв. 1 вид.
райради, громадськість
14 пл. 0,3 га

Ознайомлення з технологією лісокультурного
виробництва. Створення лісових культур на площі
0,3га

Головний лісничий М’якуш І.І.,
лісничий Боложинівського
лісництва Комарницький І.А.,
тел. (03-264) 2-14-62

21 березня – ДП "Буський
14 квітня лісгосп"

Садіння лісових культур в
Верблянському лісництві, кв. 12 вид.
3 пл. 1,0 га

Працівники Буської РДА, депутати
райради, громадськість

Ознайомлення з технологією лісокультурного
виробництва. Створення лісових культур на площі
1,0га

Головний лісничий М’якуш І.І.,
лісничий Верблянського
лісництва Ценюх О.П. тел. (03264) 2-14-62

21 березня - ДП "Рава-Руський
12 квітня лісгосп"

Посадка лісових культур в кв.23
вид.20 пл.1.0 га в Рава-Руському
лісництві

Ознайомлення з технологією лісокультурного
Працівники Жовківської РДА та районної
ради, працівники Рава-Руської міської ради, виробництва. Посадити сіянців сосни звичайної 4,8
тис. шт., вільха чорна 1,3 тис. шт.
депутати, працівники ЗМІ, громадськість.

21 березня - ДП "Золочівський
14 квітня лісгосп"

Озеленення території біля
Голову сільської ради, дипутаттів села,
спортивного майданчика с. Підгородне громадськість

Висаджування дерев та кущів декоративних порід 20 шт.

Інженер лісових культур
Тихонький В.В. Моб. 0976891632

21 березня - ДП "Золочівський
14 квітня лісгосп"

Озеланення районного дитячого
будинку "Рідний дім" с. Сасів,
Золочівський р-н

Голову сільської ради, директора школи,
громадськість

Посадити 15 дерев на тереторії дитячого будинку.

Інженер лісових культур
Тихонький В.В. Моб. 0976891632

21 березня - ДП "Золочівський
14 квітня лісгосп"

Головний захід - посадка лісових
культур

Районна адмістрація, районна рада, учні
шкільних лісництв.

Провести посадку лісових культур з представниками
влади

Інженер лісових культур
Тихонький В.В. Моб. 0976891633

21 березня - ДП "Стрийський
14 квітня лісгосп"

Відзначення Всесвітнього дня лісу,
Роздільське та Стільське лісництва

Учнів та керівника Роздільського
учнівського лісництва, громадських
активістів

Проведення екскурсії по екологічному маршруту
"Стільське городище" з одночасним прибиранням
зони відпочинку

Лісничі Роздільського та
Стільського лісництва, (245) 5-3474

21 березеня - ДП "Самбірський
21 квітня лісгосп"

Головний захід - проведення весняної
посадки лісу в рамках Акції
"Майбутнє лісу в твоїх руках-2018"

Учнівська молодь, шкільні лісництва,
громади сільських рад, представники
громадськості, ЗМІ

Ознайомлення громадськості та місцевої влади з
роботою лісівників, доведення до учасників заходу
необхідності посадки нових насаджень і догляду за
лісом. Створення понад 18,0 га лісових насаджень

Інженер лісових культур
Красневич В.Л. Відповідальна по
ЗМІ Василяк О.С. (236)6-05-66

ДП "Львівський
21-30 березня
ЛСНЦ"

Доповнення природного поновлення
модрини європейської із закритою
кореневою системою, Брюховицьке
лісництво, кв. 64

Учні шкільного лісництва і лісова охорона
підприємства.

Освітянський, виховний, популяризація лісового
господарства

Гурський Т.Т., Федак І.С.
234-63-34

Ясеницьке шкільне лісництво, колектив
лісництва, інженери апарату підприємства

Посадити л/к на площі 2,7га в складі 9Яц1Бк в
кількості 13,7 тисяч штук садивного матеріалу

Ференц Г.Д. 0971298176

Музика М.М. 0676714623,
Маланчук М.М. 0676714618

21 - 30
березня

ДП "Турківський
лісгосп"

Посадка лісових культур в
Ясеницькому лісництві в кв 37/18
площею 2,7га

21-30 березня

ДП "Турківський
лісгосп"

Посадка лісових культур в Їсаївському Їсаївське шкільне лісництво, лісова охорона Розширення знання про природу та ліс серед молоді,
лісництві в кв. 12/8-1,8га.
лісництва
відзначення Всесвітнього дня лісів

Головний лісничий Леськів М.М.,
0503717156

21-26 березня

ДП "Турківський
лісгосп"

Озеленення території школи та
території церкви с.Ясінка.

Ференц Г.Д. 0971298176

Учні Ясеницького шкільного лісництва,
Посадка декоративних і плодових дерев в кількості
лісова охорона Ясеницького лісництва,ЗМІ. 30 шт.

Створення захисних насаджень
вздовж траси Львів-Ужгород.

Громадськість, самоврядування, ЗМІ,
лісова охорона ДП "Турківське ЛГ"

Посадка дерев в кількості 1000шт., в урочищі
"Співоче поле"

Головний лісничий Леськів М.М.,
0503717156

23 березня - ДП "Бродівський
15 квітня лісгосп"

Екскурсії в ДП "Бродівський лісгосп"

Представники районного відділу освіти,
ЗМІ, учні ЗОШ

Показати учням агротехніку вирощування садивного
матеріалу

Кінаш Л.Л. 0963053243,
Потьомкін О.М . 0503700656

23 березня - ДП "Бродівський
15 квітня лісгосп"

Озелення території Бродівської
церкви Воздвиження Животворящого
Хреста Господнього, Підгорецької
церкви Йосипа Обручника та церкви
Івана Христителя с.Лісові

Церковне братство, учні шкіл, працівники
Висаджування дерев і кущів декоративних порід
лісгоспу

23 березня - ДП "Бродівський
15 квітня лісгосп"

Школярі, представники громадських о-цій,
Проведення акції "Посади "Сад героїв" місцевих органів влади, ЗМІ, працівники
лісгоспу

Висаджування дерев і кущів декоративних порід

Кінаш Л.Л. 0963053243,
Потьомкін О.М. 0503700656

Екскурсії цехом переробки
лісонасінної сировини

Учні шкільного лісництва

Освітянський, виховний, популяризація лісового
господарства

Сплавінський М.М. 234-63-34

26 березня - ДП "Бродівський
15 квітня лісгосп"

Проведення озеленення території
Дубєвського та Підгорецького
навчально-виховного комплексів

Шкільні л-ва, представники громадських оПровести озеленення шкіл, висаджування дерев і
цій, місцевих органів влади, ЗМІ,
кущів
працівники лісгоспу

Кінаш Л.Л. 0963053243,
Потьомкін О.М. 0503700656

26 березня - ДП "Бродівський
15 квітня лісгосп"

Проведення озелення території
Підкамінського навчальнореабілітаційного цетру, Підкамінське
лісництво

Школярі, представники громадських о-цій,
місцевих органів влади, ЗМІ, працівники
лісгоспу

Провести озеленення школи, висаджування дерев і
кущів

Кінаш Л.Л. 0963053243,
Потьомкін О.М. 0503700656

26 березня - ДП "Стрийський
12 травня лісгосп"

Учнівська молодь, педагоги, керівництво
Проведення основного заходу Акції на
районних рад, райдержадміністрацій,
районному рівні - садіння дерев
представники громадськості, ЗМІ

Долучення молоді, громадскості до садіння лісу та
ознайомлення їх з роботою лісівників. Садіння л/к
дуба звичайного в кількості 15,0 тис.шт.

Лісничі всіх лісництв, працівники
лісового відділу лісгоспу, служба
головного лісничого
(032-245-5-34-74)

26 березня - ДП "Бібрський
20 квітня лісгосп"

Адміністрація лісгоспу, лісова охорона
Садіння лісових культур в урочищі
Романівського л-ва, депутати обласної та
«Підвисоке» квартал 4 виділ 10 площа
районної рад, адміністрація району,
0,8 га, Романівське лісництво
активна громадськість району, ЗМІ.

21-29 березня

23 березня

26 березня20 квітня

ДП "Турківський
лісгосп"

ДП "Львівський
ЛСНЦ"

ДП "Бібрський
лісгосп"

26 березняДП "Бібрський
20 квітня
лісгосп"

ДП "Жовківський
26-31 березня
лісгосп"

Благоустрій території Старосільської
сільської ради, благоустрій садиби
школи у Старому Селі

Адміністрація лісгоспу, лісова охорона
Романівського л-ва, депутати обласної та
районної рад, адміністрація району,
активна громадськість району, ЗМІ.

Посадити 2868 сіянців модрини, черешні, липи

Посадити 50 шт. саджанців дерев та 30 шт.
саджанців кущів декоративних порід

Доповнення дендропарку Костеніської Члени Костенівського шкільного лісництва,
школи деревними та чагарниковими
учні та пед.колектив школи
Посадити 20 дерев та 30 кущів
породами, Брюховицьке лісництво
Проведення лекцій для учнів
середніх шкіл на природоохоронну
тематику, екскурсії по еколого пізнавальній стежкі «Гарай»

Учні молодшиих класів класів СШ №1,
2, 3 м. Жовква , СШ с.Мокротин,
с.Н.Скварява, с.Зіболки, с.В'язова,
с.Любеля, м. В.Мости, с.Двірці,
м.Соснівка , с.Низи

Розширення знання про природу та ліс серед
молоді

Кінаш Л.Л. 0963053243,
Потьомкін О.М. 0503700656

Гол.лісничий Пилипів М.І.,
в.о.лісничого Романівського
лісництва Михаліна А.Л., 0263-431-01
Гол.лісничий Пилипів М.І., 02634-31-01, лісничий Старосільського
лісництва Яворський І.М.
Інженер л/к Дмитрах Т.А.,
лісничий Брюховицького
лісництва Ляска Д.К., 0263-4-3101
Інженер л/к Звір В. П. 097-58068-61, нач. відділу л/г Мавдрик
А.Ю. 067-719-19-85

Проведення озеленення та
впорядкування території в
Комарнівському міському парку

Працівники Комарнівського лісництва,
учнівська молодь Комарнівської ЗОШ

Висаджування на території парку близько 20 шт.
дерев

Лісничий Комарнівського ліс-ва
0(236)6-05-66

Посадка лісових культур (головний
захід), Любинцівське лісництво

Cимфонічний оркестр Львівської
філармонії «INSO-Львів»

Створення лісових культур, висадка 6,9 тис.шт.
саджанців дуба на площі 1,1 га

Лісничий Солонинка А.О.
0675971237

Посів теплиці ДП "Львівський ЛСНЦ"

Учні шкільного лісництва і лісова охорона
підприємства

Освітянський, виховний, популяризація лісового
господарства

Сплавінський М.М., Громяк
О.Ю., 234-63-34

27 березня - ДП "Рава-Руський
13 квітня лісгосп"

Посадка лісових культур у кв.12
вид.10 пл.1.9 га в Яворівському
лісництві

Працівники Яворівської РДА, депутати,
працівники ЗМІ, працівники держлісгоспу,
громадськість.

Ознайомити з технологією створення лісових
культур. Посадити сосни звичайної 12,1 тис., дуба
звичайного 2,1 тис. шт.

Музика М.М. 0676714623,
Маланчук М.М. 0676714618

27 березня - ДП "Рава-Руський
20 квітня лісгосп"

Посадка лісових культур у кв.71
вид.2 пл.1.2га в Родатицькому
лісництві

Громадськість, учнівська молодь,
Ознайомити з технологією посадки лісових культур.
працівників ЗМІ, працівники держлісгоспу. Посадити 5,8 тис. шт сіянців дуба звичайного.

Маланчук М.М. 0676714618,
Чіхрак Т.М. 0679707420

27 березня - ДП "Стрийський
10 квітня лісгосп"

Проведення благоустрою та
поновнення скверу пам'яті героям
Небесної сотні на території
Станківської с/р

Керівництво Стрийської РДА, органи
Облагородження території скверу, прибирання
місцевого самоврядування, представники
залишків трав'янистої рослинності після зими,
громадських організацій, учнівська молодь,
доповнення дубочків
громадські активісти, ЗМІ

Служба головного лісничого
(032-245-5-34-74)

Упорядкування парку"Тризуб"

Громадськість, школярі ЗМІ, місцеве
самоврядування, лісова охорона

Благоустрій на площі 1,0га доповнення породного
складу

Ференц Г.Д. 0971298176

28 березня – ДП "Буський
14 квітня лісгосп"

Садіння лісових культур в
Таданівському кв 39 вид. 5 пл 2,3 га

Працівники Кам'янко-Бузької РДА,
депутати райради, громадськість

Головний лісничий М’якуш І.І.,
Ознайомлення з технологією лісокультурного
лісничий Таданівського лісництва
виробництва. Створення лісових культур на площі 2,3
Дяківнич Й.М., тел. (03-264) 2-14га.
62

28 березня – ДП "Жовківський
18 квітня лісгосп"

Сокальська районна рада,
Посадка лісових культур кв. 50 вид.
райдержадміністрація, адміністрація
15,1 пл. 0,5 га Низівського лісництва
підприємства

28 березня – ДП "Жовківський
18 квітня лісгосп"

Головний захід - посадка лісових
культур В.Мостівського лісництва

28 березня – ДП "Жовківський
18 квітня лісгосп"

Жовківська районна рада,
райдержадміністрація, колектив
Посадка лісових культур кв. 27 вид.
Зіболківської сільської ради, колектив
2 пл. 3,0 га Зіболківського лісництва
лісництва, інженери апарату
підприємства

Розширення знання про природу та ліс серед
молоді, виховання у підростаючої молоді
шанобливого ставлення до лісу, відзначення
Всесвітного дня лісів – 21 березня.

Інженер л / к Звір В. П.
09758-068-61, Нач. відділу л/г
Мавдрик А.Ю. 067-719-19-85

28 березня – ДП "Жовківський
18 квітня лісгосп"

Сокальська районна рада,
Посадка лісових культур кв. 80 вид.
райдержадміністрація, В.Мостівська
17,2 пл. 1,0 га Бутинського
районна рада, колектив лісництва,
лісництва
інженери апарату підприємства

Розширення знання про природу та ліс серед
молоді, виховання у підростаючої молоді
шанобливого ставлення до лісу, відзначення
Всесвітного дня лісів – 21 березня.

Гол.лісничий Соболь Ю.П.
067-37-12-191, Інженер л/к Звір
В.П. 097-58-068-61

26-30 березня

ДП "Самбірський
лісгосп"

26 березня - ДП "Сколівський
21 квітня лісгосп"

26-31 березня

27 березня

ДП "Львівський
ЛСНЦ"

ДП "Турківський
лісгосп"

Розширення знання про природу та ліс серед
молоді, виховання у підростаючої молоді
шанобливого ставлення до лісу, відзначення
Всесвітного дня лісів – 21 березня.

Гол.лісничий Соболь Ю.П.
067-37-12-191, Інженер л/к Звір
В.П. 097-58-068-61

Розширення знання про природу та ліс серед
В.Мостівська районна рада, В.Мостівське
молоді, виховання у підростаючої молоді
шкільне лісництво, колектив лісництва,
шанобливого ставлення до лісу, відзначення
інженери апарату підприємства
Всесвітного дня лісів – 21 березня.

Гол.лісничий Соболь Ю.П.
067-37-12-191, Інженер л/к Звір
В.П. 097-58-068-61

28 березня – ДП "Жовківський
18 квітня лісгосп"

Посадка лісових культур кв. 4 вид.
20,1 пл. 1,7 га Любельського
лісництва

Жовківська районна рада,
райдержадміністрація, колектив
Любельської сільської ради, колектив
лісництва, шкільне лісництво, інженери
апарату підприємства

Розширення знання про природу та ліс серед
молоді, виховання у підростаючої молоді
шанобливого ставлення до лісу, відзначення
Всесвітного дня лісів – 21 березня.

Інженер л / к Звір В. П.
09758-068-61, Нач. відділу л/г
Мавдрик А.Ю. 067-719-19-85

28 березня – ДП "Жовківський
18 квітня лісгосп"

Посадка лісових культур кв. 46 вид.
16 пл. 0,6 га Соснівського лісництва

Сокальська районна рада,
райдержадміністрація, Соснівська районна
рада, Соснівське шкільне ліс-во, колектив
лісництва, інженери апарату
підприємства

Розширення знання про природу та ліс серед
молоді, виховання у підростаючої молоді
шанобливого ставлення до лісу, відзначення
Всесвітного дня лісів – 21 березня.

Гол.лісничий Соболь Ю.П.
067-37-12-191, Інженер л/к Звір
В.П.
097-58-068-61

28 березня – ДП "Жовківський
18 квітня лісгосп"

Жовківська районна рада,
райдержадміністрація, колектив В'язівської
Посадка лісових культур кв. 8 вид.
сільської ради, колектив лісництва,
3,4 пл. 2,1 га В'язівського лісництва
шкільне лісництво, інженери апарату
підприємства

Розширення знання про природу та ліс серед
молоді, виховання у підростаючої молоді
шанобливого ставлення до лісу, відзначення
Всесвітного дня лісів – 21 березня.

Інженер л / к Звір В. П.
09758-068-61, Нач. відділу л/г
Мавдрик А.Ю. 067-719-19-85

28 березня

ДП "Самбірський
лісгосп"

Сприяння прирордному поновленню
ялиці білої в кв.5 вид. 11.5
Черхавського лісництва

Жителі сіл Блажів, Черхава, учні
Черхавської СЗШ I-II ст.

Інженер лісових культур
Ознайомлення з роботою лісівників, посадка нових
насаджень. Доповнення лісових культур на площі 1.1 Красневич В.Л. Відповідальна по
ЗМІ Василяк О.С. 0(236)6-05-66
га

29-30 березня

ДП "Самбірський
лісгосп"

Посадка лісових культур в кв.28 вид
19.1 в Мостиському лісництві

Учні і вчителі СШ Мостиська

Ознайомлення учнівської молоді з роботою лісівників Інженер лісових культур
та процесом садіння лісу. Створення лісових культур Красневич В.Л. Відповідальна по
ЗМІ Василяк О.С. 0(236)6-05-66
на площі 0.9 га

Посадка дерев у Верхньовисоцькому,
Сянківському та Мохнатському
лісництвах

Учні та вчителі шкіл, працівники лісгоспу,
представники громадських о-цій, місцевих
органів влади, ЗМІ

Ознайомлення молоді з професією лісівника та
процесом вирощування лісів

ДП "Рава-Руський
лісгосп"

Озеленення та прибирання парку у
м.Рава-Руська, вул. Вокзальна

Працівники Рава-Руської міської ради,
Висадити 100шт. липи, ялини звичайної, сосни
працівники держлісгоспу та громадськість. звичайної, клена гостролистого.

ДП “Славський
лісгосп”

Головний захід: посадка лісових
Учні, представники галузі, колектив та
культур в кв.24 вид. 40,5 площа 2,6 га
депутати Славської ОТГ
в Головецькому лісництві

Розширення знання молоді про ліс

02-03 квітня

ДП "Самбірський
лісгосп"

Посадка дуба звичайного в кв.2 вид.
3.11 в Дублянському лісництві

Працівники народного дому с.Корналовичі

Інженер лісових культур
Ознайомлення з роботою лісівників, посадка нових
Красневич В.Л. Відповідальна по
насаджень. Створення лісових культур на площі 2.6 га
ЗМІ Василяк О.С. 0(236)6-05-66

02-03 квітня

ДП "Самбірський
лісгосп"

Посадка дуба звичайного в кв.28 вид.
3.11 в Рудківському лісництві

Учні і вчителі Орховицької СЗШ I-II ст.

Ознайомлення учнівської молоді з роботою лісівників Інженер лісових культур
та процесом садіння лісу. Створення лісових культур Красневич В.Л. Відповідальна по
на площі 2.6 га
ЗМІ Василяк О.С. 0(236)6-05-66

30 березня - ДП "Боринський
15 квітня лісгосп"

02-05 квітня

02 квітня

Яцик М.М. Інженер л/к, (0269)342-97

Панечко В.В. 0963679650

Лісничий Головецького л-ва
Фединяк Р.Ф. (067) 89-30-744.
Пр.інж.л.к. Леляк В.В. (03-251) 424-88

02 квітня

ДП
«Старосамбірське
ЛМГ»

Проведення основного заходу Акції посадки дерев, Міженецьке л-во (кв.8
вид.17 пл.0,6га)

Працівники лісогосподарського
підприємства, громадськість учителі та
учні шкільного л-ва Новоміської та
Міженецької ЗСШ

Надання можливості взяти участь у роботах з
лісовідновлення

Лісничий Міженецького л-ва
Сидор М. Б., 0672601606

03 квітня

ДП "Сколівський
лісгосп"

Посадка лісових культур,
В.Синевиднянське лісництво

Учні Н.Стинавської ЗОШ

Створення лісових культур, висадка 1,3 тис.шт.
саджанців модрини на площі 0,8 га

Лісничий Берник В.В. 0501308427

03 квітня

ДП
«Старосамбірське
ЛМГ»

Введення недостаючи порід
Старосамбірське л-во (кв34/19,
2.0га)

Працівники лісогосподарського
Надання можливості взяти участь у роботах з
підприємства, громадськість учителі та учні лісовідновлення

03 квітня

НПП "Сколівські
Бескиди"

Головний захід - "Посади дерево для
Представники влади, громадських
нащадків!". Висаджування
організацій, учнівська молодь, учні
крупномірних саджанців дуба та
шкільного лісництва.
озеленення відпочинкової зони на
території Крушельницької ЗОШ І-ІІст.

Виховання у підростаючого покоління шанобливого
ставлення до природи, ознайомлення шкільної молоді Лісничий Крушельницького
лісництва С.О.Масендич,
з біологією основних лісотвірних порід нашої
місцевості, з теорією лісівництва та практичним її
тел. 099 52 00 120
застосуванням у навколишньому середовищі

04 квітня

ДП
«Старосамбірське
ЛМГ»

Працівники лісогосподарського
Проведення озеленення територій
підприємства, громадськість вихователі та
дошкільних установ м. Старий Самбір
вчителі

Покращення естетичного вигляду дитячого садка,
висаджування близько 70 дерев на території

04 квітня

НПП "Сколівські
Бескиди"

Проведення розчищення та
облагородження поля в ур.
"Зеленівський Потік", навколо
могили воїнів УПА куреня “Бойки”
імені Б.Хмельницького (територія
Крушельницького лісництва)

Працівники Крушельницького та
Підгородцівського лісництв, представники
місцевої влади, активісти

Привернути увагу жителів району до важливості
Лісничий Крушельницького
правильного ведення лісівництва на окремих,
лісництва С.О. Масендич,
історично важливих територій, індивудуальний підхід
тел. 099 52 00
до окремих архітектурних обєктів. Практичне
120
застосування досвіду лісівництва учасниками Акції

06 квітня

ДП «Дрогобицький
лісгосп»

Озеленення територій шкіл, садків та
парків

Учнівська молодь, дирекція шкіл,
представники с/р, представники
райдержадміністрації та відділу освіти

Покращення благоустрою територій

Романчак О.В., 0672811285

ДП "Бібрський
лісгосп"

Садіння плантації нов.ялинок
в урочищі «Вербівець» кв.12 виділ 7
площа 0,7 га Суходільське лісництво

Учні Суходільської школи школи, вчителі.
Лісова охорона Суходільського л-ва,
активна громадськість с.Суходіл, ЗМІ

Посадити школярами 1000 штук саджанців ялини.

Інженер л/к Дмитрах
Т.А.,лісничий Суходільського
лісництва Братасюк О.Б., (263)432-25

ДП "Бібрський
10-20 квітня
лісгосп"

Доповнення лісових культур в кв.45
вид.12 на площі 0,4 га, створених на
честь героїв Небесної сотні,
Перемишлянське лісництво

Адміністрація лісгоспу, лісова охорона
Перемишлянського
Посадити 200 шт. саджанців дерев основних
л-ва, депутати обласної та районної рад,
лісоутворюючих порід порід
адміністрація району,активна громадськість згідно проекту л/к
району, ЗМІ.

Посадка вільхи чорної в кв.13
вид.15.1 в Мостиському лісництві

Учні і вчителі НВК Соколянської ЗОШ I-II
ст.

10-20 квітня

11-12 квітня

ДП "Самбірський
лісгосп"

Лісничий Старосамбірського л-ва
Фурдичко В. І., 0679290926

Інженер по лісовідновленя
Церковник І.Б., (238)2-11-41

Гол.лісничий Пилипів М.І. 02634-31-01, лісничий
Перемишлянського лісництва
Голод І.З

Ознайомлення учнівської молоді з роботою лісівників Інженер лісових культур
та процесом садіння лісу Створення лісових культур Красневич В.Л. Відповідальна по
на площі 0.9 га
ЗМІ Василяк О.С. 0(236)6-05-66

12 квітня

ДП «Дрогобицький
лісгосп»

Проведення основного заходу Акції –
Учнівська молодь, дирекція шкіл,
садіння дерев, створення нових лісів в
представники с/р, райдержадміністрації та
Летнянському лісництві, кв. 2 вид
відділу освіти, ЗМІ
14,2 пл. 1,0 га

Проведення лісовідновлення

12 квітня

ДП "Львівський
лісгосп"

Головний захід - садіння школярами,
Учні шкільних лісництв, працівники
членами шкільного лісництва, учнями
лісгоспу, представники районих газет,
шкіл саджанців на ділянках лісових
голови сільських рад
культур

Ознайомити учнів і молодь з роботою в лісовій галузі Головний лісничий
та навчити дітей поведінки в лісі, 2,5 тис. шт.
Р.М. Коваль тел. 0676721847

12 квітня

НПП "Сколівські
Бескиди"

Проведення акції "Посади дерево для
нащадків" на території Завадківської
ЗОШ І-ІІІ ст.

Учні та вчителі школи, місцева влада,
депутати.

Усвідомлення учасниками Акції потреби у створенні
насаджень та окремих архітектурних форм для
підростаючого покоління та нащадків.

13 квітня

ДП "Самбірський
лісгосп"

Посадка лісових культур в кв.17 вид.
1 в Мостиському лісництві

Учнівська молодь Чернівської СШ I-II ст

Ознайомлення учнівської молоді з роботою лісівників Інженер лісових культур
та процесом садіння лісу Створення лісових культур Красневич В.Л. Відповідальна по
ЗМІ Василяк О.С. 0(236)6-05-66
на площі 0.8 га

14-21 квітня

ДП "Боринський
лісгосп"

Головний захід - садіння лісових
культур в Боринському лісництві кв.
31 вид. 2 пл.0,7 га

Ознайомлення з технологією лісокультурного
Представники райдержадміністрації,
депутати районної та місцевої рад, шкільна виробництва, посадка 0,7 га лісу (3,5 тис.шт. сіянців
ялиці, та модрини)
молодь, ЗМІ

16-21 квітня

ДП "Радехівське
ЛМГ"

Проведення головного заходу по
садінню лісу в Лопатинському
лісництві кв. 29 вид. 26 площа 1,0 га

Органи місцевого самоврядування,
представники громадськості, шкільна
молодь, журналісти.

16 квітня

ДП "Самбірський
лісгосп"

Ознайомлення громадськості з роботою лісівників,
Посадка модрини європейської в кв.32 Городоцька районна рада, Городоцька РДА, доведення до учасників заходу необхідності посадки
нових насаджень і догляду за лісом. Створення
вид 15.4 в Комарнівському лісництві Колодрубівська с\рада
лісових культур на площі 2.0 га.

Інженер лісових культур
Красневич В.Л.Відповідальна по
ЗМІ Василяк О.С. 0(236)6-05-66

16 квітня

ДП "Сколівський
лісгосп"

Ввід недостаючмх порід, Коростівське Шкільне лісництво Сколівської академічної Ввід недостаючих порід, висадка 0,7 тис.шт.
лісництво
гімназії
саджанців модрини на площі 1,1 га

Лісничий Цап Д.В. 0958972686

16 квітня

ДП "Сколівський
лісгосп"

Доповнення лісових культур,
Труханівське лісництво

Шкільне лісництво Труханівської ЗОШ

Доповнення лісових культур, висадка 0,1 тис.шт.
саджанців метасеквої на площі 0,8 га

Лісничий Мусик А.М. 0660903752

Проведення акції "Посади дерево для
нащадків" на садибах Майданського,
Бутивлянського, Сколівського та
Приполонинного лісництв НПП

Працівники лісництв, представники
місцевої влади.

Усвідомлення учасниками Акції потреби у створенні
насаджень та окремих архітектурних форм для
підростаючого покоління та нащадків.

Провідний інженер НПП
Л.О.Джуфер
03251 2-18-49

Сприяння прирордному поновленню
ялиці білої в кв.74 вид. 27.1
Опацького лісництва

Учнівська молодь Смільнянської СЗШ I-II
ст.

Ознайомлення дітей з основними правилами садіння
дерев і догляду за ними. Доповнення на площі 2.7 га

Інженер лісових культур
Красневич В.Л.Відповідальна по
ЗМІ Василяк О.С. 0(236)6-05-66

НПП "Сколівські
16-20 квітня
Бескиди"

17-18 квітня

ДП "Самбірський
лісгосп"

Посилення взаємодії з органами самоврядування та
громадськістю в галузі лісового господарства та
охорони навколишнього природного середовища.
Буде висаджено 8,7.шт сіянців,в т.ч. Сзв - 6,8т.шт,
Дчер - 1,9 т.шт

Романчак О.В., 0672811287

Лісничий Приполонинного
лісництва Вовкунович О.П. Тел.
0686245419

Яцик М.М., інженер л/к
(0269)3-42-97

Головний лісничий Андрейців
С.М., 0255-21441

тел.

17 квітня

ДП "Сколівський
лісгосп"

Посадка лісових культур, Козівське
лісництво

Учні Козівської школи-ліцею

Створення лісових культур, висадка 2,5 тис.шт.
саджанців ялиці та явора на площі 0,5 га

Лісничий Ільницький І.Й.
0955893895

17 квітня

ДП "Сколівський
лісгосп"

Доповнення лісових культур,
Дубинське лісництво

Учні Камянецької ЗОШ

Доповнення лісових культур, висадка 0,2 тис.шт.
саджанців модрини на площі 0,7 га

Лісничий Цмоць Т.С. 0992477083

18-19 квітня

ДП "Самбірський
лісгосп"

Посадка лісових культур в кв.69 вид.
38.1 в Підбузькому лісництві

Учні і вчителі Підбужської СЗШ I-III ст.

Ознайомлення учнівської молоді з роботою лісівників Інженер лісових культур
та процесом садіння лісу. Створення лісових культур Красневич В.Л. Відповідальна по
ЗМІ Василяк О.С. 0(236)6-05-66
на площі 1.2 га

18 квітня

ДП "Сколівський
лісгосп"

Озеленення території сільської ради
с.Довжки, Довжківське лісництво

Місцева влада, актив села

Висаджування декоративних дерев та кущів, 20 шт.

Лісничий Приходько В.П.
0959460804

19 квітня

ДП "Сколівський
лісгосп"

Озеленення території ЗОШ 1 ст.
с.Криве, Довжківське лісництво

Учні ЗОШ 1 ст., с.Криве

Висаджування декоративних дерев та кущів, 20 шт.

Лісничий Приходько В.П.
0959460804

19 квітня

ДП "Сколівський
лісгосп"

Ввід недостаючмх порід, Гребенівське Шкільне лісництво Сколівської академічної Доповнення лісових культур, висадка 1,0 тис.шт.
лісництво
гімназії
саджанців модрини на площі 1,2 га

2-га декада
квітня

Львівське ОУЛМГ,
Проведення обласного конкурсу на
державні
краще шкільне лісництво,
лісогосподарські
нагородження переможців
підприємства

Державні
лісогосподарські
16 -21 квітня
підприємства
області

Проведення заходів до "Дня
Довкілля" - 21 квітня. Підведення
підсумків проведення Акції.

Представники Департаменту освіти і науки
Виявлення знань, умінь і навичок з основ лісівництва
ЛОДА, комунального закладу Львівської
обласної ради «Львівський обласний центр та екології сред учнів шкільних лісництв області,
заохочення молоді до творчої роботи
еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді"

Учнівська молодь, керівництво районних
рад, адміністрацій, представники
громадськості, журналісти

Лісничий Бандерич
М.О.0502335336
Контакти прес-служби
підприємств:
http://www.lvivlis.gov.ua/uk/Press_S
ervice/, відділ лісового
господарства ЛОУЛМГ, 297-61-21

Контакти прес-служби
підприємств:
Ознайомлення з підсумками Акції через офіційні вебhttp://www.lvivlis.gov.ua/uk/Press_S
сайти підприємств, виствітлення інформації у ЗМІ
ervice/ , відділ лісового
господарства ЛОУЛМГ, 297-61-21

* План заходів може бути скоригований, в залежності від погодних умов

