
Дата
Назва 

підприємства
Зміст заходу Кого планується запросити

Яких результатів планується досягти (в 

т.ч.кількісні показники)

Контактна особа 

підприємства, тел.

21 березня - 

15 квітня

Державні 

лісогосподарські 

підприємства 

області

Проведення виховних годин для учнів 

молодших класів на тему "Людина та 

ліс",  лекцій і уроків знань про ліси 

для учнів загальноосвітніх середніх 

шкіл, профорієнтаційні заходи

Учнівська молодь, громадськість, заслужені 

працівники галузі, журналісти

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/

21 березня - 

15 квітня

Державні 

лісогосподарські 

підприємства 

області

Проведення благоустрою та 

упорядкування територій садиб 

лісництв, прилеглих територій, 

прибирання сміття біля об'єктів 

короткотермінового відпочинку

Працівники лісогосподарських підприємств, 

учнівська молодь, громадськість

Покращення естетичного вигляду території 150 

лісництв після осінньо-зимового періоду, благоустрій 

зон відпочинку та еколого-просвітницький об'єктів

Контакти прес-служби 

підприємств: 

http://www.lvivlis.gov.ua/uk/Press_S

ervice/

21 березня - 

15 квітня

Державні 

лісогосподарські 

підприємства 

Проведення основного заходу Акції на 

районному рівні - посадки дерев

Учнівська молодь, керівництво районних рад, 

адміністрацій, представники громадськості, 

журналісти

Створення близько 200га лісових насаджень, за участі 

громадськості, учнівської молоді, представників 

органів влади та ЗМІ

Контакти прес-служби 

підприємств: 

http://www.lvivlis.gov.ua/uk/Press_S

ervice/

21-30 березня ДП "Бібрський 

лісгосп"

Доповнення лісових культур весни 

2014 р. в кв.45 вид.12 на площі 0,4 га, 

створених на честь героїв Небесної 

сотні

Адміністрація лісгоспу, лісова охорона 

Перемишлянського л-ва,  депутати обласної 

та районної рад, адміністрація району, 

активна громадськість, ЗМІ

Посадити 200 шт. саджанців дерев основних 

лісоутворюючих  порід згідно проекту л/к

Гол.лісничий Пилипів М.І. 0263-4-

31-01, лісничий 

Перемишлянського л-ва Голод І.З

21 березня - 

15 квітня 

ДП "Львівський 

ЛСНЦ"

Екскурсії цехом переробки 

лісонасінної сировини

Учні шкільного лісництва, студенти НЛТУ 

України, студенти технологічного коледжу 

НЛТУ України

Освітянський, виховний, популяризація лісового 

господарства
Сплавінський М. М., 234-63-34

21-23 березня ДП "Львівський 

лісгосп"

Садіння школярами, студентами 

технологічного коледжу НЛТУ 

України,  членами шкільного 

лісництва, саджанців на ділянках 

лісових культур

Учні шкільних лісництв, працівники лісгоспу, 

представники районих газет, голови 

сільських рад

Ознайомити учнів і молодь з роботою в лісовій галузі 

та навчити дітей поведінки в лісі. Планується 

посадити 1,5 тис. шт. саджанців.

Головний лісничий 

Р.М. Коваль, тел. 0676721847

21 березня ДП "Бібрський 

лісгосп"

Створення постійної лісонасінневої 

ділянки модрини європейської в 

урочищі «Лагодів» 

Адміністрація лісгоспу, лісова охорона 

Перемишлянського л-ва,  депутати обласної 

та районної рад, адміністрація району, 

громадськість району, ЗМІ

Посадити 306 шт. саджанців модрини європейської, 

кв.14 вид.16,17 Перемишлянського л-ва,  на площі 1,1 

га

Гол.лісничий Пилипів М.І., 

Лісничий Перемишлянського 

лісництва Голод І.З.

21 березня ДП "Бібрський 

лісгосп"

Садіння плантації нов.ялинок в 

урочищі «Стоки» кв.23 вид.42 

Свірзького л-ва на площі 0,2 га

Учні Любешківської школи, вчителі, лісова 

охорона Свірзького л-ва, активна 

громадськість с.Любешка, ЗМІ

Посадити школярами 500 штук саджанців

ялини.  

Інженер л/к Дмитрах Т.А., 

(263)43225, лісничий 

Свірзькогокого л-ва Іванишин 

А.Я.

21 березня- 

14 квітня

ДП "Буський 

лісгосп"

Озеленення територій шкіл, 

навчальних закладів, поновлення 

алейно-паркової композиції 

присвяченої Небесній сотні

Учнівська молодь, директори шкіл, голови 

сільських рад
Благоустрій територій, збагачення біорізноманіття

Заяць Я.М. Лісничий Грабівського 

лісництва Савицький В.М.

21 березня
ДП "Жовківський 

лісгосп"

Посадка  лісових культур  кв.28  вид.8  

пл. 0,5 га. Поновлення  алейно – 

паркової  композиції  у Низівському 

лісництві 

Сокальська районна рада, 

райдержадміністрація, 

адміністрація підприємства  

Розширення  знань про  природу  та  ліс серед  молоді. 

Вшанування пам’ятних роковин від дня народження 

Великого Кобзаря. Відзначення  Всесвітного дня лісів 

–  21 березня

Інженер л/к Звір В.П., 097-58-068-

61

Нач.відділу л/г Мавдрик А.Ю., 

067-719-19-85

Орієнтовний план проведення заходів Акції "Майбутнє лісу у твоїх руках - 2017" підприємствами Львівського ОУЛМГ
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21 березня
ДП "Жовківський 

лісгосп"

Посадка  лісових культур  в  кв.10  

вид.19   пл. 1,3 га В.Мостівського  

лісництва  

В.Мостівська  районна рада,  В.Мостівське 

шкільне  лісництво, колектив  лісництва, 

інженери  апарату   підприємства  

Розширення  знання про  природу  та  ліс

серед молоді. Відзначення  Всесвітного дня лісів – 21 

березня

Інженер л/к Звір В.П., 097-58-068-

61, нач.відділу л/г Мавдрик А.Ю., 

067-719-19-85

21 березня
ДП "Жовківський 

лісгосп"

Посадка  лісових культур  в  кв.52 вид.  

29  пл. 1,9 га  Зіболківського  

лісництва  

Жовківська районна рада, 

райдержадміністрація, колектив  

Зіболківської   сільської   ради, інженери  

апарату   підприємства  

Розширення  знання про  природу  та  ліс серед  

молоді Відзначення Всесвітного дня лісів –  21 

березня.

Інженер л/к Звір В.П., 097-58-068-

61, нач.відділу л/г Мавдрик А.Ю., 

067-719-19-85

21 березня
ДП "Жовківський 

лісгосп"

Посадка  лісових культур  в  кв.56  

вид. 8,4  пл. 0,8 га Бутинського  

лісництва  

Сокальська районна рада, 

райдержадміністрація, В.Мостівська  районна 

рада, інженери   апарату   підприємства  

Ознайомлення  з  технікою  безпеки  при  виконанні  

лісокультурних  робіт. 

Відзначення  Всесвітного дня лісів –  21 березня.

Інженер л/к Звір В.П., 097-58-068-

61. Нач.відділу л/г Мавдрик А.Ю., 

067-719-19-85

24 березня
ДП "Жовківський 

лісгосп"

Посадка  лісових культур  в  кв. 53 

вид. 9  пл. 0,7 га 

Любельського  лісництва  

Жовківська районна рада, 

райдержадміністрація, колектив   

Любельської   сільської  ради, Любельське  

шкільне  лісництво

Розширення  знання про  природу  та  ліс серед  

молоді Відзначення  Всесвітного дня лісів –  21 

березня.

Інженер л/к Звір В.П., 097-58-068-

61, нач.відділу л/г Мавдрик А.Ю., 

067-719-19-85

21 березня
ДП "Жовківський 

лісгосп"

Посадка  лісових культур  в  кв. 35 

вид.  6,3 пл. 2,2 га Соснівського   

лісництва  

Сокальська районна рада, 

райдержадміністрація Соснівська  районна 

рада, Соснівське  шкільне  лісництво

Ознайомлення  з  технікою  безпеки  при  виконанні  

лісокультурних  робіт. набуття  практичних  навиків  

садіння  лісу, живцювання, щеплення  деревних  

порід. Відзначення  Всесвітного дня лісів – 21 

березня.

Інженер л/к Звір В.П., 097-58-068-

61

Нач.відділу л/г Мавдрик А.Ю., 

067-719-19-85

21 березня
ДП "Жовківський 

лісгосп"

Посадка  лісових культур  в  кв. 8 вид. 

3,4  пл. 2,1 га В’язівського  лісництва  

Жовківська районна рада, 

райдержадміністрація, колектив   В’язівської   

сільської   ради, В’язівське   шкільне  

лісництво

Розширення  знання про  природу  та  ліс серед  

молоді. Відзначення  Всесвітного дня лісів – 21 

березня.

Інженер л/к Звір В.П., 097-58-068-

61. Нач.відділу л/г Мавдрик А.Ю., 

067-719-19-85

21-25 березня 
ДП "Жовківський 

лісгосп"

Озеленення  території шкіл, 

навчальних закладів, лікарень, садків

Учнівська молодь , директора  шкіл, голови  

сільських  рад, представники лісгоспу

Покращення  благоустрою  територій шкіл, 

навчальних закладів, лікарень, садків

Інженер л/к Звір В.П., 097-58-068-

61, нач.відділу л/г Мавдрик А.Ю., 

067-719-19-85

21 березня - 

19 квітня

ДП "Бродівський 

лісгосп" 

Проведення озелення територій 

Заболотцівського дендропарку та 

місцевого стадіону с. Заболотці 

 Шкільні лісництва, працівники 

лісгоспу,представники громадських о-цій, 

місцевих органів влади, ЗМІ

Провести озеленення та впорядкування шкіл, міста і 

сіл району

Кінаш Л.Л. 0963053243 

Потьомкін О.М . 0503700656

21 березня - 

15 квітня

ДП "Бродівський 

лісгосп" 

Посадка лісових культур в 

Лагодівському лісництві кв. 5 вид 1-7 

пл. 1,3га

Шкільні лісництва, працівники лісгоспу, 

представники громадських о-цій, місцевих 

органів влади, ЗМІ

Ознайомлення молоді з професією лісівника та 

процесом вирощування лісів

Кінаш Л.Л. 0963053243 

Потьомкін О.М . 0503700656

21-31 березня
ДП "Рава-Руський 

лісгосп"

Озеленення території церкви Успення 

Пресвятої  Богородиці в с.Річки

Церковна громада, Річківська с/р, учні 

Річківської ЗОШ, працівники  лісгоспу

Благоустрій території, висаджування декоративних 

дерев та кущів

Маланчук М.М. інженер л/к 

0676714618  Музика М.М    гол. 

лісничий  0676714623

21-31 березня
ДП "Рава-Руський 

лісгосп"

Впорядкування та доповнення парку 

Небесної сотні в с. Оселя 

Учні та учителі загальноосвітньої школи, 

громадськість, працівники  держлісгоспу

Благоустрій території, висаджування декоративних 

дерев та кущів

Маланчук М.М. інженер л/к 

0676714618, Музика М.М    гол. 

лісничий  0676714623

21 березня
ДП "Сколівський 

лісгосп"
Озеленення церкви с. Орів

Шкільне лісництво Орівської ЗОШ, церковна 

громада
Посадка 50шт.саджанців дек.порід

Гол. лісничий Дмитрів В.М., (251) 

21226, лісничий Мільчаковський 

Р.М.

22 березня
ДП "Сколівський 

лісгосп"

Посадка лісових культур в Орівському 

л-ві
Шкільне  лісництво Орівської ЗОШ

Створення лісових культур, висадка 1,5т.шт 

саджанців модрини на пл.1,2 га

Гол. лісничий Дмитрів В.М., (251) 

21226, лісничий Мільчаковський 

Р.М.



23 березня
ДП "Дрогобицький 

лісгосп"

Посів насіння в Летнянському 

розсаднику, живцювання деревних 

порід та огляд результату посіву 

насіння

Учні Летнянського шкільного лісництв, 

дерекція школи, журналісти

Набуття практичних навиків по посіву насіння і 

живцювання

Романчак О.В., інженер л/к, 

0672811285

23-30 березня

ДП «Старосамбі

рське ЛМГ»

Прибирання від сміття територій 

лісфонду вздовж автошляхів с. 

Лютовиська 

Працівники лісогосподарських підприємств, 

учнівська молодь, громадськість

Очищення лісу вздовж шляхів сполучення від сміття 

та приведення його до належного санітарного стану

Гол. лісничий Задільський В.В., 

0986643757

23 березня - 

15 квітня

ДП "Бродівський 

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 - 

15 квітня

ДП "Бродівський 

лісгосп" 

Озелення території  Підкамінської 

церкви Успіння Пресвятої Богородиці

Церковне братство, учні Підкамінської  

школи, працівники лісгоспу
Висаджування дерев і кущів декоративних порід

Кінаш Л.Л. 0963053243 

Потьомкін О.М., 0503700656

24 березня - 

15 квітня

ДП "Бродівський 

лісгосп"

Проведення озелення  території 

Лешнівської ЗОШ, Бродівське л-во, 

Заболотцівське л-во

Шкільні л-ва, представники громадських о-

цій, місцевих органів влади, ЗМІ, працівники 

лісгоспу

Провести озеленення міста і села, висаджування 

дерев і кущів

Кінаш Л.Л. 0963053243 

Потьомкін О.М . 0503700656

24 березня - 

18 квітня

ДП "Бібрський 

лісгосп"

Доповнення дендропарку Костеніської 

школи деревними та чагарниковими 

породами

Члени Костенівського шкільного лісництва, 

учні та пед.колектив школи

Посадити за участі членів шкільного лісництва 20 

дерев та 30 кущів

Інженер л/к Дмитрах Т.А., (263) 

43225, лісничий Брюховицького л-

ва Кунда В.М.

24-27 березня
ДП "Львівський 

ЛСНЦ"
Посів теплиці ДП "Львівський ЛСНЦ"

Учні шкільного лісництва і лісова охорона 

підприємства

Освітянський, виховний, популяризація лісового 

господарства
Сплавінський М. М. 234-63-34

24 березня - 

15 квітня

Державні 

лісогосподарські 

підприємства 

області

Проведення майстер-класів з садіння 

лісу, живцювання, щеплення деревних 

порід, посіву лісового насіння. 

Ознайомлення з технікою безпеки при 

виконанні лісокультурних робіт

Учні шкільних лісництв, зацікавлена молодь, 

активісти громадських організацій, вчителі 

шкіл, журналісти

Набуття практичних навиків живцювання, щеплення 

деревних порід на базі ДП "Боринський ЛГ" 

(лісорозсадник), ДП "Буський ЛГ" (Куткірське, 

Топорівське, Соколянське, Ожидівське л-ва), ДП 

"Жовківський ЛГ" (В'язівське, Любельське, 

В.Мостівське, Соснівське   л-ва), ДП "Славський ЛГ" 

(Рожанське л-во), ДП "Рава-Руський ЛГ" 

(лісорозсадник Річківського л-ва), ДП "Радехівський 

ЛМГ" (Нивицьке, Витківське л-во), НПП Сколівські 

Бескиди (розсадник)

Контакти прес-служби 

підприємств: 

http://www.lvivlis.gov.ua/uk/Press_S

ervice/

25 березня 
ДП "Турківський 

лісгосп"

Посадка лісових культур в 

Розлуцькому  лісництві в кв.22 вид 4 

площа 1,0га

Громадськість, школярі, ЗМІ,  місцеві органи 

влади, лісова охорона

Посадка лісових культур на площі 1,6га,в кількості 

8,1тис шт. порода Яц

Інженер лісорозведення Ференц 

Г.Д., тел. 0971298176

27 березня - 

15 квітня

Державні 

лісогосподарські 

підприємства 

області 

Розвішування шпаківень та 

упорядкування мурашників

Учні ЗОШ, шкільних лісництв, вчителі, 

працівники лісового господарства

Планується розвісити 700 шпаківень та облагородити 

20 мурашників в лісах області

Контакти прес-служби 

підприємств: 

http://www.lvivlis.gov.ua/uk/Press_S

ervice/

27 березня - 

15 квітня

Державні 

лісогосподарські 

підприємства 

області

Проведення конкурсів на кращий 

малюнок та твір за темою «Людина та 

ліс» та нагородження переможців

Унівська молодь представники районних 

відділів освіти, вчителі центрів дитячо-

юнацької творчості, журналісти 

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/

27 березня - 

15 квітня

ДП "Львівський 

ЛСНЦ"

Доповнення клонової насінної 

плантації модрини європейської, 

Брюховицьке лісництво

Учні шкільного лісництва і лісова охорона 

підприємства

Освітянський, виховний, популяризація лісового 

господарства
Дробенко Ю. М., 234-63-34

http://www.lvivlis.com.ua/uk/Press_Service/
http://www.lvivlis.com.ua/uk/Press_Service/
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27 березня - 

01 квітня 

ДП "Жовківський 

лісгосп"

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 

Інженер л/к Звір В.П., 097-58-068-

61, нач.відділу л/г Мавдрик А.Ю., 

067-719-19-85

27 березня - 

10 квітня

ДП "Стрийський 

лісгосп"

Проведення благоустрою та 

поновнення скверу пам'яті героям 

Небесної сотні

Керівництво РДА, органи місцевого 

самоврядування, представники громадських 

організацій, учнівська молодь, громадські 

активісти, ЗМІ

Облагородження території скверу, прибирання 

залишків трав'янистої рослинності після зими, 

доповнення дубочків

Головний лісничий  Левчук О.Р.,                                

(032) 245-5-34-74

27-31 березня
ДП "Радехівський 

ЛМГ"

Проведення  заходів по садінню  лісу в 

Бабичівському л-ві кв.67 вид.7 площа 

2,5 га

Органи  місцевого  самоврядування, 

представники громадськості, шкільна  

молодь, журналісти

 Буде висаджено 17900 сіянців, вт.ч. Сзв 14300шт, 

Дзв 3600шт.

Гол. лісничий, Андрейців С.М., 

0255-21441

28 березня - 

15 квітня

ДП "Буський 

лісгосп"

Садіння лісових культур в 

Полоничнівському лісництві

Працівники Кам’янко-Буської 

райдержадмінстрації, депутати райради, 

громадськість

Ознайомлення з технологією лісокультурного 

виробництва. Створення лісових культур на площі 

1,0га

Інженер лісових культур М’якуш 

І.І., (264)21641

28 березня - 

06 квітня

ДП "Рава-Руське 

ЛГ"

Садіння лісових культур у 

Свидницькому лісництві

Працівники райдержадміністрації, депутати 

районної та місцевих рад, ЗМІ, учні 

загальноосвітніх шкіл

Ознайомлення з технологією лісокультурного 

виробництва у Свидницькому лісництві, посадити 1га 

лісу

Маланчук М.М. інженер л/к 

0676714618,  Музика М.М    гол. 

лісничий  0676714623

28 березня
ДП "Сколівський 

лісгосп"

Посадка лісових культур в 

Любинцівському л-ві

 ІДС ”Моршинська”, громадські активісти, 

журналісти

Cтворення лісових культур, висадка 13,7т.шт 

саджанців дуба, ялиці на пл.2,2 га

Гол. лісничий Дмитрів В.М., (251) 

21226, лісничий Солонинка А.О.

29 березня
ДП "Славський 

лісгосп"

Озеленення території школи 

с.Опорець

Представники лісової галузі, вчителі, учні, 

депутати с/р

Облагородження території школи. Висаджування 

близько 50 видів декоративних дерев та кущів. 

Орієнтовна к-ть учасників заходу 40 чол.

Пр.інж.л.к. Леляк В.В. (03-251) 4-

24-88

29 березня - 

15 квітня

ДП "Буський 

лісгосп"

Садіння лісових культур в 

Верблянському лісництві

Працівники Буської райдержадмінстрації, 

депутати райради

Ознайомлення з технологією лісокультурного 

виробництва. Створення лісових культур на площі 1,0 

га

Інженер лісових культур М’якуш 

І.І., (264)21641

30 березня - 

15 квітня

ДП "Бібрський 

лісгосп"

Благоустрій території Старосільської 

сільської ради, садиби школи у 

Старому Селі

Адміністрація лісгоспу, лісова охорона 

Старосільського л-ва,  депутати обласної та 

районної рад, адміністрація району, 

громадськість, ЗМІ

Посадити 50 шт. саджанців дерев та 30 шт. саджанців 

кущів декоративних порід

Гол.лісничий Пилипів М.І. 0263-4-

31-01, Лісничий Старосільського 

лісництва Яворський І.М.

30 березня
ДП "Сколівський 

лісгосп"
Закладка алеї липи в с.Н.Стинава

учні Н.Стинавської ЗОШ, керівництво 

сільради с. Н.Стинава
Створення алеї, посадка 50шт. саджанців липи

Гол. лісничий Дмитрів В.М., (251) 

21226, лісничий Берник В.В.

30 березня - 

15 квітня
ДП "Боринське ЛГ"

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

Яцик М.М., інженер л/к        

(0269)3-42-100

30 березня 

ДП 

«Старосамбірське 

ЛМГ»

Проведення основного заходу Акції - 

посадки дерев, Міженецьке л-во (кв.17 

вид.31.2 пл.1,8га)

Працівники 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



31 березня
НПП "Сколівські 

Бескиди"

Облаштування рекреаційного пункту 

"Колодка"

Органи місцевого самоврядування, 

представники громадськості, журналісти, 

представники НПП 

Сприяє підвищенню екологічної свідомості, 

розширенню знань про охорону та захист лісів серед 

громадськості

Галь В.Я.  т. (03251) 2-18-49. 

beskydy2005@ukr.net

31 березня
НПП "Сколівські 

Бескиди"

Створення лісових культур на свіжому 

зрубі з під СРС 2016 р., склад 

С3БкЯлЯц

Волонтери Всесвітнього фонду охорони 

природи, працівники НПП "Сколівські 

Бескиди"

Створення 1,5га лісових культур в ур."Багна" кв.22 

вид.11 Сколівського л-ва. Ознайомлення 

громадськості з роботою лісівників та технікою 

безпеки при виконанні лісокультурних робіт. 

Приндак В.П. т.(03251) 2-15-65, 

Джуфер Л.О., т. (03251) 2-18-49.  

beskydy2005@ukr.net

01 квітня
ДП "Турківський 

лісгосп"

Озеленення територій сільської ради, 

Ясеницького НВК, лісництва

Учні Ясеницького шкільного лісництва, 

працівники Ясеницького лісництва, ЗМІ

Посадка декоративних і плодових дерев в кількості 

100шт.

Інженер лісорозведення Ференц 

Г.Д., тел. 0971298176

03-07 квітня
ДП "Золочівський 

лісгосп"

Озеленення Струтинської сільської 

ради  с.Струтин

Голову сільської ради, директора школи, 

громадськість

Висаджування дерев та кущів декоративних порід-20 

шт.

Інженер лісових культур  

Тихонький В.В., 0976891633

03-14 квітня
ДП "Самбірський 

лісгосп"

Посадка дуба звичайного за участю 

учнів Мильчицької ЗОШ, Рудківське 

лісництво кв.3 вид.36

Учні та вчителі Мильчицької ЗОШ I-IIIст.

Ознайомлення з роботою лісівників, посадка нових 

насаджень і догляд за лісом. Створення понад 1,0  га 

лісових насаджень

Інженер лісових культур 

Красневич В.Л., Василяк О.С. 

(236)6-05-66

03-14 квітня
ДП "Самбірський 

лісгосп"

Сприяння природному поновленню, 

Опацьке лісництво кв. 19 вид 31 

ур."Левків"

Учні та адміністрація Смільнянської ЗОШ  I-

II ст

Ознайомлення з роботою лісівників, посадка нових 

насаджень і догляд за лісом. Створення понад 1,0  га 

лісових насаджень

Інженер лісових культур 

Красневич В.Л., Василяк О.С. 

(236)6-05-66

03-14 квітня
ДП "Самбірський 

лісгосп"

Посадка сосни звичайної та модрини, 

Мостиське лісництво кв. 3 вид. 33 ур 

"Соколя", кв. 43 вид. 2.1 ур. "Баличі"

Громада Малнівської та Шегинівської 

сільських рад, учні Шегинівської ЗОШ

Ознайомлення громадськості з роботою лісівників. 

Створення понад 2,0 га лісових насаджень

Інженер лісових культур 

Красневич В.Л.,  Василяк О.С. 

(236)6-05-66

03-07 квітня
НПП "Сколівські 

Бескиди"

Акція "Посади калину - символ 

України"

Учнівська молодь, громадськість, працівники 

НПП "Сколівські Бескиди"

Виховання у громадськості любові до символів, які 

асоціюються з Україною, відображені у народній та 

фолькльорній творчості народу України та мають 

патріотичний зміст.

Галь В.Я., т. (03251) 2-18-49. 

beskydy2005@ukr.net

04 квітня

ДП «Старосамбі

рське ЛМГ»

Введення недостаючи порід 

Старосамбірське  л-во (кв.30 вид.39,1 

пл.4,2га)

Працівники лісогосподарського 

підприємства, громадськість учителі та учні 

Старосільської ЗСШ

Надання можливості взяти участь у роботах з 

лісовідновлення

Лісничий Старосамбірського  л-ва 

Фурдичко В. І. 0679290926

04 квітня

ДП «Старосамбі

рське ЛМГ»
Проведення озеленення територій 

дошкільних установ м. Старий Самбір

Працівники лісогосподарського 

підприємства, громадськість вихователі та 

вчителі

Покращення естетичного вигляду дитячого садка, 

висаджування близько 70 дерев на території

Гол. лісничий Задільський В. В., 

0986643757

04 квітня
ДП "Сколівський 

лісгосп"

Доповнення та догляд за л/к, 

Труханівське л-во
Шкільне  лісництво Труханівської ЗОШ Посадка 1,0 тис.шт. саджанців Мдє, Мтс

Гол. лісничий Дмитрів В.М., (251) 

21226, лісничий Мусик А.М.

05 квітня
ДП "Турківський 

лісгосп"
Озеленення території церкви с.Ясінка

Церковне братство, шкільне лісництво, 

місцева влада, ЗМІ

Посадка декоративних і плодових дерев в кількості 

30шт.

Інженер лісорозведення Ференц 

Г.Д., тел. 0971298176

07 квітня 
ДП "Дрогобицький 

лісгосп"

Проведення основного заходу Акції  - 

посадка лісових культур Гаївське л-во 

кв. 72 вид 11,1 пл. 1,1 га

Учнівська молодь, шкільне л-во керівництво 

районної ради та РДА, представники 

громадськості, журналісти

Створення  лісових насаджень. Ознайомлення 

громадськості з роботою лісівників 

 Романчак О.В., інженер л/к, 

0672811285

10 квітня
ДП "Турківський 

лісгосп"
Упорядкування парку «Тризуб»

Громадськість, школярів,ЗМІ,  місцеве 

самоврядування, лісова охорона

Благоустрій на площі 1,0га доповнення породного 

складу

Інженер лісорозведення Ференц 

Г.Д., 0971298176

11 квітня
ДП "Самбірський 

лісгосп"

Проведення озеленення та 

впорядкування території в 

Комарнівському міському парку

Працівники Комарнівського лісництва, 

голова та депутати Комарнівської міської 

ради, учні Комарнівської ЗОШ, ЗМІ

Висаджування на території парку близько 50 шт. 

дерев і кущів

Відповідальна по ЗМІ Василяк 

О.С. 0(236)6-05-66



11-15 квітня
ДП "Жовківський 

лісгосп"

Проведення благоустрою та 

впорядкування територій навчальних 

закладів, садиб  лісництв, прилеглих 

територій, парків 

 Учнівська молодь, керівництво районних рад   

адміністрацій, представники громадськості, 

журналісти

Проведення  заходів до  Дня Довкілля. Покращення 

естетичного вигляду територій, парків, прибирання 

сміття в м. Жовква, м. В.Мости, м.Соснівка,  с. 

Любеля.

Інженер л/к Звір В.П., 097-58-068-

61,

Нач.відділу л/г Мавдрик А.Ю., 

067-719-19-85

13 квітня
ДП "Турківський 

лісгосп"

Створення захисних насаджень 

вздовж траси Львів-Ужгород

Громадськість, школярі, ЗМІ,  місцеве 

самоврядування, лісова охорона
Кількості 1000шт, в урочищі «Співоче поле»

Інженер лісорозведення Ференц 

Г.Д., тел. 0971298176

13-27 квітня
ДП "Боринський 

лісгосп"

Садіння лісових культур в 

Боринському лісництві кв. 26 вид. 13 

пл.0,8 га

Представники райдержадміністрації,  

депутати районної та місцевої рад, шкільна 

молодь, ЗМІ

Ознайомлення з технологією лісокультурного 

виробництва, посадка 0,8 га лісу (4,1 тис.шт. сіянців 

ялиці, явора, модрини)

Яцик М.М., інженер л/к  (0269)3-

42-99

14 квітня

ДП «Старосамбі

рське ЛМГ»
Проведення акції «Отчий ліс» с. 

Лаврів Старосамбірського району

Працівники лісогосподарського 

підприємства, громадськість учителі та учні 

загальноосвітніх шкіл

Відтворення та розширення площі лісових насаджень, 

висадка 200 саджанців

Гол. лісничий Задільський В. В., 

0986643757

17-21 квітня
ДП "Золочівський 

лісгосп"

Озеленення 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. 0976891636

19 квітня
ДП "Турківський 

лісгосп"
Упорядкування «Алеї Небесної сотні»

Громадськість, школярі, ЗМІ,  місцеве 

самоврядування, лісова охорона

Благоустрій на площі 2,0га, доповнення природного 

складу алеї в кв22 Розлуцького лісництва

Інженер лісорозведення Ференц 

Г.Д., тел. 0971298176

21 квітня
ДП "Сколівський 

лісгосп"

Посадка плантації швидкорослих 

порід, Дубинське л-во
Сколівська РДА, громадскість, журналісти

Створення лісових культур, посадка  0,8 тис.шт. 

саджанців дугласії, ялиці на пл.0,3 га

Гол. лісничий Дмитрів В.М., (251) 

21226, лісничий Цмоць Т.С.

24 квітня - 10 

травня

ДП "Стрийський 

лісгосп"

Проведення садіння дерев в 

Задеревацькому лісництві

Представники громадськості, керівництво та 

працівники заводу мінеральних вод "Оскар", 

органи місцевого самоврядування, учнівська 

молодь

Створення лісових культур на площі 2,3 га (5,8 т.шт). 

Ознайомлення учасників заходу з технологією 

садіння та процесом вирощування лісів

Головний лісничий  Левчук О.Р.,                                

(032) 245-5-34-74

24 квітня
ДП "Сколівський 

лісгосп"

Посадка лісових культур, Зелем'янське 

л-во
Шкільне  лісництво акад.гімназії м.Сколе

Створення лісових культур, висадка 4,0т.шт 

саджанців ялиці, явора на пл.0,8 га

Гол. лісничий Дмитрів В.М., (251) 

21226, лісничий Созанський М.Й.

25 квітня
ДП "Сколівський 

лісгосп"

Посадка плантаційних лісових 

культур, Гребенівське л-во

Керівництво сільради с.Гребенів, громадські 

активісти

Створення лісових культур, посадка 7,0 тис.шт. 

саджанців модрини на пл.2,8 га

Гол. лісничий Дмитрів В.М., (251) 

21226, лісничий Бандерич М.О.

26 квітня
ДП "Сколівський 

лісгосп"

Посадка лісових культур, Довжківське 

л-во
Шкільне  лісництво акад.гімназії м.Сколе

Створення лісових культур, посадка  4,0 тис.шт. 

саджанців ялиці, явора на пл.0,8 га

Гол. лісничий Дмитрів В.М., (251) 

21226, лісничий Приходько В.П.

27 квітня
ДП "Сколівський 

лісгосп"

Формування живоплоту біля сільради 

та Росохацької ЗОШ, Митянське л-во

Учні Росохацької ЗОШ, керівництво  

сільради с.Росохач

Створення живоплоту, посадка 400шт. саджанців 

ялини

Гол. лісничий Дмитрів В.М., (251) 

21226, лісничий Завада М.М.

28 квітня
ДП "Сколівський 

лісгосп"

Посадка плантаційних лісових 

культур, Козівське л-во

Учні школи-ліцею с.Козьова, представники 

с/ради

Створення лісових культур, посадка 1,3 тис.шт. 

саджанців модрини на пл.0,8 га

Гол. лісничий Дмитрів В.М., (251) 

21226, лісничий Ільницький І.Й.

2-га декада 

квітня 

Львівське ОУЛМГ, 

державні 

лісогосподарські 

підприємства 

Проведення обласного конкурсу на 

краще шкільне лісництво, 

нагородження переможців

Представники Департаменту освіти і науки 

ЛОДА, комунального закладу Львівської 

обласної ради «Львівський обласний центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді"

Виявлення знань, умінь і навичок з основ лісівництва 

та екології сред учнів шкільних лісництв області, 

заохочення молоді до творчої роботи

Контакти прес-служби 

підприємств: 

http://www.lvivlis.gov.ua/uk/Press_S

ervice/

http://www.lvivlis.com.ua/uk/Press_Service/
http://www.lvivlis.com.ua/uk/Press_Service/
http://www.lvivlis.com.ua/uk/Press_Service/
http://www.lvivlis.com.ua/uk/Press_Service/


14 -18 квітня 

Державні 

лісогосподарські 

підприємства 

області

Проведення заходів до "Дня Довкілля" 

- 15 квітня. Підведення підсумків 

проведення Акції

Учнівська молодь, керівництво районних рад, 

адміністрацій, представники громадськості, 

журналісти

Ознайомлення з підсумками Акції через офіційні веб-

сайти підприємств, виствітлення інформації у  ЗМІ

Контакти прес-служби 

підприємств: 

http://www.lvivlis.gov.ua/uk/Press_S

ervice/

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

http://www.lvivlis.com.ua/uk/Press_Service/
http://www.lvivlis.com.ua/uk/Press_Service/
http://www.lvivlis.com.ua/uk/Press_Service/
http://www.lvivlis.com.ua/uk/Press_Service/



