
Дата Назва заходу Місце проведення Учасники Контакти відповідальних осіб по п-ву, 
ПІБ, тел.

04.-08.10.2021
Проведення обласного заходу садіння лісу  Акції 
"Створюємо ліси разом" в рамках виконання 
Програми Президента України "Зелена країна"

Державні лісогосподарські 
підприємства Львівського ОУЛМГ

Голови ЛОДА, облради, ОТГ, 
представники громадськості, учнівська 
молодь

Головний спеціаліст відділу л/г Кисіль М.С. 
тел. 067-930-93-75;
прес-слуба Львівського ОУЛМГ 
Шаваринська Х.В., тел. (032) 297-61-21

Дата Назва заходу Місце проведення Учасники Контакти відповідальних осіб по п-ву, ПІБ, 
тел.

01.10.2021р. Проведення екскурсії для учнів Перемишлянське л-во. Працівники підприємства, 
громадськість, школярі

 Інж. Л/К 066-866-36-86,    Лісничий 098-343-
50-99

09.10.2021р. Посадка лісових культур Суходільське л-во: кв.17 вид.27.2 Працівники підприємства, 
громадськість, школярі

Інж. Л/К 066-866-36-86, Лісничий 097-102-89-
42

Дата Назва заходу Місце проведення Учасники Контакти відповідальних осіб по п-ву, ПІБ, 
тел.

1-30.10.2021 Створення лісозахисної смуги с.Нижній Турів Працівники підприємства, 
громадськість, школярі Яворська Юлія, 0991810963

1-30.10.2021 Ввід недостаючих порід на лісокультурних площах Мохнатське л-тво, кв 
17,18,19,20,25,28

Працівники підприємства, 
громадськість, школярі Яворська Юлія, 0991810963

1-30.10.2021 Ввід недостаючих порід на лісокультурних площах Боринське л-тво, кв 12,13,19,26,36 Працівники підприємства, 
громадськість, школярі Яворська Юлія, 0991810963

1-30.10.2021 Ввід недостаючих порід на лісокультурних площах Верхньовисоцьке лісництво, кв 6,10 Працівники підприємства, 
громадськість, школярі Яворська Юлія, 0991810963

Дата Назва заходу Місце проведення Учасники Контакти відповідальних осіб по п-ву, ПІБ, 
тел.

23.10.21р посадка дерев Берлинське л-во               кв18 вид 
13 пл 1,8 га

представники Бродівської ОТГ , 
Учнівська молодь, представники 
громадських організацій , працівники 
підприємства 

Потьомкін Олег Миколайович - гол. л-чий 
050-370-06-56 інж. Лк Круть Роман 
Русланович 098-054-12-66

30.10.21р посадка дерев заболотцівське л-во         кв81 вид 
12 пл 4 га

представниеки Бродівської ОТГ , 
Учнівська молодь, представники 
громадських організацій , працівники 
підприємства 

Потьомкін Олег Миколайович - гол. л-чий 
050-370-06-56 інж. Лк Круть Роман 
Русланович 098-054-12-66

Інформація про заплановані заходи  Акції Держлісагентства "Створюємо ліси разом"
 у рамках виконання Програми Президента України «Зелена країна»

ДП "Бібрський лісгосп"

ДП "Боринський лісгосп"

ДП "Бродівський лісгосп"

Львівське обласне управління лісового та мисливського господарства



Дата Назва заходу Місце проведення Учасники Контакти відповідальних осіб по п-ву, ПІБ, 
тел.

07.09.-13.09. 
2021

Забезпечення комунікації із представниками та 
зацікавленими в проведенні Акції "Створюємо ліси 
разом" та представлення інформації в ЗМІ

ДП "Буський лісгосп" Адміністрація підприємства, керівники 
органів ОТГ та інші

В.о.інженера лісових культур Бегійович І.З. 
тел. (264) 21462

04.10.-15.11. 
2021

Проведення основного заходу - висадка дерев на 
землях ОТГ, шкіл та дошкільних закладів ДП "Буський лісгосп" Керівники ОТГ, громадські організації, 

учні учнівських лісництв, усі бажаючі
В.о.інженера лісових культур Бегійович І.З. 
тел. (264) 21463

20.10.-20.11.
2021

Проведення конкурсу малюнків серед учнівських 
лісництв ДП "Буський лісгосп" Учні учнівський ліснисцтв В.о.інженера лісових культур Бегійович І.З. 

тел. (264) 21464

Дата Назва заходу Місце проведення Учасники Контакти відповідальних осіб по п-ву, ПІБ, 
тел.

2-3.09.2021р Створення алеї в дитячому садіку м. Золочів діти, вихователі представники лісгоспу Томашівський Тарас Михайлович 
0969837273 

16-17.09.2021р озеленення тереторії школи м. Золочів діти, дирекція школи представники 
лісгоспу

Томашівський Тарас Михайлович 
0969837274

10-12.09.2021р Акція створюємо ліси разом Білокамінське л-во. Кв42вид8 2,5га учнівські лісництва, адміністрація, 
представники ОТГ та лісгоспу

Томашівський Тарас Михайлович 
0969837275

Дата Назва заходу Місце проведення Учасники Контакти відповідальних осіб по п-ву, ПІБ, 
тел.

24-30 вересня 
2021р.

Розміщення на офіційному веб-сайті підприємства 
запрошення громадськості до участі в заходах акції _ Працівники підприємства Відділ лісового господарства, лісничі ДП 

"Львівський лісгосп", 0676721847

28-30 вересня 
2021р. Анонсування в ЗМІ щодо проведення Акції _ Працівники підприємства

Відділ лісового господарства, 
відповідальний за роботу з громадськістю, 
0676721847

25 жовтня- 25 
листопада 
2021р.

  Доповнення лісових насаджень цінними 
деревними породами на землях держлісфонду 
підприємства (дати проведення акції будуть 
визначені при настанні сприятливих умов)

Землі держлісфонду підприємства
Учнівська молодь, керівники, 
представники громадських організацій 
та місцевої влади

Відділ лісового господарства, лісничі ДП 
"Львівський лісгосп"

1 жовтня - 26 
листопада 
2021р.

Інформаційні та розяснювальні заходи (лекції) щодо 
значення лісів та роль праці лісівників в 
забезпеченні охорони та захисту лісу, створенні 
насаджень 

Контори лісництв, учнівські 
лісництва

Учнівська молодь, керівники, 
представники громадських організацій 
та місцевої влади

Відділ лісового господарства, лісничі ДП 
"Львівський лісгосп"

Дата Назва заходу Місце проведення Учасники Контакти відповідальних осіб по п-ву, ПІБ, 
тел.

09.10.2021 р Посадка  лісових  культур Бутинське лісництво працівники ТГ лісничий  Дудка М.М.
В.Мостівська ТГ  і лісгоспу 067-33-80-868

09.10.2021 р Посадка  лісових  культур В.Мостівське лісництво працівники ТГ лісничий  Бочилюк І.А.
В.Мостівська ТГ  і лісгоспу 067-27-73-542

23.10.2021 р Посадка  лісових  культур Зіболківське лісництво працівники ТГ лісничий  Купецький  Р.В.
Жовківське ТГ  і лісгоспу 067-67-61-808

23.10.2021 р Посадка  лісових  культур В'язівське лісництво працівники компанії  лісничий Сохнацький С.С.

ДП "Жовківський лісгосп"

ДП "Буський лісгосп"

ДП "Золочівський лісгосп"

ДП "Львівський лісгосп"



Жовківське ТГ Коламбія  і лісгоспу 067-97-95-905
23.10.2021 р Посадка  лісових  культур Любельське лісництво працівники ТГ лісничий  Осташевський А.В.

Жовківське ТГ  і лісгоспу 067-86-74-286

Дата Назва заходу Місце проведення Учасники Контакти відповідальних осіб по п-ву, ПІБ, 
тел.

12.10. Садіння лісових культур Рава-Руське лісництво Працівники  місцевої територіальної 
громади,  учнівська молодь, ЗМІ  Чіхрак Т.М.    гол. лісничий  0679707420  

28.10. Садіння лісових культур Рогізнянське  лісництво 
Працівники територіальних громад, , 
районих рад, ЗМІ, учні загальноосвітніх 
шкіл, 

 Чіхрак Т.М.    гол. лісничий  0679707420  

02.11 Садіння лісових культур у Волицькому лісництві 
кв.25  вид.26,2  пл. 0,9 га

Працівники територіальних 
громад, , районих рад, ЗМІ, учні 
загальноосвітніх шкіл, 

Ознайомлення з технологією 
лісокультурного виробництва у 
Волицькому  лісництві, посадити 0,9 га 
лісу, висадити 4,32 тис. шт. сіянців 
сосни звичайної , 1,03тис/шт сіянців 
дуба звичайного, 1,03тис/шт сіянців 
ялини європейської

 Чіхрак Т.М.    гол. лісничий  0679707420  
ЛуцкоР.В.   Інженер л/к 0978370148

05.11
Проведення навчання з садіння лісу, живцювання, 
посіву лісового насіння на базі лісорозсадника 
Річківського лісництва

Учні шкільних лісництв, учнівська 
молодь та учителі загальноосвітніх 
шкіл, працівники лісової охорони

Набуття практичних навиків садіння 
лісу, живцювання, висівання лісового 
насіння

 Чіхрак Т.М.    гол. лісничий  0679707420  
ЛуцкоР.В.   Інженер л/к 0978370148

07.11 Садіння лісових культур у Свидницькому лісництві    
кв. 48  вид.20,1  пл. 1.0га                     

Працівники територіальних 
громад, , районих рад, ЗМІ, учні 
загальноосвітніх шкіл, 

Ознайомлення з технологією 
лісокультурного виробництва у 
Свидницькому лісництві, посадити 1га 
лісу, висадити 6,40тис/шт сосни 
звичайної , 1,14 тис/шт дуба звичайного

 Чіхрак Т.М.    гол. лісничий  0679707420  
ЛуцкоР.В.   Інженер л/к 0978370148

09.11 Садіння лісових культур у Річківському лісництві  
кв.54  вид.26,2   пл.1,0га                               

Працівники територіальних 
громад, , районих рад, ЗМІ, учні 
загальноосвітніх шкіл, 

Ознайомлення з технологією 
лісокультурного виробництва у 
Річківському лісництві, посадити 1,0га 
лісу, висадити 4,80 тис. шт. сіянців 
сосни звичайної та 1,14 сіянців дуба 
звичайного, 1,14 сіянців ялини 
європейської

 Чіхрак Т.М.    гол. лісничий  0679707420  
ЛуцкоР.В.   Інженер л/к 0978370148

12.11 Прибирання та благоустрій екологічно-пізнавальної 
стежини "Вовковиця"

учні та учителі загальноосвітніх 
шкіл м.Рава-Руська, працівники 
апарату контори лісгоспу

Ознайомлення з правилами поведінки в 
лісі, формування екологічної свідомості 
учнів

 Чіхрак Т.М.    гол. лісничий  0679707420  
ЛуцкоР.В.   Інженер л/к 0978370148

15.11. озеленення території  біля каплички Рава-Руське лісництво Громадкість , учні загальноосвітніх  шкіл  Чіхрак Т.М.    гол. лісничий  0679707420 

Дата Назва заходу Місце проведення Учасники Контакти відповідальних осіб по п-ву, ПІБ, 
тел.

14.09.21р- Розробка переліку та  обговорення  основних  
заходів, ДП"Радехівське  ЛМГ" Головний лісничий, Головний лісничий С.М. Андрейців,  тел. 

0255-21441

ДП "Радехівський лісгосп"

ДП "Рава-Руський лісгосп"



16.09.21р що  включатимуть  заходи  з  посадки  дерев, відділ   лісового

створення  скверів та  парків, проведення  конкурсів. господарства,лісничі.

22.09.21р рекламної  продукції  Акції  "Створюємо  ліси разом" відділ   лісового

господарства,лісничі.

01.10.21р Початок  громадської  Акції   Держлісагенства ДП"Радехівське  ЛМГ" Головний лісничий,
"Створюємо  ліси разом" відділ   лісового

господарства,лісничі.
20.09.21р- Проведення  лекцій на  природоохоронну ДП"Радехівське  ЛМГ" Головний лісничий,

22.09.21р тематику для учнів старших  класів відділ   лісового

загальноосвітніх  середніх  шкіл господарства,лісничі, учасники Акції.

с.Лопатин,с.Бабичі,с.Нивиці,с.Н.Витків,с.Березівка,

с.Дмитрів,с.Поздимир, м.Сокаль та м.Радехів та ін.

01.10.21р_ Виступи  спеціалістів  лісового господарства ДП"Радехівське  ЛМГ" Головний лісничий,
30.11.21р в засобах  масової інформації. відділ   лісового

Надання  звіту  та інформації по Акції. господарства,лісничі.
15.10.21р. Проведення  майстер-класів з садіння лісу, ДП"Радехівське  ЛМГ" Головний лісничий,
15.11.21р  в Нивицькому та Витківському лісництвах. відділ   лісового господ.

лісництвах. лісничі, школярі.
15.10.21р. Проведення  заходів по садінню  лісу за     ДП"Радехівське  ЛМГ" Головний лісничий,
30.11.21р участю органів  місцевого  самоврядування, лісництва відділ   лісового господ.

представників громадськості, широких  верств лісничі, всі бажаючі.

населення в рамках Акції "Створюємо  ліси разом" 

в   Витківському, Бендюзькому, Лопатинському,  
Бабичівському  лісництвах.

30.11.2021р Підведення  підсумків  щодо  Акції ДП"Радехівське  ЛМГ" Головний лісничий,
"Створюємо  ліси разом" лісництва відділ   лісового

господарства,лісничі.

Дата Назва заходу Місце проведення Учасники Контакти відповідальних осіб по п-ву, ПІБ, 
тел.

9-Oct Садіння лісу в рамках Акції ДП "Самбірський 
лісгосп"Черхавське л-во

Учнівські лісництва, громадськість, 
місцеві мешканці

Головний лісничий Півторак Я.О., інженер 
лісових культур Красневич В.Л., тел. (0236) 
6-05-66

09.-30.10.2021 Проведення екскурсій учнівським лісництвам у 
Рудківському дендрологічному парку

ДП "Самбірський 
лісгосп"Рудківське л-во

Відповідальні особи підприємства, 
учнівська молодь та інші

Головний лісничий Півторак Я.О., інженер 
лісових культур Красневич В.Л., тел. (0236) 
6-05-67

ДП "Самбірський лісгосп"



10/21/2021

Проведення флешмобу із створення зелених 
насаджень на території Арламівськоволянського 
ЗЗСО та Опорного закладу "Рудківська СЗШ ім. В. 
Жеревбного

ДП "Самбірський лісгосп" Відповідальні особи підприємства, 
учнівська молодь та інші

Головний лісничий Півторак Я.О., інженер 
лісових культур Красневич В.Л., тел. (0236) 
6-05-68

Дата Назва заходу Місце проведення Учасники Контакти відповідальних осіб по п-ву, ПІБ, 
тел.

31.08.21
Інформування лісничих, керівництво ОТГ та шкіл, 
щодо мети та термінів проведення акції “Створюємо 
ліси разом “ 1.10.21 по 30.11.21р

контора лісгоспу ,ОТГ представники ОТГ,вчителі,лісничі головний лісничий Дмитрів В.М. 
тел. 050-370-59-76

01.09.21 Визначення місць садіння лісу та залучення громади контора лісгоспу головний лісничий , лісничі головний лісничий Дмитрів В.М. 
тел. 050-370-59-76

02.09.21 Інформування громадськості та зацікавлених осіб 
про проведення акції через ЗМІ контора лісгоспу Прес-служба головний лісничий Дмитрів В.М. 

тел. 050-370-59-77

03.09.21
Визначення переліку громадських організацій та 
кількості бажаючих учасників із погодженням місць 
садіння лісу

контора лісгоспу головний лісничий , лісничі, 
представники громадкості

головний лісничий Дмитрів В.М. 
тел. 050-370-59-78

06.09.21
Проведення лекції та відкритих уроків в учнівських 
лісництвах Труханівської та Орівської ЗОШ та 
Сколівській гімназії

школи учні головний лісничий Дмитрів В.М. 
тел. 050-370-59-79

07.09.21 Садіння лісу в Орівському та Труханівському 
лісництві в рамках акції “Створюємо ліси разом” Орівське,Труханівське лісництво громадськість, лісівники головний лісничий Дмитрів В.М. 

тел. 050-370-59-80

Садіння лісу в рамках акції “Створюємо ліси разом” головний лісничий Дмитрів В.М. 
тел. 050-370-59-82

головний лісничий Дмитрів В.М. 
тел. 050-370-59-84
головний лісничий Дмитрів В.М. 
тел. 050-370-59-85

Дата Назва заходу Місце проведення Учасники Контакти відповідальних осіб по п-ву, ПІБ, 
тел.

01/10/21 Урочисті засідання учнів з нагоди початку Акції, у 
приміщеннях шкіл смт.Славсько, с.Тухля працівники лісової охорони, школярі провідний інженер л.к. Леляк В.В.

0863310296

14/10/21 Озеленення меморіалу Українських Січових 
Стрільців на г.Маківка с.Головецько працівники лісової охорони, місцевої 

влади, місцеві жителі, школярі
провідний інженер л.к. Леляк В.В.
0863310297

20/10/21 Садіння лісу Всі лісництва 
ДП “Славське ЛГ”

працівники лісової охорони, місцевої 
влади, місцеві жителі, школярі

провідний інженер л.к. Леляк В.В.
0863310298

01/12/21 Підсумки проведення Акції смт.Славсько лісовий відділ ДП “Славське ЛГ” провідний інженер л.к. Леляк В.В.
0863310299

Дата Назва заходу Місце проведення Учасники Контакти відповідальних осіб по п-ву, ПІБ, 
тел.

5-Oct Проведення екскурсії Терлівське лісництво Шкільна молодь (10) Гол.Лісничий Задільський В. В. 

6-Oct Проведення екскурсії Спаське лісництво Шкільна молодь (10) Гол.Лісничий Задільський В. В. 

ДП "Старосамбірський лісгосп"

ДП "Сколівський лісгосп"

ДП "Славський лісгосп"

02.12-08.12.21 Прес-конференція підсумків акції контора лісгоспу громадськість, лісівники



1-Oct Посадка лісових культур Добромильське л-во кв.9 вид.29 -
1,2га Представники громади15 Гол.Лісничий Задільський В. В. 

4-Oct Посадка лісових культур Старявське л-во кв.28 вид.1 -0,5га Представники громади15 Гол.Лісничий Задільський В. В. 

12-Oct Квест "Стежками Князя Лева" Спаське лісництво Шкільна молодь (14) Інж. ОЗЛ Васурчак Р. І.

Дата Назва заходу Місце проведення Учасники Контакти відповідальних осіб по п-ву, ПІБ, 
тел.

10/15/2021 Проведення благоустрою скверу пам'яті героям 
"Небесної сотні"

Моршинська ОТГ с. Фалиш 
Стрийського р-ну

Лісова охорона ДП "Стрийський 
лісгосп", учнівська молодь, 
представники Отг

Провідний інженер лісового господарства 
Лужецький Захар Васильович телефон (098-
871-73-57)

18-22.102021 Озеленення дошкільного навчального закладу №12 
"Сонечко" м. Стрий, вул. Шевченка, 86

Вихователі, перставники лісгоспу, 
батьки дошкільнят, представники 
органів освіти.

Провідний інженер лісового господарства 
Лужецький Захар Васильович телефон (098-
871-73-57)

10/29/2021 Садіння лісових культур в Бориницькому лісництві 
кв.160, вид. 5.1 площа 1,0га.

с. Дев'ятники (лісовий масив) 
Ходорівська ОТГ 

Лісова охорона, учнівська молодь, 
представники місцевої влади

Провідний інженер лісового господарства 
Лужецький Захар Васильович телефон (098-
871-73-57)

Дата Назва заходу Місце проведення Учасники Контакти відповідальних осіб по п-ву, ПІБ, 
тел.

13-Oct Озеленення території школи та церкви у с. Ісаї територія с. Ісаї Учнівська молодь, лісова охорона, 
місцеві мешканці

Інженер лісових культур
Ференц Г.Д.
тел. 097-129-81-76

19-Oct Упорядкування території біля памятного знаку 
"Воїнам УПА" Вовченське лісництво Громадські активісти, учнівська молодь, 

лісова охорона

Інженер лісових культур
Ференц Г.Д.
тел. 097-129-81-77

10/20/2021 Упорядкування території витоку річки Дністер Вовченське лісництво Громадські активісти, учнівська молодь, 
лісова охорона

Інженер лісових культур
Ференц Г.Д.
тел. 097-129-81-78

11/4/2021 Проведення конкурсу на кращий малюк "Створюємо 
ліси разом" Турківський НВК Учні 1-4 класів

Інженер лісових культур
Ференц Г.Д.
тел. 097-129-81-79

Дата Назва заходу Місце проведення Учасники Контакти відповідальних осіб по п-ву, ПІБ, 
тел.

10/1/2021 Доповнення алеї Садиба Крушельницького л-ва Служба ОПЗФ, шкільне л-во, місцева 
влада

Начальник відділу лісового господарства та 
відтворенне екосистеми Лепесевич Іван 
Миронович 0974323584

10/5/2021 Створення алеї с. Мита Служба ОПЗФ, шкільне л-во
Начальник відділу лісового господарства та 
відтворенне екосистеми Лепесевич Іван 
Миронович 0974323584

10/8/2021 Озеленення території села с.Коростів Служба ОПЗФ, учні школи
Начальник відділу лісового господарства та 
відтворенне екосистеми Лепесевич Іван 
Миронович 0974323584

10/11/2021 Доповненя алеї в рекреаційному пункті "Дубравка" м.Сколе Адміністрація НПП
Начальник відділу лісового господарства та 
відтворенне екосистеми Лепесевич Іван 
Миронович 0974323584

ДП "Турківський лісгосп"

НПП "Сколівські Бескиди"

ДП "Стрийський лісгосп"



10/14/2021 Озеленення Рекреаційна зона "Павлів потік", Сколівська міська рада, адміністрація 
парку, шкільне л-во

Начальник відділу лісового господарства та 
відтворенне екосистеми Лепесевич Іван 
Миронович 0974323584

10/16/2021 Озеленення садиби л-ва с. Майдан Служба ОПЗФ, учні школи
Начальник відділу лісового господарства та 
відтворенне екосистеми Лепесевич Іван 
Миронович 0974323584

10/20/2021 Озеленення парку с.Крушельниця Служба ОПЗФ, шкільне л-во
Начальник відділу лісового господарства та 
відтворенне екосистеми Лепесевич Іван 
Миронович 0974323584

10/24/2021 Озелення пам'ятного знаку с.Підгородці Служба ОПЗФ, учні школи
Начальник відділу лісового господарства та 
відтворенне екосистеми Лепесевич Іван 
Миронович 0974323584

11/2/2021 Створення алеї м. Сколе, Школа №3 Сколівська міська рада, адміністрація 
парку, шкільне л-во

Начальник відділу лісового господарства та 
відтворенне екосистеми Лепесевич Іван 
Миронович 0974323584


