
 
 

Інформація  
 про  заплановані   заходи  у  рамках  Всеукраїнської  Акції  « Майбутне  лісу у  твоїх руках -   2017 рік » 

по  ДП  « Жовківський лісгосп » 
 

 
Дата 

 
Зміст  заходу та місце проведення  

 
Учасники  заходу, кого планується 

запросити 

 
Яких  результатів 

планується  досягти  
( в   т.ч.   кількісні показники ) 

 
Коментарі, 

контактна особа 
підприємства 

 
15.03.-17.03. 

2017  р. 

 
Спільно  з  Жовківським і Сокальським 

Районними  відділами  освіти визначення  переліку  
загальноосвітних  навчальних  закладів ,  які  будуть 

залучені  до  Акції 

 
РВ освіти  Жовківського та  Сокальського 

району   
( представники лісгоспу ) 

 
Ознайомлення   з 

проведенням   Акції, 
роз»яснення, щодо участі в  

заходах акції 

 
Інженер л/к 
Звір В.П. 

097-58-068-61 
 

 Нач.відділу л/г 
Мавдрик А.Ю. 
067-719-19-85 

 
 

21.03. 
2017 р. 

 
 

 

 
Спільні засідання  

шкільних   лісництв   з     нагоди  початку  
Акції та відзначення « Всесвітнього  дня  лісів » 

 
      В»язівське , Любельське , В.Мостівське,   
            Соснівське шкільні   лісництва 

( 60 учнів шкільних лісництв, 
представники  лісгоспу  ) 

 
ознайомлення   60 учнів 
шкільних  лісництв  з 
проведенням   Акції, 
роз»яснення щодо їх 
участі в заходах акції 

Відзначення  Всесвітного дня лісів –  
21 березня. 

 
Учні шкільних лісництв 
залучаються до    участі 

у  всіх заходах акції 
пом.лісничого  : В’язівського  

л-ва, Соснівського л-ва, 
В.Мостівського л-ва, 
Любельського л-ва. 

Інженер л/к Звір В.П. 
097-58-068-61 

 
21.03.- 
24.03. 
2017 р. 

 
 
 
 

 
Проведення   виховних   годин   для учнів  молодших  

класів  на   тему  «Людина  та  ліс » 

 
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  , 

( представники лісгоспу )    
 

 
Виховання  у  підростаючої 

молоді  шанобливого  ставлення 
 до  лісу 

 
Інженер л/к 
Звір В.П. 

097-58-068-61 
 

Нач.відділу л/г 
Мавдрик А.Ю. 
067-719-19-85 

 
27.03.- 01.04 

2017 р. 
 

 
Проведення   лекцій  для  унів середніх  

шкіл  на  природоохоронну  тематику , ескурсії 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  , 

( представники лісгоспу ) 

 
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 



 
Дата 

 
 

Зміст  заходу та місце проведення  

 
 

Учасники  заходу, кого планується 
запросити 

 
Яких  результатів 

планується  досягти  
( в   т.ч.   кількісні показники ) 

 
Коментарі 

контактна особа 
підприємства 

 
21.03. 
2017 р. 

 

 
Посадка  лісових культур  кв.28  вид.8  пл. 0,5 га. 
Поновлення  алейно – паркової  композиції  з нагоди  
дня народження Т.Г.Шевченка  у Низівському 
лісництві  
 

 
Сокальська районна рада, райдержадміністрація,  

адміністрація підприємства   

 
Розширення  знання 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 

 
21.03. 
2017 р. 

 

 
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 

 
 

21.03. 
2017 р. 

 

 
Посадка  лісових культур  в  кв.52 вид.  29  пл. 1,9 га  

Зіболківського  лісництва   

 
Жовківська районна рада, райдержадміністрація, 

колектив   Зіболківської   сільської   ради, 
  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 

 
21.03. 
2017 р. 

 

 
Посадка  лісових культур  в  кв.56  вид. 8,4   пл. 0,8 
га  

Бутинського  лісництва   

 
Сокальська районна рада, райдержадміністрація, 
В.Мостівська  районна рада,  колектив  
лісництва, інженери   апарату   підприємства   

 
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 

 
21.03. 
2017 р. 

 

 
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. 

  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 

 
21.03. 
2017 р. 

 

 
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.  колектив  лісництва , інженери   
апарату   підприємства   

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 



 
Дата 

 
 

Зміст  заходу та місце проведення  

 
 

Учасники  заходу, кого планується 
запросити 

 
Яких  результатів 

планується  досягти  
( в   т.ч.   кількісні показники ) 

 
 

Коментарі 
контактна особа 

підприємства 
 

21.03. 
2017 р. 

 

 
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. 

  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 

 
21.03.- 
25.03. 
2017 р. 

 
Озеленення  території шкіл , навчальних закладів, 

лікарень, садків 

 
Учнівська молодь , директора  шкіл , 

голови  сільських  рад , 
 (представники  лісгоспу ) 

 
Покращення  благоустрою  територій 

 
Інженер л/к Звір В.П. 

097-58-068-61 
Нач.відділу л/г 
Мавдрик А.Ю. 
067-719-19-85 

 
21.03.- 
25.03. 
2017 р. 

 
Проведення  майстер- класів  з  садіння  лісу , 

живцюванню , щеплення  деревних  порід. посіву  
лісового  насіння . 

 
В»язівська , Любельська , В.Мостівська , 
Сосніська СШ  , В»язівське ,  Любельське 

,В.Мостівське, Соснівське   лісництва 
( 60 учнів шкільних лісництв, 

представники  лісгоспу  ) 

 
Ознайомлення  з  технікою  безпеки  при  

виконанні  лісокультурних  робіт. 
набуття  практичних  навиків  садіння  

лісу , живцювання , щеплення  деревних  
порід . 

 
Інженер л/к Звір В.П. 

097-58-068-61 
Нач.відділу л/г 
Мавдрик А.Ю. 
067-719-19-85 

 
 

Уточнюється  
 

День  відкритих   дверей   Львівського  
національного  
університету   лісового  господарства  України . 
 

 
Викладачі  університету, учні  шкільних  
лісництв, зацікавлена молодь, представники 
обласного управління освіти  і науки , журналісти 
. 

 
Ознайомлення  з  галузевим  вузом 

 
Інженер л/к Звір В.П. 

097-58-068-61 
Нач.відділу л/г 
Мавдрик А.Ю. 
067-719-19-85 

 
 

11.04. -15.04. 
2017 р. 

 
Проведення  заходів до  Дня Довкілля ( проведення 

благоустрою та впорядкування територій , 
навчальних закладів , садиб  лісництв . прилеглих 

територій , парків в м . Жовква , м. В.Мости . 
м.Соснівка  с. Любеля.) 

 

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

 
Покращення естетичного вигляду 
територій , прибирання сміття . 

 

 
Інженер л/к Звір В.П. 

097-58-068-61 
Нач.відділу л/г 
Мавдрик А.Ю. 
067-719-19-85 

 
 

          Директор  
ДП « Жовківський лісгосп»                                                                     Сохнацький С.С 

                       
 
                                    Вик. Звір В.П.  (03252) – 61-838 


