зв[т
Ёа ц 1о нал ьного ш риродного парку <<Р[але ]1ол|сся>>
про проведення щор1нно! акц1| <<1![айбутнс л1су у тво|1 руках> - 2017

Б|дпов|дно до нак€ву ,{ерэкавного агентства л|сових ресуро1в }кра!ни ]\}
47 в|д 11.03.2013 року, нак.ву [мельницького обласного управл|ння л|сового та
мисливського господарства }1! 02-зз7 в|д 14.03.2о|7 Рок}, нак€ву директора
нпп <<}у1але |{ол|сся> ]\ъ 10 в|д 17.03.20|7 Рок}, а такох{ 3 мето1о роз1пирення
п1дростаточого покол|ння
еколого-л|с|вничо| пропаганди' виховання
тшанобливого ставлення до навколи1пнього природного середовища'
п|двищення дов|ри громадськост1 до природоохоронно| орган|зац|| прац|вники
Бац1онального природного парку <1!1але |[ол|сся> взяли активну г{асть в
орган1зац1| та проведенн| Акц||.
€п|вроб|тниками нпп <<1!1але |{ол1сся> був розроблений ор!снтовний
план проведення щор|нно| акц|| <1!1айбутнс л1су у тво!х руках) - 20|7, зг|дно
якого орган|зовув€ш1ись та проводилисъ заходи в рамках Акц1|.
Б рамках щор|нно[ акц|! <1!1айбутне л|су у тво!х руках) Ёац|ональним
природним парком <<1!1але |[ол|сся> проведен| конкурси ъ|а кращий тв|р та

у

кращий мал1онок за темок) <<}[тодина ! л|с>. 3агалом на конкурс малтонк|в
над|йтшло 2|5 ро6тт, а на конкурс твор|в 60 роб|т. ,{о конкурс|в дошучився 41
навчальний заклад м. 1зяслава й м. (лавути, 1зяславського | €лавутського
район|в та м. 1{ременець |ерноп|льсько| обл. |!еремох<ц| в!дзначен| щамотами

та подарунками, а 1школи учасниц1 - подяками за активну у{асть у конкурсах.
конкурс| малтонк|в за темо}о <.[{тодина | л!с> перемогу одер)ка]_1и:

!

йельник Ал|на, учениця 8-Б класу 1зяславського нвк

]\р 5;

9епелгок Ёазар|й, учень 9 класу й'якот]всько| 3о1ш 1-111 ст.;
Беляева Флександра, учениця 1-Б к.]1асу 1зяславського ЁБ( ]чгр7;
1{овальнук .{енис, учень 3 класу 1{луб|всько| 3Ф1]] !-111 ст.;
Р1уляр йаксим, учень 3-Б класу €лавутсько| 3Ф1]] 1-111 ст. ф 1;
'[уиинський Артьом' учень 6 класу €лавутсько| 3Ф1]-11-!1| ст. ф 7;
[ринько Б|ктор|я, учениця 6-А класу €лавутського нвк <<€пец|ал|зовано|
заг€!пьноосв|тньо| 1цколи 1-11! ст., л|цето <}сп|х>>>;
Ё|колайчук Арсен, учень 3 класу нвк ''дн3 - 3о1п 1 ст.'' м. €лавути;
! конкурс| твор1в 3а темото <<.[{тодина | л|с> перемогу одер)кш1и:
9ерняк -8,рослав, учень 11 класу Р|пк|вського ЁБ1{ (зо1ш |-111 ступен|в _
дитячий садок);
3ахариук 1!1ар|я, учениця 8 класу |[лужненського ЁБ(;
1канук 1{атерина, учениця 7 класу Борис|вського ЁБ(;
Бел|нськаАаталтя' учениця 7 класу [орицького ЁБ!{;
|11к|тгок ,{,рослав, учень 9 класу [оловл|вського
|{ол|щук 1лона, учениця 6 класу йирутинського

ЁБ(;
нвк.

3 метото вихованн'{ у п|дроста}очого покол|ння тпанобливого ставлення до

навколи1пнього природного середовища, забезпечення зац|кавленост| у
збереженн| та примно}кенн| л|сових насадх(ень, дотримання правил повед|нки в
л1с1, в рамках Акц|] прац|вники |{арку провели еколог1чн| трен|нги для
1. ,,{ан| трен|нги були
вихованц1в 1зяславського дитячого яс{|а-садка

ш

спрямован| на роз1ширення еколого-л!с!вничих знань' охорону та захист л|с!в.
|{|д час проведення акц|] <йайбутне л|су у тво|х руках)' орган|зовано{

!ер>кавним агенством л|сових ресурс|в }кра?ни, головним заходом яко{ е
посадка дерев, сп|вроб|тнтки нпп <1!1але |[ол|сся>> сп|льно ]з колективами
державного п|дприемства <€лавутського л|сового господарства) та тов
<(нтвРдвРвво) взяли участь в створенн| культур ду6' звичайного на
територ|| €щиганського л!сництва дп <<€лавутський л|сгосш>.
Фкр|м того, в рамках щор|нно| акц|| <йайбутнс л!су у тво!х руках)'
прац1вники Ёац|онального г1риродного парку <Р1але |{ол|сся>, 34 уиаст|
адм|н|страц|| та вихованц|в 1зяславоького дитячого садка <€трумочок),
провели роботу з озеленення територ|| даного виховного закладу. 6п|льними
зусиллями на подв|р'| дитячого садочка 6ули висаджен| так| види рослин, як,
туя зах|дна колоновидна' дерен кривавочервоний, ял!вець козацький, тис
яг|дний, форзиц|я, лабурнум (золотий дощ) та ряд декоративних трав'янистих
рослин.
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