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Прес-реліз 

 

3.12.2020                     

 

Відбувся круглий стіл щодо аналізу стану захисних лісових насаджень 

Тернопільської міської ОТГ. Результати моніторингу 

 
 

В рамках проєкту «Збереження лісових захисних насаджень Тернопільської міської 

територіальної громади», що реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу та 

Міжнародного фонду «Відродження» в рамках грантового компоненту проєкту EU4USociety, відбувся  

круглий стіл, де ми презентували проєкт та перші досягнення. В рамках проєкту учасники створеної 

робочої групи здійснли моніторинг стану лісосмуг у колишніх Кобзарівській, Городищівський, 

Малашівецькій та Чернихівській сільських радах.  

3 грудня у приміщення Тернопільської міської ради, за адресою Листопадова 5, відбувсяся 

Круглий стіл за участи експертів та партнерів проєкту. Спільно із представниками влади ОТГ, 

селищних рад та експертами проєкту вдалося у найефективніший спосіб проаналізувати стан наявних 

лісосмуг та заліснених ділянок. Керуючись інформацією із Державного земельного кадастру, 

Електронного реєстру лісорубних квитків на заготівлю деревини, а також використовуючи сервіс: 

«Публічні кадастрові карти» вдалося частково встановити власників та суб’єктів господарювання 

лісосмуг та заліснених ділянок.   

Наступний етап - проведення роботи щодо визначення видів наявності лісосмуг за цільовим 

призначенням та власників лісосмуг.   

Проєкт спрямований на впровадження практики ефективного управління захисними лісовими 

насадженнями у Тернопільській ОТГ та розробку планів їх відновлення та збереження.. 

За додатковою інформацією звертайтесь до менеджера із комунікацій проєкту:  

Міляновська Катерина, 0632869779, milianovska@gmail.com 

 

 

Матеріал підготовано за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного Фонду 

«Відродження» в межах грантового компоненту проєкту EU4USociety .  

Матеріал відображає позицію авторів і не обов’язково відображає позицію міжнародного 

фонду «Відродження» та Європейського Союзу. 

 

https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_uk
http://www.irf.ua/
https://www.irf.ua/eu4usociety-spilnyj-4-richnyj-proyekt-mizhnarodnogo-fondu-vidrodzhennya-ta-yevropejskogo-soyuzu/
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