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Відновлення лісів, постраждалих при проведенні бойових дій для 
попередження вітрової та водної ерозії (деградації) земель в Луганській 

області 
 

(UKR/SGP/OP5/Y4/STAR/LD/15/56) 

Реципієнт  Громадська організація «Молочай 

Ключова сфера Деградація земель 

Операційна  фаза OП5 

Тривалість 04/2015 - 12/2015  

Сума Гранту 48 595 US$  

Типи проекту 
Демонстрація, нарощування потенціалу, поширення 

інформації, мережевий і політичний діалог 

Партнери 

Громада с.Дмитрівка Луганської області, громада 

смт.Новоайдар Луганської області, ДП 

«Новоайдарське лісомисливське господарство», ТОВ 

“Кейтер Маркет”, ТОВ “Інвестиційні традиції”, ГО 

“Чисте поле”, ГО «Ковиловий степ», ГО “Екологічна 

безпека”, Всеукраїнська екологічна газета “Розвиток 

та довкілля”, газета «Екодень» 

Співфінансування ТОВ “Кейтер Маркет”, ТОВ “Інвестиційні традиції” 

Адреса і  
контакти 

вул. Артема, б.71, м. Запоріжжя, 69002 Україна 
e-mail: Molochai@mail.ua, тел.:+38 (067) 612-12-91 
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Досягнення проекту: 

 Проведено наукове дослідження стосовно аналізу та визначення місць еродованих ділянок, 

оцінки негативних наслідків проведення бойових дій на території ДП “Новоайдарське лісоми-

сливське господарство”, що дозволило провести ефективні лісомеліоративні заходи. 

 Закуплено 3 одиниці техніки (плуг лісовий ПЛ 75-15М, розпушувач навісний РН-60М, садиль-

на машина МС-1) та 30 мечів Колесова для ефективного проведення висадки лісових наса-

джень. 

 З метою демонстрації можливостей запобігання деградації землі та сталого управління лісови-

ми екосистемами, закуплено та проведено висадку 400 000 саджанців сосни на укріпленій та 

підготовленій лісництвом території загальною площею 40 га. 

 Проведені роботи з укріплення земель для посадкового сезону 2016 року: 300 га на землях 

лісорозведення та 50 га на землях лісовідновлення. 

 Розроблені рекомендаційні пропозиції щодо відновлення лісів, пошкоджених військовими дія-

ми та у кількості 100 прим. розповсюджені серед місцевого населення. 

 Поширено інформацію шкоди лісових пожеж, попередження змін клімату за рахунок зелених 

насаджень шляхом розробки, випущення та розповсюдження інформаційно-просвітницької 

брошури “Луганські ліси хочуть жити” у кількості 500 прим. 

 Поширено обізнаність громади щодо проблем деградації земель, важливості збереження лісо-

вих екосистем шляхом проведення 1 презентації “Наслідки військово-політичного конфлікту в 

Новоайдарському районі та необхідність відновлення його лісових масивів”, 1 круглого столу 

та 2-х екологічних уроків за участю 274 осіб. 

 Участь у роботі проекту взяли 850 осіб (450 жінок віком від 25 до 55 років, 370 чоловіків ві-

ком від 27 до 60 років та 30 дітей віком від 7 до 18 років).  

 

 

 

 

 


