
Дата
Назва 

підприємства
Зміст заходу Кого планується запросити

Яких результатів планується досягти (в 

т.ч.кількісні показники)

Контактна особа 

підприємства, тел.

21.03.-

23.03.2018 р.

НПП "Сколівські 

Бескиди"

Ознайомлення шкільної молоді з Акцією. Читання лекцій в 

Завадківській ЗОШ І-ІІІ ст., Підгородецькій ЗОШ І-ІІІ ст., 

Крушельницькій ЗОШ І-ІІ ст., Сопітській ЗОШ І-ІІ ст.

Учні та вчителі шкіл

Ознайомлення з теоретичними засадами роботи 

лісівників. У ході дискусії з школярами - 

ознайомлення їх з технологією лісівництва, 

роз'яснення молоді специфіки ведення лісового 

господарства.

Провідний інженер НПП 

М.С.Приндак                              

тел. 03251 2-15-65

03.04.2018 р.
НПП "Сколівські 

Бескиди"

Головний захід - "Посади дерево для нащадків!". 

Висаджування крупномірних саджанців дуба та 

озеленення відпочинкової зони на території 

Крушельницької ЗОШ І-ІІ ст.

 Представники влади, громадських 

організацій, учнівська молодь, учні 

шкільного лісництва. 

Виховання у підростаючого покоління шанобливого 

ставлення до природи, ознайомлення шкільної молоді 

з біологією основних лісотвірних порід нашої 

місцевості, з теорією лісівництва та практичним її 

застосуванням у навколишньому середовищі, 

підвищення довіри громадськості до діяльності 

лісогосподарської галузі.

Лісничий Крушельницького 

лісництва С.О.Масендич                                            

тел. 099 52 00 120

04.04.2018 р.
НПП "Сколівські 

Бескиди"

Проведення розчищення та облагородження поля в ур. 

"Зеленівський Потік",  навколо  могили воїнів УПА куреня 

“Бойки” імені Б.Хмельницького, (територія Крушельницького 

лісництва).

Працівники Крушельницького та 

Підгородцівського лісництв, представники 

місцевої влади, активісти.

Практичне застосування досвіду лісівництва 

учасниками Акції.

Лісничий Крушельницького 

лісництва С.О.Масендич                                            

тел. 099 52 00 120

12.04.2018 р.
НПП "Сколівські 

Бескиди"

Проведення акції "Посади дерево для нащадків" на 

території Завадківської ЗОШ І-ІІІ ст.

Учні та вчителі школи, місцева влада, 

депутати.

Виховання у підростаючого покоління шанобливого 

ставлення до природи, ознайомлення шкільної молоді 

з біологією основних лісотвірних порід нашої 

місцевості, з теорією лісівництва та практичним її 

застосуванням у навколишньому середовищі, 

підвищення довіри громадськості до діяльності 

лісогосподарської галузі.

Лісничий Приполонинного 

лісництва Вовкунович О.П. Тел. 

0686245419

16.04-

20.04.2018 р.

НПП "Сколівські 

Бескиди"

Проведення акції "Посади дерево для нащадків" на 

садибах Майданського, Бутивлянського та 

Завадківського лісництв НПП.

Працівники лісництв, представники місцевої 

влади.

Практичне застосування досвіду лісівництва та 

садівництва учасниками акції.

Провідний інженер НПП 

Л.О.Джуфер                          тел. 

03251 2-18-49

Директор НПП "Сколівські Бескиди" В.Я. Бандерич

Виконавець, Леся Джуфер тел. 03-251-2-18-49

Орієнтовний план проведення заходів Акції "Майбутнє лісу у твоїх руках - 2018" по НПП "Сколівські Бескиди"


