
 

 

План заходів з громадськістю в рамках акції «Майбутнє лісу у твоїх руках» НПП «Сколівські Бескиди» у 2019 році 

Дата Назва підприємства Зміст заходу Кого планується 
запросити 

Яких результатів 
планується досягти ( в т. 
ч. кількісні показники) 

Контактна особа 
підприємства, тел..  
 

16 квітня 2019 року  Конкурс на краще 
шкільне лісництво 

Учні шкільних лісництв  Науковий відділ НПП 
«Сколівські Бескиди», 
Приндак В.П.  
(251) 2-15-65 

18 квітня 2019 року  Конкурс малюнків 
«Людина і ліс» 

Учні шкіл 1-6 класів Пошук і підтримка 
талантів серед шкільної 
молоді 

Науковий відділ НПП 
«Сколівські Бескиди», 
Приндак В.П. 
(251) 2-15-65 

18 квітня 2019 року   Конкурс творів «Людина 
і ліс» 

Учні шкіл 7-11 класів Пошук і підтримка 
талантів серед шкільної 
молоді 

Науковий відділ НПП 
«Сколівські Бескиди», 
Приндак В.П. 
(251) 2-15-65 

18 квітня 2019 року  Конкурс на кращу 
пасхальну писанку 

Учні шкіл Збереження українських 
традицій , розвиток 
декоративно-
прикладного ми 
їєстецтва 

Науковий відділ НПП 
«Сколівські Бескиди», 
Приндак В.П. 
(251) 2-15-65 

21 березня- 19 квітня  Проведення 
благоустрою та 
упорядкування 
територій садиб 
лісництв, прилеглих 
територій, прибирання 
сміття біля об’єктів 
короткотермінового 
відпочинку 

Учні шкільних лісництв, 
громадськість, 
працівники служби 
охорони парку, ЗМІ 

Покращення 
естетичного вигляду 
територій лісництв після 
осінньо-зимового 
періоду, благоустрій зон 
відпочинку та еколого-
просвітницьких об’єктів 

Головний лісничий Галь 
В.Я. (251) 2-18-49 
Провідний інженер з 
лісовідновлення Куликів 
М.О (251) 2-18-49 

22 березня-18 квітня  Упорядкування 
мурашників на 
територіях Сколівського 

Учні шкільних лісництв, 
громадськість, 
працівники служби 

Планується 
упорядкувати 15 
мурашників 

Головний лісничий Галь 
В.Я. (251) 2-18-49 
Провідний інженер з 



 

 

та Крушельницького 
лісництв 

охорони парку, ЗМІ лісовідновлення Куликів 
М.О (251) 2-18-49 
Лісничий Масендич С. О. 
+380 964774662 

21 березня- 19 квітня  Живцювання і щеплення 
деревних порід на 
розсаднику 
Крушельницького 
лісництва 

Учні шкільних лісництв, 
громадськість, 
працівники служби 
охорони парку, ЗМІ 

Набуття практичних 
навиків живцювання та 
щеплення деревних 
порід. Ознайомлення з 
технікою безпеки при 
виконанні 
лісокультурних робіт 

Головний лісничий Галь 
В.Я. (251) 2-18-49 
Провідний інженер з 
лісовідновлення Куликів 
М.О (251) 2-18-49 
Лісничий Масендич С. О. 
+380 964774662 

1-8 квітня  Висадка декоративної 

стіни з туї та 

формування 

декоративної клумби на 

території 

Крушельницького 

лісництва 

Учні шкільних лісництв, 
громадськість, 
працівники служби 
охорони парку, ЗМІ 

Провести озеленення 
території садиби 
лісництва 

Головний лісничий Галь 
В.Я. (251) 2-18-49 
Провідний інженер з 
лісовідновлення Куликів 
М.О (251) 2-18-49 
Лісничий Масендич С. О. 
+380 

8-15 квітня  Облагородження 

куртини тиса ягідного. 

Доповнення 

декоративними 

породами дерев та 

кущів в рекреаційному 

пункті «Колодка» в 

Бутивлянському 

лісництві 

Учні шкільних лісництв, 
громадськість, 
працівники служби 
охорони парку, ЗМІ 

Провести 

облагородження 

куртини тиса ягідного та 

доповнення в 

рекреаційному пункті 

«Колодка» 

Головний лісничий Галь 
В.Я. (251) 2-18-49 
Провідний інженер з 
лісовідновлення Куликів 
М.О (251) 2-18-49 
 

11-19 квітня  Висаджування магнолії 

на територї садиби 

Сколівського лісництва 

Учні шкільних лісництв, 
громадськість, 
працівники служби 
охорони парку, ЗМІ 

Провести озеленення 
території садиби 
лісництва 

Головний лісничий Галь 
В.Я. (251) 2-18-49 
Провідний інженер з 
лісовідновлення Куликів 
М.О (251) 2-18-49 
Лісничий Волос Ю.Ю. 
+380974786861 

11-19 квітня  Формування живоплоту Учні шкільних лісництв, Провести озеленення Головний лісничий Галь 



 

 

 

 

на території садиби 

Підгородцівського 

лісництва. 

Участь у створенні 

«Алеї Небесної Сотні» 

на території села 

Підгородці (біля 

стадіону) 

 

громадськість, 
працівники служби 
охорони парку, ЗМІ 

території садиби 
лісництва, 
висаджування дерев на 
кущів 

В.Я. (251) 2-18-49 
Провідний інженер з 
лісовідновлення Куликів 
М.О (251) 2-18-49 
Лісничий Яромій В.О. 
+380974778748 

11-19 квітня    Озеленення території 

Завадківської ЗОШ 1-3 

ст. 

Учні шкільних лісництв, 
громадськість, 
працівники служби 
охорони парку, ЗМІ 

Провести озеленення 
школи , висаджування 
дерев на кущів 

Головний лісничий Галь 
В.Я. (251) 2-18-49 
Провідний інженер з 
лісовідновлення Куликів 
М.О (251) 2-18-49 
Лісничий Вовкунович 
О.П. +380677015753 

8-19 квітня  Озеленення території 

садиби лісництва. 

Майданського 

лісництва. 

 

Учні шкільних лісництв, 
громадськість, 
працівники служби 
охорони парку, ЗМІ 

Провести озеленення 
садиби лісництва, 
висаджування дерев на 
кущів 

Головний лісничий Галь 
В.Я. (251) 2-18-49 
Провідний інженер з 
лісовідновлення Куликів 
М.О (251) 2-18-49 
Фединець М.І. 
+380506993075 


