Додаток

План проведення заходів по ДП”Сколівське лісове господарство” у рамках Акції "Майбутнє лісу у твоїх руках" 2019 року

Дата

21.03.19

Назва
підприємства

Зміст заходу

посадка лісових культур
Розгірчанське лісництво
(головний захід)

Проведення виховних годин для
учнів молодших класів на тему
21 березня
"Людина та ліс", лекцій і уроків
ДП”Сколівське лг”
- 21 квітня
знань про ліси для учнів
загальноосвітніх середніх шкіл,
профорієнтаційні заходи

Кого планується запросити

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

Контактна особа підприємства,
тел.

“Громадська організація
“Мисливське товариство
“Орівський мисливець”,
громадськість

створення лісових культур, висадка 6,9 тис.шт.
саджанців дуба на площі 0,7 га

Головний лісничий Дмитрів В.М.
0503705976
Лісничий Мільчаковський Р.М.
0968775556

Учнівська молодь,
громадськість

Ознайомлення учнів шкільних лісництв та
загальноосвітніх шкіл з початком проведення
лісокультурної компанії та основними заходами
Акції. Відзначення Всесвітнього дня лісу - 21
березня. Сприяє підвищенню екологічної
свідомості, розширенню знань про охорону та
захист лісів серед учнівської молоді

Головний лісничий Дмитрів В.М.
0503705976

Проведення конкурсів на кращий
21 березня
малюнок та твір за темою
ДП”Сколівське лг”
Учнівська молодь, вчителі
- 21 квітня
«Людина та ліс» на рівні шкільних
лісництв

Пошук талановитої молоді серед учнів молодших та
Головний лісничий Дмитрів В.М.
старших класів, заохочення учнівської молоді до
0503705976
творчої роботи

Проведення благоустрою та
упорядкування територій садиб
21 березня
ДП”Сколівське лг” лісництв, прилеглих територій,
- 21 квітня
прибирання сміття біля об'єктів
короткотермінового відпочинку

Покращення естетичного вигляду території 8
лісництв після осінньо-зимового періоду,
Головний лісничий Дмитрів В.М.
благоустрій зон відпочинку “Панасівка” та еколого- 0503705976
пізнавальна стежка

Працівники підприємства,
учнівська молодь,
громадськість

Працівники підприємства, учні
Проведення майстер-класів з
шкільних лісництв
Ознайомлення з технікою безпеки при виконанні
Провідний інженер з лісових
21 березня
садіння лісу, живцювання,
ДП”Сколівське лг”
Труханівської ЗОШ та
лісокультурних робіт. Набуття практичних навиків культур Лопушанський Р.І.
- 21 квітня
щеплення деревних порід, посіву
Сколівської академічної
живцювання, щеплення деревних порід
0501506964
лісового насіння
гімназії
22 березня
Розвішування шпаківень в лісах та Працівники підприємства,
ДП”Сколівське лг”
- 21 квітня
парках
учнівська молодь
09.04.19

27.03.19

Планується розвісити 50 шпаківень

Провідний інженер з лісових
культур Лопушанський Р.І.
0501506964

Козівське лісництво посадка лісових культур

учні Козівської школи-ліцею

створення лісових культур, висадка 3,0 тис.шт.
саджанців ялиці та явора на площі 0,6 га

Лісничий Ільницький І.Й.
0955893895

Орівське лісництво посадка лісових культур

учні Орівської ЗОШ

створення лісових культур, висадка 6,3 тис.шт.
саджанців дуба звичайного на площі 1,0 га

Лісничий Радяк Р.В. 0961689404

В.Синевиднянське
посадка лісових культур
лісництво

учні Н.Стинавської ЗОШ,
місцева влада

створення лісових культур, висадка 1,2 тис.шт.
саджанців модрини на площі 0,7 га

Лісничий Берник В.В., 0501308427

Дата

Назва
підприємства

Зміст заходу

Кого планується запросити

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

Контактна особа підприємства,
тел.

створення лісових культур, висадка 4,5 тис.шт.
саджанців ялиці та явора на площі 0,9 га

Лісничий Завада М.М. 0999589570

10.04.19

Митянське
лісництво

посадка лісових культур

учні Росохацької ЗОШ

16.04.19

Гребенівське
лісництво

ввід недостаючмх порід

шкільне лісництво Сколівської доповнення лісових культур, висадка 0,6 тис.шт.
академічної гімназії
саджанців ялиці білої на площі 1,2 га

Лісничий Бандерич
М.О.0502335336

11.04.19

Зелемянське
лісництво

посадка лісових культур

місцева влада, актив села

Лісничий Созанський М.Й.
0997159586

25.03.19

Труханівське
лісництво

доповнення лісових культур

08.04.19

Коростівське
лісництво

доповнення лісових культур

створення лісових культур, висадка 3,5 тис.шт.
саджанців ялиці та явора на площі 0,6 га
доповнення лісових культур, висадка 0,05 тис.шт.
шкільне лісництво
саджанців метасеквої, 0,1 саджанців сосни жовтої,
Труханівської ЗОШ
чорної на площі 0,8 га
шкільне лісництво Сколівської доповнення лісових культур, висадка 0,150 тис.шт.
академічної гімназії
саджанців модрини на площі 1,1 га

27.03.19

Дубинське
лісництво

посадка лісових культур

учні Камянецької ЗОШ

створення лісових культур, висадка 2,0 тис.шт.
саджанців ялиці та явора на площі 0,4 га

21.03.19

Труханівське
лісництво

Закладка лісової школи

шкільне лісництво
Труханівської ЗОШ

посадка саджанців декоративних порід, 1,0 тис.шт. Лісничий Мусик А.М. 0660903752

15.04.19

Довжківське
лісництво

посадка лісових культур

місцева влада, актив села

створення лісових культур, висадка 4,5 тис.шт.
саджанців ялиці та клена-явора на площі 0,9 га

16 -21
квітня

Учнівська молодь, керівництво
Проведення заходів до "Дня
Ознайомлення з підсумками Акції через офіційний
районних рад, адміністрацій,
ДП”Сколівське лг” Довкілля" - 21 квітня. Підведення
веб-сайти підприємства, виствітлення інформації у
представники громадськості,
підсумків проведення Акції.
районній газеті “Бойківська думка”
журналісти

Директор ДП”Сколівське лісове господарство”

О.З.Бойко

Лісничий Мусик А.М. 0660903752
в.о.лісничого Коваль А.М.
0954897127
Лісничий Цмоць Т.С. 0992477083

лісничий Приходько В.П.
0959460804
Головний лісничий Дмитрів В.М.
0503705976

