Заплановані заходи
у рамках місячника озеленення, прибирання та благоустрою
по ДП “Сколівське лісове господарство”
у 2018 році
Дата

Назва підрозділу
(хто відповідає за
проведення заходу)

Зміст заходу

Де проводиться,
учасники заходу

Кого планується
запросити

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

Коментарі

02.04.18р.

ДП “Сколівське лісове
господарство “
лісовий відділ

Проведення ” Дня зустрічі
птахів”

Парки , зони відпочинку

Шкільні
лісництва

Розвішування шпаківень-50 шт

Фото

03.04.18р.

Коростівське л-во
лісничий Цап Д.В.

Прибирання зони відпочинку

Коростівське л-во
урочище “ Панасівка”

Очищення від побутових
відходів-1,2 га

фото

03.04.18р.

Коростівське л-во
лісничий Цап Д.В.

Прибирання русла
р.Панасівка

Коростівське л-во
урочище “ Панасівка”

Очищення русла річки від
побутових відходів та наслідків
сніголомів-1,0 км

фото

04.04.18р.

Дубинське лісництво
лісничий
Цмоць Т.С.

Прибирання території навколо
пантеону загиблим січовим
стрільцям на г.Ключ

Дубинське л-во
кв.6

Очищення від побутових
відходів-1,0 га

Фото

04.04.18р.

Дубинське л-во
лісничий Цмоць Т.С.

Прибирання русла р.Камянка

Дубинське л-во
урочище “ Суха”

Очищення від побутових
відходів-0,5 км

фото

05.04.18р.

В.Синевиднянське л-во
лісничий Берник В.В.

Прибирання зони відпочинку
“Колиба”

В.Синевиднянське л-во
урочище “Колиба”

Учні Камянецької
ЗОШ, місцева влада
Учні
Н.Синевиднянської
ЗОШ, місцева влада

Очищення від побутових
відходів-0,5 га

фото

Прибирання русла
п.Шипільський в ур”Рогачка”

Орівське лісництво, кв.8,
ур.”Рогачка”

Місцева влада,
актив села

Очищення від побутових
відходів-0,5 км

фото

Прибирання території в
ур.”Плай”

Довжківське лісництво,
кв.17, ур.”Плай”

Учні Орявської
ЗОШ, актив села

Очищення від побутових
відходів-0,5 км

фото

Прибирання, озеленення та
благоустрій

Території контори
лісгоспу та підрозділів

Працівники
лісгоспу та
підрозділів

Очищення території,
висаджування саджанців
декоративних порід, створення
квітників

фото

Озеленення території с/р

Довжківська с/р

Місцева влада,
актив села

Висаджування дерев та кущів
декоративних порід-20 шт.

фото

Озеленення території
ЗОШ 1 ст. с.Криве

ЗОШ 1 ст. с.Криве

учні Кривянської
ЗОШ

Висаджування дерев та кущів
декоративних порід-20 шт.

фото

05.04.18р.
03.04.18р.

24.03.18р.

03.04.18 р
03.04.18р

Орівське лісництво
лісничий Мільчаковський
Р.М.
Довжківське лісництво
лісничий
Приходько В.П.
Територія контор лісгоспу,
цехів, лісництв,
робоча група, лісничі
Довжківське лісництво
лісничий
Приходько В.П.
Довжківське лісництво
лісничий
Приходько В.П.

Шкільне
лісництво
Сколівської
академічної гімназії
Лісова охорона
лісництва,шкільне
лісництво
Сколівської
академічної гімназії
Шкільне
лісництво
Труханівської ЗОШ

04.04.18р.

Любинцівське лісництво
лісничий Солонинка А.О.

Благоустрій, натурне
оформлення клонової
плантації ялиці білої

03.04.18р.

Труханівське лісництво
лісничий Мусик А.М.

Прокладання екологічної
стежки на “Скали Довбуша в
ур.”Бубнище”

Труханівське лісництво,
кв.5

03.04.18р.

Труханівське лісництво
лісничий Мусик А.М.

Прибирання території в
ур.”Вівчина”

Труханівське лісництво,
кв.8, урочище “Вівчина”

02 -05.04.18р.

Лісові масиви навколо
населених пунктів

Ліквідація стихійних
сміттєзвалищ

лісництва

Любинцівське лісництво
кв.3

Науковці,студенти
Львівського
лісотехнічного
університету
Шкільне
лісництво
Труханівської ЗОШ
Лісова охорона,
місцева влада,
громадськість
с.Труханів
Лісова охорона,
місцева влада,
громадськість,

Благоустрій території плантації,
висаджування срджанців
декоративних порід по
периметру плантації, натурне
оформлення

фото

Маркування та розчистка
екологічної стежки, 2,0 км

фото

Очищення від побутових
відходів-1,0 га

Фото

Очищення від побутових
відходів

фото

Контактна особа від підприємства: перший заступник директора, головний лісничий ДП «Сколівське лісове господарство» - В.М.Дмитрів, тел .: 0503705976

Директор ДП “Сколівське лісове господарство”
Вик.: пров.інж.з л/к Лопушанський Р.І. 2-19-29

О.З.Бойко

