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             «ЗАТВЕРДЖУЮ» 

                     Директор 

         НПП «Зачарований край» 

__________________  В. С. Феннич 

 12 лютого 2018 року 

 

Рішення НТР НПП «Зачарований край» 

Протокол № 15 від 08 лютого 2018 року 

 

 

 

План заходів з рекреаційного благоустрою НПП «Зачарований край»  

на 2018 рік 

 

№ 

з/п 
Захід 

Виконавець/ 

структурний 

підрозділ 

Місцезнаходження 

та термін/строк виконання 

1 2 3 4 

1 Облаштування існуючих екологічних стежок та туристичних маршрутів 

1.1. 

Знакування та поновлення маркування. 

Стіл з садовими лавами (1шт.). Місце для розбивання 

наметів та розведення вогнищ (1шт) Облаштування 

переносними урнами для сміття. Інформаційний стенд 

(1 шт. «Прибери сміття за собою»); 

Гіга Є. М. / Дільниця рекреації та 

благоустрою, лісництва 

с. Підгірне – ур. Хрести – 

болото Чорне Багно / 

Квітень - Червень 
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1.2. 
Знакування та поновлення маркування. Інформаційний 

стенд (2 шт. «Прибери сміття за собою») 

Гіга Є. М. / Дільниця рекреації та 

благоустрою, лісництва 

с. Підгірне – ур. Росоха / 

Червень -Вересень 

1.3. 

Знакування та поновлення маркування. 

Стіл з садовими лавами (1шт.). Місце для розбивання 

наметів та розведення вогнищ (1шт) Облаштування 

переносними урнами для сміття. Інформаційний 

стенд (2 шт. «Прибери сміття за собою») ; 

Гіга Є. М. / Дільниця рекреації та 

благоустрою, лісництва 

ур.Хрести – г. Бужора / 

Протягом року 

2 Розробка та прокладання нових еколого та наково-пізнаекологічних стежок 

2.1. 

Маркування. 

Стіл з садовими лавами (1шт.). Місце для  розведення 

вогнищ (1шт); 

Гіга Є. М. / Дільниця рекреації та 

благоустрою, лісництва 

Урочище «Кам’янка» - 

Урочище «Камінець» - 

болото Чорне Багно / 

Протягом року 

2.2. 
Облаштування інформаційними стендами (букові 

праліси Юнеско), та  маркування. 

Гіга Є. М. / Дільниця рекреації та 

благоустрою, лісництва 

Урочище «Хрести» - Букові 

праліси / Протягом року 

3 Побудова нових місць тимчасового відпочинку 

3.1. 

Побудова альтанки, облаштування місця для 

розведення вогнища, лісова мебель, облаштування 

переносними урнами для сміття; 

Гіга Є. М. / Дільниця рекреації та 

благоустрою, лісництва 

Ільницьке л-во ур. «Квасна 

вода» / Протягом року 
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3.2. 

Побудова альтанки, облаштування місця для 

розведення вогнища, лісова мебель, облаштування 

переносними урнами для сміття; 

Гіга Є. М. / Дільниця рекреації та 

благоустрою, лісництва 

Ільницьке л-во квартал 6 

виділ 28 / Протягом року 

3.3. 

Встановлення лісової меблі, облаштування місця для 

розбиття наметів та розведення вогнища, 

облаштування переносними урнами для сміття;  

Гіга Є. М. / Дільниця рекреації та 

благоустрою, лісництва 

Підгірнянське л-во ур. 

«Білий камінь», квартал 4, 

виділ 30 / Протягом року 

4 Облаштування питних джерел  

4.1. Очищення і облаштування 
Гіга Є. М. / Дільниця рекреації та 

благоустрою, лісництва 

Ільницьке л-во, квартал 8 

виділ 30 / Травень 

4.2. Очищення і облаштування 
Гіга Є. М. / Дільниця рекреації та 

благоустрою, лісництва 
Ільницьке л-во, квартал 8 

виділ 34 / Квітень 

4.3. Очищення і облаштування 
Гіга Є. М. / Дільниця рекреації та 

благоустрою, лісництва 
Ільницьке л-во, квартал 10 

виділ 13 / Червень 

4.4. Очищення і облаштування 
Гіга Є. М. / Дільниця рекреації та 

благоустрою, лісництва 
Ільницьке л-во, квартал 10 

виділ 36 / Травень 

4.5. Очищення і облаштування 
Гіга Є. М. / Дільниця рекреації та 

благоустрою, лісництва 
Підгірнянське л-во, квартал 

3 виділ 33 / Липень 

4.6. Очищення і облаштування 
Гіга Є. М. / Дільниця рекреації та 

благоустрою, лісництва 
Підгірнянське л-во, квартал 

4 виділ 3 / Червень 
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4.7. Очищення і облаштування 
Гіга Є. М. / Дільниця рекреації та 

благоустрою, лісництва 
Підгірнянське л-во, квартал 

8 виділ 13 / Квітень 

4.8. Очищення і облаштування 
Гіга Є. М. / Дільниця рекреації та 

благоустрою, лісництва 
Підгірнянське л-во, квартал 

8 виділ 36 / Липень 

5 Облаштування мінеральних джерел  

5.1. Очищення, облаштування та накриття 
Гіга Є. М. / Дільниця рекреації та 

благоустрою, лісництва 

Ільницьке л-во ур. «Квасна 

вода» Джерело 1 / Травень-

Вересень 

5.2. Очищення, облаштування та накриття 
Гіга Є. М. / Дільниця рекреації та 

благоустрою, лісництва 

Ільницьке л-во ур. «Квасна 

вода» Джерело 2 / Травень-

Вересень 

6 Влаштування перехідних мостиків 
Гіга Є. М. / Дільниця рекреації та 

благоустрою, лісництва 

Ільницьке л-во водопад 

«Гучали»; Кв.7 вид.19 / 

Квітень - Вересень 

7 

Влаштування оглядової площадки та дерев’яної 

доріжки, оформлення відповідними 

інформаційними стендами 

Гіга Є. М. / Дільниця рекреації та 

благоустрою, лісництва 

Підгірнянське л-во 

 ур. Багно / Квітень - 

Вересень 

8 
Розробка та друк буклетів (1000 шт.), путівників 

(500 шт.), картографічних матеріалів (500 шт.) 

Гіга Є. М. / Дільниця рекреації та 

благоустрою 
Протягом року 

9 
Встановлення інформаційного стенду (букові 

праліси Юнеско) 

Гіга Є. М. / Дільниця рекреації та 

благоустрою, лісництва 

Підгірнянське л-во 

 Кв.8 вид.32 / Квітень - 

Вересень 
 

Погоджено: 

Заступник директора з наукової роботи       І. Ф. Шишканинець 


