
№ 
з/п Захід /тематика заходу Дата та місце проведення Кількість 

учасників 

Категорії учасників (вказати 
від яких організацій, місцевих 
громад тощо)

1
Проведення заходів серед населення, громад 
місцевих рад щодо недопущення пожежних 
ситуацій в період випалу сухої трави

 06.04.17р жителі с.Містковичі (Самбірського р-ну)                                                                     
12.04.17р. жителі с.Опака (Дрогобицького р-ну)                                                                               
25.04.17р жителі сіл Берегове, Пісок, Заріччя (Мостиського р-
ну)                                                                                                                
28.04.17р жителі сіл Татаринів та Паланики (Городоцького р-
ну)

85 Громада та жителі місцевих рад

2
Проведення акції "За чисте довкілля" з 
залученням представників від Львівської 
облдержадміністрації

01.04.2017р                                                                                      
Рудківський Дендрологічний парк,  м.Рудки 30

Департамент паливно-енергетичного 
комплексу та енергозбереження 
Львівської облдерадміністрації, 
директор та працівники відділу 
департаменту

3
Проведення Акції "За чисте довкілля", 
прибирання алей та сквериків, місць 
відпочинку та рекреаційних обєктів

01.04.2017р                                                                                   
Рекреаційна зона "Ясен" скверики смт. Підбуж та Самбір 15 Жителі сіл Мостиська, Підбуж та міста 

Самбір

5

Підвищення учнівської свідомості в 
питаннях примноження та збереження лісу / 
Сприяння природному поновленню в 
Опацькому лісництві

04.04.2017р        кв.19 вид 31  та кв.74 вид 32 Опацького 
лісництва (Дрогобицького р-ну) 41 Учні Смільнянської ЗОШ 7-10 класи, 

жителі с.Жданівка

6 Проведення "Дня благоустрою" в 
Рудківському лісництві 05.04.2017р Територія Рудківського лісництва 37 Учні та вчителі Рудківської гімназії 7-

11 класи

Проведені заходи співпраці з громадськістю  у 2 кварталі 2017 року 

по ДП "Самбірський лісгосп"

4
Жителі прилеглих територій, громади 
с/рад

4701.04.2017р  траси Самбір -Львів, Самбір -Дрогобич, Львів-
Шегині

Проведення Акції «За чисте довкілля» 
/Розчистка лісових насаджень вздовж 
автодоріг загального значення 



7 Проведення Дня благоустрою в 
Самбірському лісгоспі 10.04.2017р Всі структурні підрозділи лісгоспу 80 Працівники усіх підрозділів 

підприємства

8 Залучення громадськості до посадок лісових 
культур 

10.04.2017р   кв.9 вид.28 Черхавського лісництва                                              
кв.29 вид 13 ур "Шегині" Мостиського лісництва 10

Жителі сіл Воля Блажівська, Блажів 
Звір Самбірського району та жителі 
м.Мостиська Мостиського р-ну

9 Залучення представників влади до посадок 
лісових культур в Городоцькому районі

27.04.2017р  кв.31 вид.4.2. урочище "Кошарки" 
Комарнівського лісництва 15

Голова Самбірської РДА та районної 
ради м.Самбора, Голова Городоцької 
РДА та Голова районної ради 
м.Городка, депутати та журналісти 

10
Проведення державною лісовою охороною 
рейдів  по порушеннях правил пожежної 
безпеки  в лісових масивах підприємства 

11.05.17р ур."Блажів" Черхава                                                  
17.05.17р ур."Клютковиця" Підбуж                                          
22.05.17р ур."Сокаля" Мостиська                                                          
01.06.17р ур."Рудавка" Опака

40
Лісова охорона, представники 
правоохоронних органів, 
громадськість, голови місцевих рад


