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Довідка

Видана виконавчим комітетом Судововишнянської м іської ради 

М остиського району Львівської області про те, що 14.05.2018р. лісничим 

Судововишнянського лісництва ДП«Самбірське лісове господарство» 

Ш ляхтою М.В. ознайомлено громаду м.Судова Вишня,с.Дмитровичі, 

с.Довгомостиська,с.Княжий М іст,с.Бортятино про дотримання правил 

пожежної безпеки в лісах та недопущення засмічення лісів побутовими 

відходами.

Станкевич 0 .3 .



ОПАІСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ДРОГОБИЦЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вуд. Шевченка, 222, с.Опака . Дрогобицький район, Львівська обл.. 82191, 
тел. (0324) 471-341

30.05. 2018 ро ку  №  02-25/ 108 На №  від _____

Директору ДП «Самбірський лісгосп» 

1.1. Яремі

Опаківська сільська рада Дрогобицького району Львівської області 

повідомляє Вас про те , що лісничим Опаківського лісництва Чіхраком М.М. 

Опака ,24 .05 .2018  року , проведено бесіду з депутатами сільської ради та
і

громадськістю села на протипожежну тематику

Сільський голова
// 7/ /

Г.М. Шагур
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Довідка

Видана виконавчим комітетом Крукеницької сільської ради про те, 
що лісничим Крукеницького лісництва ДП»Самбірське лісове господарство» 

Мицаком М.І. ознайомлено громаду Крукеницької сільської ради про

1.Заплановані на 2018 рік рубки головного користування 
в кв 13 виділ 25.4 площа 0.9 га та в кв 18 виділ 1.1 площа 1.0 га 

2.Та проведена бесіда про дотримання пожежної безпеки в лісових 
масивах.
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Довідка

Видана виконавчим комітетом Воле-Баранецької сільської ради про те, що 
лісничим Крукеницького лісництва ДП «Самбірське лісове господарство» 
Мицаком М.І. ознайомлено громаду Воле-Баранецької сільської ради про 
заплановані на 2018 рік рубки головного користування.

1. На території Воле-Баранецької сільської ради заплановано провести 

такі роботи:
Рубки головного користування в кв 24 виділ 19.6 площа 0.7 га 
та в кв 23 виділ 13 площа 0.9га
2.Та проведена бесіда про дотримання пожежної безпеки в лісових 

масивах.



ДОВІДКА

Видана виконавчим комітетом Чернівецької сільської Ради про те, що 
лісничим Мостиського л-ва ДП « Самбірське ЛГ» Ціжом Я.Ф., ознайомлено 
громаду Чернівської СР про заплановані на 2018 рік рубки головного 
користування та рубки формування та оздоровлення лісів .

На території Чернівської сільської Ради заплановано провести такі роботи:
- Рубки головного користування :

1.) Кв. 19 . вид. 27.6,1 . площа = 1,0 га

Також лісничим Мостиського л-ва ДП « Самбірське ЛГ» Ціжом Я.Ф., 
ознайомлено громаду Чернівської СР про можливість виписки жителям 
прилеглих територій дров паливних , та розміри штрафів за самовільні 
рубки лісу.

ОХ • 0(2 • 2018 року



ДОВІДКА

Видана виконавчим комітетом Шегинівської сільської Ради про те, що 
лісничим Мостиського л-ва ДП « Самбірське ЛГ» Ціжом Я.Ф., ознайомлено 
громаду Шегинівської СР про заплановані на 2018 рік рубки головного 
користування та рубки формування та оздоровлення лісів.

На території Шегинівської сільської Ради заплановано провести такі роботи:
- Рубки головного користування :

1.) Кв. 33 , вид. 37.1 . площа -  0,8 га

Також лісничим Мостиського л-ва ДП « Самбірське ЛГ» Ціжом Я.Ф., 
ознайомлено громаду Шегинівської СР про можливість виписки жителям 
прилеглих територій дров паливних „ та розміри штрафів за самовільні 
рубки лісу.

2018 року



Довідка

Видана виконавчим комітетом Підзвіринецької сільської ради 

Городоцького району Львівської області про те, що лісничий 

Комарнівського лісництва ДП «Самбірське лісове господарство» 

Залога М.Р. провів бесіду із громадою Підзвіринецької сільської ради 

на тему дотримання правил пожежної безпеки в лісових масивах, а 

також про недопущення засмічення лісів побутовими відходами.

Довідка видана для подання за місцем вимоги. : <
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Голова Підзвіринецької сільської ради

/М.І. Гавриленко/



РУДКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОРБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

Від 27.06.2018р. №115 
м.Рудки
Про охорону та захист лісу від самовільних рубок, засмічення та 
дотримання пожежної безпеки в лісах Рудківського лісництва

Заслухавши інформацію лісничого Рудківського лісництва 
Кульчицького Ю.Д. про заходи, які необхідно вжити для захисту лісів 
Рудківського лісництва від самовільних рубок, засмічення, дотримання 
пожежної безпеки, про роботу, яка проводитися Рудківським лісництвом ДП 
«Самбірське ЛГ» на території Рудківської міської ради, керуючись п.п.1 п.”б” 
ст.ЗЗ Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” , виконавчий 
комітет Рудківської міської ради

ВИРІШИВ :

1 .Інформацію лісничого Рудківського лісництва Кульчицького Ю.Д. про 
заходи, які необхідно вжити для захисту лісів Рудківського лісництва від 
самовільних рубок, засмічення, дотримання пожежної безпеки та про заходи, 
які проводить Рудківське лісництво ДП «Самбірське ЛГ» на території 
Рудківської міської ради, взяти до відома.

2.Міському голові Лозинському І.М. та лісничому Рудківського 
лісництва Кульчицькому Ю.Д. координувати свої дії щодо здійснення 
контролю за додержанням природоохоронного законодавства на території 
Рудківської міської ради Самбірського району Львівської області.

3.Заступнику міського голови Ференц С.Я. підготувати та поширити 
інформацію для жителів м.Рудки та інших населених пунктів про необхідність 
дотримання правил поведінки в лісах, дотримання пожежної безпеки , заборону 
на самовільне вирубування насаджень, засмічення лісів, та передбачені 
законом покарання за вчинення таких дій.

Рудківський міський голова


