
№ 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

 05.04.18р жителі с.Чуква (Самбірського р-ну)      

11.04.18р. жителі с.Мостиська 2, Волиця, Тщенець 

(Мостиського р-ну)                                                   

27.04.18р жителі смт.Підбуж (Дрогобицького р-ну)                                                                                  

14.05.18р жителі сіл Дмитровичі, Княжий Міст, 

Довгомостиська (Мостиського р-ну)

80 Громада та жителі місцевих рад

2

День благоустрою/ прибирання 

територій лісництв, місць 

відпочинку, сквериків тощо

02.04.2018р  Комарнівське та Мостиське лісництва, 

скверик смт.Підбуж
25

Жителі сіл Мостиська, Підбуж, 

працівники лісгоспу

3

Проведення масово-

розяснювальної роботи серед 

молоді, учнів в школах на 

природоохоронну тематику

04.04.2018р - уроки знань з учнями Смільнянської 

СЗОШ I-II ст.
25

учні 5-7 класів Смільнянської школи, 

вчителі працівники Опацького 

лісництва

4

Акція "За чисте довкілля" в 

Денропарку Рудківському з 

залученням дітей шкіл

05.04.2018р   Рудківський Дендрологічний парк,  

м.Рудки
15

учні 7 класу Рудківської школи , 

вителі, працівники лісгоспу

Проведені заходи співпраці з громадськістю  у 2 кварталі 2018 року 

по ДП "Самбірський лісгосп"



6

Підвищення учнівської свідомості 

в питаннях примноження та 

збереження лісу / Посадка лісу в 

С.Вишнянському лісництві

12.04.2018р - кв.12 вид11 С.Вишнянське лісництво                   

13.04.2018р - кв.9 вид 18.1 С.Вишнянське лісництво

32 Учні старших класів Бортятинської 

ЗСШ та школи с.Заріччя 

Мостиського району, вчителі, 

кореспондент газети 

"Судововишнянський вісник" 

О.Мазур, працівники лісгоспу

7

Залучення громадськості 

Самбірщини до посадок лісових 

культур 

17-18 квітня .2018р   кв.9 вид.24 Черхавського 

лісництва                                                                        кв.2 

вид 3.11 ур "Корналовичі" Дублянського лісництва

23

Жителі сіл Воля Блажівська, Блажів, 

Чуква Звір Самбірського району та 

Народний дім та громадськість 

с.Корналовичі

8

Сприяння природному 

поновленню на територіях 

Дрогобицького району

19.04.2018р  кв.74 вид 27.1 Опацького лісництва 

(Дрогобицького р-ну) кв.69 вид 15.1 Підбузького 

лісництва (Дрогобицького району)

22

Учні Смільнянської ЗОШ 7-10 класи, 

Учні Підбузької ЗОШ 8-9 класи, 

вчителі, працівники лісництв

9

Посадка модрини європейської в 

Комарнівському лісництві за 

участю працівників 

"Львівобленерго"

20.04.2018р  кв.32. вид 15.4 ур."Кошарки" 

Комарнівського лісництва
30

Працівники "Львівобленерго", 

працівники лісництва

10
Акція "Дерева миру"/Озеленення 

парку відпочинку в м.Комарно
20.04.2018р. Парк м.Комарно 17

Працівники лісництва, жителі та 

зам.мера м.Комарно Іваненко Ю.

11

Проведення акції "За чисте 

довкілля" з залученням 

представників від Львівської 

облдержадміністрації

21.04.2018р  Рудківське лісництво, Рудківський 

Дендропарк
20

Департамент паливно-енергетичного 

комплексу та енергозбереження 

Львівської облдерадміністрації, 

працівники лісгоспу

Проведення Акції «За чисте 

довкілля»  /Розчистка лісових 

насаджень вздовж автодоріг 

загального значення, поновлення 

аншлагів, квартальних та 

межових знаків 

45 Жителі прилеглих територій, 

громади с/рад, працівники лісгоспу

03 - 20 квітня 2018р  траси Львів-Шегині Самбір -

Львів, Самбір -Дрогобич

5



12

"Міжнародний день 

Землі"/прибирання лісу від сміття 

та побутових відходів

22.04.2018р кв.38 Судововишнянського лісництва 25
Діти та активісти с.Княжий Міст 

Мостиського району

13

Залучення представників влади до 

посадок лісових культур в 

Городоцькому районі

23.04.2018р  кв.32 вид.15.4 урочище "Кошарки" 

Комарнівського лісництва 
25

 Голова Городоцької РДА та Голова 

районної ради м.Городка, депутати 

та Голова Колодрубівської с/ради, 

адміністрація підприємства

14
Посадка дуба звичайного в 

Крукеницькому лісництві

24.04.2018р кв28 вид15.1 ур. "Міжгайці" Крукеницьке 

лісництво
35

Учні Баранівецької СЗОШ, жителі 

сіл Лановичі та Баранівці 

Самбірського району., працівники 

лісництва

15

Досягнення та проблеми по 

питаннях лісовідновлення по 

підприємству, вирощування 

посадкового матеріалу

14.05.2018р. нарада-зустріч в Комарнівському 

лісорозсаднику
20

Адміністрація та працівники 

підприємства

16

Проведення державною лісовою 

охороною рейдів  по порушеннях 

правил пожежної безпеки  в 

лісових масивах підприємства 

15.05.18р ур."Блажів" "Сприня" Черхава      22.05.18р 

ур."Крукеницька Дача" Крукеничі                                         

29.05.18р ур."Клютковиця" Підбуж                                          

05.06.18р ур. "Кошарки" Комарно                                                        

18.06.18р ур."Старява" Мостиська

35

Лісова охорона, представники 

правоохоронних органів, 

громадськість, голови місцевих рад


