
Додаток 6

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

учасників 

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

1

"Ліс- мов людина: приходить вік і з ним треба 
прощатися". Інтерв'ю газеті "Народна думка" з 
метою донесення до громадськості основних 
аспектів діяльності  лісівників ДП "Самбірський 
лісгсоп"

02.01.2019 р. Редакція газети "Народна 
думка" 3

Журналіст газети Г.Чорняк, 
редактор Р.Смілка, майтер лісу 
Комарнівського лісництва 
М.Сеньків

2 Проведення рейдів з метою попередження 
самовільних рубок в ДП "Самбірський лісгосп"

24.01, 14.02 ур "Міжгайці" Крукеницьке л-
во 25.01,01.02 ур."Кути" Опацьке л-во, 
29.01 ур"Соколя" Мостиське л-во,               
25.02 ур "Блажів" Черхавське л-во, 

15
Державна лісова охорона, рейдова 
бригада під-ва, правоохоронні 
органи

3

"Вирубуємо ліс на благо людини" Інтерв'ю газеті 
"Народна думка" з метою донесення до 
громадськості  необхідності заготівлі деревини для 
задоволення потреб людини жити в екологічному 
середовищі

04.03.2019 р. Редакція газети "Народна 
думка" 4

Журналісти газети , редактор 
Р.Смілка, пом.лісничого 
Комарнівського лісництва В.Совтис

4 Проведення уроків знань про ліс на тему "Що 
вкладемо в дітей -те і отримаємо1"

20.03.2019- Опаківський НВК I-IIIст. та  
Смільнянська ЗОШ    I-IIIст.  
Дрогобицького р-ну                          

80 Адміністрація, вчителі, учні шкіл, 
працівники підприємства

ІНФОРМАЦІЯ
про проведені заходи щодо співпраці з громадськістю  у 1 кварталі 2019 року 

по ДП "Самбірський лісгосп"



5 Проведення уроків знань про ліс  на тему: 
"Заохочуємо дітей до добрих справ"

20.03.2019-Рудківська ЗОШ 
ім.В.Жеребного Самбірського району    35 Адміністрація, вчителі, учні школи, 

працівники підприємства

6 Міжнародний день лісів. Проведення Флешмобу на 
тему "Бережіть ліс!"

21.03.2019- Арламівськоволянська ЗОШ I-
IIст.   Мостиський р-н 25 Адміністрація, вчителі, учні школи, 

працівники підприємства

7
Проведення заходів серед населення, громад 
сільських рад про недопущення ситуацій, які 
можуть призвести до пожеж в лісі

04.03.2019-жителі Рудківської ОТГ та 
Луківської ОТГ Самбірського р-ну 
14.03.2019 -жителі сіл Добряни, Милятин, 
Мильчиці, Зелений Гай, Вишня 
Городоцького р-ну                                 
18.03.2019- жителі сіл Градівка 
Городоцького р-ну                                 
22.03.2019-громада Крукеницької с/ради 
Мостиського р-ну

95
Громада сілських рад Самбірського, 
Мостиського та Городоцького 
районів, жителі сіл

8 Працівники Народного дому села Корналовичі 
долучилися до посадки дуба звичайного 13.03.2019 кв.2 Дублянське лісництво 10 Працівники Народного дому 

с.Корналовичі Самбірського району

9 Громадськість Мостиського та Самбірського 
районів в Крукеницькому лісництві садили ліс

21.03.2019 кв.22 вид 40 Крукеницьке 
лісництво 20

Жителі сіл Воля-Садківська, Ятвяги 
Мостиського районів та жителі сіл 
Корничі, Садковичі та Владипіль 
Самбірського району



10

Підвищення учнівської свідомості в питаннях 
примноження та збереження лісу. Посадка лісу в 
С.Вишнянському лісництві  ДП "Самбірський 
лісгосп"

22.03.2019 кв.8 вид 1.9 та кв.6 вид5.2 
С.Вишнянське лісництво 18

Учні та вчителі Бортятинської  ЗОШ    
I-IIст., громадськість міста 
С.Вишня, сіл Бортятино та Княжий 
Міст Мостиського району

11
Сприяння природному поновленню ялиці білої та 
дуба звичайного на території Самбірського та 
Дрогобицького районів в ДП "Самбірський лісгосп"

22.03.2019  кв69- Підбузьке лісництво      
22.03.2019 кв.16  вид 59.15- Черхавське 
лісництво                                                   
25.03.2019 кв.10 вид73.1 -Черхавське 
лісництво 

32

Громадськість смт..Підбуж та 
землеміри Підбузької сщ/ради  
Дрогобицького р-ну жителі сіл  
Черхава, Лукавиця, Блажів Воля-
Блажівська , Звір Самбірського 
району

12 Громади сіл Миколаївського району активно 
долучаються до весняних посадок

23.03.2019 - ур "Кошарки" кв28 вид 9 
Комарнівського лісництва 35

Житеі сіл Колодруби, Підлісся, 
Велика Горожанка і Гірське 
Миколаївського районів

13 Учні Пяновицької школи садили дуб звичайний в 
Крукеницькому лісництві

28.03.2019 - кв24 вид 19.6  
Крукеницького лісництва 28

Учні школи с.Пяновичі, Громада 
Воле-Баранецької с/ради, жителі сіл 
Пяновичі, Лановичі, Максимовичі 
Мостиського р-ну

14 Жителі Мостищини долучилися до посадки вільхи 
чорної в Мостиському лісництві

28.03.2019- кв.30 вид.26.1 Мостиське 
лісництво                                                 
30.03.2019-кв.39 вид10.2.2 Мостиське 
лісництво

34
Громадськість сіл Буців, Чишки, 
Мостиська2, Баличі, Шегині 
Мостиського р-ну


	Аркуш1

