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ШАНОВНІ ДРУЗІ,
КОЛЕГИ ТА ПАРТНЕРИ
Робота нашої ГО направлена
передусім на діяльність, яка має на
меті зменшення негативних
наслідків, які призводять до зміни
клімату на нашій планеті та в Україні
зокрема.
Одним з основних проєктів у цьому
напрямку є проєкт “Моніторинг лісів
від незаконних рубок”, який
підтримується Міжнародним
відділом Лісової служби США.
Нижче, мої колеги більше
детальніше представлять успіхи,
яких вдалось досягнути нам разом
впродовж серпня 2020 - вересня
2021 року. Зупинюсь тільки на
основних із них:

Також про 11 випадків поінформовано
правоохоронні органи (нацполіцію та
ДБР) на підставі яких розпочато 7
справ про адміністративні та
кримінальні правопорушення.
Додатково, у відповідь на запити
правоохоронних органів, експертами
нашої організації здійснено 19
експертних досліджень у рамках
кримінальних та адміністративних
проваджень щодо незаконних рубок
дерев, порушення митних правил та
інших законів України пов'язаних із
нелегальним обігом деревини.
Загалом, за результатами перевірок
Держекоінспекції нараховано більше 2
млн грн заподіяної шкоди бюджетам
місцевих громад.

За цей період командою проєкту
За нашої ініціативи на прикладі
здійснено 25 польових досліджень у
одного із лісокористувачів суд
Київській, Житомирській,
зобов’язав надавати доступ екологічно
Чернігівській, Франківській,
орієнтованим організаціям до
Львівській, Закарпатській,
інформації про дозвільні документи,
Вінницькій та Черкаській областях.
які слугували причиною вирубки лісів
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Загалом було обстежено 1014 га лісу
України.
на 61 ділянці, із яких 173 га - це
лісосіки. Під час обстежень загалом
Задля прозорого діалогу з
виявлено 15 випадків із ознаками
громадськістю експерти організації
незаконних рубок та інших
взяли участь у понад 30 самостійно
лісопорушень про які було
організованих заходах. Наша команда
повідомлено Державну екологічну
надала більше 100 консультацій та
інспекцію України.
провела низку тематичних навчань
для більше чим 2000 активістів,
На підставі зазначеної інформації
представників громадських
ДЕІ проведено 11 позапланових
організацій, працівників природо- і
перевірок та видано 9 приписів на
правоохоронних установ та школярів.
усунення виявлених порушень.

Ми підготували конкретні пропозиції до
стратегії реформування лісового
господарства для Міністерства охорони
довкілля та Кабінету Міністрів України,
зміни законодавчих актів щодо
відкритих даних у лісовому секторі для
Міністерства цифрової інформації та
практичні рекомендації громадянам
щодо здійснення контролю за
лісопорушенням і щодо організованої
протидії незаконному вирубуванню
лісів.
Взяли участь у розробці державних
стратегій щодо розвитку лісового
сектору України для Міністерства
охорони довкілля та природних ресурсів
України, а також для Кабінету Міністрів
України.
Окрім того, ми активно співпрацюємо із
засобами масової інформації в ході чого
українські та іноземні журналісти мали
змогу висвітлювати проблеми
незаконної вирубки лісів і методи
боротьби із ними для понад 3 мільйонів
осіб.
Для підвищення ефективності нашої
роботи ми підписали меморандуми про
співпрацю з Радою національної
безпеки та оборони України, Інститутом
космічних досліджень НАН та ДКА
України, Національним лісотехнічним
університетом України, установами
природоохоронного фонду, іншими
громадськими, у тому числі
міжнародними організаціями.

Ми дякуємо усім експертам, колегам
інших організацій, активістам,
партнерам і особливо на цьому етапі нашим донорам, які допомагають
спільно розбудовувати громадянське
суспільство у нашій країні,
підвищувати прозорість роботи
лісового сектору та поінформованості
населення, оберігати природу і,
зокрема, сприяти охороні лісів від
незаконних вирубок.
Наша команда не планує зупинятись
на досягнутому, адже проєкт
продовжено ще на кілька років. Ми й
надалі продовжимо інформувати
суспільство про стан справ та
залучати громадян до активної
позиції, сприяти побудові
конструктивного діалогу між
лісівниками, державними структурами,
відповідальним бізнесом і
суспільством.
Допомагатимемо відновлювати ліси,
підвищувати ефективність
контролюючих органів та
надаватимемо подальшу підтримку у
розслідуваннях правоохоронним
органам та консультувати державні
органи влади і місцеві громади,
змінювати світогляд та формувати
позитивну екологічну свідомість
майбутніх поколінь.
Разом - зможемо!

Виконавчий директор ГО “ЛІіС”
Дмитро Карабчук
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ПРО ГО ЛІІС

Громадська організація “Лісові
ініціативи і суспільство", створена у
лютому 2020 року. Засновниками
організації стали науковці, вихідці з
Національного лісотехнічного
університету України та експерти із
інших напрямків, дотичних до
лісового господарства і охорони
природи.
На сьогодні у рамках нашої
організації співпрацює більше 20
фахівців — це експерти з питань
лісівництва, екології, моніторингу
лісу, права, соціології,
урболісівництва, міського
озеленення, екоосвіти, розробки
політик та інших дотичних галузей.
За покликом серця – ми
концентруємося на тій частині
природи, де живе близько 80% усіх
наземних тварин і рослин — лісі.
Для нас ліс — це частинка природи і
ліс — це галузь економіки. Нам не
байдуже, як росте ліс і розвивається
громада, бо ліс, хоч і
самовідновний, але вичерпний
ресурс, без якого громада не матиме
комфортної домівки так, як і лісові
мешканці.
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Для суспільства ліс надає
різноманітні екосистемні послуги,
які зовсім не обмежуються
забезпеченням ресурсом деревини.
Ми розглядаємо ліс у ширшому
вимірі: його стан здатний впливати
не тільки на умови проживання
лісових мешканців, а й передусім на
умови проживання місцевих громад
та й більше — на окремі регіони і
клімат цілої планети.
Нашою метою є охорона та
покращення стану навколишнього
природного середовища, сприяння
сталому розвитку та управлінню
лісового господарства, підвищення
екологічної свідомості і рівня життя
громад через впровадження
лісових і суміжних ініціатив.

ЩО МИ РОБИМО?

Здійснюємо наземний
моніторинг за змінами
лісового покриву для
боротьби з незаконною
вирубкою лісів
Співпрацюємо з молоддю
для захисту та збільшення
біорізноманіття у містах

Співпрацюємо з
державними структурами
та надаємо рекомендації
щодо змін в законодавстві

Підтримуємо
інституційний розвиток
громадських організацій
екологічного спрямування
в Україні

Розвиваємо незалежні
моніторингові системи
оповіщення про
зникнення лісового
покриву

Надаємо експертну
підтримку
правоохоронцям у
розслідуваннях щодо
незаконних вирубок

Працюємо над
збільшенням
біорізноманіття в лісах із
залученням свідомих
лісівників
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ЯК МИ ЗДІЙСНЮЄМО НАЗЕМНИЙ МОНІТОРИНГ ЗА
ЗМІНАМИ ЛІСОВОГО ПОКРИВУ?
Експерти організації володіють специфічними знаннями і технологіями для
здійснення дистанційного моніторингу за змінами лісового покриву для боротьби
з незаконними рубками. Таким чином за допомогою радарних і супутникових
знімків ми щомісяця відстежуємо зміни у пралісах Українських Карпат.
Крім того, експерти нашої організації співпрацюють з громадськістю на місцях для
ідентифікації незаконних рубок, а також підвищення знань місцевого населення
щодо ідентифікації незаконних рубок і інформування правоохоронних органів. Ми
надаємо консультації, а також отримуємо повідомлення щодо виявлених рубок.

АЛГОРИТМ РОБОТИ
оцінювання повідомлень
Експерти організації
перевіряють інформацію
на предмет: наявності
зазначених порушень,
точності і достовірності
вказаної інформації,
відсутності прихованих
мотивів.

Громадяни надсилають
нам інформацію про
лісопорушення в тому
числі про незаконну
вирубку на електронну
пошту, в повідомленнях у
соцмережах, через сайт.

У разі необхідності ми
просимо надати
додаткову інформацію,
яка може бути корисною.

польове дослідження
Ми ретельно вивчаємо
надіслані повідомлення і
перевіряємо достовірність
наданої інформації під час
польових досліджень.

Надсилаємо запити до
лісогосподарських
підприємств, державних
органів, щоб отримати
необхідні матеріали.

Протягом усього періоду
ми співпрацюємо з
активістами, які надсилали
повідомлення, беремо їх
під час польових
досліджень навчаємо
працювати з доказовою
базою.

підготовка звіту та моніторинг
За результатом
повідомлення, польовим
дослідженням та
отриманими матеріалами
готуємо звіт.
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Звіт разом з заявою, або
скаргою надсилається у
правоохоронні або
контролюючі органи. Ми
відслідковуємо перебіг усіх
переданих нами справ.

У разі відсутності реакції з
боку правоохоронних чи
контролюючих органів ми
привертаємо увагу
громадськості та ЗМІ до
виявлених порушень і
бездіяльності влади.

ЯК МИ РОЗВИВАЄМО НЕЗАЛЕЖНІ СИСТЕМИ
МОНІТОРИНГУ ТА ОПОВІЩЕННЯ ПРО ЗНИКНЕННЯ
ЛІСОВОГО ПОКРИВУ ?
Наша організація підтримує розвиток незалежних
систем моніторингу і оповіщення про незаконні
вирубки, як, наприклад Deep Green Ukraine та Deep
Forest. Для цього ми налагоджуємо партнерства з
іншими громадськими організаціями, державними
інституціями і приватними компаніями, які
зацікавлені в розробці незалежних систем
моніторингу.

ЯК МИ ПІДТРИМУЄМО ПРАВООХОРОНЦІВ У БОРОТЬБІ
З НЕЗАКОННИМИ РУБКАМИ?
Експерти нашої організації надають консультацій у кожній
конкретній справі, наприклад щодо доказової бази для
підтвердження фактів вчинення злочину. Ми проводимо
навчання правоохоронців для підвищення рівня їх знань зі
сфери лісового господарства. А також робимо судові
експертизи з встановлення дати вирубки, породи деревини
та іншого. Крім того, ми уклали меморандум про співпрацю з
НЛТУ і почали роботу над створенням регіональної
(західноукраїнської) лабораторії ідентифікації деревини.

ЯК МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗБІЛЬШЕННЯМ
БІОРІЗНОМАНІТТЯ В ЛІСАХ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ ЛІСІВНИКІВ?
Експерти нашої організації здійснили аналіз проєктів
штучного лісовідновлення у двох комунальних
лісогосподарських підприємствах Львівської області,
щоб встановити відповідність проєктів вимогам
існуючих в Україні нормативно-правових актів та
засадам збереження біорізноманіття. На основі
здійсненого аналізу розроблені пропозиції щодо
покращення стану збереження та відновлення
біорізноманіття під час лісовідновних робіт.
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ЯК МИ СПІВПРАЦЮЄМО З МОЛОДДЮ ДЛЯ ЗАХИСТУ ТА
ЗБІЛЬШЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ У МІСТАХ?
Для нас робота з шкільною молоддю є важливим
елементом у формуванні свідомих захисників лісу та
природи. Для цього ми під час офлайн зустрічей
розповідали школярам та вчителям про роль птахів
у містах і селах та про потребу їх підгодівлі взимку.

ЯК МИ СПІВПРАЦЮЄМО З ДЕРЖАВНИМИ СТРУКТУРАМИ
ТА НАДАЄМО РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗМІН В
ЗАКОНОДАВСТВІ?
Наша організація разом з партнерами готує зміни до
законодавчих актів, які необхідні для прозорості лісового
сектору, бере участь у робочих зустрічах в Міністерстві
захисту довкілля та природних ресурсів України, ініціює
експертні обговорення проблем, які є в галузі для пошуку
шляхів у їх вирішенні. Аналізує міжнародне законодавство,
для вивчення можливості адаптації і імплементації в Україні.
Окрім того, ми надаємо консультації і готуємо роз'яснення
для громадян щодо лісового законодавства.

ЯК МИ ПІДТРИМУЄМО ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЕКОЛОГІЧНОГО
СПРЯМУВАННЯ В УКРАЇНІ?
Наша організація провела серію вебінарів для
громадських організацій екологічного спрямування
з інституційного розвитку. В ході навчання
представники ОГС мали можливість поглибити
знання та вдосконалити навички, необхідні для
розробки/оновлення стратегій, внутрішніх політик
та процедур для своїх ОГС.
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КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
За рік реалізації проєкту нашими експертами:

Промоніторено дистанційно лісовий покрив на території більше
50 тис. га у 10 областях (Київській, Житомирській, Чернігівській,
Франківській, Волинській, Вінницькій, Львівській, Закарпатській,
Чернівецькій та Черкаській областях).

Здійснено безпосередні польові дослідження на території 1014
га лісових масивів та 173 га лісосік. Під час яких виявлено низку
порушень лісового законодавства, серед яких задокументовано
збитки від самовільних порубів лісу на суму - 1 млн 887 тис.грн.

Здійснювався регулярний періодичний космічний моніторинг
582 пралісових, квазі пралісових і природних лісових ділянок від
суцільних рубок на загальній площі 6958 га.

Знято та побудовано 17 ортофотопланів ділянок лісу із
суцільними рубками сумарною площею 76 га, на котрих було
здійснено аналіз відповідності площі рубки зазначеній у
лісорубному квитку та інших відомостей.

Надано більше 40 консультацій правоохоронним органам та
підприємствам щодо лісо- та деревинознавчих питань. У
Держекоінспекцію було направлено 15 звернень, у Нацполіцію 8 та 5 до ДБР. ДЕІ нараховано штрафів за самовільні поруби на
суму 2 млн 403 тис.

Зібрано дані про географічне розташування територій
пралісових пам'яток природи площею 13706 га, які отримали
відповідний природоохоронний статус, із яких взято під
періодичний моніторинг 51% усіх ділянок на території 4-ох
областей: Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та
Чернівецької.

Здійснено 19 експертних досліджень у рамках кримінальних та
адміністративних проваджень щодо незаконних рубок деревини,
митних правил та інших законів України пов'язаних із
нелегальним обігом деревини на запити Служби безпеки
України, Національної поліції України, Державного бюро
розслідувань та Державної митної служби України (у Одеській,
Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Волинській,
Рівненській і Чернівецькій обл).
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Надано знання 17-ти громадським активістам під час 2-х денного
тренінгу щодо того, як виявляти незаконні рубки та як
співпрацювати із правоохоронними органами.

Здійснено серію із 7 вебінарів для більш ніж 30 правоохоронців
Національної Поліції у Івано-Франківській області щодо
особливостей лісокористування і залучення наукових методів у
розслідуванні злочинів проти довкілля.

Здійснено координацію розробки та представлення проекту
моніторингу за незаконними рубками “Deep Green Ukraine”.

Підготовлено проєкт концепції створення міжнародної
Лабораторії походження деревини.

Проаналізовано 14 проєктів штучного лісовідновлення та
надано лісогосподарським підприємствам Львівщини
рекомендації щодо збільшення біорізноманіття.

Проведено 5 відкритих уроків у школах Львівщини про роль
птахів у містах і селах та потребу їх підгодівлі взимку. У рамках
організованого конкурсу школярі виготовили 160 годівниць для
підгодівлі птахів.

Здійснено безоплатну екскурсію для 30 найбільш активних
школярів с.Судова Вишня у обласний еколого-натуралістичний
центр “ЛОЦЕТУМ”.

Взято участь у садових роботах з метою покращення території
Львівського геріатричного пансіонату у переддень Великодня.

Висаджено разом із волонтерами більше 200 нових дерев на
території Регіонального ландшафтного парку “Знесіння”.
Загалом залучено понад 2000 представників з 14 регіонів
України до різноманітних заходів, які організувала ГО "ЛІіС".

Разом із більш ніж 20 волонтерами зібрано та посортовано
більше 30 мішків сміття навколо високогірного озера
“Марічайка” на території Чорногірського гірського масиву
Карпатського національного природного парку.
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Розроблено рекомендації про те, як і кого інформувати про
виявлені сміттєзвалища у лісах України, що робити коли
громадянам не відповідають на публічні запити, як відрізнити
легальну вирубку від нелегальної та інші.

Покращено та підготовлено до впровадження оновлену
концепцію Електронних публічних карт лісокористувачів, які
дозволяють у електронному режимі обговорювати заплановані
вирубки лісів на території місцевих громад таким чином
залучаючи місцеві громади до лісоуправління у державних та
комунальних лісах України.

Підготовлено відомості для розробки законопроєкту щодо
залучення місцевих громад до управління лісовими ресурсами,
які розташовані на підпорядкованій території.

Підготовлено пропозиції щодо переліку відкритих даних, які
стосуються санітарних та інших рубок, більшість із яких увійшли
до відповідної Постанови Кабміну про відкриті дані.

Представлено та опубліковано концепцію Державної та
Добровільної систем моніторингу за рухом лісопродукції та
виробів із деревини Міністерству захисту довкілля та природних
ресурсів України, Офісу реформ при Президентові України,
Команді підтримки реформ при Міністерстві захисту довкілля та
природних ресурсів України.

Взято участь в аналізі й розробці пропозицій для внесення у
нормативно-правові акти щодо Електронного обліку деревини,
лісовпорядкування та інших документів, які регламентують
порядок ведення лісового господарства в Україні.

Здійснено заходи щодо збільшення прозорості і відкритості усіх
лісокористувачів України, під час яких проаналізовано наявність
веб сайтів і опублікування актуальної інформації на них та
здійснена комунікація із відповідними державними структурами
що подальших дій.

Розпочато моніторинг задокументованих обсягів незаконних
рубок на території лісокористувачів усіх відомств починаючи із
2019 року.
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ЗАГАЛЬНА СТАТИСТИКА ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРОЄКТУ
Кількість наданих консультацій - 79
Кількість польових досліджень - 25
Кількість гектарів обстеженого лісу - > 50 тис. га
Кількість виявлених випадків незаконної вирубки лісу - 7
Кількість випадків, про які повідомили правоохоронні органи - 7
Кількість офлайн тренінгів - 3
Кількість проваджень, вказівок, проектів законодавчих актів, пропозицій, які були
перекладені, розроблені або прийняті - 5
Кількість створених коротких відеороликів - 13
Кількість телевізійних історій, створених або представлених у медіа - 9
Кількість створених повідомлень, новин - 207
Кількість людей охоплених онлайн повідомленнями - >3, 640, 000
Кількість учасників організованих зустрічей - 2284
Кількість організованих зустрічей (включаючи онлайн) із зацікавленими сторонами,
партнерами, потенційними прихильниками/донорами - > 30
Кількість залученої молоді до організованих заходів - 493

НАША РОБОТА У ФОТО
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МЕДІА АКТИВНІСТЬ
Комунікації надзвичайно важливі для підвищення нашої впізнаваності та
впливовості. Для цього ми розвиваємо наші сторінки у соцмережах, сайті, а
також співпрацюємо з засобами масової інформації.

СОЦМЕРЕЖІ

1500+ користувачів
підписались на сторінку ГО
ЛІІС у Facebook, що на 74%
більше ніж минулого року

200+ користувачів
підписались на сторінку
ГО ЛІІС у Instagram.

Для просування ми фокусувалися на якісному контенті, поширюємо інформацію
про роботу нашої організації, важливі новини галузі та рекомендації для
правоохоронців і громадськості.

Для того, щоб зберігати наш відеоархів з публічних подій (вебінарів, тренінгів) та
ділитись записами з учасниками ми створили youtube канал. Канал було
створено 4 грудня 2020 року відколи опубліковано 42 відео, в загальному канал
отримав 4 500 показів і понад 1000 переглядів.

Для розширення нашого впливу у міжнародному середовищі і підтримки
міжнародних партнерів ми створили сторінку у Twitter, охоплення дописів сягає
2200 + осіб за весь час.

ВЕБ-САЙТ
Веб-сайт https://forestcom.org.ua/ запрацював 1 квітня 2021 року. На ресурсі
можна дізнатись інформацію про нас, нашу діяльність та знайти наші контакти;
почитати статті, новини, звіти; зробити пожертву, а також зв’язатися з нами
через соціальні мережі.

6 600 + переглядів сторінок
нашого сайту
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МЕДІА
ГО “ЛІіС” співпрацює зі ЗМІ на засадах інформаційного обміну і не надає фінансової
компенсації виданням, журналістам за згадування її діяльності або спікерів.

Ми продовжували надавати інформаційну підтримку журналістам для підготовки
публікацій про лісовий сектор, а також інформацію про вирубки лісів і на кого вона
впливає, а також ділились новинами про наші проекти. Зокрема, про систему Deep
Green Ukraine вийшов репортаж у виданні Лівий берег.

Про нашу організацію у ЗМІ згадували понад 200 разів, включаючи WDR (Німеччина),
BBC (Великобританія), BBC (Україна), mind.ua (Україна), AIN.UA (Україна), УНІАН
(Україна), газета День (Україна), Українське радіо (Україна), Hromadske radio
(Україна), ICTV (Україна), ТСН (Україна), 24 канал (Україна), Лівий берег (Україна),
KyivPost (Україна), Укрінформ (Україна).

81% згадок припадає на онлайн медіа, решта згадок друковані видання,
телебачення, радіо та діджитал платформи.

Оцінювана рекламна вартість статей становить 1 424 000 грн*

ОХОПЛЕННЯ

6 600

3 140 000

485 000

4 500

5 400

2 900

*дані відповідно до прайсу видань на розміщення реклами, тиражу та кількості переглядів
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ВІДГУКИ УЧАСНИКІВ ЗАХОДІВ
Після завершення заходів, ми надсилаємо учасникам форми зворотного зв’язку.
За цей період ми отримали 33 відповіді.
100 % учасників заходів, відзначили що задоволені отриманою інформацією і
нашою роботою.
Також вони відзначили, чим були найбільше задоволені у співпраці з нами та які
моменти потребували покращення.

Лариса Денисенко, учасниця
тренінгу
«Я дуже вдячна експертам.
Навчання було дуже корисним,
тепер я знаю, як відрізнити
легальну вирубку лісу від
незаконної, а також до яких
правоохоронних органів слід
звернутися. Я думаю, що
отримані знання допоможуть
мені захистити ліс».

Вікторія Вольська, ГО
«Країна Вільної Громади»:
«Дуже цікаві та
інформативні вебінари з
інституційного
розвитку для ГО.
Отримала багато
інструментів та багато
знань. Дякую».

Жанна Безп'ятчук,
журналістка
«Дуже дякую за допомогу
у підготовці матеріалу,
спілкування з вами було
мені дуже корисним і
дуже мені допомогло».

СПІВПРАЦЯ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ
Для підвищення нашої ефективності, ми співпрацюємо з державними,
приватними, громадськими організаціями. Свої наміри ми засвідчуємо в угодах
та меморандумах про співпрацю.
Меморандуми передбачають реалізацію заходів для боротьби з незаконними
рубками, розбудови адаптивної інфраструктури в туристичних місцях, розробки
стратегій і впровадження плану дій для пом’якшення наслідків змін клімату, а
також удосконалення лісового законодавства.
Ми були учасниками 30 експертних груп із зацікавленими сторонами,
партнерами, потенційними прихильниками/донорами.
Окрім того, експерти ГО "ЛІіС" брали участь у таких заходах:
“Forum Carpaticum 2021”
“Regional Workshop on illegal logging and forestry crime”
The conference “Forest in women's hands”
“IUCN Global Youth Summit Conference”
“IPBES online conference”
“The Nature of Cities Festival”
“EU Forest Crime Initiative Conference: Joining forces against illegal timber on the EU
market”
Міжнародна зустріч з питань захисту довкілля в рамках проєкту “AMBITUS”
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ДОНОРИ ТА ПАРТНЕРИ
Для підвищення ефективності нашої роботи ми підписали меморандуми про співпрацю з
Радою національної безпеки та оборони України, Інститутом космічних досліджень НАН
та ДКА України, Національним Лісотехнічним Університетом України, громадськими
організаціями зокрема із ГО “Мережа захисту національних інтересів «АНТС»”, ГО "Центр
моніторингу влади", Українською кліматичною мережею, установами
природоохоронного фонду та іншими у тому числі міжнародними організаціями.

Проєкт “Моніторинг лісів від незаконних рубок” реалізовано за підтримки
відділу міжнародних програм Лісової служби США.

СЛІДКУЙТЕ ЗА НАМИ У СОЦМЕРЕЖАХ
Якщо ви бажаєте першими отримувати новини про роботу команди, дізнаватися більше
про лісову галузь, читати актуальні новини та звіти з фаховим поглядом та тримати з
нами постійний зв'язок, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах:
Лісові ініціативи і суспільство ForestCom https://www.facebook.com/Forest.Initiatives/
Моніторинг Лісу https://www.facebook.com/groups/forestmonitoring
Лісові ініціативи і суспільство
https://www.youtube.com/channel/UC9jTdPo0DPOArdh_sddqvPw
ForestCom https://twitter.com/ForestCom_UA

forestcom_ua https://www.instagram.com/forestcom_ua/
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