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ГО «ЛІСОВІ ІНІЦІАТИВИ І СУСПІЛЬСТВО»

Інституційна діяльність ГО «ЛІіС» здійснюється за підтримки відділу міжнародних 
програм Лісової служби США



Лабораторія моніторингу лісу. 
Лабораторія деревинознавства. 
Центр відновлення лісу. 
Урболісівництво і озеленення.

ПРО НАС
ГО "Лісові Ініціативи і Суспільство" заснували у 
лютому 2020 року науковці, вихідці з Національного 
лісотехнічного університету України,  учасники 
проєкту «Лісова варта» (2016-2019 рр.), для того 
аби опікуватись охороною, підвищенням рівня 
життя суспільства, сталим використанням лісових 
ресурсів і покращенням природного довкілля. 

Наша мета полягає у реалізації хороших ініціатив 
щодо покращення природи та життя українських 
громад та за її межами - із залученням нових ідей, 
професійного та науково обґрунтованого підходу та 
інших наскрізних концепцій. Для досягнення мети 
ми розвиваємо чотири напрямки діяльності:

Наші цінності – любов до природи, відсутність 
толерантності до корупції та незаконних 
(варварських) вирубок лісів, всебічна допомога 
розвитку місцевих громад, відповідального 
бізнесу і держави, розширення прав і 
можливостей людини.
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ГО «ЛІіС»

У 2021 РОЦІ НАША
КОМАНДА :
В рамках проєкту USFS FORESTCOM IL 
PROGRAM 3.0 продовжила роботу 
щодо охорони лісу та розвитку систем 
управління, контролю та загалом 
лісової господарки застосовуючи 
найкращі наукові і практичні підходи, 
а також розпочала співпрацю із Радою 
національної безпеки України щодо 
питання боротьби із незаконними 
рубками, удосконалення лісового 
законодавства, розвитку співпраці з 
відповідними центральними 
органами виконавчої влади.

В рамках проєкту «Розбудова
інституціонального потенціалу
громадських організацій» провела 
онлайн-заходи з інституційного
розвитку для громадських 
організацій екологічного 
спрямування.

За підтримки Global Conservation 
ідентифікувала туристично привабливі 
природоохоронні та культурні об’єкти 
Українських Карпат, а також території, 
які потребують розвитку відповідної 
адаптивної інфраструктури.

Удосконалила прототип незалежної 
Системи моніторингу законності 
змін лісового покриву - DeepForest 
за допомогою проєкту Deep Green 
Ukraine.



ГО «ЛІіС»

В РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРОЄКТІВ МИ:
Моніторили зміни лісового покриву:

- обстежили 65 га лісосік та 231 га
лісових масивів на предмет
незаконних рубок та суттєвих
лісопорушень;
- шляхом постійного моніторингу
лісових насаджень за допомогою
супутникових знімків зберегли тисячі
гектарів від незаконних рубок
публікуючи сучасні можливості
такого контролю порушень.

Ідентифікували лісопорушення:

- задокументували самовільних
порубів об’ємом 200 кубометрів на
загальну  суму збитків  близько 2 млн
грн;

- здійснили 16 експертних досліджень
щодо виявлених лісопорушень на
запит правоохоронних органів, а
саме: Служби безпеки України,
Державного бюро розслідувань,
Прокуратури України та Державної
митної служби України.

- підготували і направили 26 звітів
результатів оглядів лісових ділянок
до правоохоронних і контролюючих
органів від імені громадських
активістів де детально описали
виявлені факти, які вказують на
суттєві лісопорушення і можливі
незаконні вирубки лісу;



ГО «ЛІіС»

В РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРОЄКТІВ МИ:
Дослідили проблеми, з якими 
стикаються інспектори під час 
патрулювання та здійснення своїх 
посадових обов’язків щодо 
охорони, опублікували їх аналіз та 
розпочали підготовку тренінгових 
заходів для працівників служби 
охорони природоохоронних 
установ.

- проаналізували відновлення лісу
Жовківського та Буського ДЛГП
ЛГП “Галсільліс”, Славського і
Сколівського і Дрогобицького
державних лісогосподарських
підприємств Львівського ОУЛМГ.

Провели ряд досліджень:

- вивчили вплив відкритості
публічних даних у сфері екології на
вирішення проблем із
забрудненням довкілля;

- виявили тенденції,
запропонували зміни та шляхи
оптимізації документообігу у
лісовому господарстві. Результати
дослідження проаналізовані й
оприлюднені в узагальненому
вигляді.

Сприяли збереженню 
біорізноманіття та відновленню 
лісів:

- надали відповідні рекомендації
щодо покращення роботи зі
створення біологічно стійких
лісових насаджень.

Olha
Викреслити
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В РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРОЄКТІВ МИ:

Долучилися до засідання 
«Лісокультурної ради ЛОУЛМГ» на 
якому затвердили проєкти 
лісовідновних заходів для 15-ти 
лісогосподарських підприємств 
області загальною площею 669 га і 
природного поновлення загальною 
площею 970 га на 2021 рік.

Організували екопросвітницькі та 
волонтерські заходи:

- здійснили десять
екопросвітницьких занять із
дітьми шкіл Львівської області в
Кам'янка-Бузькому, Жовківському,
Мостиському районах та м. Львів
на тему піклування про птахів у
зимовий період та покращення
умов для їх проживання в
населених пунктах.

- об’єднали зусилля з українським
електронним продюсером та
діджеєм Андрієм Сироткіним і
випустили у світ міні-альбом ЕР
«Вирій» задля збереження лісів.

Висадили близько 200 саджанців на 
ділянках РЛП «Знесіння», які 
найбільше потребували оновлення 
та відновлення деревних насаджень. 
Співорганізували прибирання 
високогірного озера Марічейка у 
масиві Чорногора, в межах 
Верховинського району Івано-
Франківської області, яке 
розташоване на теренах 
Карпатського національного 
природного парку.

Olha
Викреслити

Olha
Викреслити
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В РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРОЄКТІВ МИ:
Провели серію онлайн тренінгів 
направлених на підвищення знань 
працівників правоохоронних органів 
у галузі лісового господарства з 
метою ефективної боротьби з 
незаконним вирубуванням дерев, 
реалізацією незаконно отриманої 
деревини, порушенням правил 
охорони або використання надр та 
водних біоресурсів. Розпочали 
навчання щодо створення 
ортофотопланів за допомогою 
дронів, зокрема для працівників 
Карпатського НПП.

Сприяли розвитку туризму в 
Українських Карпатах:

- визначили більше 25-ти цікавих 
природоохоронних і культурних 
об’єктів в Українських Карпатах з 
точки зору туристичної 
привабливості шляхом онлайн 
опитування;
- визначили 50-ть територій, які 
потребують розвитку відповідної 
адаптивної інфраструктури і 
сприятимуть підвищенню 
економічної привабливості регіону 
Українських Карпат.

Навчали та підтримували розвиток 
цільової аудиторії:
провели 9 онлайн-заходів (19 
вебінарів) задля розбудови 
інституційного потенціалу 
громадських організацій 
екологічного спрямування.

Cпівпрацювали із Верховинським 
Національним Природним Парком 
сприяючи покращенню планування 
розвитку його туристичної 
інфрастуктури та покращенню 
матеріально-технічної бази охорони 
його території.

Olha
Викреслити



Сторінки в соцмережах: 

МЕДІААКТИВНІСТЬ

2 481 601 загальне охоплення аудиторії

Моніторинг Лісу
51.8%

Лісові ініціативи і суспільств
40.7%

Deep Green Ukraine
7.4%
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КІЛЬКІСТЬ ПУБЛІКАЦІЙ

КІЛЬКІСТЬ ПІДПИСНИКІВ

Лісові ініціативи і
суспільство

Deep Green Ukraine

1827

564

1600

forestcom_ua

Лісові ініціативи і 
суспільство ForestCom Лісові ініціативи і суспільство 

ForestCom



ФІНАНСОВА ЗВ І ТН ІСТЬ

Фінансування та витрати в 2021 році

ЗАГАЛОМ 
НАДХОДЖЕНЬ

ВИТРАТИ НА 
СТАТУТНУ 

ДІЯЛЬНІСТЬ

ЗАЛИШОК 
ПЕРЕНЕСЕНИЙ 

НА 2022 РІК

4 886 000 4 135 000
751 000

ГО «ЛІіС»

%Deep Green Ukraine

Благодійні пожертви від 
фізичних та юридичних осіб 

CRDF інституційний розвиток 
громадських організацій 

Global Conservation

Проєкт по боротьбі з 
незаконними рубками



НАШІ ДОНОРИ І ПАРТНЕРИ

ГО «ЛІіС»
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КОНТАКТИ:

Адреса офісу: Україна, 
79031, Львівська обл.,
м. Львів,
вул. Стрийський парк, 14

Контактний телефон: 
+38 0322 951 306

Е-mail: 
info@forestcom.org.ua




