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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.) Всесвітнього
фонду природи WWF. Для того аби
опікуватись охороною, підвищенням рівня
життя суспільства, сталим використанням
лісових ресурсів і покращенням
природного довкілля. 

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

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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Для продовження розробки проекту
DeepForest об’єднали зусилля із ГО “Центр
моніторингу влади” та Інститутом
космічних досліджень НАН та ДКМ України.
З проєктом "Deep Green Ukraine" виграли
Національний конкурс IT-проєктів на
основі відкритих даних “Open Data
Challenge”. 
Deep Green Ukraine - це  система
моніторингу законності змін лісового
покриву для державних органів у межах
Київської, Львівської, Закарпатської і
Одеської областей.  Розпочали тестування
системи на території Київської області.

Створила громадську організацію,
яка стоїть на сторожі охорони лісу та
пропонує розвиток систем управління,
контролю і загалом лісової господарки
застосовуючи найкращі наукові і
практичні підходи.
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Розробила прототип незалежної
Системи моніторингу законності змін
лісового покриву - DeepForest.



Створила окрему моніторингову систему
аналізу космічних знімків для того аби
захищати найстаріші ліси Українських
Карпат. На кінець року під моніторинг взято
582 ділянки площею 6958 га, результати якої
показують, що ліси, які отримали
законодавчий статус поки що вдало
охороняються ввіреними державними
установами.

Долучилася до розробки напрямків і
стратегічних цілей щодо лісів Візії
розвитку української економіки, яка
стала основою для розробки Національної
економічної стратегії 2030 року під
керівництвом Кабміну.

Розробила концепцію національної
електронної системи Моніторингу за
рухом деревної продукції, яка у випадку
впровадження стане суттєвим інструментом
у боротьбі з тіньовим ринком деревини в
Україні. Допоможе деревообробному
бізнесу виходити на світові ринки і
переконливо стверджувати про відсутність
деревини незаконного походження у
їхньому ланцюжку виробництва деревної
продукції.

Брала участь у розробці проекту Стратегії
управління лісами України до 2035 року
під керівництвом Міністерства захисту
довкілля і природних ресурсів України.
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Розпочала роботу над картографуванням
Великої Карпатської природоохоронної
території, яка має об'єднати усі
найважливіші охоронювані території в
Українських Карпатах та слугувати
“зеленим містком” між південно-східними
та північно-західними Карпатами.

Підготувала концепцію модельної
електронної комунікаційної
платформи для лісокористувачів, громад
та державних інституцій влади Львівщини.
У випадку її реалізації лісокористувачі
Львівщини отримають інструмент та
знання щодо того, як вчасно і якісно, а
головне - системно інформувати
суспільство про заплановані
лісогосподарські заходи.

Вивчає туристичні можливості регіону
Українських Карпат та територій
найбільш привабливих із
природоохоронно-туристичної точки зору,
які потребують розвитку відповідної
адаптивної інфраструктури.

Підготувала концепцію створення
Лабораторії деревинознавства, яка
зможе визначати походження деревини як
у межах України так і за кордоном у
співпраці із провідними лабораторіями
Європи і Америки.

Г О  " Л І І С "У 2020 РОЦІ НАША
КОМАНДА :



Г О  " Л І І С "В РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРОЄКТІВ МИ:

Обстежили 64,9 га лісосік та 231,3 га
лісових масивів на предмет незаконних
рубок та суттєвих лісопорушень.

Виявляли порушення лісового
законодавства, а саме: задокументовано
самовільних порубів на суму 59843 грн.,
ознаки підробки документів на одній із
вирубок щодо законності здійсненої
заготівлі деревини, зафіксовано суцільну
вирубку лісу на площі 3 га, яка має усі
ознаки порушення природоохоронного
законодавства, що відносяться до лісового
заказника.

Підготували і направили сім звітів до
правоохоронних і контролюючих органів
від імені громадських активістів де
детально описано виявлені факти, які
вказують на суттєві лісопорушення і
можливі незаконні вирубки лісу
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ПРОЄКТІВ МИ:

Здійснили п’ять еко просвітницьких
занять із дітьми шкіл Львівської області на
тему піклування про птахів у зимовий
період.

З вашою допомогою вже обрали більше
30-ти цікавих з точки зору туристичної
привабливості природоохоронних і
культурних об’єктів в Українських
Карпатах поза межами ПЗФ.

Проаналізували відновлення лісу одного із
лісгоспів та надали відповідні рекомендації
щодо покращення роботи зі створення
біологічно стійких лісових насаджень у
майбутньому.

Здійснили чотири експертних
дослідження щодо виявлених лісопрушень
на запит правоохоронних органів, а саме:
Служби безпеки України, Державного бюро
розслідувань та Державної митної служби
України.



Сторінки в соцмережах: 

МЕДІА АКТИВНІСТЬ

1 159 924 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

766

140

974



ФІНАНСОВА ЗВ І ТН ІСТЬ

Фінансування та витрати в 2020 році

РАЗОМ
ЦІЛЬОВОГО

ФІНАНСУВАННЯ

ВИТРАТИ НА
СТАТУТНУ

ДІЯЛЬНІСТЬ

 РАЗОМ
НЕЦІЛЬОВОГО

ФІНАНСУВАННЯ

43500 $ 31100 $ 
1773 $
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НАШІ  ДОНОРИ

НАШІ  ПАРТНЕРИ

31100 $ 
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