
 
 

Форум  
«FORESTS OF UKRAINE:  

EUROPEAN INTEGRATION, WAR, CLIMATE CHANGE AND MODERN REFORMS» 
 

5 – 7 грудня, Буковель 
 
Завдання:  
Збереження лісів, реформи сфери в контексті війни, енергетичної кризи та відновлення 
економіки. 
 
Мета форуму:  

 Напрацювання пропозицій щодо збереження і відновлення лісів, реформи 
лісової галузі і необхідних змін; 

 Оцінка галузевої реформи в контексті війни, енергетичної кризи та відновлення 
економіки; 

 Популяризація кращих рішень та міжнародного досвіду 

 Професійний нетворкінг фахівців сфери – влада, бізнес, експерти, науковці 

 Екскурсійно-навчальний візит до підприємства з переробки деревини (с. Ясеня)  
 
У програмі: 
 

1. Екологічна цінність лісів та принципи ефективного збереження і відтворення 
лісових ресурсів:  оцінка ситуації під час війни в Україні  та вимоги ЄС в контексті 
EU Green Deal 

2. Сучасне реформування лісового господарства та євроінтеграція України. 
3. Законопроєкт «Про ринок деревини» як перший крок до прозорого ринку лісу. 
4. Відповідність сучасних правил торгівлі лісом принципам сталого розвитку.  
5. Альтернативне паливо під час війни. 
6. Оцінка нового порядку ведення лісовпорядкування 
7. Про правила озеленення України: підходи і помилки 
8. Закріплення територій смарагдової мережі в національному законодавстві 
9. Науково обгрунтоване управління та збереження цінних природних територій, 

зокрема лісових – розробка менеджментових планів 
10. Запровадження оцінки впливу на території Смарагдової мережі. 
11. Про уніфікацію нормативного регулювання лісогосподарської діяльності 
12. Про цінність самостійних лісів в умовах змін клімату та включення до лісового 

фонду самозаліснених земель 



13. Правила рубки в лісах України 
14. Питання пожежної безпеки в лісах 
15. Мінна небезпека в лісах в районах окупації. Міжнародний досвід (на прикладі 

Німеччини) 
16. Знезлісення в розрізі викликів змін клімату: Моніторинг і Шляхи Рішення 

Проблеми. Діджиталізація як рішення 
 
 
Спікери форуму: 
 

1. ОЛЕКСАНДР КРАСНОЛУЦЬКИЙ, заст.міністра Міндовкілля 
2. ЮРІЙ БОЛОХОВЕЦЬ, Голова Держлісагентства 
3. ДМИТРО ЗАРУБА, перший заступник голови ДЕІ 
4. ЮЛІЯ ОВЧИННИКОВА, народний депутат України (ПЗУ «Про Смарагдову 

мережу») 
5. ІВАН ПАЛАМАРЧУК, заслужений природоохоронець України, голова комітету 

охорони надр ПАЕУ 
6. ГАННА ЛОБЧЕНКО, керівниця лісових проектів ГС «WWF-Україна» 
7. ІГОР ЛИСЕНКО, голова комітету міжнародної взаємодії в ПАЕУ 
8. ЮРІЙ МАРЧУК, ВГО «Товариство лісівників України» 
9. ПАВЛО ПІЛЬТЯЙ, директор Кроноспан Рівне 
10. ЛАРИСА КАРЄЛОВА, Голова правління ГО «Природа. Наука. Технології» 
11. СОФІЯ ШУТЯК, Національний лісотехнічний університет 
12. ГЕОРГІЙ ГЕЛЕТУХА, Голова Біоенергетичної асоціації України 
13. ОЛЕКСАНДР МІСЮРА, підприємець у сфері лісопереробки 
14. Інститут агроекології і прородокористування НААН 
15. Представник ДСНС 
16. Представник Української асоціації меблевої промисловості 
17. Представники компаній-моніторингових систем і ГІС 

 
До дискусії запрошуються: 

 Представники держлісгоспів 

 Науковці та експерти лісової сфери 

 Представники деревообробної галузі 

 Представники органів державної влади 
 
З питань участі: Ірина Плугарєва 
+(38) 063 441 23 58 
i.plugareva@ukraine-oss.com 


