
Кластер ЛІС 

Forest for Society - Lesy pre spoločnosť - Ліси для суспільства 

Річний звіт за 2017 рік 

 

I. Визначення: 

Назва  словацькою мовою:   Lesy pre spoločnosť,  абревіатура: LES 

             українською мовою:    Ліси для суспільства,  абревіатура: ЛІС 

Місцезнаходження   у Словаччині: Южна Трієда 11, 040 01 Кошице 

              в Україні:  вул. Минайська, 27/39, 88000 Ужгород 

Дата створення:  6 червня 2016 шляхом підписання Хартії Кластера  

Кількість членів кластера на 31 грудня 2017 р.: 21 (Додаток № 1) 

 

II. Місія та цілі кластера: 

Кластер заснований в ході виконання проекту No. CBC01013 Ліси для суспільства – 

Ліси без бар'єрів, що виконувався через механізм Грантів Королівства Норвегія в рамках 

Програми Транскордонного Співробітництва. Кластер був заснований чотирма 

партнерами проекту зі Словаччини та двома партнерами з України, які також є членами 

Ради Кластеру. 

Кластер є об'єднанням рівноправних членів на основі взаємної довіри та співпраці.  

Основною метою кластера є покращення розвитку транскордонної співпраці словацько-

українського регіону і сприяння безперервному сталому розвитку, туризму і 

інтерпретації природних цінностей за допомогою інтенсивною обміну інформацією і 

консультацій. Кластер уможливлює вдосконалення потенціалу окремих членів і 

просування спільних заходів для розвитку словацько-українського регіону. Він формує 

мережу співпрацюючих організацій, які діють у визначених сферах, задля того, щоб 

створити взаємну співпрацю між членами кластера, підтримує та сприяє розвитку 

транскордонної співпраці в українсько-словацькому регіоні серед членів кластера, 

забезпечує обмін інформацією, посилює потенціал окремих членів у сфері розвитку 

регіонів та туризму за допомоги членства у кластері. Членство у кластері є 

безкоштовним. 

 



III. Рада Кластера 

Членами Ради Кластера є члени-засновники Кластера, а саме: 

Національний лісовий центр/Národné lesnícke centrum 

T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen, Словаччина 

Представник: інж. Мілан Сарваш, PhD. – Голова Ради Кластера  

Агентство сприяння сталому розвитку Карпатського регіону ФОРЗА 

вул. Минайська 27/39 88000, Ужгород, Україна 

Представник: Леся Лойко – віце-голова Ради Кластера 

Міські ліси Кошице/ Mestské lesy Košice, a.s. 

Južná trieda 11, 040 01 Košice, Словаччина 

Представник: інж. Мірослав Текелі 

Про Популо Попрад/ Pro Populo Poprad, Ltd.   

Obrancov mieru 329, 059 34 Spišská Teplica, Словаччина 

Представник: інж. Петер Петрік 

Середня спеціальна професійна лісова школа/ Secondary Forestry School Prešov 

Kollárova 10, 080 01, Prešov, Словаччина 

Представник: інж. Мірослав Фушч, PhD. 

Національна рада людей з інвалідністю в СР/ Slovak Disability Council 

Heydukova 25, 811 08, Bratislava, Словаччина 

Представник: Тібор Кебел 

Національний природний парк  „Зачарований край“, Україна 

вул. Партизанська б/н, 90130, Ільниця, Закарпатська область 

Представник: Василь Феннич 

 
IV. Діяльність Кластера протягом січня-квітня 2017 року 

Діяльність кластера була пов'язана з заходами міжнародного проекту FORSOC 

www.forsoc.org, в рамках якого кластер був створений партнерами проекту в 2016 році 

у місті Кошице, як мережа словацьких та українських установ, з метою пропагування 

прикордонного регіону, обміну інформацією та дорадництва. На загальних зборах 

членів кластера, які відбулися 28 квітня 2017 року, були представлені нові члени 

кластера — організації з різних сфер економічної діяльності України та Словаччини.  

http://www.forsoc.org/


Обговорення стосувалося можливості приєднання до нових проектів в рамках конкурсу 

проектних пропозицій Норвезького фінансового механізму. Станом на кінець цього 

періоду Кластер налічував 19 членів (12 установ зі Словаччини та 6 — з України).  

 

V. Діяльність Кластера протягом травня-грудня 2017 року 

З травня 2017 року розпочалася діяльність кластера, що слідувала за попереднім 

періодом, а також співпраця окремих членів кластера. Сайт кластера www.forsoc.org  

отримав можливості співпраці в рамках участі в проектах Програми транскордонного 

співробітництва. В рамках партнерства, для участі у Програмі транскордонного 

співробітництва Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020 було подано 2 

проектні заявки: 

• „Шляхи до здорових лісів”, поданий ДП “Ужгородське лісове господарство” 

(головний аплікант, член кластера, Україна), за участі інших партнерів: ГО 

“ФОРЗА” (Україна) — член кластера, Міські Ліси міста Спішська Бела 

(Словаччина) – член кластера, Міські Ліси міста Кежмарок (Словаччина), 

Державні Ліси Татранського Національного Парку (Словаччина) та Державне 

педприємство “Вигодське лісове господарство” (Україна). Метою проекту є 

покращення доступності до лісових масивів в Прешівському краї Словаччини та 

Закарпатській та Івано-Франківській областях України, задля відновлення лісів 

уражених наслідками зміни клімату та підвищення фахового рівня освіти 

лісівників у питаннях охорони природи на цих територіях. 

• „Ліс у русі: знання та збереження спільних природних цінностей в українсько-

словацькому транскордонному регіоні” зосереджений на розвитку на території 

Закарпатської та Івано-Франківської областей України та Прешівського краю 

Словаччини. Головною метою проекту є визнання та пропагування природних 

цінностей та потенціалів заповідних територій в україснько-словацькому 

транскордонному регіоні. У цьому проекті передбачено співпрацю між членами 

кластера в Україні — ГО “ФОРЗА” та Національним природним парком 

“Зачарований край” та партнерами зі Словаччини — державним лісо-

сільськогосподарським підприємством Уліч та Державними Лісами 

Татранскього Національного Парку. 

Ще однин з заходів кластера був націлений на пропагування туризму і підвищення 

обізнаності лісівників та природоохоронців щодо заходів лісової педагогіки. У травні 

http://www.forsoc.org/


2017 року розпочалася пілотна робота програми “До лісу з лісівником”, яка була 

проведена з 90 школярами початкової школи у місті Спішська Бела та околицях, у 

співпраці з членами кластера — Національним Лісовим Центром та Міськими Лісами 

міста Спішська Бела. З нагоди заснування Міських Лісів міста Добшіна у жовтні 2017 

року відбулися громадські урочистості, в рамках програми яких члени кластера — 

Національний Лісовий Центр та Спеціальна професійна лісівнича школа у Прешові 

провели підготовлені заходи з лісової педагогіки. 

ГО “ФОРЗА” протягом цього періоду активно пропагувала підходи лісової педагогіки, 

зокрема були проведені три заходи лісової педагогіки для школярів (Фестиваль 

“Мироліто” в Ужгороді в червні, Свято Лісу в Ужгороді в вересні та Зустріч лісових 

рейнджерів у Лумшорах і серпні), захід для дітей з інвалідністю (Ужгород, у грудні) та 

два заходи для вчителів та педагогів (ЕдКемп в Ужгороді у серпні та Форум 

Екологічної Освіти у Києві в листопаді). Крім цього, ГО “ФОРЗА” виступила активним 

спів-організатором Свята Лісу в Закарпатті, долучившись з заходами лісової педагогіки 

та інтерактивної роботи з громадськістю лісових господарств. 

Національний парк “Зачарований край” протягом цього періоду провів низку заходів, 

пов'язаних з пропагуванням регіону та розвитком туризму на цій терторії, зокрема:  

• Стаття про послуги для відвідувачів на сторінці Парку  

http://nppzk.info/no_cache/novini/novina/article/npp-zacharovanii-krai-pro-nadannja-

gromadskikh-poslug-dlja-vidviduvachiv-parku.html (Травень 2017) 

• Одноденна поїздка до НПП для дітей з оздоровчого табору Ільницької середньої 

школи № 1 (Травень 2017) 

• Заняття з лісової педагогіки для учнів Дубрівської середньої школи на території 

НПП, проведена лісовими педагогами (Червень 2017) 

http://nppzk.info/no_cache/novini/novina/article/u-gosti-do-npp-zacharovanii-krai-priishli-

naimenshi-shkoljari-dubrivskoji-zosh-i-iii-st.html  

• Заняття з лісової педагогіки для дітей з літнього табору “Веселка”  на території 

НПП, проведена лісовими педагогами (Червень 2017) 

http://nppzk.info/no_cache/novini/novina/article/u-npp-zacharovanii-krai-gostjuvali-diti-

litnogo-ozdorovchogo-taboru-veselka.html  

http://nppzk.info/no_cache/novini/novina/article/npp-zacharovanii-krai-pro-nadannja-gromadskikh-poslug-dlja-vidviduvachiv-parku.html
http://nppzk.info/no_cache/novini/novina/article/npp-zacharovanii-krai-pro-nadannja-gromadskikh-poslug-dlja-vidviduvachiv-parku.html
http://nppzk.info/no_cache/novini/novina/article/u-gosti-do-npp-zacharovanii-krai-priishli-naimenshi-shkoljari-dubrivskoji-zosh-i-iii-st.html
http://nppzk.info/no_cache/novini/novina/article/u-gosti-do-npp-zacharovanii-krai-priishli-naimenshi-shkoljari-dubrivskoji-zosh-i-iii-st.html
http://nppzk.info/no_cache/novini/novina/article/u-npp-zacharovanii-krai-gostjuvali-diti-litnogo-ozdorovchogo-taboru-veselka.html
http://nppzk.info/no_cache/novini/novina/article/u-npp-zacharovanii-krai-gostjuvali-diti-litnogo-ozdorovchogo-taboru-veselka.html


• Заняття з  лісової педагогіки для дітей з літнього табору “Водограй”  на 

території НПП, проведена лісовими педагогами (Червень 2017) 

http://nppzk.info/no_cache/novini/novina/article/u-npp-zacharovanii-krai-shchodnja- bazhani-

malenki-gosti.html   

• Заняття з  лісової педагогіки для учасників з клубу лісових рейнджерів на 

території НПП, проведена лісовими педагогами (Липень 2017) 

http://nppzk.info/no_cache/novini/novina/article/juni-lisovi-reindzheri-v-gostjakh-u-npp-

zacharovanii-krai.html  

• Програма, підготовлена для Свята Лісу в Ужгороді — пропагування регіону та 

природи через різноманітні заходи для громадськості (Вересень 2017) 

http://nppzk.info/no_cache/novini/novina/article/npp-zacharovanii-krai-razom-z-ditmi-

vidznachali-den-lisivnika.htm, http://nppzk.info/no_cache/novini/novina/article/diti-i-npp-

zacharovanii-krai-na-svjati-lisivnikiv-v-uzhgorodi.html 

• Заходи з лісової педагогіки підготовлені НПП “Зачарований край” під час Дня 

міста Іршава (Жовтень 2017) http://nppzk.info/no_cache/novini/novina/article/npp-zacharovanii-

krai-prijednujetsja-do-vidznachennja-dnja-mista-irshavi.html 

 

Дві організації увійшли до кластера протягом звітного періоду: видавництво 

LESMEDIUM SK та Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва.  

У часописі LES & LETOKRUHY, що видається у видавництві LESMEDIUM SK, буде 

регулярно висвітлюватися інформація про діяльність членів кластера, яка 

допомагатиме пропагуванню цих територій та збереженю природних цінностей.  

26 липня 2017 року було проведено Інформаційний день Програми транскордонного 

співробітництва Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020, під час якого 

члени кластера обговорили можливу співпрацю та підготовку проектів. Кластер 

відкритий для нових членів та сприятиме розвитку прикордонних регіонів.  

Діяльність кластера на наступний період запропонована у Плані Дій на 2018 рік 

(дивіться Додаток 2). 
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Додаток 2 

 

План дій кластера на 2018 рік 

1. Співпраця протягом заходу “Дні Лісу” в частині комунікації та зв'язків з 

громадськістю в місті Кошіце. Метою є підвищити обізнаність щодо лісівництва та 

охорони природи та пропагувати туризм у регіоні. 

2. Співпраця під час організації та проведення Свята Лісу в Закарпатті, Україна, з 

іншими лісогосподарськими підприємствами, у тому числі членами кластера. 

3. Пропагування підходів лісової педагогіки серед лісівників та педагогів інших 

областей України. 

4. Співпраця між членами кластера навколо підготовки спільної проектної 

пропозиції в рамках програми міжнародної співпраці грантового механізму 

Королівства Норвегія.  

5. Участь у програмі лісової педагогіки “До лісу з лісівником” для учнів 

початкових шкіл міста Спішська Бела. Метою є розвиток регіону у сфері лісового 

туризму.  

6. Зустрічі з членами кластера та ефективна комунікація навколо питань туризму, 

лісівництва, зв'язків з громадськістю та пошуку рішень, які допомагатимуть 

покращити розвиток регіону.   

 


