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Базові	  матеріали	  РГ	  №8.3	  Лісове	  господарство	  та	  біоенергетика	  
Пропозиції	  Кластера	  ДОМВ	  (червень	  2015р.)	  
	  
Скорочення:	  
ДАЛР	  –	  Державне	  агентство	  лісових	  ресурсів	  	  
	  
Істотні	  питання	  секторальної	  політики	  
	  
Реформування	  лісового	  сектору	  вимагає	  політичного	  рішення	  щодо	  істотних	  питань	  цієї	  
політики,	  -‐	  найважливіших	  питань,	  які	  формують	  збалансовані	  правила	  гри	  у	  цій	  сфері.	  
Політичний	  вибір	  щодо	  істотних	  питань	  політики	  має	  бути	  обґрунтованим	  відповідними	  
фактами	  та	  роз’сненнями	  політичної	  позиції.	  Рішення	  щодо	  таких	  істотних	  питань	  поітики	  
стосуються	  усіх	  секторів	  (лісове	  господарство,	  лісова	  промисловість,	  мисливське	  господарство	  
та	  біоенергетика)	  і	  мають	  бути	  чітко	  прописані	  окремим	  розділом	  у	  підсумковому	  
стратегічному	  документі.	  Пропоновані	  істотні	  питання	  політики:	  	  
	  
Істотне	  питання	  1.	  Функції	  лісовідновлення,	  лісорозведення	  та	  лісозаготівлі	  	  

• Істотне	  питання	  –	  чи	  за	  лісовідновлення,	  лісорозведення	  відповідають	  лише	  лісові	  
господарства	  чи	  лісовідновлення,	  лісорозведення	  має	  стати	  функцією	  усіх	  
лісокористувачів,	  громадських	  організацій	  та	  інших	  заінтересованих	  сторін?	  Чи	  право	  
на	  лісозаготівлі	  мають	  лише	  лісові	  господарства	  чи	  держава	  визнає	  право	  різних	  
організацій	  займатись	  лісозаготівлею	  на	  рівних	  умовах?	  	  

• Пропозиція	  –	  зафіксувати	  перехід	  до	  системи	  відкритого	  доступу	  до	  лісорозведення,	  
лісокористування	  та	  лісозаготівлею	  для	  організацій	  різних	  форм	  власності.	  	  Змінити	  
фокус	  системи	  управління	  у	  галузі	  лісового	  господарства	  від	  організації	  процесу	  
лісовідновлення	  до	  управління	  результатами	  –	  досягнення	  цілей	  лісовідновлення	  у	  
найефективніший	  спосіб	  (конкуренція	  між	  різними	  організаціями	  та	  проектами	  
лісовідновлення,	  фінансованими	  бюджетними	  коштами).	  	  

	  
Істотне	  питання	  2.	  Функції	  встановлення	  цілей,	  контролю	  та	  моніторингу	  	  

• Істотне	  питання	  –	  лісові	  господарства	  займаються	  лісозаготівлею,	  водночас	  проводять	  
моніторинг	  стану	  лісового	  господарства	  та	  встановлюють	  цілі	  на	  заготівлі	  тощо,	  що	  
створює	  конфлікт	  інтересів	  на	  рівні	  системи	  управління	  	  

• Пропозиція	  –	  визначити,	  що	  функції	  встановлення	  цілей,	  моніторингу	  та	  контролю	  за	  їх	  
виконанням	  мають	  бути	  інституційно	  відділені	  від	  господарських	  функцій	  
лісовідновлення	  та	  лісозаготівлі.	  	  	  

	  
Істотне	  питання	  3.	  Власність	  на	  ліси	  	  

• Істотне	  питання	  –	  чи	  ліси	  можуть	  бути	  лише	  державною/комунальною	  власністю	  чи	  
можуть	  бути	  приватними?	  	  

• Пропозиція	  –	  закріпити	  відсутність	  приватизації	  лісів	  на	  період	  до	  2020р.	  та	  
задекларувати	  розробку	  механізмів	  створення	  нових	  приватних	  лісів	  та	  початок	  
пілотування	  таких	  механізмів	  у	  програмі	  2021-‐2027рр.	  	  	  

	  
Істотне	  питання	  4.	  Прозора	  та	  справедлива	  система	  доступу	  до	  деревини	  як	  ресурсу	  	  

• Істотне	  питання	  –	  що	  становить	  прозору	  і	  що	  становить	  справедливу	  систему	  доступу	  
до	  деревини	  як	  ресурсу?	  	  	  

• Пропозиція	  –	  держава	  гарантує,	  що	  будь-‐яка	  фізична	  та	  юридична	  особа,	  яка	  має	  
потребу	  у	  деревині,	  має	  можливість	  подати	  свою	  заявку	  на	  цей	  ресурс	  і	  цей	  процес	  не	  
вимагає	  більше	  ніж	  3	  години	  часу	  (визначення	  прозорості).	  Справедлива	  система	  
доступу	  –	  така,	  яка	  враховує	  інтереси	  як	  заявника	  так	  і	  інших	  учасників	  процесу	  і	  надає	  
доступ	  кожному	  учаснику	  до	  неупередженого	  (без	  конфлікту	  інтересів	  та	  корупції)	  
механізму	  придбання	  деревини	  та	  опротестування	  результатів.	  	  

	  
Істотне	  питання	  5.	  Додана	  вартість,	  створена	  з	  деревини	  у	  країні	  
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• Істотне	  питання	  –	  для	  чого	  держава	  управляє	  лісовими	  ресурсами?	  Яка	  мета	  залучення	  
держави	  до	  цього?	  	  

• Пропозиція	  –	  держава	  декларує	  інтерес	  і	  ставить	  за	  мету	  політики	  у	  цьому	  секторі	  
створення	  найбільшої	  економічної	  вартості	  (максимізація	  доходу	  суб’єктів	  
господарської	  діяльності	  лісової	  промисловості)	  та	  соціально-‐економічного	  ефекту	  
(максимізація	  кількості	  робочих	  місць,	  розвитку	  громад)	  від	  деревини	  (від	  кубометру	  
деревини)	  та	  лісових	  ресурсів.	  Відповідно,	  держава	  має	  механізми	  та	  інструменти	  
аналізу	  створення	  доданої	  вартості	  та	  соціально-‐економічного	  впливу	  деревини	  як	  
ресурсу	  на	  економіку,	  регіони	  та	  громади.	  	  	  

	  
Істотне	  питання	  6.	  Баланс	  використання	  деревних	  ресурсів	  за	  цілями	  

• Істотне	  питання	  –	  чи	  політика	  держави	  націлена	  на	  максимальну	  заготівлю	  деревини	  та	  
її	  експорт,	  чи	  максимальну	  глибоку	  переробку	  та	  виробництво	  кінцевих	  виробів	  для	  
споживачів	  чи	  на	  використання	  деревини	  для	  енергетичних	  потреб	  –	  який	  баланс	  
використання	  деревини	  як	  ресурсу?	  Що	  ми	  хочемо	  робити	  з	  деревиною	  у	  цій	  країні?	  	  

• Пропозиція	  -‐	  визначити	  фокус	  на	  поглибленні	  переробки	  кінцевої	  продукції	  з	  високою	  
доданою	  вартістю	  та	  соціально-‐економічним	  впливом	  (розвиток	  лісової	  
промисловості),	  використанням	  відходів	  заготівлі	  для	  енергетичних	  потреб	  (розвиток	  
біоенергетики	  виключно	  з	  незатребуваної	  лісовою	  промисловістю	  сировини).	  	  

	  
Істотне	  питання	  7.	  Моніторинг	  потоків	  деревини	  	  

• Істотне	  питання	  –	  чи	  держава	  хоче	  знати,	  де	  відбувається	  заготівля	  і	  де	  переробляється	  
деревина,	  звідки	  імпортується	  і	  звідки	  експортується	  деревина	  в	  країні	  задля	  
зменшення	  нелегальної	  заготівлі	  та	  торгівлі?	  	  	  

• В	  країні	  не	  існує	  можливості	  вірогідно	  відслідкувати	  походження	  деревини	  у	  кінцевих	  
виробах,	  недовіра	  даним	  ДАЛР	  на	  ринку,	  значна	  частка	  нелегальної	  сировини	  у	  сукупній	  
частці	  кінцевої	  продукції	  	  	  

• Пропозиція	  –	  встановити	  ціль	  -‐	  створення	  системи,	  за	  якої	  неможливе	  використання	  
нелегальної	  деревини	  (як	  з	  України	  так	  і	  з	  інших	  країн)	  та	  за	  якої	  можливо	  
відслідкувати	  та	  верифікувати	  ланцюг	  походження	  деревини	  у	  будь-‐якому	  товарі	  	  	  	  	  

	  
Істотне	  питання	  8.	  Рівність	  контрагентів	  у	  лісовому	  господарстві	  	  	  

• Істотне	  питання	  –	  чи	  лісозаготівельні	  організації	  визначають	  умови	  постачання	  
деревини,	  чи	  такі	  умови	  визначаються	  покупцями	  деревини	  чи	  такі	  умови	  визначає	  
орган	  регулювання	  (хто	  диктує	  умови	  постачання	  деревини?)	  	  

• Лізаготівельні	  організації	  мають	  привілейовані	  у	  порівнянні	  з	  іншими	  учасниками	  
ринку	  умови	  господарської	  діяльності	  –	  нав’язування	  власних	  контрактів	  (без	  
відповідальності	  за	  якість	  та	  терміни	  виконання	  контрактів)	  	  

• Пропозиція	  –	  вказати,	  	  що	  контрагенти	  у	  лісовому	  секторі	  мають	  працювати	  на	  
загальноприйнятих	  комерційних	  умовах,	  дотримання	  таких	  умов	  визначає	  
Мінекономрозвитку,	  а	  ДАЛР	  забезпечує	  моніторинг	  дотримання	  цих	  умов	  та	  усуває	  
відхилення	  від	  ринкових	  практик	  у	  судовому	  порядку	  	  	  

	  
Ключові	  заходи	  	  
	  
Наступні	  заходи	  (проекти,	  програми,	  ініціативи)	  є	  ключовими	  для	  сектору	  і	  можуть	  виноситись	  
на	  розгляд	  Національної	  Ради	  Реформ	  для	  отримання	  фінансування:	  	  
	  
Програма	  1.	  Система	  моніторингу	  та	  оцінки	  ефективності.	  	  	  
	  
Програма	  запровадження	  прозової,	  дієвої	  та	  ефективної	  системи	  моніторингу	  лісових	  ресурсів,	  
аналізу	  ефективності	  використання	  цих	  ресурсів	  та	  ефективності	  управління	  лісовими	  
ресурсами.	  Компоненти	  програми:	  	  
	  
Компонент	  1.	  Система	  моніторингу	  стану	  лісів,	  оцінки	  лісових	  ресурсів	  та	  ефективності	  
використання	  лісофонду,	  	  система	  моніторингу	  та	  контролю	  стану	  лісовідновлення	  
лісокористувачами	  	  
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• Зведення	  наявних	  систем,	  інструментів	  збору	  даних	  тощо	  в	  ефективну	  публічну	  систему	  	  
	  
Компонент	  2.	  Система	  моніторингу	  рубок	  та	  швидкого	  реагування	  на	  нелегальні	  або	  
неправильні	  рубки	  	  

• Запуск	  механізму	  постійного	  моніторингу	  стану	  лісів	  	  
• Запровадження	  дієвої,	  ефективної	  та	  прозорої	  системи	  відслідковування,	  розслідування	  

та	  покарання	  порушень	  із	  визначенням	  відповідальних	  на	  рівні	  ДАЛР	  
	  
Компонент	  3.	  Механізм	  визначення	  мінімальної	  вартості	  необробленої	  деревини	  

• Прозорий	  механізм	  визначення	  кошторисної	  вартості	  лісозаготівлі	  
• Прозорий	  механізм	  порівняльного	  визначення	  вартості	  лісозаготівлі	  
• Система	  верифікованих	  даних	  про	  вартість	  лісозаготівлі	  	  

	  
Компонент	  4.	  Система	  моніторингу	  створення	  доданої	  вартості	  з	  деревини	  в	  економіці	  
(ефективність	  економічного	  використання	  лісових	  ресурсів),	  система	  динамічної	  оцінки	  
структури	  попиту	  на	  деревину	  в	  лісовій	  промисловості	  	  	  

• Аналіз	  створення	  доданої	  економічної	  вартості	  та	  сукупного	  соціально-‐економічного	  
впливу	  (створення	  робочих	  місць)	  з	  деревини	  у	  розрізі	  лісового	  господарства,	  лісової	  
промисловості	  та	  біоенергетики	  	  

• Системи	  збору	  даних,	  їх	  опрацювання	  та	  аналізу,	  надання	  даних	  у	  відкритому	  доступі	  у	  
форматі	  відкритих	  даних	  (open	  data)	  	  

• Моніторинг	  зміни	  структури	  попиту,	  подання	  вхідної	  інформації	  для	  механізму	  торгів	  
деревиною	  	  

	  
Компонент	  5.	  Система	  моніторингу	  та	  оцінки	  ефективності	  виконання	  контрактів	  державними	  
підприємствами	  у	  сфері	  лісового	  господарства	  	  

• Моніторинг	  дотримання	  ринкових	  практик	  складання	  та	  виконання	  договорів	  
постачальниками	  деревини	  	  

• Система	  судового	  переслідування	  лісозаготівельних	  організацій,	  які	  допускають	  
порушення	  ринкових	  практик	  	  

	  
Обсяг	  та	  джерела	  фінансування:	  оціночний	  обсяг	  фінансування	  реалізації	  програми	  на	  період	  
2016-‐2020рр.	  –	  5	  млн.	  євро.	  Джерела	  фінансування	  –	  програми	  ЄС	  або	  позики	  Світового	  Банку,	  
бюджетні	  програми	  Мінагроприроди.	  
	  
Програма	  2.	  Визначення	  базового	  рівня	  ефективності	  використання	  лісових	  ресурсів	  та	  
модернізація	  системи	  управління	  лісовими	  ресурсами.	  	  
	  
Програма	  спрямована	  на	  оцифрування	  об’єкту	  управління	  (базовий	  рівень	  ресурсів	  та	  їх	  
використання)	  та	  зміни	  самої	  системи	  управління	  у	  секторі.	  	  
	  
Компонент	  1.	  Інвентаризація	  та	  паспортизація	  лісів	  та	  мисливського	  тваринного	  фонду,	  
верифікація	  даних	  	  

• Розробка,	  обговорення	  та	  валідація	  методології	  паспортизації	  лісів	  та	  мисливського	  
тваринного	  фонду	  	  

• Впровадження	  метолодогію	  у	  пілотних	  регіонах,	  внесення	  змін	  до	  методології	  
• Поширення	  інвентаризації	  на	  цілу	  території	  країни	  	  	  

	  
Компонент	  2.	  Базова	  оцінка	  потоків	  створення	  доданої	  вартості	  з	  деревини	  у	  лісовому	  
господарстві	  та	  лісовій	  промисловості	  	  

• Компонент	  пов’язаний	  з	  Програмою	  1	  –	  результати	  компоненту	  4	  цієї	  програми	  	  
	  
Компонент	  3.	  Базова	  оцінка	  використання	  твердого	  палива	  для	  енергетичних	  потреб	  	  

• Розробка	  методології	  зведення	  енергетичних	  балансів,	  у	  т.ч.	  твердого	  біопалива,	  
напрацювання	  міжвідомчих	  механізмів	  отримання	  необхідних	  даних	  про	  обсяги	  
використання	  твердого	  палива	  	  
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• Впровадження	  методології	  розрахунки	  енергетичних	  балансів	  по	  твердому	  біопаливу	  у	  
пілотних	  регіонах	  (рівень	  громад	  та	  регіонів)	  	  

	  
Компонент	  4.	  Створення	  інформаційних	  систем	  управління	  лісовими	  ресурсами	  	  

• Модернізація	  інформаційних	  систем	  ДАЛР,	  Мінагроприроди	  та	  регіональних	  відділень,	  
у	  т.ч.	  створення	  національних	  онлайн	  баз	  даних	  лісів,	  мисливського	  тваринного	  фонду,	  
потоків	  деревини	  та	  створення	  доданої	  економічної	  вартості	  тощо.	  	  

• Підвищення	  рівня	  компетенцій	  використання	  таких	  інформаційних	  систем	  працівників	  
та	  представників	  усіх	  заінтересованих	  сторін	  сектору.	  	  

• Зміна	  посадових	  обов’язків	  та	  фукнціональної	  структури	  органів	  управління	  (ДАЛР	  та	  
ін)	  для	  забезпечення	  функціонування	  таких	  інформаційних	  систем.	  	  

	  
Компонент	  5.	  Система	  управління	  цільовими	  показниками	  у	  лісовому	  господарстві,	  лісовій	  
промисловості	  та	  біоенергетиці	  	  

• Розробка	  та	  впровадження	  системи	  управління	  –	  розробка,	  валідація,	  навчання	  
персоналу	  органів	  управління,	  навчання	  та	  комунікація	  із	  заінтересованими	  сторонами	  	  	  

• Мета	  –	  перехід	  до	  системи	  управління,	  що	  базується	  на	  управління	  результатами	  
(цілями)	  від	  управління	  процесами.	  	  

	  
Компонент	  6.	  Створення	  прозорої	  системи	  надання	  дозволів	  на	  лісозаготівлю	  	  

• Зв’язок	  з	  компонентом	  створення	  інформаційних	  систем	  та	  баз	  даних	  	  
• Реформування	  системи	  дозволів	  уз	  врахуванням	  децентралізації	  та	  діяльності	  

дозвільних	  офісів	  у	  регіонах	  та	  громадах	  (узгодження	  процедур	  та	  процесів	  у	  органах	  
влади	  різного	  рівня)	  	  

	  
Компонент	  7.	  Реформування	  системи	  управління	  лісовим	  господарством	  на	  центральному	  та	  
регіональному	  рівнях	  

• Розведення	  функцій	  управління	  та	  заготівлі	  –	  зміна	  функціональних	  обов’язків,	  
створення	  нових	  інституцій	  управління,	  узгодження	  функцій	  та	  повноважень	  на	  
регіональних	  (регіон-‐центр)	  та	  функціональних	  рівнях	  	  	  

• Розширення	  функцій	  лісовідновлення	  та	  лісорозведення	  –	  перегляд	  нормативів,	  
програм,	  процедур	  для	  уможливлення	  залучення	  заінтересованих	  сторін	  до	  
лісорозведення,	  лісовідновлення	  та	  лісозаготівлі	  	  

	  
Обсяг	  та	  джерела	  фінансування:	  оціночний	  обсяг	  фінансування	  реалізації	  програми	  на	  період	  
2016-‐2020рр.	  –	  2,5	  млн.	  євро	  (у	  т.ч.	  1,5	  млн.	  євро	  –	  на	  створення	  информаційних	  систем).	  
Джерела	  фінансування	  –	  програми	  ЄС	  або	  позики	  Світового	  Банку,	  бюджетні	  програми	  
Мінагроприроди.	  
	  
Програма	  3.	  Розробка	  та	  впровадження	  фінансових	  інструментів.	  	  
	  
Програма	  передбачає	  реформування	  фінансових	  інструментів	  підтримки	  лісового	  сектору,	  
впровадження	  проектного	  підходу	  у	  фінансуванні	  бюджетних	  цільових	  програм,	  
запровадження	  критеріїв	  оцінки	  ефективності,	  результативності	  та	  дієвості,	  що	  дозволить	  
розуміти,	  яким	  чином	  визначається	  пріоритезація	  бюджетного	  фінансування,	  які	  інструменти	  
(типи	  проектів)	  призводять	  до	  найкращих	  результатів.	  Реформування	  фінансових	  інструментів	  
також	  дозволить	  відкрити	  доступ	  до	  фінансування	  для	  усіх	  заінтересованих	  сторін	  на	  
конкурсній	  основі	  (ліквідація	  монополій	  доступу	  до	  бюджету)	  та	  впровадити	  фінансування	  
потреб	  сектору	  з	  коштів	  інших	  центральних	  органів	  управління,	  наприклад	  Державного	  фонду	  
регіонального	  розвитку.	  Компоненти	  програми:	  	  
	  
Компонент	  1.	  Формування	  Державного	  фонду	  лісовідновлення	  та	  лісорозведення	  (ДФЛЛ)	  з	  	  
метою	  збільшення	  лісистості	  та	  збільшення	  якості	  лісів	  	  

• Скерування	  визначеного	  відсотку	  рентних	  платежів	  до	  ДФЛЛ	  	  
• Формування	  кількісних	  цілей	  діяльності	  ДФЛЛ	  
• Визначення	  критеріїв	  та	  механізмів	  фінансування	  проектів,	  які	  мають	  визначені	  

кількісні	  результати	  та	  обираються	  на	  конкурсній	  основі	  (results-‐based	  funding)	  	  	  
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• Формування	  прозорої	  системи	  управління	  ДФЛЛ	  (відсутність	  конфлікту	  інтересів,	  
відбір	  компанії	  з	  управління	  на	  конкурсній	  основі	  тощо)	  

• Запровадження	  діяльності	  ДФЛЛ	  	  
	  
Компонент	  2.	  Розробка	  програм	  фінансування	  на	  конкурсних	  засадах	  проектів	  розвитку	  
лісового	  господарства	  з	  коштів	  Державного	  фонду	  розвитку	  сільських	  територій	  (ДФРСТ)	  	  

• Формування	  Державного	  фонду	  розвитку	  сільських	  територій	  	  
• Визначення	  програми	  (цілей,	  пріоритетів	  та	  можливих	  типів	  заходів)	  для	  потреб	  

лісового	  сектору	  для	  ДФРСТ	  
• Запровадження	  діяльності	  ДФРСТ	  

	  
Компонент	  3.	  Розробка	  програм	  фінансування	  на	  конкурсних	  засадах	  проектів	  розвитку	  з	  
коштів	  Державного	  фонду	  регіонального	  розвитку	  (ДФРР)	  

• Розробка	  інструменту	  (програми)	  конкурсного	  фінансування	  проектів,	  націлених	  на	  
підвищення	  ефективності	  лісового	  господартва,	  лісової	  промисловості	  та	  
біоенергетики,	  для	  ДФРР	  	  

• Пілотування	  інструменту	  у	  визначених	  пілотних	  регіонах	  із	  спів-‐фінансуванням	  з	  
обласних	  та	  місцевих	  бюджетів	  	  	  

	  
Компонент	  4.	  Розробка	  та	  пілотування	  механізму	  фінансової	  підтримки	  проектів	  громадських	  
організацій,	  наукових	  установ	  та	  інших	  організацій	  щодо	  лісорозведення	  та	  лісовідновлення	  у	  
лісах	  державної	  та	  комунальної	  власноті,	  що	  відібрані	  на	  конкурсній	  основі	  і	  впроваджуються	  із	  
залученням	  постійних	  лісокористувачів	  

• Залучення	  потенціалу	  громадських	  організацій	  та	  інших	  інституцій	  громадянського	  
суспільства	  до	  лісорозведення	  та	  лісокористування	  у	  рамках	  діючих	  фінансових	  
інструментів	  	  

	  
Обсяг	  та	  джерела	  фінансування:	  оціночний	  обсяг	  фінансування	  реалізації	  програми	  на	  період	  
2016-‐2020рр.	  –	  1	  млн.	  євро	  (формування	  фондів	  та	  програм),	  наповнення	  фондів	  –	  мін.	  50	  млн.	  
євро.	  Джерела	  фінансування	  –	  програми	  ЄС	  або	  позики	  Світового	  Банку,	  бюджетні	  програми	  
Мінагроприроди,	  рентні	  платежі.	  
	  
	  
Заходи	  швидкої	  дії	  (quick	  wins)	  	  
	  
Впровадження	  наступних	  заходів	  призведе	  до	  істотних	  позитивних	  зрушень	  у	  лісовій	  галузі	  у	  
короткостроковому	  періоді	  і	  не	  вимагає	  значного	  фінансування:	  
	  
Пропозиція	  1.	  Впровадження	  обов’язкового	  незалежного	  аудиту	  та	  верифікації	  
заінтересованими	  сторонами	  постійних	  лісокористувачів	  та	  державних	  лісогосподарських	  
підприємств	  	  

• Проведення	  аудиту	  господарської	  діяльності	  аудиторами	  щодва	  роки	  з	  оприлюдненням	  
даних	  

• Проведення	  верифікації	  діяльності	  постійних	  лісокористувачів	  та	  лісозаготівельних	  
підприємств	  заінтересованими	  сторонами	  щодва	  роки	  з	  оприлюдненням	  даних	  	  	  

• Відповідальні,	  фінансування,	  формат	  впровадження:	  затвердження	  вимоги	  
обов’язкового	  аудиту	  Наказом	  Мінагроприроди,	  розробка	  методики	  незалежною	  
групою	  експертів	  з	  числа	  аудиторських	  компаній,	  міжнародних	  організацій	  та	  
заінтересованих	  сторін.	  	  

	  
Пропозиція	  2.	  Обов’язкове	  оприлюднення	  даних	  контрагентів,	  яким	  продається	  або	  яким	  
експортується	  необроблена	  деревина	  	  

• Розміщення	  на	  сайті	  ДАЛР	  у	  форматі	  відкритих	  даних	  (open	  data,	  можливість	  
завантажити	  для	  аналізу)	  	  

• Можливість	  визначити	  кінцевих	  бенефіціарів,	  у	  т.ч.	  в	  іноземних	  країнах	  
• Стосується	  усіх	  експортних	  операцій	  та	  підприємств	  будь-‐якої	  форми	  власності	  
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• Введення	  відповідальності	  за	  неподання	  даних	  та	  процедури	  судового	  переслідування	  
організацій,	  що	  не	  розкривають	  дані	  	  

• Відповідальні,	  фінансування,	  формат	  впровадження:	  затвердження	  наказом	  ДАЛР	  
та/або	  Мінагроприроди,	  оприлюднення	  інформації	  у	  робочому	  порядку	  
відповідальними,	  підготовки	  змін	  до	  законодавства	  у	  частині	  відповідальності	  –	  
поточний	  процес	  роботи	  ДАЛР/Мінагроприроди	  

	  	  
Пропозиція	  3.	  Запровадження	  прозорого	  способу	  формування	  лотів	  на	  електронні	  торги	  з	  
продажу	  необробленої	  деревини	  

• Оприлюднення	  даних	  прогнозного	  споживання	  деревини	  ДАЛР	  на	  сайті	  
• Оприлюднення	  на	  сайті	  ДАЛР	  обґрунтування	  визначення	  кількісних	  та	  якісних	  

характеристик	  лотів	  на	  торги	  із	  обов’язковим	  зазначенням	  виконавців,	  що	  працювали	  
над	  визначенням	  лотів	  

• Лоти	  мають	  містити	  точну	  дату	  постачання	  деревини	  для	  контрагента	  (день)	  та	  точні	  
відомості	  щодо	  місця	  отримання	  деревини	  	  

• Запуск	  механізму	  прозорого	  щоквартального	  обговорення	  лотів,	  що	  виносяться	  на	  
торги	  у	  ДАЛР	  за	  модерування	  представника	  Мінагрополітики	  та	  онлайн	  трансляції	  	  

• Щоквартальний	  незалежний	  аналітичний	  огляд	  ефективності	  призначення	  лотів	  та	  їх	  
використання	  (розробка	  аналітичними	  центрами,	  університетами	  тощо	  на	  замовлення	  
ДАЛР)	  з	  метою	  оцінки	  ефективності	  продажу	  деревини	  на	  аукціонах	  (зменшення	  
незатребуваних	  лотів)	  

• Відповідальні,	  фінансування,	  формат	  впровадження:	  розробка	  наказу	  ДАЛР	  за	  
дорученням	  Мінагроприроди	  із	  залученням	  заінтересованих	  сторін	  (зокрема	  експертів	  
програми	  FLEG)	  та	  затвердження	  змін	  наказом	  Мінагороприроди	  	  

	  
Пропозиція	  4.	  Скасування	  існуючого	  режима	  проведення	  аукціонів	  та	  впровадження	  прозорої	  
системи	  електронних	  торгів	  

• Скасування	  наказів	  щодо	  проведення	  біржових	  торгів	  на	  існуючих	  зараз	  майданчиках,	  
розірвання	  договорів	  	  з	  відповідними	  виконавцями	  	  

• Налаштування	  розроблених	  волонтерами	  систем	  проведення	  торгів	  (наприклад	  
Система	  електронних	  державних	  закупівель	  ProZorro,	  яка	  використовується	  
центральними	  органами	  влади)	  для	  потреб	  аукціонів	  з	  продажу	  деревини	  	  

• Можливість	  торгів	  із	  зниженням	  початкової	  ціни	  	  
• Відповідальні,	  фінансування,	  формат	  впровадження:	  залучення	  робочої	  групи	  та	  

команди	  проекту	  ProZorro	  (або	  іншого	  прозорого	  механізму	  за	  погодження	  
Мінекономрозвитку),	  запуск	  прозорого	  процесу	  розробки	  нових	  правил	  (тривалість	  –	  6	  
міс.),	  їх	  пілотування	  та	  поширення	  (6	  міс.),	  обсяг	  фінансування	  на	  розробку	  нових	  
правил	  та	  налаштування	  системи	  –	  250	  тис.	  євро	  	  

	  
Пропозиція	  5.	  Введення	  відповідальності	  лісокористувачів	  за	  дотримання	  термінів	  постачання	  	  

• Відповідальність	  за	  виконання	  контрактів,	  заключених	  за	  результатами	  торгів,	  	  
відповідно	  до	  лотів,	  -‐	  за	  дотримання	  терміні	  постачання,	  істотних	  умов	  постачання	  
(місце	  отримання	  деревини	  тощо)	  	  

• Введення	  стандартної	  комерційної	  відповідальності	  (штраф,	  пеня)	  для	  
лісозаготівельних	  підприємств	  у	  контрактах	  постачання	  деревини	  

• Відповідальні,	  фінансування,	  формат	  впровадження:	  наказ	  Мінагрополітики	  	  
	  
Контакт	  	  
	  
Володимир	  Воробей,	  Директор	  Кластера	  ДОМВ	  
моб.	  067	  670	  01	  06,	  пошта	  vv@ppv.net.ua	  	  
	  
Володимир	  Попович,	  Координатор	  проектів	  Кластера	  ДОМВ	  
моб.	  067	  370	  78	  56,	  пошта	  vp@ppv.net.ua	  	  
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Базові	  матеріали	  РГ	  №8.3	  Лісове	  господарство	  та	  біоенергетика	  
Пропозиції	  Кластера	  ДОМВ	  (квітень	  2015р.)	  
	  
Контекст	  
	  
Кластер	  Деревообробки	  та	  Меблевого	  Виробництва	  (Кластер	  ДОМВ)	  –	  це	  об’єднання	  
підприємств,	  які	  працюють	  з	  деревиною	  у	  Західній	  Україні	  (плитних,	  меблевих	  тощо).	  Кластер	  є	  
партнером	  європейського	  проекту	  RERAM	  (2014-‐2016),	  головною	  метою	  якого	  є	  підвищення	  
ресурсоефективності	  деревообробної	  промисловості	  країн	  Східного	  Партнерства	  (Грузії,	  
Молдови,	  України).	  У	  рамках	  проекту	  RERAM	  Кластер	  ДОМВ	  провів	  три	  круглих	  столи	  щодо	  
стратегічних	  змін	  у	  галузі	  у	  березні	  2015р.	  в	  Івано-‐Франківську,	  Львові	  та	  Рівному.	  Матеріали,	  
представлені	  нижче,	  базуються	  на	  результатах	  цих	  круглих	  столів,	  окрім	  власних	  напрацювань	  
кластера.	  Кластер	  ДОМВ	  проводитиме	  наступні	  круглі	  столи	  в	  Івано-‐Франківську,	  Львові	  та	  
Рівному	  у	  червні,	  вересні	  та	  грудні	  2015р.  
	  	  
Пропозиція	  1.	  Лісова	  промисловість	  як	  окремий	  сектор	  для	  аналізу	  	  
	  
Пропонуємо	  виділити	  лісову	  промисловість	  (лісові	  галузі,	  wood-‐based	  industries,	  які	  включають	  
плитні,	  меблеві,	  виробництво	  інших	  товарів	  з	  деревинних	  матеріалів,	  дерев’яне	  будівництво,	  
дизайн	  тощо)	  як	  окремого	  сектору	  для	  аналізу,	  нарівні	  з	  лісовим	  господарством	  та	  
біоенергетикою.	  
	  
Конкретна	  ціль,	  на	  розробку	  якої	  створена	  робоча	  група,	  говорить	  про	  сталу	  політику	  у	  
лісовому	  господарстві,	  яка	  у	  поєднанні	  із	  сільським	  господарством	  сприятиме	  більш	  
ефективному	  і	  сталому	  управлінню	  ресурсами.	  	  Стале	  управління	  ресурсами	  –	  це	  максимально	  
ефективне	  використання	  обмежених	  ресурсів,	  що	  для	  лісового	  сектору	  загалом	  з	  економічної	  
точки	  зору	  означає	  обсяг	  створеної	  економічної	  доданої	  вартості	  з	  одного	  м3	  заготовленої	  
сировини,	  вздовж	  цілого	  ланцюга	  створення	  доданої	  вартості.	  З	  соціальної	  точки	  зору	  стале	  
управління	  ресурсами	  для	  галузі	  означає	  кількість	  та	  якість	  робочих	  місць	  у	  галузях	  лісового	  
сектора	  економіки.	  Зважаючи	  на	  високу	  додану	  вартість	  та	  робочі	  місця,	  які	  створюються	  у	  
деревних	  галузях,	  є	  доцільним	  розглядати	  їх	  як	  окремий	  сектор	  для	  визначення	  стратегії	  
реформування.	  	  
	  
Пропозиція	  2.	  Визнати	  базові	  виклики	  для	  стратегії	  реформування	  	  
 
Стратегія	  реформування	  сектору	  має	  визнати	  не	  лише	  стратегічні	  та	  операційні	  виклики,	  але	  й	  
базові	  виклики	  для	  реформування	  сектору.	  Базові	  виклики	  –	  це	  потенційно	  конфліктні	  теми,	  
щодо	  яких	  існують	  протилежні	  інтереси	  сторін	  та	  які	  вимагають	  фундаментальних	  правил	  гри,	  
встановлених	  державою.	  Пропонуємо	  прописати	  у	  базовому	  документі	  (задекларувати	  
розуміння	  цих	  викликів	  та	  бажання	  знайти	  позицію	  держави	  щодо	  цих	  викликів)	  наступні	  
чотири	  базові	  виклики:	  	  
	  
1.	  Баланс	  між	  інтересами	  лісової	  промисловості	  та	  біоенергетики:	  існує	  потенційний	  
(віддалений	  у	  часі	  у	  випадку	  України	  та	  активний	  конфлікт	  у	  країнах	  ЄС)	  конфлікт	  між	  
інтересами	  біоенергетичної	  та	  лісової	  промисловості	  щодо	  напрямків	  використання	  деревини	  
як	  ресурсу.	  Державна	  політика	  має	  визначити	  точку	  балансу	  цих	  інтересів.	  	  
	  
2.	  Баланс	  між	  доданою	  вартістю	  та	  робочими	  місцями:	  існує	  конфлікт	  між	  підвищенням	  
ефективності	  компаній	  та	  потребою	  у	  створенні	  робочих	  місць	  на	  місцевому	  рівні	  (особливо	  у	  
громадах,	  де	  лісова	  промисловість	  є	  базовою).	  Державна	  політикa	  має	  визначити	  баланс	  цих	  
інтересів.	  
	  
3.	  Баланс	  між	  інтересами	  великого	  та	  малого	  бізнесу:	  великий	  бізнес,	  завдяки	  масштабу	  
діяльності	  та	  ефективності	  виробництва,	  має	  рівень	  доступу	  до	  сировинних	  ресурсів	  іншого	  
порядку,	  ніж	  малі	  та	  середні	  підприємства.	  Водночас	  малі	  та	  середні	  підприємства	  створюють	  
більшу	  додану	  економічну	  та	  соціальну	  (робочі	  місця)	  вартість.	  Державна	  політика	  має	  
визначати	  баланс	  врахування	  інтересів	  великого	  та	  малого	  бізнесу	  щодо	  доступу	  до	  сировини.	  	  	  
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4.	  Баланс	  між	  впровадженням	  окремих	  інструментів	  державної	  політики	  на	  рівні	  лісового	  
сектора	  та	  використанням	  інструментів	  інших	  дотичних	  політик:	  існує	  загроза	  створити	  
державні	  програми,	  фонди	  і	  т.д.	  виключно	  для	  потреб	  лісового	  сектора,	  що	  створить	  конфлікт	  
навколо	  розподілу	  ресурсів	  з	  іншими	  інструментами	  та	  програмами,	  зокрема	  інструментами	  
політики	  регіонального	  розвитку,	  політики	  розвитку	  інновацій,	  освітньої	  політики	  тощо.	  
Державна	  політика	  має	  враховувати	  наявність	  інших	  інструментів	  державної	  політики	  та	  
визначати	  баланс	  між	  спеціалізованими	  програмами	  та	  включенням	  тематик	  лісового	  сектору	  
в	  ці	  державні	  програми.	  	  
	  
Пропозиція	  3.	  Загальна	  оцінка,	  стан	  справ	  у	  лісовій	  промисловості	  	  
	  
Загальна	  характеристика	  стану	  лісової	  промисловості:	  

• Відсутність	  національних	  брендів	  (італійські	  меблі,	  румунські	  меблі	  є	  відомити	  на	  
українському	  ринку	  національними	  брендами)	  та	  сильних	  компаній,	  
конкурентоспроможних	  на	  європейському	  рівні,	  на	  ринках	  кінцевої	  продукції	  з	  
деревини;	  

• Неспроможність	  українських	  виробників	  конкурувати	  за	  сировину	  з	  експортерами	  
необробленої	  або	  низькообробленої	  сировини,	  низька	  маржинальність	  бізнес-‐
діяльності	  більшості	  компаній	  на	  ринку;	  

• Низький	  рівень	  інноваційності;	  	  
• Відсутність	  або	  недорозвиненість	  ринкових	  сегментів,	  наприклад	  конструкційних	  

елементів	  з	  деревини	  для	  будівництва,	  композитних	  матеріалів	  на	  основі	  деревини,	  
меблевої	  фурнітури	  тощо;	  	  

• Розбалансованість	  системи	  використання	  деревини	  –	  висока	  конкуренція	  за	  певні	  види	  
сировини	  та	  відсутність	  достатнього	  попиту	  на	  інші	  види,	  незадіяний	  потенціал	  для	  
створення	  нових	  виробництв	  та	  галузей;	  	  

• Відсутність	  періодичної	  оцінки	  створення	  доданої	  економічної	  та	  соціальної	  вартості	  у	  
лісовій	  промисловості	  на	  національному	  та	  регіональному	  рівнях.	  	  

 
Пропозиція	  4.	  Основні	  виклики/сильні	  сторони	  лісової	  промисловості	  	  
	  
Основні	  виклики	  для	  лісової	  промисловості:	  

• Високий	  ступінь	  нелегального	  та	  неконсолідованого	  (через	  використання	  кількох	  СПД)	  
бізнесу	  у	  галузі,	  що	  спотворює	  дані	  для	  і	  про	  галузь,	  унеможливлює	  контроль	  за	  
дотриманням	  правил	  безпеки	  на	  виробництвах	  та	  впливає	  на	  податкові	  надходження	  
бюджетів	  різних	  рівнів;	  

• Низький	  рівень	  компетенцій	  працівників	  галузі	  –	  фахових	  (технологічних),	  
управлінських	  (бізнес)	  та	  м’яких	  (особистісних,	  зокрема	  комунікаційних	  та	  знань	  
іноземної	  мови);	  	  

• Низька	  ресурсоефективність	  у	  компаніях	  галузі,	  особливо	  на	  середніх	  компаніях	  та	  
колишніх	  радянських	  підприємствах;	  

• Низька	  сервісноорієнтованість:	  низька	  частка	  послуг	  у	  структурі	  доходів,	  низьке	  
завантаження	  обладнання	  тощо;	  

• Високий	  рівень	  конкуренції	  на	  ринках:	  низька	  маржа	  на	  більшості	  товарних	  ринків,	  
відсутність	  ефективності	  не	  дозволяє	  компаніям	  галузі	  конкурувати	  за	  сировину	  з	  
іноземними	  компаніями;	  

• Недорозвиненість	  сегменту	  рітейл	  для	  товарів	  галузі:	  значна	  концентрація	  у	  секторі	  
торгівлі	  товарами	  деревних	  галузей,	  відсутність	  розмаїття	  форм	  та	  форматів	  торгівлі,	  
значна	  розпорошеність	  рітейлу.	  	  	  

	  
Сильні	  сторони:	  

• Наявний	  та	  зростаючий	  потенціал	  креативних	  та	  культурних	  індустрій	  в	  країні;	  	  
• Наявність	  значної	  кількості	  компаній	  у	  лісовій	  промисловості	  (база	  для	  розвитку).	  
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Пропозиція	  5.	  Напрямки	  реформування	  та	  розвитку	  лісової	  промисловості	  	  
 
Пропонуємо	  включити	  наступні	  напрямки	  реформування	  та	  розвитку	  лісової	  промисловості:	  	  
	  
1.	  Підвищення	  інновативності	  компаній	  галузі	  	  

• Впровадження	  інструментів	  (ваучери,	  дотації,	  безвідсоткові	  кредити)	  на	  регіональному	  
рівні	  для	  підвищення	  інноваційності	  компаній,	  зокрема	  для	  розробки	  та	  виводу	  на	  
ринок	  нових	  видів	  продукції,	  тощо;	  	  

• Створення	  окремих	  операційних	  програм	  у	  фондах	  підтримки	  прикладних	  досліджень;	  
• Наближення	  роботи	  системи	  НАН	  України	  до	  потреб	  галузей,	  у	  т.ч.	  спеціалізованих	  НДІ.	  

2.	  Розвиток	  людського	  капіталу	  	  
• Впровадження	  інструментів	  (ваучери,	  дотації,	  безвідсоткові	  кредити)	  на	  регіональному	  

рівні	  для	  розвитку	  людського	  капіталу	  на	  підприємствах	  галузі,	  створення	  нових	  
навчальних	  та	  тренінгових	  програм,	  створення	  нових	  форм	  та	  форматів	  навчання	  на	  
регіональному	  рівні;	  

• Першочергове	  запровадження	  дуальної	  системи	  професійної	  освіти	  на	  підприємствах	  
галузі;	  

• Включення	  потреб	  галузі	  у	  програми	  оновлення	  МТБ	  освітніх	  закладів	  (програми	  
Міносвіти,	  обласні	  програми);	  

• Стимулювання	  підвищення	  рівня	  оплати	  праці	  персоналу	  компаній	  галузі.	  	  	  	  
3.	  Промоція	  деревини	  	  

• Впровадження	  комунікаційних	  програм	  на	  національному	  або	  регіональному	  рівнях	  
для	  промоції	  деревини	  як	  матеріалу,	  популяризація	  деревини;	  	  

• Підтримка	  спеціалізованих	  виставок,	  конференцій,	  конкурсів	  дизайну	  тощо,	  особливо	  
через	  регіональні	  операційні	  програми;	  	  

• Спільні	  програми	  популяризації	  деревини	  різними	  учасниками	  ринку;	  	  
• Демонстраційні	  проекти.	  	  

4.	  Підвищення	  ресурсоефективності	  підприємств	  	  
• Впровадження	  інструментів	  (ваучери,	  дотації,	  безвідсоткові	  кредити)	  на	  регіональному	  

рівні	  для	  підвищення	  ресурсоефективності	  підприємств,	  зокрема	  модернізація	  пост-‐
радянських	  будівель	  та	  проведення	  аудитів	  з	  ресурсоефективності	  тощо;	  	  

• Підтримка	  регіональних	  механізмів	  прямої	  торгівлі	  сировиною,	  складованою	  
підприємствами	  (пришвидшення	  обігу	  деревини).	  	  

5.	  Стимулювання	  попиту	  	  
• Стимулювання	  розширення	  способів	  та	  напрямків	  використання	  деревини	  у	  

будівництві;	  
• Розробка	  типових	  технічних	  завдань	  для	  закупівель	  продукції	  з	  використанням	  

деревини	  на	  місцевому	  рівні.	  	  
6.	  Підтримка	  експорту	  	  

• Уможливлення	  доступу	  до	  інструментів	  експортного	  фінансування	  для	  малого	  та	  
середнього	  бізнесу	  у	  деревних	  галузях;	  	  

• Створення	  та	  просування	  національних	  брендів,	  систем	  маркувань	  (labels)	  на	  іноземних	  
ринках;	  	  

• Залучення	  торгівельних	  представництв	  України	  за	  кордоном	  для	  цільового	  просування	  
продукції	  галузей	  на	  певних	  ринках	  (Азія,	  Близький	  Схід,	  тощо).	  	  

7.	  Підвищення	  якості	  управління	  	  
• Запровадження	  системи	  моніторингу	  створення	  доданої	  вартості	  у	  галузях,	  що	  

використовують	  деревину;	  
• Створення	  умов	  для	  зменшення	  привабливості	  нелегального	  бізнесу	  у	  галузі	  та	  

заохочуючих	  інструментів	  до	  консолідації	  бізнесу	  (тих,	  що	  використовують	  СПД);	  
• Розробка	  операційних	  програм	  та	  відповідних	  інструментів	  для	  Державного	  фонду	  

регіонального	  розвитку	  (ДФРР)	  та	  обласних	  операційних	  програм;	  	  
• Стимули	  для	  створення	  регіональних	  інноваційних	  систем	  та	  інституцій	  розвитку	  

(кластерів,	  центрів	  компетенцій,	  технологічних	  платформ	  тощо)	  на	  регіональному	  
рівні.	  	  
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Пропозиція	  6.	  Вимога	  щодо	  прозорості	  даних	  контрагентів	  	  	  
	  
Включити	  до	  основних	  напрямків	  реформування	  лісового	  господарства	  (до	  пункту	  1	  –	  протидія	  
корупції)	  включення	  вимоги	  щодо	  обо’язкового	  розкриття	  інформації	  про	  кінцевих	  
бенефіціарів	  компаній-‐клієнтів	  за	  договорами	  продажу	  сировини	  лісорозпорядниками.	  Вимога	  
має	  розповсюджуватись	  як	  до	  продажу	  через	  аукціони	  так	  і	  через	  прямі	  договори.	  Дані	  про	  
бенефіціарів	  компаній-‐клієнтів	  мають	  бути	  доступні	  у	  форматі	  відкритих	  даних	  (open	  data)	  у	  
публічному	  доступі	  у	  відповідності	  із	  стандартами	  України	  (напрацьовуються	  відповідними	  
робочими	  групами).	  Дані	  про	  бенефіціарів	  іноземних	  контрагентів	  (імпортерів	  з	  України)	  
розкриваються	  у	  відповідності	  із	  стандартами	  Організації	  економічного	  співробітництва	  та	  
розвитку	  (OECD).	  Розкриття	  інформації	  дозволить	  заінтересованим	  сторонам	  аналізувати	  
прозорість	  договорів	  та	  стимулюватиме	  підприємства	  лісової	  промисловості	  легалізовувати	  
діяльність	  (неможливо	  не	  показати	  виробництва	  продукції,	  якщо	  компанія	  постійно	  закуповує	  
сировину	  і	  навпаки,	  неможливо	  показувати	  продаж	  продукції	  без	  наявних	  даних	  про	  закупівлю	  
сировини).	  	  Розглянути	  можливість	  розкриття	  обсягів	  закупівель. 	  	  
 
Пропозиція	  7.	  Система	  ринкового	  сигналювання	  	  	  
	  
Включити	  до	  основних	  напрямків	  реформування	  лісового	  господарства	  впровадження	  системи	  
ринкового	  сигналювання	  на	  національному	  та	  регіональному	  рівні.	  Система	  включає	  
проактивне	  та	  активне	  інформування	  учасників	  ринку	  про	  надлишок	  певної	  сировини	  або	  
прогнозований	  обсяг	  надлишку.	  Система	  також	  включає	  аналіз	  тенденцій	  на	  ринку	  для	  
планування	  обсягів	  середньо	  та	  довгострокових	  підходів.	  	  
 
Пропозиція	  8.	  Локальні	  системи	  енергопостачання	  на	  основі	  твердого	  палива	  	  	  
	  
В	  основних	  напрямках	  розвитку	  сектору	  біоенергетики	  передбачити	  (у	  розділі	  удосконалення	  
управління)	  формування	  локальних	  систем	  енергопостачання	  на	  основі	  твердого	  палива.	  Такі	  
локальні	  системи	  передбачають	  переведення	  систем	  теплопостачання	  для	  комунальних	  та	  
державних	  об’єктів	  на	  тверде	  паливо,	  причому	  у	  якості	  твердого	  палива	  використовувати	  
неліквідну	  сировину	  (тріска,	  вторинна	  деревина)	  місцевого	  походження.	  Створення	  типових	  
умов	  для	  формування	  та	  функціонування	  таких	  систем.	  	  
 
Пропозиція	  9.	  Включити	  проект	  RERAM	  до	  переліку	  релевантних	  проектів	  	  
	  
Пропонуємо	  додати	  до	  списку	  релевантних	  проектів	  проект	  RERAM	  (www.reram.eu)	  	  
 
 
Контакт	  	  
	  
Володимир	  Воробей,	  Директор	  Кластера	  ДОМВ	  
моб.	  067	  670	  01	  06,	  пошта	  vv@ppv.net.ua	  	  
	  
Олександр	  Осовець,	  Менеджер	  проектів	  PPV	  Knowledge	  Networks	  
моб.	  067	  373	  54	  84,	  пошта	  oo@ppv.net.ua	  	  
	  
Володимир	  Попович,	  Координатор	  проектів	  Кластера	  ДОМВ	  
моб.	  067	  370	  78	  56,	  пошта	  vp@ppv.net.ua	  	  
	  
	  
Кластер	  ДОМВ	  
	  
Кластер	  Деревообробки	  та	  Меблевого	  Виробництва	  (Кластер	  ДОМВ)	  –	  це	  об’єднання	  підприємств,	  які	  
працюють	  з	  деревиною	  у	  Західній	  Україні	  (плитних,	  меблевих	  тощо).	  Головними	  завданнями	  діяльності	  
Кластера	  ДОМВ	  є	  розширення	  ринків	  для	  компаній	  галузі,	  підвищення	  якості	  людського	  капіталу	  для	  галузі	  та	  
інституційний	  розвиток.	  При	  Кластері	  ДОМВ	  працює	  Навчальний	  Центр.	  Кластер	  ДОМВ	  є	  партнером	  у	  кількох	  
єропейських	  проектах.	  Агенція	  економічного	  розвитку	  PPV	  Knowledge	  Networks	  (м.	  Львів)	  є адміністратором	  
Кластера	  ДОМВ.	  	  Детальна	  інформація:	  www.domv.lviv.ua	  	  


