
Круглий стіл 

«Дерев’яне будинкобудування та забезпечення житлом ВПО» 

 

10 серпня 2022 року відбувся круглий стіл на тему: «Дерев’яне 

будинкобудування та забезпечення житлом ВПО», організований Національним 

лісотехнічним університетом і Асоціацією деревообробників та 

лісозаготівельників Львівщини. В роботі круглого столу взяли участь 

представники Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвиту НАН 

 кра ни офлайн директор д.е.н., проф. Вікторія ХА СТОВА та головний 

науковий співробітник член-кореспондент НАН  кра ни Микола КИЗИМ, онлайн 

заступник директора з науково  роботи д.е.н., проф. Ірина Г БАРЄВА. 

Метою заходу стало обговорення важливих на сьогодні питань стосовно 

забезпечення житлом внутрішно переміщених осіб (ВПО), реалізаці  дерев’яного 

будинкобудування в  кра ні, вплив військових дій на стан розвитку лісового 

господарства. 

Про актуальність проблем розвитку 

лісово  галузі  кра ни в умовах воєнного стану 

та забезпечення житлом ВПО наголосили: 

ректор національного лісотехнічного 

університету  кра ни Володимир 

ЗАГОРСЬКИЙ, Міністр Кабінету Міністрів 

 кра ни Олег НЕМЧІНОВ, Заступник 

керівника Офісу Президента  кра ни Олексій ДНІПРОВ, Міністр освіти і науки 

 кра ни Сергій ШКАРЛЕТ, Міністр захисту довкілля та природних ресурсів 

 кра ни Руслан СТРІЛЕЦЬ, Голова Державного агентства лісових ресурсів 

 кра ни Юрій БОЛОХОВЕЦЬ, начальник Львівсько  обласно  військово  

адміністраці  Максим КОЗИЦЬКИЙ, голова Львівсько  обласно  ради Ірина 

ГРИМАК. 

Завідувач кафедри технологі  меблів та виробів з деревини НЛТ   кра ни 

Орест КІЙКО визначив пріоритети розвитку лісового сектору  кра ни в умовах 



воєнного стану. Начальник Львівського 

обласного управління лісового та 

мисливського господарства Анатолій 

ДЕЙНЕКА наголосив на важливості 

забезпечення стабільності надходження 

ресурсів деревини на ринок. Начальник 

 правління стратегі  та економічного розвитку 

Держлісагенства Ігор ЛИЦ Р оцінив вплив військових дій на стан та перспективи 

розвитку лісового господарства  кра ни. 

Заступник директора департаменту економічно  політики ЛОВА Вадим 

ТАБАКЕРА доповів про проблеми забезпечення житлом внутрішньо перемішених 

осіб на територі  Львівсько  області. Керуючий MTB BANK Дмитро ТКАЧЕНКО 

зосередив увагу на фінансовому сервісі, як складовій частини реалізаці  

розбудови дерев’яного будинкобудування в  кра ні. 

 

Під час круглого столу було презентовано можливості укра нських 

компаній з дерев’яного будинкобудування, розкрито переваги дерев’яного 

каркасно-щитового будівництва та будівництва модульних дерев’яних будинків, 

здійснено огляд світового та укра нського досвіду з системних питань технологі  

виготовлення житлових дерев’яних будівель. 


