
   

ПРОГРАМА 

Фінального семінару проекту «Створення умов для спільного управління та 

сталого використання природних ресурсів водно-болотного угіддя 
«Транскордонна Рамсарська територія «Ольмани – Переброди» Програми 

територіального співробітництва країн Східного партнерства (EaPTC) 

«Білорусь–Україна» 

20 березня 2019 р., м. Сарни, Рівненська область, Україна 
актова зала ДП «Сарненське лісове господарство», вул. Гоголя, 34 

9.00-9.30 Реєстрація учасників 

9.30-10.00 Початок роботи семінару. Привітання учасників семінару 

- представники партнерів проекту; 

- представник Мінприроди України; 

- представник Рівненської обласної державної адміністрації; 

- представник Столінського районного виконавчого комітету 

10.00-10.30 Передумови підготовки та реалізації проекту, його мета та 
завдання, реалізовані заходи 

Устін Владімір, менеджер проекту, завідувач сектором заповідної 
справи ДНПО «НПЦ НАН Білорусі з біоресурсів» 

10.30-10.50 Основні результати заходів проекту, реалізованих 

Рівненським природним заповідником 

Журавчак Ростислав, координатор проекту, заступник 

директора з наукової діяльності Рівненського природного 
заповідника 

10.50-11.10 Перерва на каву 

11.10-11.30 Про проведення міжнародного фестивалю журавлини в 
с. Ольмани, Республіка Білорусь 

Лісовець Ніна, заступник директора ДЗК «Столінська районна 
клубна система», відділ культури Столінського РВК 

11.30-11.50 Про співробітництво з ДЛГУ «Поліський лісгосп» і реалізацію 
інфраструктурних заходів 

Лукашук Ніколай, директор місцевого екологічного фонду 

«Заказники Брестської області» 

Бакунець Дмітрій, головний лісничий ДЛГУ «Поліський лісгосп» 

11.50-12.10 Сучасні особливості пожежної безпеки в регіоні і основи 
організації системи інтегрованої охорони лісів від пожеж на 
транскордонних територіях 

Василь Гуменюк, співробітник Регіонального Східноєвропейського 
центру моніторингу пожеж, старший викладач кафедри 
лісівництва Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

12.10-12.40 Оцінка ландшафтного і біологічного різноманіття 

Транскордонної Рамсарської території “Ольмани-Переброди”  
Анна Сідоровіч, координатор проекту, в.о. заступника 
генерального директора з наукової та інноваційної роботи ДНПО 

«НПЦ НАН Білорусі з біоресурсів» 



   

12.50-14.15 Перерва на обід 

14.15-15.45 Спільний план управління Транскордонної Рамсарської 

території “Ольмани-Переброди”: загрози, заходи 

Анна Сідоровіч, координатор проекту, в.о. заступника 

генерального директора з наукової та інноваційної роботи ДНПО 

«НПЦ НАН Білорусі з біоресурсів» 

15.45-16.10 Перерва на каву 

16.10-16.40 Спільний план управління Транскордонної Рамсарської 

території “Ольмани-Переброди”: обговорення 

 

16.40-17.30 Обговорення резолюції за результатами виконання проекту 

17.30-17-45 Підписання резолюції 

17.45-18.00 Завершення семінару. Заключні слова 

19.30 Вечеря 

 

 

Локалізація місця проведення фінального семінару, м. Сарни 

 
1 – ДП «Сарненський лісгосп», вул. Гоголя, 34 

2 – Кафе-готель «Саша» - місце проживання, обіду/вечері 
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На Дубровицю, 

Столін 


