
FSC Лісоуправління

Сертифікаційний

Звіт

про другий щорічний аудит

Державного підприємства «Володимир-
Волинське лісомисливське господарство»

в

Волинській області, Україна

Сертифіковано:

Filosoofi 31
50108 Tartu

Estonia
www.preferredbynature.org

Сертифікація проведена:

www.preferredbynature.org

NEPCon F.M.B.A.
Skindergade str. 23,3, 1159,
Copenhagen, Denmark

Представник в Україні:
Олеся Каспрук
Тел.: +38 050 3703104
E-mail:
okaspruk@preferredbynature.org

Версія від 12 вересня 2019

Звіт затверджено: 13.05.2021

Дати аудиту: 30.03 – 02.04.2021

Команда аудиторів: Олеся Каспрук,
Руслан Вицега,
Ярослав Геник

Тип сертифіката: FM/CoC

Код сертифіката: NC-FM/COC-018511

Дата видачі/закінчення
дії сертифіката:

23.07.2019-22.07.2024

Контактна особа: Іваницький Микола
Іванович – головний
лісничий

Контактна інформація: вул. Ковельська, 130
м. Володимир-
Волинський, Волинська
обл., Україна, 44700

http://www.preferredbynature.org/
http://www.preferredbynature.org/


2 FSC звіт з лісоуправління

ЗМІСТ

ВСТУП.................................................................................................................. 3

1. ВИСНОВКИ АУДИТУ ..................................................................................... 4

2. ПРОЦЕС АУДИТУ.........................................................................................10

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ..................................................................14

4. РЕЗУЛЬТАТИ АУДИТУ, УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕННИХ РАНІШЕ НЕВІДПОВІДНОСТЕЙ.16

Додаток I: Відповідність стандарту FSC лісоуправління (конфіденційно) .................17

Додаток IІ: Відповідність вимогам аутсорсингу ланцюжка постачань FSC
(конфіденційно) ..................................................................................................71

Додаток ІII: Відповідність вимогам сертифікації торгових знаків FSC/Preferred by
Nature/Rainforest Alliance Certified (конфіденційно) ................................................72



3 FSC звіт з лісоуправління

ВСТУП
Даний звіт містить відомості про незалежну сертифікаційну оцінку, проведену
командою фахівців, які представляють організацію Preferred by Nature (колишній
NEPCon). Метою сертифікаційного аудиту була оцінка екологічної, економічної та
соціальної практики лісоуправління Державного підприємства «Володимир-Волинське
лісомисливське господарство», як це визначено Принципами і Критеріями,
встановленими Forest Stewardship Council™ (FSC®).

Даний звіт містить різні розділи, в яких представлена інформація і висновки, а також
кілька додатків. Розділи звіту 1-4 містять публічну інформацію про організацію та
можуть бути передані організацією Preferred by Nature або FSC зацікавленими
сторонам. Решта додатків звіту є конфіденційними і можуть розглядатися тільки
уповноваженими співробітниками організації Preferred by Nature або FSC, які
підписали угоди про конфіденційність. Публічна версія даного звіту доступна на веб-
сайті FSC http://info.fsc.org/.

Вирішення спорів: якщо клієнти організації Preferred by Nature стикаються з
організаціями або особами, які висловлюють заклопотаність або коментарі на адресу
організації Preferred by Nature або послуг, що надаються організацією Preferred by
Nature цим сторонам, наполегливо рекомендується звернутися до відповідного офісу
організації Preferred by Nature. Офіційні скарги чи звернення слід оформляти у
письмовій формі.

Неупередженість: організація Preferred by Nature висловлює прихильність до
використання неупереджених аудиторів і просить наших клієнтів інформувати
керівництво організації Preferred by Nature в разі виявлення порушень. Політика
Неупередженості доступна для ознайомлення тут:
http://www.preferredbynature.org/impartiality-policy.

Примітка: Дані в цьому звіті представлені в метричній системі вимірювань.

http://info.fsc.org/
http://www.preferredbynature.org/impartiality-policy
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1. ВИСНОВКИ АУДИТУ

1.1. Рекомендація за підсумками аудиту і рішення про сертифікацію

На підставі відповідності Організації вимогам сертифікації, виноситься наступна
рекомендація:

☒
Сертифікація підтверджена:

При прийнятті NCR, виставлених нижче

☐
Сертифікація не підтверджена:

Додаткові коментарі, включаючи питання, визначені як спірні, або складні для
оцінки та пояснення до досягнутого рішення:

1.2. Звіти про невідповідності (NCR)

☐ Позначити, якщо NCR не виставлялися

NCR: 01/21 Класифікація невідповідності:
незначна

Стандарт і вимога: FSC національний стандарт системи ведення лісового
господарства для України (FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0)
Інд. 9.1.1. Згідно із Національною системою особливих
цінностей для збереження (додаток G) та з
використанням найкращої доступної інформації,
провадиться оцінювання одиниці господарювання, в ході
якого реєструється розташування і стан категорій 1-6
особливих цінностей для збереження, як це визначено в
критерії 9.1; чітко визначаються, оцінюються,
реєструються та наносяться на карту особливо цінні для
збереження території (ОЦЗТ), від яких вони залежать, та
їхній стан.

Розділ звіту: Додаток I

Опис невідповідності і відповідні свідоцтва:
Підприємство сформувало перелік ОЦЗТ шляхом повторного оцінювання. Перелік
складений з використанням матеріалів останнього повторного базового
лісовпорядкування, рішень місцевих органів влади про створення об’єктів ПЗФ
місцевого значення та досліджень науково-дослідних установ. Під час оцінювання
підприємство також керувалося інформацією, наданою зацікавленими сторонами.

Примітка: NCR описують свідоцтва невідповідності організації
[вимогам стандартів оцінки], виявлені в процесі аудитів. NCR
включають встановлені для Організації терміни, впродовж яких
вона повинна продемонструвати відповідність [вимогам]. ЗНАЧНІ
NCR, виявлені в процесі оцінок/переоцінок, повинні бути закриті
до видачі сертифіката. ЗНАЧНІ NCR, виявлені в процесі щорічних
аудитів повинні бути закриті у встановлені терміни, або можуть
призвести до призупинення сертифіката.
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Проте лісгосп не використав найкращу доступну інформацію для формування списку
ОЦЗТ. Зокрема в список не включено ділянки лісового фонду підприємства, які є
частиною території Смарагдової мережі, інформація про які є у вільному доступі
(https://emerald.eea.europa.eu/).
Вимога про усунення
невідповідності:

Організація повинна застосувати коригувальні дії для
того, щоб продемонструвати відповідність вимозі
(вимогам), зазначеним вище.

Примітка: Ефективні коригувальні дії повинні
фокусуватися на усуненні конкретної описаної вище
невідповідності, а також її причин, щоб запобігти
повторному прояву невідповідності.

Термін усунення
невідповідності:

До наступного щорічного аудиту, але не пізніше 12
місяців з дати затвердження звіту.

Свідоцтво, надане
Організацією:

ЗНАХОДИТЬСЯ НА РОЗГЛЯДІ

Висновки для оцінки
свідоцтва:

ЗНАХОДИТЬСЯ НА РОЗГЛЯДІ

Статус NCR: ВІДКРИТО

Коментарі (за бажанням):

NCR: 02/21 Класифікація невідповідності:
незначна

Стандарт і вимога: FSC національний стандарт системи ведення лісового
господарства для України (FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0)
Інд. 10.11.3. З метою збереження цінностей довкілля
залишається достатня кількість мертвої і такої, що
розкладається, біомаси, а також зберігаються елементи
лісу.
Примітка: мертва, і така, що розкладається біомаса,
включає в себе, зокрема, сухостійні дерева, які не
становлять небезпеки для працівників під час виконання
лісозаготівельних робіт, штурпаки (зламані стоячі
стовбури), лежачі стовбури, а також порубкові рештки.
Елементами лісу у цьому стандарті вважаються окремі
дерева або групи дерев, що залишаються на лісосіці,
зокрема, плюсові дерева, насінники, фаутні, дуплисті,
старовікові дерева, дерева нецільових порід, а також
високі пні, підріст і підлісок, лісова підстилка, живий
надґрунтовий покрив, підземні оселища, зокрема,
мурашники, нори.

Розділ звіту: Додаток I

Опис невідповідності і відповідні свідоцтва:
З метою збереження цінностей довкілля на лісосіках залишається достатня кількість
мертвої біомаси (сухостійні дерева, штурпаки тощо) і цінні елементи лісу – старі та
дуплисті дерева, насіннєві дерева і підріст господарсько-цінних порід.
Проте за результатами польового аудиту в Устилузькому лісництві встановлено, що
на лісосіках рубок головного користування порубкові решки спалюють.
Вимога про усунення
невідповідності:

Організація повинна застосувати коригувальні дії для
того, щоб продемонструвати відповідність вимозі
(вимогам), зазначеним вище.

Примітка: Ефективні коригувальні дії повинні
фокусуватися на усуненні конкретної описаної вище

https://emerald.eea.europa.eu/
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невідповідності, а також її причин, щоб запобігти
повторному прояву невідповідності.

Термін усунення
невідповідності:

До наступного щорічного аудиту, але не пізніше 12
місяців з дати затвердження звіту.

Свідоцтво, надане
Організацією:

ЗНАХОДИТЬСЯ НА РОЗГЛЯДІ

Висновки для оцінки
свідоцтва:

ЗНАХОДИТЬСЯ НА РОЗГЛЯДІ

Статус NCR: ВІДКРИТО

Коментарі (за бажанням):

NCR: 03/21 Класифікація невідповідності:
незначна

Стандарт і вимога: FSC національний стандарт системи ведення лісового
господарства для України (FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0)
Інд. 10.11.4. Технології заготівель спрямовані на
уникнення пошкодження стоячих дерев, що
залишаються на лісосіці, деревинного відпаду, а також
недеревинної лісової продукції та інших цінностей
довкілля.

Розділ звіту: Додаток I

Опис невідповідності і відповідні свідоцтва:
Застосовувані на підприємстві технології лісозаготівель спрямовані на запобігання та
уникнення пошкодження дерев, що залишаються на лісосіці після проведення рубки,
деревинного відпаду, а також недеревинної лісової продукції та інших цінностей
довкілля. Проте при проведенні польового аудиту в Устилузькому лісництві виявлено
пошкоджені стоячі дерева, які залишилися після проведення рубки.
Вимога про усунення
невідповідності:

Організація повинна застосувати коригувальні дії для
того, щоб продемонструвати відповідність вимозі
(вимогам), зазначеним вище.

Примітка: Ефективні коригувальні дії повинні
фокусуватися на усуненні конкретної описаної вище
невідповідності, а також її причин, щоб запобігти
повторному прояву невідповідності.

Термін усунення
невідповідності:

До наступного щорічного аудиту, але не пізніше 12
місяців з дати затвердження звіту.

Свідоцтво, надане
Організацією:

ЗНАХОДИТЬСЯ НА РОЗГЛЯДІ

Висновки для оцінки
свідоцтва:

ЗНАХОДИТЬСЯ НА РОЗГЛЯДІ

Статус NCR: ВІДКРИТО

Коментарі (за бажанням):
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1.3. Спостереження

☐ Спостереження відсутні

OBS: 01/21 Стандарт і вимога: FSC національний стандарт
системи ведення лісового
господарства для України (FSC-
STD-UKR-01-2019 V 1-0)
Інд. 10.3.1. Чужорідні види
використовуються лише тоді,
коли безпосередній досвід та/або
результати наукових досліджень
свідчать, що впливи таких видів
можна контролювати.

Розділ звіту: Додаток II
Опис висновків, які
призвели до
складання
спостереження:

Підприємство практикує лісовідновлення шляхом
створення лісових культур та заходами природного
поновлення аборигенними видами. Проте у 2020 році на 11
ділянках створені лісові культури з домішкою дуба
червоного (1-2 ряди), а на 2021 рік на 1 ділянці (Губинське
лісництво, кв. 16, вид. 47, площа 1,1 га, тип лісорослинних
умов – С2-гД) запроектовано створення лісових культур зі
значною участю дуба червоного (5 рядів сосни звичайної 5
рядів дуба червоного + модрина європейська). Ділянка
вийшла з-під рубки головного користування у осиковому
насадженні, що унеможливлює відтворення головних
лісотвірних порід (за винятком осики).
Лісгосп здійснює моніторинг за ділянками і контроль
породного складу на них.

Спостереження: Підприємству доцільно мінімізувати використання дуба
червоного при лісовідновленні, замінивши його у складі
іншими деревними породами

1.4. Консультації з зацікавленими сторонами

Мета консультацій із зацікавленими сторонами у рамках щорічного аудиту полягала в
наступному:

1) переконатися в тому, що громадськість проінформована про процес
щорічного аудиту і його цілі;

2) сприяти команді аудиторів в ідентифікації потенційних проблем;
3) забезпечити спектр можливостей для участі громадськості в обговоренні і

подальших діях відносно ідентифікованих в ході щорічного аудиту проблем.
Цей процес покликаний не тільки повідомити зацікавлені сторони, але і, де це
можливо, залучити їх до плідної взаємодії. Процес взаємодії із зацікавленими
сторонами не закінчується після завершення польового етапу і, що важливо, навіть
після прийняття рішення про збереження сертифіката. Організація Preferred by Nature

Примітка: Спостереження складаються на ранніх стадіях
проблеми, яка сама по собі ще не є невідповідністю, але
розглядається аудитором як потенційна невідповідність у
майбутньому, якщо не буде вжито заходів щодо її запобігання;
спостереження можуть призвести до безпосередньої
невідповідності, якщо їм не приділено належної уваги.
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в будь-який час вітає коментарі зацікавлених сторін на адресу сертифікованого
підприємства, і такі коментарі часто дають підставу для польової оцінки.

В ході переоцінки були проведені консультації з наступними зацікавленими
сторонами:

Зацікавлена сторона
(НУО, державна установа,

місцеве населення, підрядник
тощо)

Зацікавлені сторони
поінформовані (#)

Проведені консультації із
зацікавленими сторонами
або отримана інформація
від зацікавлених сторін

(#)
Національні/Міжнародні НУО Перед проведенням

даного щорічного
аудиту зацікавленим

сторонам було
розіслано відповідне

публічне
повідомлення

1
Місцеві/Регіональні НУО –
Представники місцевого
населення

12

Державні організації 3
Профспілка 1
Сертифіковані організації 3

В таблиці нижче наведено узагальнення проблем, виявлених командою оцінки зі
стислим обговоренням по кожній проблемі на основі конкретних інтерв’ю або
коментарів, отриманих під час консультацій з зацікавленими сторонами.

Принцип/тема Коментарі зацікавлених сторін Відповідь Preferred
by Nature

П 1: Дотримання
законодавства

Зацікавлені сторони не повідомили про
наявність проблем, пов'язаних із
відповідністю діяльності підприємства
чинному законодавству

Не вимагається

П 2: Права
працівників та
умови
працевлаштування

Скарг щодо порушення прав працівників
і умов працевлаштування не було
отримано

Не вимагається

П3: Права
тубільних народів

Відповідно до означення FSC щодо тубільних народів,
схваленого Постійним форумом ООН з питань тубільних
народів, такі народи відсутні в Україні.

П4: Стосунки з
громадами

Зацікавлені сторони не повідомили про
наявність проблем, пов'язаних зі
стосунками з місцевими громадами

Не вимагається

П5: Вигоди від
лісів

Зацікавлені сторони не повідомили про
наявність проблем, що стосуються
питань вигід від лісів

Не вимагається

П6: Цінності
довкілля та впливи

Зацікавлені сторони не повідомили про
наявність проблем, пов'язаних із
цінностями довкілля та впливами на
довкілля

Не вимагається

П7: Планування
господарювання

Зацікавлені сторони не повідомили про
наявність проблем, пов'язаних із
плануванням господарської діяльності
підприємства

Не вимагається

П8: Моніторинг та
оцінювання

Зацікавлені сторони не повідомили про
наявність проблем, пов'язаних із
моніторингом і та оцінюванням

Не вимагається

П9: Особливі
цінності для
збереження

Зацікавлені сторони не повідомили про
наявність проблем, пов'язаних зі
збереженням особливих цінностей

Не вимагається
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П10: Виконання
господарських
заходів

Зацікавлені сторони не повідомили про
наявність проблем, пов'язаних із
виконанням господарських заходів

Не вимагається
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2. ПРОЦЕС АУДИТУ

2.1. Стандарт сертифікації, що використовується

Стандарт, що
використовуються:

FSC національний стандарт системи ведення лісового
господарства для України (FSC-STD-UKR-01-2019 V1-0)

Стандарт доступний на: www.fsc.org, www.ua.fsc.org і
www.preferredbynature.org

Адаптація до місцевих
умов (якщо застосовно):

Не застосовно

2.2. Команда аудиту і супроводжуючі особи

ПІБ Функції та кваліфікація
Каспрук Олеся Керівник команди аудиторів, аудитор ведення лісового

господарства.
Олеся Каспрук має ступінь кандидата сільськогосподарських
наук за спеціальністю «06.03.01.» - Лісові культури та
фітомеліорація, доцент кафедри ландшафтної архітектури,
садово-паркового господарства та урбоекології Національного
лісотехнічного університету України (м. Львів).  У 1997-2004
керувала громадською організацією екологічного
спрямування «Зелений Хрест». У 1994-2004 рр. активно
займалася науково-дослідною роботою в Національному
Лісотехнічному університеті України (м.Львів). З 2004 року по
теперішній час викладає рекреаційне лісівництво та
лісопаркове господарство на факультеті лісівництва НЛТУ
України м.Львова. Володіє вагомими знаннями в області
охорони навколишнього середовища, збереження
біорізноманіття, правової оцінки господарської діяльності в
лісах Карпатського регіону та відповідними навичками в роботі
з громадськістю. З 2005 року по квітень 2007 року працювала
координатором з соціальних питань в представництві
Світового Банку в Проекті Українського Фонду соціальних
інвестицій (UFSI). Успішно завершила навчання для провідних
аудиторів по лісоуправлінню і ланцюгу постачань в 2011 р в м
С.-Петербург, організоване НЕПКон спільно зі Smartwood

Руслан Вицега
(Україна)

Аудитор ведення лісового господарства.
Руслан Вицега має науковий ступінь кандидата
сільськогосподарських наук (за спеціальністю "06.03.02" –
лісовпорядкування та лісова таксація). Доцент кафедри лісової
таксації та лісовпорядкування Національного лісотехнічного
університету України. Викладає інформаційні технології в
лісовому господарстві, лісову таксацію, лісовпорядкування,
світові лісові ресурси. Автор понад 60 публікацій. Пройшов ряд
наукових стажувань та брав участь в якості експерта у низці
міжнародних проектів, присвячених питанням сталого лісового
господарства та лісової сертифікації. У березні 2017 року
успішно завершив курс підготовки аудитора FM і СОС (м.
Мінськ, Білорусь), організований NEPCon.

Ярослав Геник
(Україна)

Аудитор ведення лісового господарства.
Ярослав Геник має науковий ступінь доктора
сільськогосподарських наук за спеціальністю «03.00.16»,
доцент кафедри ландшафтної архітектури, садово-паркового

http://www.fsc.org/
http://www.ua.fsc.org/
http://www.preferredbynature.org/
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господарства та урбоекології Національного лісотехнічного
університету України (м. Львів). Автор понад 180 наукових
публікацій. Брав участь в якості експерта в ряді міжнародних
проектів, присвячених охороні біорізноманіття та лісових
екосистем, ведення сталого лісового господарства в Україні. У
березні 2017 року успішно завершив курс підготовки аудитора
FM і СОС (м. Мінськ, Білорусь), організований NEPCon.

2.3. Огляд аудиту

Ділянки Дати Основна діяльність Аудитори
ДП
«Володимир-
Волинське
лісомисливське
господарство»
Головний офіс.

30.03.2021 Представлення команди та
плану аудиту;
Опитування персоналу;
Перевірка документації;
Обговорення результатів
всередині групи аудиторів.

Олеся Каспрук
Руслан Вицега
Ярослав Геник

ДП
«Володимир-
Волинське
лісомисливське
господарство»
Ішівське
лісництво;
Офіси
зацікавлених
сторін.

31.03.2021 Польова перевірка ділянок в
лісі;
Перевірка документації;
Опитування персоналу;
Зустрічі із зацікавленими
сторонами;
Обговорення результатів
всередині групи аудиторів.

Олеся Каспрук
Руслан Вицега
Ярослав Геник

ДП
«Володимир-
Волинське
лісомисливське
господарство»
Устилузьке
лісництво;
Офіси
зацікавлених
сторін.

01.04.2021 Польова перевірка ділянок в
лісі;
Перевірка документації;
Опитування персоналу;
Зустрічі із зацікавленими
сторонами;
Обговорення результатів
всередині групи аудиторів.

Олеся Каспрук
Руслан Вицега
Ярослав Геник

ДП
«Володимир-
Волинське
лісомисливське
господарство »
Головний офіс.

02.04.2021 Перевірка документації;
Опитування персоналу;
Обговорення результатів
всередині групи аудиторів;
Заключна зустріч з
керівництвом підприємства
(підведення попередніх
підсумків).

Олеся Каспрук
Руслан Вицега
Ярослав Геник

Всього людино-днів, витрачених для даної оцінки: 12

Примітка: У таблиці нижче наводиться огляд області аудиту та
[діяльності] аудиторів. Див. відповідні додатки для отримання
докладної інформації про людей, з якими були проведені інтерв'ю,
і висновки аудиту по конкретних перевірених ділянках.
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= кількість аудиторів, які брали участь 3 помножене на середню кількість робочих днів,
витрачених на підготовку, польовий аудит і збір інформації після аудиту, включаючи
консультації із зацікавленими сторонами 4.

2.4. Опис процесу аудиту

В рамках щорічного аудиту проведена повна перевірка Критеріїв 1.3; 1.4; 1.6; 1.7;
2.3; 4.5; 5.2; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 7.6; 8.2; 8.5; 9.1; 9.3; 9.4; 10.1; 10.2; 10.3;
10.10; 10.11; 10.12.. В процесі аудиту перевірялася наявна на підприємстві
документація, проводилося опитування відповідальних фахівців підприємства, а
також зацікавлених сторін.

Планування аудиту проводилося з урахуванням наступних передумов:

- близько 50% робочого часу необхідно витратити на польові перевірки керованих
лісових ділянок;

- близько 30% робочого часу необхідно витратити на перевірку документації;

- близько 20% робочого часу необхідно витратити на консультації із зацікавленими
сторонами на обласному, районному та місцевому рівнях.

Місця для польової інспекції підбиралися таким чином, щоб скласти повне уявлення
про якість системи ведення лісового господарства в керованих лісових ділянках. Були
відвідані місця рубок головного користування та рубок формування і оздоровлення
лісів, що ведуться і закінчених, різних способів рубки і сезонів заготівлі, зі способами
лісовідновлення та заходами сприяння, що практикуються в лісовому фонді, також
оцінювався стан ОЦЗ, лісогосподарських доріг і протипожежних об'єктів. При
відвідуванні ділянок основна увага приділялася дотриманню правил охорони праці (на
діючих лісосіках), дотриманню технології лісозаготівельних робіт, збереженню
водних, ґрунтових умов і елементів біорізноманіття. Всього під час щорічного аудиту
було відвідано 34 ділянки в двох лісництвах.

В цілому на аудит було витрачено 12 людино-днів, що відповідає вимогам Організації
Preferred by Nature щодо мінімальної кількості днів для щорічного аудиту, з
урахуванням площі підприємства, що перевіряється.

2.4.1. Зміни в системі ведення лісового господарства на підприємстві та вплив на
відповідність стандарту

Змін в системі ведення лісового господарства, що впливають на відповідність
стандарту, не відбулося.

2.4.2. Перелік керованих лісових ділянок, обраних для перевірки

Найменування керованої
лісової ділянки

Обґрунтування вибору для перевірки

ДП «Володимир-
Волинське лісомисливське
господарство»

Єдина керована лісова ділянка в області дії сертифіката

2.4.3. Огляд документації підприємства та необхідних записів
a) Всі типи сертифікатів

Необхідні записи Перевірено

Скарги, отримані організацією від зацікавлених сторін, вжиті заходи,
наступні контакти із зацікавленою стороною

Так ☒ Ні ☐
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Коментарі: Скарги не надходили. Були перевірені книга скарг і пропозицій, журнал
обліку вхідної документації і особистого прийому громадян.

Записи про нещасні випадки Так ☒ Ні ☐

Коментарі: Був перевірений журнал реєстрації потерпілих від нещасних випадків. З
моменту попереднього аудиту нещасні випадки не зареєстровані.

Записи про навчання Так ☒ Ні ☐

Коментарі: Перевірка документації показала, що весь персонал підприємства має
відповідні дипломи та посвідчення. Усі необхідні записи про перепідготовку і
підвищення кваліфікації персоналу зберігаються у відділі кадрів.

Оперативний план (плани) на найближчі 12 місяців Так ☒ Ні ☐

Коментарі: Підприємство має затверджені плани фінансово-господарської діяльності
на 2021 р., розроблені з урахуванням інформації, зібраної в результаті моніторингу
усіх видів діяльності підприємства в 2020 р.

Лісовпорядкування/інвентаризація Так ☒ Ні ☐

Коментарі: Підприємство має складений Українським державним проектним
лісовпорядним виробничим об'єднанням «Укрдержліспроект» (Львівська державна
лісовпорядна експедиція) «Проект організації та розвитку лісового господарства
державного підприємства «Володимир-Волинське лісомисливське  господарство»
Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства (Львів,
2013 р.).

Записи про заготівлю деревини Так ☒ Ні ☐

Коментарі: Підприємство збирає інформацію щодо обсягів заготівлі деревини по
деревних породах у розрізі ділянок, госпсекцій, госпчастин і в цілому по
підприємству. Інформація детальна і точна. Впроваджена система електронного
обліку заготовленої деревини.
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3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

3.1. Область дії сертифіката

3.1.1. Загальний опис Організації

Володимир-Волинський лісгосп був організований в 1940 році на базі державних і
приватних лісів. У 1959 році лісгосп був реорганізований в ліспгоспзаг, а в 1991 році
наказом Міністерства лісового господарства України від 31 жовтня 1991 року №133
лесхоззаг був перейменований в держлісгосп. У зв'язку з утворенням Волинського
обласного управління лісового та мисливського господарства і з метою приведення у
відповідність до Статуту та назві підприємства наказом Державного Комітету лісового
господарства України від 23.03.2005 р №229 затверджено новий Статут державного
підприємства «Володимир-Волинське лісомисливське господарство». Підприємство
розташоване в південно-західній частині Волинської області на території 4
адміністративних районів (Іваничівського, Володимир-Волинського, Локачинського та
Турійського) частково в зоні Західного Полісся і частково в зоні Західного Лісостепу.

ДП «Володимир-Волинське лісомисливське господарство» належить до сфери
управління Державного агентства лісових ресурсів України та підпорядковується
Волинському обласному управлінню лісового та мисливського господарства.
Підприємство має складений українським державним лісовпорядним підприємством
Проект організації і розвитку лісового господарства, що містить картографічні
матеріали з чітко визначеними кордонами лісової території. До складу підприємства
входять 6 лісництв (Микуличівське, Павлівське, Устилузьке, Губинське, Ішівське і
Стенжаричівське), лісопункт, цех переробки деревини і нижній склад.

Вся територія лісового фонду підприємства перебуває у державній власності. Загальна
площа підприємства становить 33333,0 га, в т.ч. площа, вкрита лісовою рослинністю
- 30244,2 га.

Звітний період: Попередній календарний рік Дати 01.01.2020 – 31.12.2020

B. Категорії продукції FSC, включені в область дії сертифіката лісоуправління і ланцюжка
поставок (FSC-STD-40-004a)
☒ Немає змін від попереднього звіту

C. Види та сталий рівень лісозаготівель
Допустимий щорічний обсяг рубок головного користування (розрахункова лісосіка) за
основними видами деревних порід і його використання
Латинське
найменування

Загальноприйняте
найменування

Річна
розрахунко
ва лісосіка
(м3)

Фактичний
обсяг рубок
головного
користування
(м3)
2020 рік

Прогнозовани
й обсяг рубок
головного
користування
на наступний
рік (м3)

Pinus sylvestris Сосна звичайна 23430 5492 18011
Picea abies Ялина європейська 1340 586 756
Quercus robur Дуб звичайний 2620 2571 2613
Fraxinus excelsior Ясень звичайний 170 0 0
Carpinus betulus Граб звичайний 1900 87 0
Betula pendula Береза повисла 4200 820 2832
Populus tremula Осика 3320 299 0
Alnus glutinosa Вільха чорна 6430 5206 5936

A. Область дії сертифіката
☒ Немає змін від попереднього звіту
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Щорічний обсяг рубок головного
користування

43410 15061 30148

Загальна середньорічна зміна запасу (м3): 134049
Використання середньорічної зміни запасу (%): 52.6
Загальний річний рівень лісозаготівель
(обсяг виробництва круглого лісу від усіх
видів рубок) (м3):

Всього: 70521
у т.ч. ліквідної: 62031

ділової: 46145
Річний рівень лісозаготівель від рубок
головного користування (м3):

Всього: 16264
у т.ч. ліквідної: 15061

Річний рівень лісозаготівель від санітарних
рубок (м3):

Всього: 47087
у т.ч. ліквідної: 42281

Річний рівень лісозаготівель від рубок
догляду та інших видів рубок (м3):

Всього: 5619
у т.ч. ліквідної: 3738

Загальний щорічний обсяг виробництва
сертифікованих недеревних продуктів лісу
(НДПЛ):

-

(перелічити всі сертифіковані НДПЛ за
типами продукту):

unit

D. Інформація про Організацію
☒ Немає змін від попереднього звіту

E. Класифікація площ (га)
☒ Немає змін від попереднього звіту

F. Лісовідновлення
☐ Немає змін від попереднього звіту
Площа, яка залишається під природне поновлення, або її
частка від загальної площі лісовідновлення

77 га

Площа, де проводиться штучне лісовідновлення (садіння або
посів), або її частка від загальної площі лісовідновлення

144 га

Площа, де використовуються комбіновані способи
лісовідновлення, або її частка від загальної площі
лісовідновлення (describe)

G. Особливі цінності для збереження, виявлені організацією при офіційній оцінці ОЦЗ і
відповідні території
☒ Немає змін від попереднього звіту

H. Використання пестицидів
☒ Організація не використовує пестициди.

3.1.2. Вилучення ділянок з області дії сертифіката

X Застосовність часткової сертифікації FSC і політики
виключення

☒ Вся площа, якою організація володіє або управляє, включена
в оцінку.

☐ Організація володіє і/або управляє іншими керованими
лісовими ділянками, які не потрапили до області оцінки.

☐ Чи виключена будь-яка частина оцінюваної території з
області даної сертифікаційної оцінки?
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4. РЕЗУЛЬТАТИ АУДИТУ, УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕННИХ РАНІШЕ
НЕВІДПОВІДНОСТЕЙ

4.1. Загальна інформація про аудит

Чи змінилася система управління з моменту попередньої оцінки: Так ☐ Ні ☒

Якщо так, коротко опишіть зміни:

Чи були скарги, спори або заяви у зв'язку з невідповідностями
стандартам щодо Організації упродовж ревізійного періоду:

Так ☐ Ні ☒

Якщо так, зробіть посилання на стандарт і критерії, для яких відповідні висновки
знаходяться у звіті:

4.2. Оцінка відкритих звітів про невідповідності (NCR)

Категорії статусу Пояснення

ЗАКРИТО Організація успішно виконала NCR.

ВІДКРИТО Організація не виконала або частково виконала NCR.

☒ Відмітити, якщо Н/З (немає відкритих NCR для оцінки)

Примітка: в цьому розділі описуються заходи, вжиті Організацією для
виконання NCR, які були виставлені протягом попереднього аудиту, або після
нього. Невиконання незначного NCR призводить до того, що він переводиться
в значний NCR. Після цього від Організації вимагається вжити відповідних
наступних заходів або сертифікат буде припинений.
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Додаток I: Відповідність стандарту FSC лісоуправління (конфіденційно)

Наведена нижче таблиця демонструє відповідність або невідповідність стандарту лісового управління, що використовується для
оцінки відповідно до вимог FSC. Менеджер завдань організації Preferred by Nature повинен надати вказівки щодо того,
відповідність яким частинам стандарту слід оцінювати під час конкретного аудиту. Preferred by Nature може оцінювати виконання
тільки частини критеріїв або принципів стандарту під час кожного аудиту, але так, щоб до кінця терміну дії сертифіката
організація була оцінена по всьому стандарту в цілому. Висновки про відповідність або невідповідність на рівні критерію
задокументовані у наступній таблиці з посиланням на застосовний NCR або Спостереження (OBS). Невідповідності та Звіти про
невідповідності також наведені в розділі 1.2 цього звіту. Всі виявлені невідповідності описані на рівні критерію, проте має буте
зроблено посилання на певний індикатор. Критерії, що не оцінювалися, повинні бути позначені як Н/О.

ПРИНЦИП 1. ДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
Підприємство має дотримуватись всіх застосовних законів, нормативних документів і ратифікованих державою
міжнародних угод, конвенцій і договорів.

Критерії та Індикатори Висновки
1.1. Підприємство має бути законним чином визначеним
юридичним суб’єктом з очевидною, задокументованою і
беззаперечною законною реєстрацією і з письмовим
дозволом від юридично правочинного органу влади на
визначені види діяльності.

1.1.1. Законна реєстрація, яка стосується всієї діяльності в
межах сфери дії сертифікату, є задокументованою та
беззаперечною.
1.1.2. Законна реєстрація надається правочинним органом
влади відповідно до законодавчо встановлених процесів.

Н/О

Примітка: (Звіт про невідповідність/Спостереження)
1.2. Підприємство має продемонструвати, що законний статус
одиниці господарювання, включаючи права на
землеволодіння і користування, та його межі є чітко
визначеними.

1.2.1. Законне землеволодіння для господарювання та
використання ресурсів в межах дії сертифікату є
задокументованим.

Н/О
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1.2.2. Законне землеволодіння надається правочинним
органом влади відповідно до законодавчо встановлених
процесів.
1.2.3. Межі всіх одиниць господарювання в межах дії
сертифікату є чітко позначеними або задокументованими і
чітко показаними на картах.

Примітка: (Звіт про невідповідність/Спостереження)
1.3. Підприємство має мати законні права діяти на одиниці
господарювання, які відповідають законному статусу
підприємства та одиниці господарювання, і має
дотримуватися правових зобов’язань, що витікають із
застосовного національного і місцевого законодавства,
нормативно-правових актів і адміністративних вимог. Законні
права мають забезпечувати заготівлю продукції та/або
надання послуг екосистем в межах одиниці господарювання.
Підприємство має сплачувати законодавчо встановлені
збори, пов’язані з такими правами та обов’язками.

1.3.1. Вся діяльність в межах одиниці господарювання
здійснюється відповідно до:

1) застосовних законів, нормативно-правових актів та
адміністративних вимог;
2) законних та звичаєвих прав; і
3) обов’язкових норм і правил.

1.3.2. Сплата всіх законодавчо встановлених зборів,
пов’язаних з веденням лісового господарства,
здійснюється своєчасно.
1.3.3. Види діяльності, передбачені планом ведення
господарства, проектуються відповідно до всіх
застосовних законів.

Відповідність критерію: Так ☒ Ні ☐ НЗ ☐
Діяльність підприємства здійснюється відповідно до застосовних
законів, нормативно-правових актів та адміністративних вимог,
встановлених Лісовим Кодексом України, Водним Кодексом
України, Земельним Кодексом України, Кодексом України про
адміністративні правопорушення, Законом України «Про
охорону навколишнього середовища», Закон «Про рослинний
світ», Законом України «Про тваринний світ». Господарська
діяльність підприємства та її відповідність національному
лісовому законодавству постійно контролюється Державним
агентством лісових ресурсів України та обласним управлінням
лісового та мисливського господарства. Вирубка стиглих
насаджень в порядку головного користування суворо
обмежується обсягами річної розрахункової лісосікою, які
визначаються державним проектним лісовпорядним виробничим
об’єднанням ВО «Укрдержліспроект» при базовому
лісовпорядкуванні на підставі чинних нормативних документів
та затверджуються у встановленому порядку центральним
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері охорони навколишнього природного середовища.
Контроль над дотриманням правил рубок здійснюється
спеціалістами підприємства, а також обласним управлінням
лісового та мисливського господарства і державними
природоохоронними службами. Розробка лісосік проводиться
відповідно до технологічних карт, які складаються на основі
чинних галузевих інструкцій.
В лісгоспі ведеться журнал реєстрації перевірок діяльності
підприємства. В зв’язку із карантинними обмеженнями Covid-19
за минулий рік діяльність підприємства не перевіряли жодна
інспекція та служба. Однак в 2019 році діяльність підприємства
перевірили- Управління Держпраці  у Волинській області, , ГУ
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Держпродспоживслужба у Волинській області Управління
фітосанітарної безпеки, ГУ Пенсійного фонду в Волинській обл.
Аудитори проаналізували акти перевірок діяльності
підприємства, складені повноважними представниками
згаданих структур. Проаналізовані документи свідчать, що
загалом підприємство проводить свою діяльність відповідно до
застосовних законів, нормативно-правових актів та
адміністративних вимог, виявлені в процесі перевірок
порушення усуваються у встановлені терміни завдяки наявності
на підприємстві чітких процедур реагування та усунення
виявлених порушень. Поточних судових позовів проти лісгоспу
немає.
Перевірка документів у бухгалтерії підприємства підтвердила,
що всі платежі здійснюються своєчасно. Згідно інформації з
електронного кабінету платників податків, на момент
проведення аудиту підприємство не мало простроченої
заборгованості. За 2020 рік до державного бюджету
підприємством перераховано 8943 тис. грн., до місцевого
бюджету – 8830 тис. грн. Єдиний соціальний внесок в 2020 р.
склав 5061 тис. грн. Щоквартально підприємство подає
фінансову звітність до Міністерства економіки України, ОУЛМГ,
Державної фіскальної служби, Державної статистичної служби.
Планування видів діяльності підприємства здійснюється
відповідно до всіх зазначених вище застосовних законів та
нормативних документів. Підприємство має проект організації і
розвитку лісового господарства, розроблений в 2013 році
Львівським державним проектним лісовпорядним виробничим
об’єднанням ВО «Укрдержліспроект» з дотриманням вимог
застосовного законодавства терміном на 10 років. Також
держлісгосп щорічно розроблює та затверджує в обласному
управлінні лісового та мисливського господарства виробничо-
фінансовий план робіт з лісового і мисливського господарства та
охорони навколишнього природного середовища терміном на 1
рік.

Примітка: (Звіт про невідповідність/Спостереження)
1.4. Підприємство має розробляти і виконувати заходи та/або
залучати органи державного регулювання для систематичної
охорони одиниці господарювання від недозволеного або

Відповідність критерію: Так ☒ Ні ☐ НЗ ☐
Лісова охорона підприємства (43 осіб) проводить регулярний
моніторинг і охорону лісів від незаконної діяльності та вживає
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незаконного користування ресурсами, заселення та іншої
незаконної діяльності.

1.4.1. Вживаються заходи для забезпечення охорони від
недозволених або незаконних заготівлі деревинної та
недеревинної продукції лісу, полювання, риболовлі,
ставлення пасток, збиральництва, заселення та іншої
недозволеної діяльності.
1.4.2. Система охорони запроваджується шляхом співпраці
з відповідними регуляторними органами з метою
виявлення, звітування, контролю, запобігання і
перешкоджання недозволеній або незаконній діяльності.
1.4.3. У випадку виявлення незаконної або недозволеної
діяльності, вживаються відповідні заходи реагування.

відповідних заходів у випадках виявлення порушень. На
підприємстві складено графік проведення щоденних рейдів
державної лісової охорони, виконання якого постійно
контролюється інженером з охорони та захисту лісу. Окрім
цього, в кожному лісництві працюють мобільні рейдові групи, які
складаються з кількох працівників державної лісової охорони та
1-2 працівників поліції. Рейдові групи забезпечені
автомобільним транспортом підвищеної прохідності та паливно-
мастильними матеріалами, засобами відео реєстрації та зв’язку
(мобільні телефони та радіостанції).
Система охорони лісів передбачає проведення щоденних рейдів
державної лісової охорони у складі працівників апарату лісгоспу
та лісництв, а також мобільних рейдових груп, які створені
відповідно до погодженого між підприємством і національною
поліцією плану із забезпечення охорони лісів. У 2020 році
лісовою охороною підприємства проведено 450 рейдів, в т.ч.
спільно з національною поліцією проведено 120 рейдів.
Протягом поточного року було виявлено 12 випадків незаконних
порубок (стаття 65) загальним об’ємом – 26.96 м3 деревини.
Завдані збитки склали- 178.09 тис.грн., із них 4 справи передані
до поліції, де завдані збитки склали – 153.2 тис. грн. загальним
об’ємом 22.25 м3.  8 лісопорушників добровільно відшкодували
24.89 тис. грн. завданих державі збитків, об’ємом – 4.71 м3. За
незаконні рубки в адміністративному порядку на лісопорушників
накладено: 8 адміністративних штрафи на суму 4.08 тис. грн., в
добровільному порядку сплачено 4.08 тис.грн.

Примітка: (Звіт про невідповідність/Спостереження)
1.5. Підприємство має дотримуватись застосовного
національного і місцевого законодавства, ратифікованих
міжнародних конвенцій та обов’язкових норм і правил, що
стосуються транспортування і торгівлі лісопродукцією в
межах і поза межами одиниці господарювання та/або до
пункту першого продажу.

1.5.1. Демонструється відповідність застосовному
національному законодавству, місцевому законодавству,
ратифікованим міжнародним конвенціям та обов’язковим
нормам і правилам, що стосуються транспортування

Н/О
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деревинної та недеревинної лісової продукції до пункту
першого продажу і торгівлі нею.
1.5.2. Якщо застосовно, демонструється відповідність
положенням CITES, зокрема, наявність сертифікатів на
заготівлю та торгівлю будь-якими видами, включеними до
CITES.

Примітка: (Звіт про невідповідність/Спостереження)
1.6. Підприємство має виявляти, запобігати і вирішувати
спори щодо питань статутного або звичаєвого права, які
можуть бути своєчасно врегульовані без судового розгляду
шляхом залучення сторін, чиї інтереси зачеплено.

1.6.1. Діє доступний для громадськості процес вирішення
спорів; розроблений шляхом культурно доречного
залучення сторін, чиї інтереси зачеплено.
1.6.2. Спори щодо питань застосовного законодавства, які
можуть бути своєчасно врегульовані без судового
розгляду, або вирішуються або перебувають у процесі
вирішення.
1.6.3. Актуальні записи щодо спорів, пов'язаних із
питаннями застосовного законодавства, підтримуються,
включаючи:

1) кроки, зроблені для вирішення спорів;
2) результати всіх процесів вирішення спорів; і
3) невирішені спори, причини їхньої невирішеності і як
вони вирішуватимуться.

1.6.4. Припиняється господарська діяльність на
територіях, де існують спори:

1) значних розмірів; або
2) значної тривалості, або
3) такі, що охоплюють значну кількість інтересів.

Відповідність критерію: Так ☒ Ні ☐ НЗ ☐
Процес вирішення спорів на підприємстві регламентується
Законом України «Про порядок вирішення колективних
трудових спорів (конфліктів)» від 03.03.1998 р. № 137/98-ВР,
який враховує рекомендації Міжнародної організації праці щодо
добровільного примирення та арбітражу № 92 від 1951 року. В
колективному договорі передбачені процедури вирішення
спорів між найманими працівниками та адміністрацією
підприємства. Зовнішні спори розглядаються відповідно до
вимог національного законодавства (Закон України «Про
звернення громадян» від 02.10.1996 р. за № 393/96-ВР). На
підприємстві складено список зацікавлених сторін, є електронна
адреса (vvolynsk@lisvolyn.gov.ua). Офіційний сайт підприємства
https://lisvolyn.gov.ua містить інформацію щодо графіку
прийому громадян адміністрацією підприємства та щодо
контактних телефонів відповідальних спеціалістів лісгоспу, в
приймальній підприємства є в наявності журнал реєстрації заяв
та звернень громадян та журнал реєстрації вхідної інформації,
відповідальні спеціалісти лісгоспу обізнані з процедурами
вирішення спорів.
На підприємстві не виявлено спорів, пов'язаних з питаннями
застосовного законодавства, тому актуальних записів щодо
таких спорів не зафіксовано в реєстраційних журналах.
Також на підприємстві не зафіксовані спори на значних
територіях, значної тривалості та такі, що охоплюють значну
кількість інтересів.

Примітка: (Звіт про невідповідність/Спостереження)
1.7. Підприємство має опублікувати зобов’язання не
пропонувати або отримувати неправомірну вигоду в грошах
або в будь-якій іншій корупційній формі, а також має
дотримуватись антикорупційного законодавства там, де воно

Відповідність критерію: Так ☒ Ні ☐ НЗ ☐
В штаті підприємства на постійній основі працює уповноважена
особа з питань запобігання та виявлення корупції в ДП

mailto:vvolynsk@lisvolyn.gov.ua
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існує. Якщо антикорупційне законодавство відсутнє,
підприємство має вживати інших антикорупційних заходів
відповідно до масштабу та інтенсивності господарської
діяльності та ризику корупції.

1.7.1. Розроблено та виконується підписана підприємством
політика, яка містить зобов’язання не пропонувати або
отримувати неправомірної вигоди у будь-якій формі.
1.7.2. Провадиться систематична оцінка корупційних
ризиків у діяльності підприємства.
1.7.3. Політика [антикорупційна політика підприємства]
відповідає законодавству або перевищує його.
1.7.4. Підписана підприємством антикорупційна політика є
доступною для громадськості та безкоштовною.
1.7.5. Хабарництво, примус та інші корупційні дії не
трапляються.
1.7.6. За наявності випадків хабарництва, примусу та
інших корупційних дій вживаються коригувальні заходи.

«Володимир-Волинське лісомисливське господарство»,
затверджена наказом директора підприємства №05/1 від
02.01.2020 р. (Волошина Л.).

Розробка антикорупційної програми, яка регламентується
статтею 62 Закону України «Про запобігання корупції» не є
обов’язковою для підприємства, оскільки обсяг валового доходу
від реалізації продукції за 2020 рік не перевищує сімдесят
мільйонів гривень. Проте, на підприємстві на виконання вимог
Критерія 1.7, розроблена та виконується антикорупційна
програма, яка містить зобов’язання не пропонувати або
отримувати неправомірної вигоди у будь-якій формі.
Антикорупційна програма є доступною для громадськості та
безкоштовною (розміщена на офіційному сайті підприємства  за
посиланням https://lisvolyn.gov.ua/wp-
content/uploads/антикорупційна програма/2020/02.pdf
Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
діє на підставі Типового положення про уповноважений
підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та
виявлення корупції, затвердженого Наказом національного
агентства з питань запобігання корупції № 102/20 від
17.03.2020 р.
Відповідно до цього Типового положення, уповноважена особа
систематично оцінює корупційні ризики у діяльності
підприємства разом із інспектором з кадрів, іншими
відповідними спеціалістами підприємства на основі методології
оцінювання корупційних ризиків (затверджено рішенням
Національного агентства з питань запобігання корупції від
02.12. 2016 р. № 126). Оцінка ризиків здійснюється при
проведенні перевірки персональних даних кандидатів на керівні
посади, при декларування доходів посадових осіб, при
встановленні наявності конфлікту інтересів.
На сайті підприємства розміщено також декларації про майно,
доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
посадових осіб підприємства, визначених Законом України «Про
запобігання корупції».
Проведене опитування персоналу та аналіз документації щодо
антикорупційної діяльності на підприємстві засвідчує, що на

https://lisvolyn.gov.ua/wp-content/uploads/антикорупційна
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момент проведення аудиту на підприємстві не виявлено і не
встановлено фактів хабарництва, примусу та інших корупційних
дій, працівники підприємства не притягалися до
відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.
Система коригувальних заходів при виявленні випадків
хабарництва, примусу та інших корупційних дій на підприємстві
регламентується Законом України Про запобігання корупції від
14.10.2014 р. № 1700-VII, антикорупційною програмою та
Положенням про уповноважену особу з питань запобігання та
виявлення корупції.

Примітка: (Звіт про невідповідність/Спостереження)
1.8. Підприємство має демонструвати довгострокове
зобов’язання дотримуватися в межах одиниці
господарювання Принципів та Критеріїв і пов’язаних з ними
політик та стандартів FSC. Заява щодо такого зобов’язання
має міститися в доступному для громадськості документі,
який є у вільному доступі.

1.8.1. Викладена у письмовій формі політика, схвалена і
підписана уповноваженою особою щодо здійснення
політики, містить довгострокові зобов’язання щодо правил
ведення лісового господарства, узгоджених з принципами
та критеріями FSC і пов’язаними з ними політиками та
стандартами.
1.8.2. Політика є доступною для громадськості та
безкоштовною.

Н/О

Примітка: (Звіт про невідповідність/Спостереження)

ПРИНЦИП 2. ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ ТА УМОВИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Підприємство має підтримувати або підвищувати соціально-економічний
добробут працівників.

Критерії та Індикатори Висновки
2.1. Підприємство має підтримувати принципи та права на
працю, визначені в Декларації МОП про основні принципи і
права на працю (1998), яка базується на восьми Основних
Конвенціях МОП про працю.

2.1.1. Практика та умови працевлаштування працівників
демонструють відповідність принципам та правам на

Н/О



24 FSC звіт з лісоуправління

працю (або їх дотримання), що охоплені вісьмома
Конвенціями МОП про працю як визначено в Декларації
МОП про основні принципи і права на працю (1998).
2.1.2. Працівники за власним вибором можуть створювати
трудові організації або вступати в них, керуючись лише
правилами цієї трудової організації.
2.1.3. Виконуються угоди, які є результатом колективних
переговорів з формальними та неформальними
організаціями працівників.

Примітка: (Звіт про невідповідність/Спостереження)
2.2. Підприємство має сприяти ґендерній рівності у
працевлаштуванні, в можливостях навчання, укладанні угод,
в процесах залучення та господарської діяльності.

2.2.1. Запроваджені системи, які сприяють гендерній
рівності і запобігають гендерній дискримінації у
працевлаштуванні, можливостях навчання, укладанні
угод, в процесах залучення та господарської діяльності.
2.2.2. Можливості роботи відкриті як для жінок, так і для
чоловіків на однакових умовах, і жінок заохочують до
активної участі на всіх рівнях працевлаштування.
2.2.3. Робота, яку зазвичай виконують жінки, включається
до програм підвищення кваліфікації та охорони здоров'я
тією ж мірою, що і робота, яку зазвичай виконують
чоловіки.
2.2.4. Жінки та чоловіки отримують однакову заробітну
плату за однакову роботу.
2.2.5. Виплати жінкам здійснюються безпосередньо та з
використанням взаємно погоджених способів, що
гарантують безпечне отримання та збереження їхньої
заробітної плати.
2.2.6. Тривалість відпустки матері при народженні дитини
(або батька, за вибором батьків) триває не менше 6 тижнів
після народження дитини.
2.2.7. Організовуються зустрічі, управлінські комітети та
збори з прийняття рішень, із залученням жінок та чоловіків
і заохоченням обох груп до активної участі.
2.2.8. Існує система конфіденційних та ефективних заходів
для сповіщення про сексуальні домагання і дискримінацію

Н/О
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за гендерними ознаками, сімейним станом, батьківством
або сексуальною орієнтацією, та їх усунення.

Примітка: (Звіт про невідповідність/Спостереження)
2.3. Підприємство має дотримуватися правил гігієни та
безпеки праці для захисту працівників від професійних
загроз безпеці та здоров'ю. Ці правила мають, відповідно до
масштабу, інтенсивності та ризику господарської діяльності,
відповідати або перевищувати рекомендації Інструкції МОП з
гігієни та безпеки праці на лісогосподарських роботах.

2.3.1. Розроблено, доведено до працівників і виконуються
правила гігієни та безпеки праці, які відповідають
Інструкції МОП з гігієни та безпеки праці на
лісогосподарських роботах або перевищують її вимоги.
2.3.2. Здійснюється внутрішній контроль дотримання
правил з охорони праці та техніки безпеки.
2.3.3. Працівники мають персональний захисний одяг та
засоби індивідуального захисту відповідно до поставлених
їм робочих завдань.
2.3.4. Працівники дотримуються вимог щодо використання
персонального захисного одягу та інших засобів
індивідуального захисту.
2.3.5. Відповідно до правил з гігієни та безпеки праці
ведуться записи, включно з частотою нещасних випадків і
зумовленими ними втратами часу.
2.3.6. Частота і серйозність нещасних випадків є нижчими
у порівнянні із середніми значеннями в національній
лісовій галузі.
2.3.7. Після значних порушень або нещасних випадків
вимоги з гігієни та безпеки праці аналізуються,
переглядаються та своєчасно доводяться до працівників.
2.3.8. Всі роботи, що провадяться на територіях,
забруднених радіонуклідами, мають здійснюватися з
обов'язковим радіаційним контролем (див. додаток А,
розділи 3.4 та 8).
2.3.9. Заготівля НДЛП не здійснюється на територіях, де
радіоактивне забруднення перевищує граничну величину
для заготівлі НДЛП в умовах радіоактивного забруднення
відповідно до належного рекомендаційного документу.

Відповідність критерію: Так ☒ Ні ☐ НЗ ☐
Підприємство дотримується правил гігієни та безпеки праці для
захисту працівників від професійних загроз безпеці та здоров'ю.
Відповідно до масштабу, інтенсивності та ризику господарської
діяльності ці правила відповідають рекомендаціям Інструкції
МОП з гігієни та безпеки праці на лісогосподарських роботах.
На підприємстві запроваджена система безпеки праці. Загальні
витрати на підтримання системи безпеки праці склали в 2020
році 821.1 тис. грн.
Підприємство розробило і використовує 34 посадові інструкції з
охорони праці, які виконуються на підприємстві. Цими
інструкціями забезпечені всі підрозділи підприємства. Інтерв'ю
показали, що працівники добре знають техніку безпеки на
робочих місцях. На підприємстві є література та навчальні
посібники з питань охорони праці. У головному офісі
підприємства і в кожному лісництві, а також на нижніх складах,
є стенди з інформацією з техніки безпеки. На підприємстві
наказами директора затверджені 34 інструкції з охорони праці.
Наказами директора №107 / 1 від 03.07.2017 р та №38 від
03.07.2018 р здійснені перегляд і затвердження інструкцій,
термін дії яких закінчився.
Згідно наказу директора №62 від 19.04.2018 р «Про проведення
навчання та Перевірки знань по питанням охорони праці
робітників, які працюють на роботах з підвищеною небезпекою
та на роботах де є потреба в професійному доборі» на
підприємстві проведено навчання та перевірка знань з питань
охорони праці та сертифікації , згідно оновленого наказу
директора № 21/1 від 06.01.2021 р. «Про навчання працівників
лісгоспу щодо дотримання принципів та критеріїв ЛОР,
проведення роз’яснювальної роботи з працівниками про суть та
значення лісової сертифікації». У навчаннях на перевірку знань
брали участь штатні співробітники підприємства (Протокол
навчання працівників підприємства з питань лісової сертифікації
від 07.01.2021) та приватні підприємці (Протоколи №1-3).
Аудиторам надані протоколи перевірки знань.
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Примітка: належним рекомендаційним документом є
«Рекомендації з ведення лісового господарства в умовах
радіоактивного забруднення» (затверджені науково-
технічною радою ДАЛРУ 02.03.2017, протокол №2).

Підрядники мають необхідні допуски від Державної служби
України з питань праці (Держнаглядохоронипраці) на
проведення лісогосподарських робіт. Аудиторам надали також
Протоколи  навчань: ФОП Гедз Катерини Василівни (15 січня
2021 року), де підприємцям озвучили ризики впливу при
проведенні лісогосподарських робіт на природне середовище і
основні положення лісової сертифікації.
Служба охорони праці підприємства регулярно здійснює
внутрішній контроль дотримання правил з охорони праці. В 2020
році було проведено 34 перевірок стану охорони праці в
структурних підрозділах підприємства. За результатами
перевірок службою охорони праці було видано 28 приписів (76
порушень нормативних актів). Всі порушення були своєчасно
усунуті.
Підприємство регулярно закуповує персональний захисний одяг
та засоби індивідуального захисту для власних працівників
відповідно до поставлених їм робочих завдань. В 2020 році на
забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям та
засобами індивідуального захисту відповідно до встановлених
норм було витрачено 82 тис. грн. Працівники на 100%
забезпечені спецодягом та ЗІЗ. В ході польової перевірки
виробничих потужностей підприємства встановлено, що
працівники використовують персональний захисний одяг та
засоби індивідуального захисту відповідно до виду робіт, що
виконуються ними.
На підприємстві ведеться «Журнал реєстрації потерпілих від
нещасних випадків». В 2020 році не зафіксовано жодного
нещасного (в т.ч. й смертельного) випадку на виробництві.
Радіоактивно забруднені землі відсутні на території
підприємства.

Примітка: (Звіт про невідповідність/Спостереження)
2.4. Підприємство має виплачувати зарплати, які дорівнюють
або перевищують мінімальні рівні зарплат, встановлених
нормативами для лісового сектору або іншими визнаними
угодами про заробітну плату в лісовому секторі, або
прожиткові мінімуми, якщо вони вищі за встановлену законом
мінімальну заробітну плату. Якщо жодного з цих показників
не існує, підприємство має із залученням працівників

Н/О
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розробити механізми для встановлення прожиткових
мінімумів.

2.4.1. Заробітні плати, що виплачуються підприємством, за
будь-яких обставин є не меншими або перевищують
мінімальні рівні заробітних плат, встановлених згідно з
чинним законодавством.
2.4.2. Заробітні плати, що виплачуються, відповідають або
перевищують:

1) галузеву угоду; або
2) інші визнані угоди про заробітну плату в лісовому
секторі; або
3) щомісячні прожиткові мінімуми, якщо вони є вищими
за встановлені законом мінімальні рівні заробітної
плати.

2.4.3. Заробітні плати та виплати за контрактами
виплачуються вчасно.

Примітка: (Звіт про невідповідність/Спостереження)
2.5. Підприємство має продемонструвати, що працівники
мають професійну підготовку та підлягають нагляду для
безпечного та ефективного виконання плану ведення
господарства та всіх видів господарської діяльності.

2.5.1. Працівники мають професійну підготовку відповідно
до вимог додатку В та підлягають нагляду для безпечного
та ефективного виконання плану ведення господарства та
всіх видів господарської діяльності.
2.5.2. Перепідготовка та підвищення кваліфікації
працівників здійснюється за програмою, що відповідає
вимогам додатку В.
2.5.3. Зберігаються в актуалізованому стані записи про
навчання всіх працівників, яких це стосується.
2.5.4. Всі особи, допущені до постійної або тимчасової
роботи на території, забрудненій радіонуклідами, пройшли
навчання та перевірку знань правил безпечного ведення
робіт і знання чинних інструкцій.

Н/О

Примітка: (Звіт про невідповідність/Спостереження)
2.6. Шляхом залучення працівників, підприємство має
розробити механізми вирішення скарг і забезпечення
справедливої компенсації працівникам за втрату або

Н/О
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пошкодження майна, за професійні захворювання або
виробничі травми, отримані під час роботи на підприємстві.

2.6.1. Діє процес вирішення спорів, розроблений шляхом
залучення працівників у культурно доречний спосіб і
зафіксований у колективному договорі.
2.6.2. Скарги працівників ідентифікуються та беруться до
розгляду; ці скарги або вирішені або перебувають у
процесі вирішення.
2.6.3. Ведуться актуальні записи, що стосуються скарг
працівників щодо втрати або пошкодження майна,
професійних захворювань або виробничих травм, які,
зокрема, містять таке:

1) кроки, зроблені для розгляду скарг;
2) результати всіх процесів вирішення спорів,
включаючи справедливу компенсацію; та
3) невирішені спори, причини їхньої невирішеності і як
вони вирішуватимуться.

2.6.4. Працівникам надається справедлива компенсація за
пов'язані з роботою втрату або пошкодження майна,
професійні захворювання або виробничі травми.

Примітка: (Звіт про невідповідність/Спостереження)

ПРИНЦИП 3. ПРАВА ТУБІЛЬНИХ НАРОДІВ
Підприємство має виявляти та підтримувати законні та звичаєві права тубільних народів на власність та
господарювання на землях, територіях та використання ресурсів, які зазнають впливу господарської діяльності.
ВКАЗІВКА: відповідно до означення FSC щодо тубільних народів, схваленого Постійним форумом ООН з питань тубільних
народів, такі народи відсутні в Україні.

ПРИНЦИП 4. СТОСУНКИ З ГРОМАДАМИ
Підприємство має сприяти підтриманню або підвищенню соціально-економічного добробуту місцевих громад.

Критерії та Індикатори Висновки
4.1. Підприємство має виявити місцеві громади, наявні в
межах одиниці господарювання і ті з них, які зачеплено
господарською діяльністю. Потім підприємство має шляхом
залучення цих місцевих громад встановити їхні права на
землеволодіння, на доступ та використання лісових ресурсів
та послуг екосистем, їхні звичаєві права та законні права і

Н/О



FSC звіт з лісоуправління

обов’язки, які застосовуються в межах одиниці
господарювання.

4.1.1. Місцеві громади, наявні в межах одиниці
господарювання, і ті, які можуть бути зачеплено
господарською діяльністю, визначені.
4.1.2. Шляхом залучення у культурно доречний спосіб
місцевих громад, визначених в 4.1.1, документується
та/або картується таке:

1) їх законні та звичаєві права на землеволодіння;
2) їх законні та звичаєві права на доступ до лісових
ресурсів та послуг екосистем і користування ними;
3) їх законні та звичаєві права та обов'язки, що
застосовуються;
4) доказ підтримки цих прав і обов’язків;
5) території, права на які є предметом спорів між
місцевими громадами, державними структурами та/або
іншими;
6) стислий виклад засобів, за допомогою яких законні
та звичаєві права, а також права, що є предметом
спорів, розглядаються підприємством; і
7) прагнення та цілі місцевих громад щодо
господарської діяльності.

Примітка: (Звіт про невідповідність/Спостереження)
4.2. Підприємство має визнавати і підтримувати законні та
звичаєві права місцевих громад з метою контролю
господарської діяльності в межах одиниці господарювання
або пов'язаної з нею в тих випадках, коли необхідно
захищати їхні права, ресурси, землі та території. Передача
місцевими громадами повноважень контролю господарської
діяльності третім сторонам вимагає вільної згоди на основі
попередньої поінформованості.

4.2.1. Через культурно доречне залучення місцеві громади
своєчасно інформуються стосовно того, коли, де і як вони
можуть висловлювати свою думку і вимагати зміни
господарської діяльності в тій мірі, яка необхідна для
захисту їхніх прав.

Н/О
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4.2.2. Законні та звичаєві права місцевих громад щодо
здійснення контролю господарської діяльності не
порушуються підприємством.
4.2.3. Там, де існують докази того, що законні та звичаєві
права місцевих громад щодо господарської діяльності
порушені, ситуація виправляється, якщо необхідно, через
їхнє культурно доречне залучення та/або через процес
вирішення спорів відповідно до Критеріїв 1.6 або 4.6.
4.2.4. До початку господарської діяльності, яка зачіпає
визначені права місцевих громад, підприємство
забезпечує:

1) гарантування того, що місцеві громади знають власні
права та обов’язки щодо ресурсів;
2) інформування місцевих громад щодо цінності (з
економічного, соціального та екологічного погляду) цих
ресурсів; і
3) інформування місцевих громад про поточну та
заплановану на майбутнє лісогосподарську діяльність.

4.2.5. Підприємство забезпечує інформування місцевих
громад щодо комерційної заготівлі НДЛП третіми
сторонами в межах території підприємства.
4.2.6. Підприємство забезпечує інформування місцевих
громад щодо обмежень заготівлі НДЛП внаслідок
радіаційного забруднення територій.

Примітка: (Звіт про невідповідність/Спостереження)
4.3. Підприємство має надавати місцевим громадам,
підрядникам та постачальникам доречні можливості
працевлаштування, навчання та інші послуги відповідно до
масштабу та інтенсивності його господарської діяльності.

4.3.1. Місцевим громадам, підрядникам та постачальникам
повідомляють про прийнятні можливості щодо: 1)
працевлаштування, 2) навчання та 3) інших послуг, та
надають їх.

Н/О

Примітка: (Звіт про невідповідність/Спостереження)
4.4. Підприємство має здійснювати додаткову діяльність
через культурно доречне залучення місцевих громад, що
сприяє їхньому соціально-економічному розвиткові

Н/О
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пропорційно до масштабу, інтенсивності та соціально-
економічного впливу його господарської діяльності.

4.4.1. Можливості місцевого соціально-економічного
розвитку визначаються шляхом культурно доречного
залучення місцевих громад та інших відповідних
організацій.
4.4.2. Виконуються та/або підтримуються проекти та
додаткова діяльність, які роблять внесок у місцеві
соціально-економічні вигоди і які є пропорційними
соціально-економічному впливу господарської діяльності.

Примітка: (Звіт про невідповідність/Спостереження)
4.5. Підприємство через залучення місцевих громад має
вживати заходів із визначення, уникнення та пом’якшення
істотних негативних соціальних, екологічних та економічних
впливів власної господарської діяльності на зачеплено
громади. Вжиті заходи мають бути пропорційними масштабу,
інтенсивності та ризику їхньої діяльності та негативним
впливам.

4.5.1. Через культурно доречне залучення місцевих
громад виконуються заходи з визначення, уникнення та
пом’якшення істотних негативних соціальних, екологічних
та економічних впливів господарської діяльності.

Відповідність критерію: Так ☒ Ні ☐ НЗ ☐
Через культурно доречне залучення місцевих громад
підприємством виконуються заходи з визначення, уникнення та
пом’якшення істотних негативних соціальних, екологічних та
економічних впливів господарської діяльності. Підприємство
визнає і підтримує законні та звичаєві права місцевих громад на
доступ до лісових ресурсів, послуг екосистем і користування
ними. Керуючись статтею 66 Лісового кодексу України (загальне
використання лісових ресурсів), підприємство забезпечує
доступ місцевого населення до лісових ресурсів для
безкоштовного збору недеревних лісових продуктів (трав'янисті
дикорослі рослини, квіти, ягоди, горіхи і гриби) для власного
споживання в межах норм безоплатного збору такої продукції,
встановлених розпорядженням Волинської обласної
адміністрації.
Підприємство через свій офіційний сайт інформує про
наявні дозволи (лісорубні квитки) на заготівлю деревини в
порядку рубок головного користування, рубок формування і
оздоровлення лісів та інших рубок, пов’язаних і не пов’язаних з
ведення лісового господарства та здійснює оцінку впливу на
довкілля при плануванні господарських заходів. Проведення
санітарних рубок погоджується з уповноваженими
представниками державного спеціалізованого лісозахисного
підприємства та місцевими громадами.
Прагнення та цілі місцевих громад щодо господарської
діяльності враховуються при формуванні планів виробничої
діяльності підприємства. Лісгосп консультується з місцевою



32 FSC звіт з лісоуправління

владою та іншими зацікавленими сторонами, при плануванні
господарських заходів враховуються можливі соціальні
наслідки. Працівники лісгоспу беруть участь в засіданнях
міської, районних і сільських рад, де інформують про плани
діяльності підприємства. Представники органів місцевого
самоврядування та місцевих громад мають можливість брати
участь у підготовці рішень, що стосуються планування
діяльності підприємства, зокрема – при формуванні планів
рубок, розробленні мобілізаційних планів гасіння лісових
пожеж, тощо.

Примітка: (Звіт про невідповідність/Спостереження)
4.6. Підприємство через залучення місцевих громад повинно
мати механізми розгляду скарг і надання справедливої
компенсації місцевим громадам та окремим особам стосовно
впливів господарської діяльності підприємства.

4.6.1. Діє доступний для громадськості процес вирішення
спорів, розроблений шляхом залучення місцевих громад у
культурно доречний спосіб.
4.6.2. Скарги, які стосуються впливів господарської
діяльності, розглядаються своєчасно, і або вирішені, або
перебувають у процесі вирішення.
4.6.3. Актуалізовані записи щодо скарг, які стосуються
впливів господарської діяльності, містять таке:

1) кроки, зроблені для розгляду скарг;
2) результати всіх процесів вирішення спорів,
включаючи справедливу компенсацію місцевим
громадам і окремим особам; та
3) невирішені спори, причини їхньої невирішеності і як
вони вирішуватимуться.

4.6.4. Діяльність, яка спричинює спори, припиняється на
територіях, де існують спори:

1) значних розмірів;
2) значної тривалості; або
3) які зачіпають істотну кількість інтересів.

Н/О

Примітка: (Звіт про невідповідність/Спостереження)
4.7. Підприємство через залучення місцевих громад має
визначити місця особливого культурного, екологічного,
економічного, релігійного або духовного значення, на які ці

Н/О
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місцеві громади мають законні або звичаєві права. Такі місця
мають визнаватися підприємством, а ведення в них
господарства та/або їхня охорона мають погоджуватися із
цими місцевими громадами через залучення.

4.7.1. Місця особливого культурного, екологічного,
економічного, релігійного або духовного значення, на які
місцеві громади мають законні або звичаєві права,
визначаються шляхом їх залучення у культурно доречний
спосіб і визнаються підприємством.
4.7.2. Заходи з охорони місць погоджені, задокументовані
та виконуються через культурно доречне залучення
місцевих громад. Коли місцеві громади визначають, що
фізична ідентифікація місць в документах або на картах
може загрожувати цінності або охороні таких місць,
використовуються інші засоби.
4.7.3. У всіх випадках нещодавно спостережених або
відкритих місць особливого культурного, екологічного,
економічного, релігійного або духовного значення,
господарська діяльність навколо них негайно
припиняється доки заходи з їх охорони не будуть
погоджені з місцевими громадами і як вимагається
місцевим та національним законодавством.

Примітка: (Звіт про невідповідність/Спостереження)
4.8. Підприємство має підтримувати право місцевих громад охороняти та використовувати їх традиційні знання та має
виплачувати місцевим громадам компенсацію за використання таких знань та за їх інтелектуальну власність. Зобов’язальну
угоду щодо такого використання, відповідно до Критерію 3.3, має бути укладено між підприємством і місцевими громадами
шляхом вільної згоди на основі попередньої поінформованості перед тим, як відбудеться використання знань, і має бути
узгоджено із захистом прав інтелектуальної власності.
ВКАЗІВКА: Визнано незастосовним, оскільки в Україні відсутні традиційні знання стосовно ведення лісового господарства і
відповідна правова основа їх використання.

ПРИНЦИП 5. ВИГОДИ ВІД ЛІСІВ
Підприємство має ефективно господарювати з різноманітними продуктами і послугами одиниці господарювання з
метою збереження або підвищення тривалої економічної життєздатності та отримання широкого спектра
соціальних та екологічних вигід.

Критерії та Індикатори Висновки
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5.1. Підприємство має визначати, виробляти або
надавати можливість виробляти різноманітні вигоди
та/або продукцію на основі різноманіття ресурсів та
послуг екосистем, наявних на одиниці господарювання,
з метою зміцнення та диверсифікації місцевої економіки
відповідно до масштабу та інтенсивності господарської
діяльності.

5.1.1. Підприємство із залученням зацікавлених
сторін визначає перелік деревинних та недеревинних
ресурсів і послуг екосистем, які можуть посилювати
та диверсифікувати місцеву економіку.
5.1.2. Відповідно до цілей господарювання,
визначені продукти і вигоди продукуються
підприємством та/або є доступними для виробництва
іншими з метою посилення та диверсифікації місцевої
економіки.
5.1.3. Коли підприємство робить заяви FSC стосовно
послуг екосистем, підприємство дотримується
застосовних вимог FSC-PRO-30-006.

Н/О

Примітка: (Звіт про невідповідність/Спостереження)
5.2.1. Визначення можливих рівнів лісозаготівель, що
забезпечують дотримання принципів сталого ведення
лісового господарства, ґрунтується на аналізі поточної
найкращої доступної інформації щодо росту та запасів;
інвентаризації лісу; швидкості відпаду; підтримки
функцій екосистем.

Відповідність індикатору: Так ☒ Ні ☐ НЗ ☐
Можливий рівень лісозаготівлі визначається на основі матеріалів
базового (1 раз на 10 років) і безперервного (щорічного)
лісовпорядкування, яке здійснює Українське державне проектне
лісовпорядне виробниче об’єднання Державного агентства лісових
ресурсів України – Проект організації та розвитку лісового
господарства державного підприємства «Володимир-Волинське
лісомисливське господарство» Волинського обласного управління
лісового та мисливського господарства (Львів, 2013); Матеріали
безперервного лісовпорядкування земель лісового фонду
«Володимир-Волинське лісомисливське господарство» (Ірпінь, 2020).
Обсяги лісозаготівель по санітарних рубках плануються в тому числі
на підставі матеріалів санітарних і лісопатологічних обстежень та
затверджуються напередодні поточного року відповідно до
національного законодавства.

5.2.2. Виходячи з аналізу можливого рівня лісозаготівлі,
затверджено максимальний щорічний допустимий обсяг

Відповідність індикатору: Так ☒ Ні ☐ НЗ ☐
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заготівлі деревини, що не перевищує загальну середню
зміну запасу (щорічно).

Розрахункова лісосіка і планований обсяг заготівлі деревини по всіх
видах рубок визначаються, узгоджуються та затверджуються
відповідно до національного законодавства («Інструкція про порядок
погодження та затвердження розрахункових лісосік», затверджена
наказом Міністерства охорони навколишнього природного
середовища України №38 від 05 лютого 2007 року).
Загальна середня зміна запасу відповідно до матеріалів
лісовпорядкування складає 134049,3 м3.
Затверджений річний обсяг лісокористування не перевищує загальну
середню зміну запасу за даними лісовпорядкування та відповідно до
Проекту організації та розвитку лісового господарства складає
104390 м3, в тому числі від рубок головного користування (ліквід) –
43410 м3.

5.2.3. Фактичні річні рівні лісозаготівель реєструються
та заготівлі за чинний ревізійний лісовпорядкувальний
період не перевищують максимальний щорічний
допустимий обсяг заготівлі деревини.
Примітка 1: Винятки можливі у випадках
великомасштабних природних пошкоджень, які
неможливо компенсувати в межах затвердженого
максимального допустимого обсягу заготівлі на чинний
ревізійний період, а тому перевищення обсягів
деревини має бути компенсоване у наступному
ревізійному періоді.
Примітка 2: Ревізійний період – це час, коли діяв
лісовпорядкувальний проект (Проект організації і
розвитку лісового господарства) (див. також у глосарії
«Базове лісовпорядкування»).

Відповідність індикатору: Так ☒ Ні ☐ НЗ ☐
Фактичні річні рівні лісозаготівель на підприємстві реєструються
відповідно до національного законодавства в статистичних формах
10-ЛГ і 3-ЛГ та контролюються Волинським обласним управлінням
лісового та мисливського господарства.
У ДП «Володимир-Волинське лісомисливське господарство»
встановлена розрахункова лісосіка становить 43410 м3, а фактичний
обсяг заготовленої ліквідної деревини від рубок головного
користування в 2020 році склав 15061 м3, (34,7 % від встановленої
розрахункової лісосіки).
На 2021 рік заплановано обсяг рубок головного користування в
розмірі 30148 м3.
За останні 5 років фактичний щорічний обсяг заготовленої ліквідної
деревини від рубок головного користування не перевищує
встановленої річної розрахункової лісосіки та в середньому становить
27082,4 м3, що складає 62,4 % встановленої розрахункової лісосіки.
Загальний обсяг заготівлі в 2020 році (від усіх видів рубок) становив
70521 м3, в тому числі ліквідної деревини – 62031 м3 та ділової
деревини – 46145 м3.
Середній річний приріст (середня зміна запасу за даними
лісовпорядкування) в ДП «ДП «Володимир-Волинське лісомисливське
господарство» становить 134049,3 м3.
Використання річного приросту в 2020 році становив 52,6%.
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Запас заготовленої під час проведення санітарних рубок у 2020 році
склав 47087 м3, що становить 66,8% від загального обсягу
заготовленої деревини, або ж 35,1% від обсягу річного приросту).
Лісомисливським підприємством надані всі необхідні документи, що
підтверджують необхідність та законність проведення санітарних
рубок.

5.2.4. Обсяги заготівлі недеревинної лісової продукції та
надання комерційних послуг її заготівлі визначені
підприємством з урахуванням найкращої доступної
інформації.

Відповідність індикатору: Так ☒ Ні ☐ НЗ ☐
Допустимі обсяги заготівлі недеревинної лісової продукції вказані в
Проекті організації та розвитку лісового господарства ДП
«Володимир-Волинське лісомисливське господарство» (підрозділ 4.9
«Використання угідь і ресурсів побічних користувань»),
розробленому спеціалістами Львівської державної лісовпорядної
експедиції Українського державного проектного лісовпорядного
виробничого об'єднання (Львів, 2013).
Лісомисливське підприємство не здійснює комерційну заготівлю
недеревинної лісової продукції та не надає комерційних послуг щодо
її заготівлі.

5.2.5. Забезпечується невиснажливий рівень заготівлі
під час збору недеревинної лісової продукції та
комерційних послуг її заготівлі під контролем
підприємства.

Відповідність індикатору: Так ☒ Ні ☐ НЗ ☐
Лісомисливське підприємство не здійснює комерційну заготівлю
недеревинної лісової продукції та не надає комерційних послуг щодо
її заготівлі.
Із другорядної лісової продукції лісомисливським господарством у
2020 році заготовлено 4,5 тис. штук новорічних ялинок і 8,0 тон сіна
для власних потреб.
Ліси підприємства використовуються місцевим населенням для збору
недеревної продукції – ягоди, гриби та лікарська сировина виключно
для власних потреб.

Примітка: (Звіт про невідповідність/Спостереження)
5.3. Підприємство має демонструвати, що позитивні та
негативні зовнішні впливи діяльності занесені до плану
ведення господарства.

5.3.1. Витрати на запобігання негативним соціальним
та екологічним впливам господарської діяльності, на
пом'якшення цих впливів або компенсацію за них
визначаються кількісно та документуються в плані
ведення господарства.

Н/О
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5.3.2. Вигоди від позитивних соціальних та
екологічних впливів господарської діяльності
визначені та включені до плану ведення
господарства.

Примітка: (Звіт про невідповідність/Спостереження)
5.4. Підприємство, де це можливо, має використовувати
місцеву переробку, місцеві послуги та створення
доданої вартості на місцевому рівні відповідно до
масштабу, інтенсивності та ризику. Якщо немає таких
можливостей на місцевому рівні, підприємство має
доречним чином допомогти у запровадженні таких
послуг.

5.4.1. Якщо витрати, якість та інші характеристики
немісцевих та місцевих варіантів є принаймні
еквівалентними, то використовуються місцеві товари,
послуги та переробні потужності, які створюють
додану вартість.
5.4.2. Якщо місцеві товари, послуги та переробні
потужності, які створюють додану вартість, є
недоступними, то вживають доречні заходи для їх
створення та стимулювання розвитку.
5.4.3. Підприємство вживає заходи щодо зменшення
кількості придатних для реалізації відходів при
заготівлі деревинної та недеревинної лісової
продукції та їх подальшої переробки, коли це
доречно.

Н/О

Примітка: (Звіт про невідповідність/Спостереження)
5.5. Підприємство має демонструвати власні
зобов’язання щодо тривалої економічної життєздатності
шляхом планування і витрат пропорційно до масштабу,
інтенсивності та ризику.

5.5.1. Виділяється достатнє фінансування для
виконання плану ведення господарства, щоб
відповідати цьому стандарту і забезпечувати тривалу
економічну життєздатність.
5.5.2. Здійснюються витрати та інвестиції для
виконання плану ведення господарства, щоб

Н/О
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відповідати цьому стандарту і забезпечувати тривалу
економічну життєздатність.

Примітка: (Звіт про невідповідність/Спостереження)

ПРИНЦИП 6. ЦІННОСТІ ДОВКІЛЛЯ ТА ВПЛИВИ
Підприємство має підтримувати, зберігати та/або відновлювати послуги екосистем та цінності довкілля одиниці
господарювання, а також має уникати негативних впливів на довкілля, виправляти або пом’якшувати такі
впливи.

Критерії та Індикатори Висновки
6.1. Підприємство має оцінювати цінності довкілля в
межах одиниці господарювання і поза нею, де вони
потенційно зазнають впливу господарської діяльності.
Детальність, масштаб і частота такого оцінювання мають
бути пропорційними до масштабу, інтенсивності та
ризику господарської діяльності та бути достатніми для
визначення необхідних заходів зі збереження і для
виявлення та моніторингу можливих негативних впливів
цієї діяльності.

6.1.1. Для виявлення цінностей довкілля в межах
одиниці господарювання, а там, де на них може
впливати господарська діяльність, - і поза її межами,
використовується найкраща доступна інформація.
6.1.2. Оцінювання цінностей довкілля провадиться на
такому рівні деталізації та з такою частотою, щоби:

1) можна було оцінити впливи господарської
діяльності на визначені цінності довкілля відповідно
до критерію 6.2;
2) можна було визначати ризики для цінностей
довкілля відповідно до критерію 6.2;
3) можна було визначати необхідні заходи зі
збереження цінностей відповідно до критерію 6.3; і,
4) можна було провадити моніторинг впливів або
змін у довкіллі відповідно до принципу 8.

6.1.3. На підприємствах з високим рівнем впливу
господарської діяльності розроблено задокументовану
комплексну процедуру оцінювання цінностей

Н/О
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довкілля, яка містить перелік усіх елементів,
зазначених у 6.1.2.

Примітка: (Звіт про невідповідність/Спостереження)
6.2. До початку заходів, які пошкоджують лісову ділянку, підприємство має визначити та оцінити масштаб, інтенсивність і
ризик потенційних впливів господарської діяльності на визначені цінності довкілля.
Зауваження на рівні критерію:
6.2.1. До початку заходів, які порушують лісову ділянку,
здійснюється оцінювання впливу на довкілля, під час
якого визначають і оцінюють можливі теперішні
[безпосередні] та майбутні впливи господарської
діяльності на цінності довкілля від рівня деревостану до
рівня ландшафту.

Відповідність індикатору: Так ☒ Ні ☐ НЗ ☐
Лісогосподарським підприємством здійснюється оцінка впливу на
довкілля до початку проведення лісогосподарських заходів.
На підставі Наказу № 116/1 от 27 листопада 2020 року «Про
проведення оцінок можливого соціального та екологічного впливу
та екологічних наслідків» підприємство до початку заходів, які
порушують лісову ділянку, здійснює оцінювання можливих впливів
господарської діяльності на цінності довкілля.
Аудиторам представлено матеріали з оцінки впливу на навколишнє
природне середовище ДП «Володимир-Волинське лісомисливське
господарство».

6.2.2. Результати оцінювання впливу господарської
діяльності на довкілля містяться у плані ведення
господарства і в підготовчих документах для кожної
ділянки, де заплановано господарський захід.

Відповідність індикатору: Так ☒ Ні ☐ НЗ ☐
За результатами оцінювання можливих впливів господарської
діяльності на цінності довкілля, проведеного до початку заходів,
для кожної ділянки, де заплановано господарський захід,
складається Акт оцінки можливого негативного впливу
лісогосподарського заходу та Акт оцінки екологічних наслідків
проведення лісогосподарського заходу, які додається до
відповідних підготовчих документів для проведення
лісогосподарських заходів.
Результати оцінювання можливого негативного впливу
господарських заходів на довкілля враховуються при розробленні
річних планів ведення лісового і мисливського господарства.

6.2.3. Підприємства з високим рівнем впливу
господарської діяльності мають задокументовану
процедуру оцінювання впливу на довкілля.

Відповідність індикатору: Так ☒ Ні ☐ НЗ ☐
Лісомисливське підприємство має задокументовану процедуру для
оцінювання впливу господарської діяльності на довкілля
(«Інструкція з оцінки можливого екологічного та соціального
впливу лісогосподарських заходів, що плануються, та екологічних
наслідків проведених лісогосподарських заходів» від 27 листопада
2020 року).
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6.2.4. Підприємства з високим рівнем впливу провадять
оцінку впливу на довкілля на ландшафтному рівні з
обов’язковим урахуванням сусідніх ландшафтів.

Відповідність індикатору: Так ☒ Ні ☐ НЗ ☐
Лісомисливське підприємство до початку планованої діяльності, що
має високий рівень впливу на довкілля (суцільні рубки головного
користування та суцільні санітарні рубки), проводить відповідну
оцінку можливого негативного впливу лісогосподарського заходу
та оцінку екологічних наслідків проведення лісогосподарського
заходу.
Аудитором надано Звіт з оцінки впливу на навколишнє природне
середовище довкілля ДП «Володимир-Волинське лісомисливське
господарство» Зазначений звіт містить результати оцінювання
впливу лісогосподарської діяльності підприємства на навколишнє
природне середовище, які здійснені на необхідному рівні.

Примітка: (Звіт про невідповідність/Спостереження)
6.3. Підприємство має визначати та вживати ефективних заходів із запобігання негативним впливам господарської діяльності
на цінності довкілля, пом’якшувати та виправляти ті впливи, що стаються, пропорційно до їх масштабу, інтенсивності та
ризику.
Зауваження на рівні критерію:

6.3.1. Господарські заходи плануються та виконуються
для запобігання негативних впливів і для охорони
цінностей довкілля.

Відповідність індикатору: Так ☒ Ні ☐ НЗ ☐
Лісомисливським підприємством видано низку наказів спрямованих
на виявлення негативних впливів господарської діяльності на
цінності довкілля та запровадження ефективних заходів з їх
запобігання – Наказ № 122/1 від 24 грудня 2020 року «Про
особливості відведення лісосік та дотримання вимог лісової
сертифікації за схемою ЛОР при проведенні рубок», Наказ № 126
від 31 грудня 2020 року «Про зберігання ПММ на лісосіках,
обладнання місць заправок бензопил, поводження у випадках
протікання мастила чи пального в техніки, що працює у лісі, збір і
утилізацію відходів в містах проведення робіт», Наказ № 116/1 від
27 листопада 2020 року «Про проведення оцінок можливого
соціального та екологічного впливу та екологічних наслідків».
Лісомисливським підприємством також розроблена та затверджена
«Інструкція з оцінки можливого екологічного та соціального впливу
лісогосподарських заходів, що плануються, та екологічних
наслідків проведених лісогосподарських заходів» від 27 листопада
2020 року.
Відповідно цих наказів та інструкцій лісомисливським
підприємством плануються та виконуються господарські заходи для
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запобігання негативних впливів і для охорони визначених
цінностей довкілля.

6.3.2. Господарські заходи запобігають негативним
впливам на цінності довкілля.

Відповідність індикатору: Так ☒ Ні ☐ НЗ ☐
Перевірка документації лісомисливського підприємства (акти
обстеження місць заготівлі деревини, виробничо-фінансовий план,
результати моніторингу рідкісних видів і ОЦЗЛ, форма звітності 10-
ЛГ тощо) засвідчили, що лісомисливське підприємство провадить
господарські заходи, спрямовані на запобігання негативних
впливів на цінності довкілля.

6.3.3. Там, де виявлено негативні впливи на цінності
довкілля, вживають заходів із запобігання подальшим
пошкодженням і пом'якшення та/або виправлення їхніх
негативних наслідків.

Відповідність індикатору: Так ☒ Ні ☐ НЗ ☐
Найбільший негативний вплив на цінності довкілля здійснюється в
процесі проведення суцільних рубок головного користування та
суцільних санітарних рубок.
Для пом’якшення та/або виправлення їхніх негативних наслідків
лісомисливське підприємство здійснює заходи з лісовідновлення
ділянок рубок головного користування та суцільних санітарних
рубок.
У 2020 році лісомисливським підприємством проведено заходи із
лісовідновлення на площі 221 га, в тому числі створення лісових
культур проведено на площі 144 га, а проведення заходів із
сприяння природному поновленню на площі 117 га.

Примітка: (Звіт про невідповідність/Спостереження)
6.4. Підприємство має охороняти на одиниці господарювання рідкісні види і види, що перебувають під загрозою, та їх
оселища за допомогою зон збереження, охоронюваних територій, їх сполученості та/або (якщо це необхідно) інших
безпосередніх заходів для їх виживання та життєздатності. Ці заходи мають бути пропорційними до масштабу, інтенсивності
та ризику господарської діяльності, охоронних статусів та екологічних вимог рідкісних видів та видів, що перебувають під
загрозою. При визначенні заходів, які слід вживати у межах одиниці господарювання, підприємство має враховувати
географічний ареал і екологічні вимоги рідкісних видів та видів, що перебувають під загрозою, і за межами одиниці
господарювання.
Зауваження на рівні критерію:

6.4.1. Для визначення рідкісних видів та видів, що
перебувають під загрозою, та їх оселищ, в т.ч. для видів,
що охороняються згідно CITES (де застосовно), а також
вказаних у міжнародних, національних, регіональних і
місцевих переліках рідкісних видів та видів, що
перебувають під загрозою, які трапляються або ймовірно
трапляються на одиниці господарювання та прилеглих до

Відповідність індикатору: Так ☒ Ні ☐ НЗ ☐
Для визначення рідкісних видів та видів, що перебувають під
загрозою, та їх оселищ, в т.ч. для видів, вказаних у міжнародних,
національних, регіональних і місцевих переліках рідкісних видів та
видів, що перебувають під загрозою, які трапляються або ймовірно
трапляються на одиниці господарювання та прилеглих до неї
територіях, підприємство використовує найкращу доступну
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неї територіях, використовують найкращу доступну
інформацію.

інформацію – паспорти об’єктів природно-заповідного фонду,
розташованих на території підприємства, Червону книгу України
(Рослинний світ, Тваринний світ), офіційний перелік регіонально
рідкісних видів Волинської області тощо.
Підприємство також здійснює консультації із зацікавленими
сторонами, зокрема з науковцями із Поліського філіалу УкрНДІЛГА
Держлісагентства та НАН України, Східно-європейського
національного університету ім. Лесі Українки та Національного
лісотехнічного університету України, а також з неурядовими
природоохоронними організаціями.

6.4.2. Визначено потенційні впливи господарських
заходів на рідкісні види та види, що перебувають під
загрозою, їх охоронний статус і оселища, а господарські
заходи скориговано для уникнення негативних впливів.

Відповідність індикатору: Так ☒ Ні ☐ НЗ ☐
Лісомисливським підприємством розроблено процедури виявлення,
обліку, охорони та моніторингу на території лісового фонду
рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин (Наказ № 118/1 від 03
грудня 2020 року «Про виявлення рідкісних видів, їх охорону та
моніторинг по ДП «Володимир-Волинське лісомисливське
господарство» та Наказ № 48 від 17 вересня 2013 року «Про
виявлення, картування і захист  рідкісних і зникаючих видів рослин
і тварин».
Лісомисливським підприємством складено перелік рідкісних видів
флори та фауни, виявлених на території підприємства, а також
наведено території їх місце розташування (лісництво, квартал,
виділ).
Підприємством визначено потенційні впливи господарської
діяльності та розроблено заходи з охорони рідкісних видів
(паспорти об’єктів ПЗФ, охоронні зобов’язання підприємства,
наукові рекомендації спеціалістів-біологів).
Господарські заходи направлені для уникнення негативних впливів
на виявлені території місцезростання та проживання рідкісних
видів рослин і тварин.

6.4.3. Рідкісні види та види, що перебувають під
загрозою, та їх оселища охороняються, зокрема, через
влаштування зон збереження, охоронюваних територій,
їх сполученості, та іншими безпосередніми засобами для
їх виживання та життєздатності, наприклад, через
програми відновлення видів.

Відповідність індикатору: Так ☒ Ні ☐ НЗ ☐
Виявлені місця існування рідкісних видів, а також видів рослин і
тварин, що перебувають під загрозою, позначені на
картографічних матеріалах лісомисливського підприємства (копіях
планшетів лісонасаджень лісництв) та взяті під охорону.
Проведений польовий аудит та аналіз документації підприємства
(лісорубні квитки, матеріали відводу лісосік) показали, що в
охоронних зонах, де виявлені місця розташування рідкісних видів
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рослин і тварин, а також в період розмноження рідкісних видів
тварин лісозаготівельні роботи не провадяться.
Лісомисливським підприємством ведуться Журнали реєстрації та
обліку рідкісних видів у кожному лісництву.
Аудиторам надано результати моніторингу стану популяцій
рідкісних видів рослин і тварин за 2020 рік.

6.4.4. Підприємство провадить програму відновлення
природних оселищ рідкісних і тих, що перебувають під
загрозою, видів, де такі оселища було пошкоджено чи
знищено внаслідок його господарських заходів, а також
діяльності третіх сторін.

Відповідність індикатору: Так ☒ Ні ☐ НЗ ☐
Лісомисливське підприємство проводить заходи із відновлення
природних оселищ рідкісних видів та видів, які пребувають під
загрозою.
На території лісомисливського підприємства не виявлено ділянок,
де було б пошкоджено чи знищено внаслідок господарської
діяльності підприємства чи діяльності третіх сторін природні
оселища рідкісних видів і видів, що перебувають під загрозою
зникнення.

6.4.5. Не допускається полювання, відлов та збирання
рідкісних видів та видів, що перебувають під загрозою.

Відповідність індикатору: Так ☒ Ні ☐ НЗ ☐
У лісогосподарському підприємстві створена державна лісова
охорона, в обов’язки якої входить також охорона рідкісних видів та
видів, що перебувають під загрозою.
Лісомисливським підприємством не допускається полювання,
відлов та збирання рідкісних видів та видів, що перебувають під
загрозою зникнення.

6.4.6. На підприємстві розроблена та виконується
програма навчання власного персоналу та підрядників, а
також інформування зацікавлених сторін задля
запобігання збору, полюванню чи відлову рідкісних та
тих, що перебувають під загрозою, видів.

Відповідність індикатору: Так ☒ Ні ☐ НЗ ☐
Лісомисливським підприємством розроблена та реалізується
Програма навчання власного персоналу, а також  підрядників, яка
містить положення щодо охорони рідкісних видів і видів, що
перебувають під загрозою.
Лісомисливським підприємством налагоджена система
інформування зацікавлених сторін задля запобігання збору,
полюванню чи відлову рідкісних видів і видів, що перебувають під
загрозою.

Примітка: (Звіт про невідповідність/Спостереження)
6.5. Підприємство має визначити та охороняти репрезентативні ділянки аборигенних екосистем і/або відновлювати їх до
більш природного стану. Там, де репрезентативні ділянки відсутні, або їхня площа є недостатньою, підприємство має
відновити частину території одиниці господарювання до більш природного стану. Розмір ділянок і заходи з їх охорони та
відновлення, у т.ч. й у плантаціях, мають бути пропорційними до охоронного статусу та цінності таких екосистем на
ландшафтному рівні, а також масштабу, інтенсивності та ризику господарської діяльності.
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Примітка: Загальноприйнято, що узбережні зони не зараховуються до мережі територій для збереження. Проте узбережні
зони можуть зараховуватися [до мережі], якщо вони цілком відповідають означенням репрезентативних ділянок, зон
збереження, охоронюваних територій, їх сполученості (наприклад, еко-коридорів), за умови, що узбережні зони не будуть
непропорційно представлені у цій мережі. Не можуть зараховуватися [до мережі] узбережні зони, “створені” чи висаджені
винятково для [певного] цільового призначення, наприклад, протиерозійні.
Зауваження на рівні критерію:

6.5.1. Найкраща доступна інформація використовується
для визначення наявних аборигенних екосистем або тих,
які б могли існувати у природних умовах в межах одиниці
господарювання.

Відповідність індикатору: Так ☒ Ні ☐ НЗ ☐
Для визначення наявних аборигенних екосистем або тих, які б
могли існувати у природних умовах в межах території одиниці
господарювання, лісомисливське підприємство використовує
найкращу доступну інформацію – лісовпорядні та таксаційні
матеріали, паспорти об’єктів ПЗФ, а також місця зростання та
проживання рідкісних видів рослин і тварин, Зелену книгу України
тощо.
Лісомисливське підприємство також здійснює консультації із
зацікавленими сторонами, зокрема з науковцями Поліського
філіалу УкрНДІЛГА Держлісагентства та НАН України, Східно-
європейського національного університету ім. Лесі Українки та
Національного лісотехнічного університету України, а також з
неурядовими природоохоронними організаціями.

6.5.2. За наявності репрезентативних ділянок
аборигенних екосистем, вони взяті під охорону.

Відповідність індикатору: Так ☒ Ні ☐ НЗ ☐
Лісомисливським підприємством відповідно до Наказу № 123/1 від
29 грудня 2020 року «Про виділення та охорону репрезентативних
зразків екосистем на території ДП «Володимир-Волинське
лісомисливське господарство», визначено наявні репрезентативні
ділянки аборигенних екосистем, які взято під охорону.
Підприємством складений Перелік репрезентативних ділянок
аборигенних екосистем.
Місцезнаходження репрезентативних ділянок аборигенних
екосистем позначено на картографічних матеріалах
лісомисливського підприємства.

6.5.3. Підприємство не провадить жодних господарських
заходів в межах визначених репрезентативних ділянок
аборигенних екосистем, окрім заходів, спрямованих на
збереження та посилення функцій репрезентативних
ділянок.

Відповідність індикатору: Так ☒ Ні ☐ НЗ ☐
Проведений польовий аудит, а також аналіз документації показали,
що виділені репрезентативні зразки аборигенних екосистем
зберігаються в своєму природному стані.



FSC звіт з лісоуправління

Лісомисливське підприємство не провадить жодних господарських
заходів в межах визначених репрезентативних ділянок
аборигенних екосистем.

6.5.4. Якщо репрезентативні ділянки відсутні, або наявні
репрезентативні ділянки недостатньо репрезентують
аборигенні екосистеми, або є непропорційно
представленими, пропорційна частина одиниці
господарювання відновлюється до природнішого стану.

Відповідність індикатору: Так ☒ Ні ☐ НЗ ☐
На території лісомисливського підприємства наявні
репрезентативні ділянки достатньо репрезентують аборигенні
екосистеми та є пропорційно представленими.

6.5.5. Розмір репрезентативних ділянок та/або ділянок
відновлення є пропорційним до їхнього охоронного
статусу та цінності екосистем на ландшафтному рівні, а
також до розміру одиниці господарювання та
інтенсивності ведення лісового господарства.

Відповідність індикатору: Так ☒ Ні ☐ НЗ ☐
Розмір визначених репрезентативних ділянок аборигенних
екосистем на території лісомисливського підприємства є
пропорційним до їхнього охоронного статусу та цінностей
екосистем на ландшафтному рівні, а також до розміру одиниці
господарювання та інтенсивності ведення лісогосподарської
діяльності.

6.5.6. Репрезентативні ділянки у поєднанні із іншими
компонентами мережі територій для збереження
охоплюють як мінімум 10% від площі одиниці
господарювання з пропорційним представленням
основних типів аборигенних екосистем.

Відповідність індикатору: Так ☒ Ні ☐ НЗ ☐
Репрезентативні ділянки лісомисливського підприємства у
поєднанні із іншими компонентами мережі територій для
збереження (території об’єктів ПЗФ) охоплюють більше 10% від
площі одиниці господарювання та пропорційно представляють
основні типи аборигенних екосистем.
Загальна площа визначених репрезентативних ділянок
аборигенних екосистем складає 5581,3 га, що складає 16,74 % від
загальної площі лісомисливського підприємства.
Площа репрезентативних ділянок поза межами ПЗФ складає
1174,7 га, а площа ділянок які входять у склад ПЗФ підприємства
складає 4406,6 га.

Примітка: (Звіт про невідповідність/Спостереження)
6.6. Підприємство має ефективно підтримувати безперервне існування аборигенних видів та ґенотипів, що трапляються
природно, та запобігати втратам біологічного різноманіття, особливо через менеджмент оселищ в межах одиниці
господарювання. Підприємство має демонструвати, що вживаються ефективні заходи для регулювання та контролю
полювання, рибальства, відлову і збиральницької діяльності.
Зауваження на рівні критерію:

6.6.1. Господарські заходи підтримують рослинні
угруповання та властивості оселищ, притаманні
аборигенним екосистемам, у яких розташована одиниця
господарювання.

Відповідність індикатору: Так ☒ Ні ☐ НЗ ☐
Згідно з Проектом організації та розвитку лісового господарства ДП
«Володимир-Волинське лісомисливське господарство», напрямки
діяльності лісомисливського підприємства спрямовані на
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покращення якісного складу, створення стійких,
високопродуктивних насаджень, догляд за лісовими екосистемами,
їх охорону і захист, підвищення захисних функцій та всіх корисних
властивостей лісів.
Комплексні господарських заходи, які проводяться
лісомисливським підприємством, спрямовані на підтримку
рослинних угруповань та властивостей оселищ, притаманних
аборигенним екосистемам.

6.6.2. Там, де в минулому внаслідок господарювання
було втрачено рослинні угруповання або властивості
оселищ, виконуються господарські заходи, що мають на
меті відновлення таких оселищ.

Відповідність індикатору: Так ☒ Ні ☐ НЗ ☐
Втрата рослинних угруповань або властивостей оселищ на
території підприємства може відбуватися внаслідок такої
господарської діяльності підприємства, як проведення суцільних
рубок головного користування та суцільних санітарних рубок.
Проведення польового аудиту та вибірковий аналіз документації
показали, що лісомисливське підприємство своєчасно та в повному
обсязі провадить заходи із лісовідновлення територій рубок
головного користування та суцільних санітарних рубок.
У 2020 році лісомисливським підприємством проведено заходи із
лісовідновлення на площі 221 га, в тому числі створення лісових
культур проведено на площі 144 га, а проведення заходів із
сприяння природному поновленню на площі 117 га.
На землях, де в минулому було втрачено лісові рослинні
угруповання, підприємство здійснює господарські заходи із
лісорозведення.

6.6.3. Господарювання зберігає, поліпшує або відновлює
властивості оселищ, пов'язані із аборигенними
екосистемами, з метою підтримання різноманіття видів,
що трапляються природно, та їх генетичного
різноманіття.

Відповідність індикатору: Так ☒ Ні ☐ НЗ ☐
Проведення польового аудиту, вибірковий аналіз документації та
інтерв’ю зі спеціалістами лісомисливського підприємства
засвідчили, що лісовідновлення на території лісового фонду
відбувається здебільшого аборигенними деревними видами,
притаманними аборигенним екосистемам.
Проведення лісогосподарських заходів спрямоване на формування
мішаних лісових деревостанів, які за структурою та видовим
складом є притаманними регіону розташування лісомисливського
підприємства.

6.6.4. Вживаються ефективні заходи для регулювання та
контролю полювання, рибальства, відлову і
збиральницької діяльності, включно із НДЛП, з метою

Відповідність індикатору: Так ☒ Ні ☐ НЗ ☐
Лісомисливським підприємством вживаються ефективні заходи для
регулювання та контролю полювання з метою забезпечення
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забезпечення підтримання аборигенних видів, що
трапляються природно, їх внутрішньовидового
різноманіття та природних ареалів.

підтримання аборигенних видів, їх внутрішньовидового
різноманіття та природних ареалів.
В статистичній відомості 2-ТП (мисливство) ведеться облік кількості
наявних мисливських видів тварин і птиці, а також облік здобутих
тварин.
Державна лісова охорона лісомисливського підприємства
проводить регулярний моніторинг і охорону лісів від незаконної
діяльності, в тому числі з метою контролю полювання, рибальства,
відлову і збиральницької діяльності, та вживає відповідних заходів
у випадках виявлення порушень.
У 2020 році лісовою охороною складено 25 протоколів та 5
попереджень за порушення правил полювання (ст. 85 КУАП).
Штрафи за заподіяні збитки повністю сплачені порушниками в
добровільному порядку.

6.6.5. Впроваджуються господарські заходи з метою
відновлення аборигенних [корінних] деревостанів там, де
в минулому сформувалися похідні деревостани.

Відповідність індикатору: Так ☒ Ні ☐ НЗ ☐
Проведення польового аудиту, вибірковий аналіз документації та
інтерв’ю зі спеціалістами лісомисливського підприємства показали,
що там, де в минулому сформувалися похідні деревостани,
лісомисливське підприємство впроваджує господарські заходи з
відновлення аборигенних корінних деревостанів – лісовідновні
рубки, рубки переформування, рубки, пов’язані з реконструкцією
деревостанів.

Примітка: (Звіт про невідповідність/Спостереження)
6.7. Підприємство має охороняти або відновлювати
природні водотоки, водні об'єкти, узбережні зони, та їхню
сполученість. Підприємство має уникати негативних
впливів на якість і обсяги води та пом’якшувати й усувати
ті впливи, що трапляються.

6.7.1. Для охорони природних водотоків, водних
об'єктів, узбережних зон, та їхньої сполученості, в т.ч.
обсягів та якості води, впроваджуються охоронні
заходи.
6.7.2. Виконуються заходи з відновлення водотоків,
водних об'єктів, узбережних зон, та їхньої
сполученості, обсягів чи якості води, якщо
встановлений режим господарювання не забезпечує
їхню охорону від впливів ведення лісового
господарства.

Н/О
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6.7.3. Виконуються заходи з відновлення природних
водотоків, водних об'єктів, узбережних зон, та їхньої
сполученості, обсягів чи якості води, якщо їх було
пошкоджено в минулому діяльністю підприємства на
земельних та водних об’єктах.
6.7.4. Там, де триває деградація водотоків, водних
об'єктів, обсягів та якості води, спричинена
попередніми користувачами, діяльністю третіх сторін у
минулому, вживаються заходи із запобігання або
пом’якшення цієї деградації.

Примітка: (Звіт про невідповідність/Спостереження)
6.8. Підприємство має здійснювати менеджмент
ландшафту одиниці господарювання з метою збереження
та/або відновлення мінливої мозаїки видів, розмірів,
вікових структур, просторових масштабів та циклів
відновлення, притаманних ландшафтним цінностям цього
регіону, а також для посилення екологічної та
економічної пружності [стійкості].

6.8.1. Підтримується притаманна певному
ландшафтові мінлива мозаїка видів, розмірів, вікових
структур, просторових масштабів та циклів
відновлення з урахуванням типів лісорослинних умов.
6.8.2. Там, де порушено мозаїку видів, розмірів,
вікових структур, просторових масштабів та циклів
відновлення з урахуванням типів лісорослинних умов,
її відновлюють до притаманної певному ландшафтові.
6.8.3. Вживаються заходи щодо підтримання
природного складу та структури популяцій [видів, що
є джерелами]  НДЛП.

Н/О

Примітка: (Звіт про невідповідність/Спостереження)
6.9. Підприємство не має замінювати [перетворювати]
ані природні ліси на плантації, ані природні ліси чи
плантації на ділянках безпосередньо перетворених з
природних лісів – на нелісові види землекористування,
за винятком випадків, коли така заміна:
a) впливає на дуже обмежену частину одиниці
господарювання; і

Н/О
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b) надаватиме чіткі, істотні, додаткові гарантовані
тривалі вигоди для збереження на одиниці
господарювання; і
c) не пошкоджує або не загрожує ані особливим
цінностям для збереження, ані іншим ділянкам чи
ресурсам, необхідним для збереження чи посилення цих
ОЦЗ.

6.9.1. Відсутні: заміна природних лісів на плантації;
заміна природних лісів на нелісові види
землекористування; заміна плантацій на ділянках,
безпосередньо перетворених з природних лісів, на
нелісові види землекористування, за винятком
випадків, коли така заміна:

1) впливає на дуже обмежену частину одиниці
господарювання; і
2) така заміна надаватиме чіткі, істотні, додаткові
гарантовані тривалі вигоди для збереження на
одиниці господарювання; і
3) не пошкоджує або не загрожує ані особливим
цінностям для збереження, ані іншим ділянкам чи
ресурсам, необхідним для збереження чи посилення
цих ОЦЗ; і
4) відбувається згідно з рішеннями органів
центральної або місцевої влади

Примітка: (Звіт про невідповідність/Спостереження)
6.10. Одиниці господарювання, на території яких є
плантації, створені на місці природного лісу після
листопада 1994 року, не підлягають сертифікації, за
винятком, коли:
а) існують чіткі й достатні докази того, що підприємство
не є безпосередньо чи опосередковано відповідальним
за таку заміну, або
b) така заміна впливає на дуже обмежену частину
одиниці господарювання та надає чіткі, істотні, додаткові
гарантовані тривалі вигоди для збереження на території
одиниці господарювання.

Н/О
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6.10.1. На основі найкращої доступної інформації
зібрано точні дані про всі заміни, що відбулися після
1994 року.
6.10.2. Території, перетворені із природних лісів на
плантації після листопада 1994 року, не
сертифікуються, за винятком коли:

1) підприємство надає чіткі й достатні докази того,
що воно не відповідає безпосередньо чи
опосередковано за таку заміну; або
2) така заміна надає чіткі, істотні, додаткові,
гарантовані та тривалі вигоди для збереження на
одиниці господарювання; і
3) загальна площа плантацій на ділянках,
перетворених з природних лісів з листопада 1994
року, є меншою за 5% від загальної площі одиниці
господарювання.

Примітка: (Звіт про невідповідність/Спостереження)

ПРИНЦИП 7. ПЛАНУВАННЯ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Підприємство має мати план ведення господарства, узгоджений з його політиками та цілями і відповідний до
масштабу, інтенсивності та ризиків його господарської діяльності. План ведення господарства має виконуватися та
оновлюватися на основі результатів моніторингу, щоби сприяти адаптивному веденню господарства. Відповідна
планувальна та процедурна документація має бути достатньою для інструктування персоналу, інформування
сторін, чиї інтереси зачеплено, та зацікавлених сторін, а також для обґрунтування господарських рішень.

Критерії та Індикатори Висновки
7.1. Підприємство відповідно до масштабу, інтенсивності та
ризику своєї господарської діяльності має встановити
політики (бачення та цінності) і цілі екологічно орієнтованого,
соціально корисного та економічно життєздатного
господарювання. Стислий виклад цих політик та цілей має
бути частиною плану ведення господарства і
оприлюднюватися.

7.1.1. Визначено політики (бачення та цінності), що
сприяють відповідності вимогам цього стандарту.
7.1.2. Визначено конкретні операційні цілі ведення
господарства, які стосуються вимог цього стандарту.

Н/О
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7.1.3. Стислий виклад визначених політик та цілей
господарювання включено до плану ведення господарства
й оприлюднено.

Примітка: (Звіт про невідповідність/Спостереження)
7.2. Підприємство має мати та виконувати план ведення
господарства для одиниці господарювання, цілком
узгоджений із політиками та цілями господарювання,
встановленими згідно з Критерієм 7.1. План ведення
господарства має містити опис природних ресурсів, наявних
в межах одиниці господарювання, та пояснення того, як цей
план відповідатиме вимогам сертифікації за схемою FSC.
План ведення господарства має охоплювати планування
ведення лісового господарства та планування соціального
аспекту господарювання пропорційно до масштабу,
інтенсивності та ризику запланованих видів діяльності.

7.2.1. План ведення господарства містить управлінські дії,
процедури, стратегії та заходи для досягнення цілей
господарювання.
7.2.2. План ведення господарства охоплює елементи,
перелічені в додатку D, і виконується.

Н/О

Примітка: (Звіт про невідповідність/Спостереження)
7.3. План ведення господарства має містити завдання, які
можна перевірити, та за якими можна оцінити досягнення
кожної з описаних цілей господарювання.

7.3.1. Для моніторингу прогресу у досягненні кожної цілі
господарювання встановлюються завдання, які можна
перевірити, та частота, з якою вони перевіряються.

Н/О

Примітка: (Звіт про невідповідність/Спостереження)
7.4. Підприємство має періодично оновлювати та переглядати
планування ведення господарства та процедурну
документацію, щоб включати до них результати моніторингу,
оцінювання, залучення зацікавлених сторін, або нову
науково-технічну інформацію, а також щоб відповідати
змінам екологічних, соціальних та економічних  обставин.

7.4.1. План ведення господарства періодично
переглядається і оновлюється відповідно до додатку Е,
щоби включити в нього:

Н/О



52 FSC звіт з лісоуправління

1) результати моніторингу включно із результатами
сертифікаційних аудитів;
2) результати оцінювання;
3) результати залучення зацікавлених сторін;
4) нову науково-технічну інформацію та;
5) зміни екологічних, соціальних та економічних
обставин.

Примітка: (Звіт про невідповідність/Спостереження)
7.5. Підприємство має зробити доступним і безоплатним для
громадськості стислий виклад плану ведення господарства.
Інші доречні компоненти плану ведення господарства, за
винятком конфіденційної інформації, мають бути доступними
для сторін, чиї інтереси зачеплено, і надсилатися на їхній
запит за собівартістю копіювання та пересилання.

7.5.1. Стислий виклад плану ведення господарства у
форматі, зрозумілому для зацікавлених сторін, включаючи
карти і виключаючи конфіденційну інформацію, є
доступним для громадськості безоплатно.
7.5.2. Доречні компоненти плану ведення господарства, за
винятком конфіденційної інформації, є доступними для
сторін, чиї інтереси зачеплено, на їхній запит за ціною, що
не перевищує фактичної собівартості копіювання та
пересилання.

Н/О

Примітка: (Звіт про невідповідність/Спостереження)
7.6. Підприємство має, відповідно до масштабу, інтенсивності та ризику господарської діяльності, проактивно та прозоро
залучати сторони, чиї інтереси зачеплено, до процесів планування та моніторингу своєї господарської діяльності, а також має
залучати зацікавлені сторони за їхнім запитом.
Зауваження на рівні критерію:

7.6.1. Забезпечується проактивне і прозоре залучення у
культурно доречний спосіб сторін, чиї інтереси
зачеплено, до таких процесів:
1) процеси вирішення спорів (критерії 1.6, 2.6 і 4.6);
2) визначення зарплат, що перевищують мінімальну
заробітну плату, встановлену законодавством (критерій
2.4);

Відповідність індикатору: Так ☒ Ні ☐ НЗ ☐
Лісомисливське підприємство проводить прозору діяльність із
залученням сторін, інтереси яких є зачеплено.
Підприємством складено список зацікавлених сторін.
Офіційний сайт лісомисливського підприємства містить інформацію
щодо графіку прийому громадян адміністрацією підприємства та
щодо контактних телефонів відповідальних спеціалістів
підприємства.
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3) ідентифікація прав (критерій 4.1), місць (критерій 4.7)
та впливів (критерій 4.5);
4) діяльність, пов’язана із соціально-економічним
розвитком місцевих громад (критерій 4.4);
5) оцінювання, менеджмент та моніторинг особливих
цінностей для збереження (критерії 9.1, 9.2 і 9.4).

У приймальній лісомисливського підприємства є в наявності журнал
реєстрації звернень громадян та журнал реєстрації вхідної
інформації, а відповідальні спеціалісти підприємства обізнані з
процедурами вирішення спорів.
Лісомисливським підприємством видано Наказ № 117/1 від            30
листопада 2020 року «Щодо співпраці ДП «Володимир-Волинське
лісомисливське господарство» із зацікавленими сторонами», Наказ
№ 99/1 від 14 вересня 2017 року «Про залучення місцевої
адміністрації та інших зацікавлених сторін до планування
лісогосподарської діяльності», складено Список зацікавлених сторін,
а також ведеться Книга вхідної і вихідної документації.
Підприємством розроблено Колективний договір схвалений
загальними зборами трудового колективу.
Лісомисливським підприємством надані Протоколи погодження
лісогосподарської діяльності з місцевими органами влади.

7.6.2. Залучення сторін, чиї інтереси зачеплено, та
зацікавлених сторін до процесів планування та
моніторингу господарської діяльності підприємства
відбувається в культурно доречний спосіб із
застосуванням відповідних процедур, що регламентують,
принаймні, такі аспекти:
1) випадки, що потребують залучення;
2) визначають відповідних представників та контактних
осіб (включно, де це доречно, із місцевими установами,
організаціями, та органами влади);
3) визначають канали комунікації для двостороннього
обміну інформацією;
4) забезпечення рівного представництва та залучення
всіх задіяних сторін (жінки, молодь, люди похилого віку,
меншини);
5) забезпечення реєстрації всіх зустрічей,
обговорюваних питань та досягнених угод;
6) забезпечення затвердження змісту записів за
результатами проведених зустрічей; і
7) забезпечення розповсюдження результатів усіх
культурно доречних заходів із залучення між усіма
причетними;

Відповідність індикатору: Так ☒ Ні ☐ НЗ ☐
Залучення сторін зацікавлених сторін до процесів планування та
моніторингу господарської діяльності лісомисливського підприємства
відбувається в культурно доречний спосіб із застосуванням
відповідних процедур.
Лісомисливським підприємством видано Наказ № 117/1 від            30
листопада 2020 року «Щодо співпраці ДП «Володимир-Волинське
лісомисливське господарство» із зацікавленими сторонами» та
Наказ № 99/1 від 14 вересня 2017 року «Про залучення місцевої
адміністрації та інших зацікавлених сторін до планування
лісогосподарської діяльності».
Інтерв'ю із співробітниками лісомисливського підприємства та
зацікавленими сторонами показали, що підприємство проводить
консультації з місцевою владою, з іншими зацікавленими сторонами
для обговорення і узгодження лісогосподарської діяльності взаємно
цікавих питань.
Співробітники лісомисливського підприємства та працівники
лісництв беруть участь в засіданнях територіальних об’єднаних
громад, а представники органів місцевого самоврядування та
місцевих громад беруть участь в нарадах підприємства при прийнятті
рішень, що стосуються планування господарської діяльності
лісомисливського підприємства.
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8) умови розповсюдження результатів перемовин для
широкого кола зацікавлених сторін.

Підприємство має своїх представників у радах територіальних
об’єднаних громад та залучаються у процес консультування з
місцевими органами влади та громадами.

7.6.3. Сторонам, чиї інтереси зачеплено, надано
можливість бути у культурно доречний спосіб
залученими до процесів моніторингу та планування
господарської діяльності, яка зачіпає їхні інтереси.

Відповідність індикатору: Так ☒ Ні ☐ НЗ ☐
Представники органів місцевого самоврядування та місцевих
територіальних громад беруть участь в нарадах лісомисливського
підприємства при прийнятті рішень, що стосуються планування
господарської діяльності.
Підприємство має своїх представників в радах територіальних
громад та залучаються до процес консультування з місцевими
громадами в плані ведення господарської діяльності підприємством.
Відповідно до Наказу № 117/1 від 30 листопада 2020 року «Щодо
співпраці ДП «Володимир-Волинське лісомисливське господарство»
із зацікавленими сторонами» та Наказу № 99/1 від 14 вересня 2017
року «Про залучення місцевої адміністрації та інших зацікавлених
сторін до планування лісогосподарської діяльності» лісомисливське
підприємство надає можливість зацікавленим сторонам бути у
культурно доречний спосіб залученими до процесів моніторингу та
планування господарської діяльності, яка зачіпає їхні інтереси.
Працівники лісомисливського підприємства мають можливість бути
залученими до процесів моніторингу та планування господарської
діяльності шляхом проведення профспілкових та колективних
зборів.

7.6.4. Зацікавленим сторонам, за запитом, надається
можливість залучення до процесів моніторингу та
планування господарської діяльності, яка зачіпає їхні
інтереси.

Відповідність індикатору: Так ☒ Ні ☐ НЗ ☐
Відповідно до Наказу № 117/1 від 30 листопада 2020 року «Щодо
співпраці ДП «Володимир-Волинське лісомисливське господарство»
із зацікавленими сторонами» та Наказу № 99/1 від 14 вересня 2017
року «Про залучення місцевої адміністрації та інших зацікавлених
сторін до планування лісогосподарської діяльності» лісомисливське
підприємство надає можливість зацікавленим сторонам відповідно до
запитів бути залученими до процесів моніторингу та планування
господарської діяльності, яка зачіпає їхні інтереси.

Примітка: (Звіт про невідповідність/Спостереження)

ПРИНЦИП 8. МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ
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Підприємство має демонструвати, що поступ у досягненні цілей господарювання, впливи господарської діяльності
та стан одиниці господарювання відстежуються [моніторяться] та оцінюються відповідно до масштабу,
інтенсивності та ризику з метою виконання адаптивного ведення господарства.

Критерії та Індикатори Висновки
8.1. Підприємство має відстежувати [моніторити] виконання
плану ведення господарства, включно із політиками та цілями
господарювання, та свій поступ у виконанні запланованих
видів діяльності та завдань, які можна перевірити.

8.1.1. На підприємстві розроблено та затверджено
методику моніторингу виконання плану ведення
господарства, зокрема, його політик та цілей
господарювання, а також досягнення завдань, які можна
перевірити.
8.1.2. На підприємстві затверджено особи, що
відповідають за кожен із визначених об’єктів моніторингу.
8.1.3. Методика моніторингу реалізації плану ведення
господарства виконується, а результати моніторингу
документуються.

Н/О

Примітка: (Звіт про невідповідність/Спостереження)
8.2. Підприємство має відстежувати [моніторити] та
оцінювати екологічні та соціальні впливи діяльності, яка
відбувається в межах одиниці господарювання, та зміни в її
екологічному стані.

8.2.1. Моніторинг соціальних та екологічних впливів
господарської діяльності відбувається відповідно до
додатку F.
8.2.2. Моніторинг змін екологічних умов відбувається
відповідно до додатку F.

Відповідність критерію: Так ☒ Ні ☐ НЗ ☐
Підприємство постійно відстежує та оцінює екологічні впливи
господарської діяльності на довкілля та соціальні впливи згідно
переліку показників, зазначених в додатку F національного
стандарту системи ведення лісового господарства для України
за схемою FSC. Водночас підприємство забезпечує їх належне
документування (у вигляді звітних матеріалів).
Також лісгосп постійно відстежує зміни екологічних умов згідно
переліку показників, зазначених в додатку F національного
стандарту системи ведення лісового господарства для України
за схемою FSC та забезпечує належне документування таких
змін.
Аудиторам надані матеріали всіх застосовних видів моніторингу.

Примітка: (Звіт про невідповідність/Спостереження)
8.3. Підприємство має аналізувати результати моніторингу і
оцінювання та застосовувати висновки такого аналізу в
подальшому процесі планування.

Н/О



56 FSC звіт з лісоуправління

8.3.1. Процедури адаптивного ведення господарства
виконуються таким чином, щоб результати моніторингу
використовувалися для періодичного оновлення процесу
планування та відповідного плану ведення господарства.
8.3.2. Якщо результати моніторингу свідчать про
невідповідності стандартові FSC, то цілі господарювання,
завдання, які можна перевірити, та/або господарська
діяльність переглядаються.

Примітка: (Звіт про невідповідність/Спостереження)
8.4. Підприємство має зробити доступним і безоплатним для
громадськості стислий виклад результатів моніторингу, за
винятком конфіденційної інформації.

8.4.1. Стислий виклад результатів моніторингу відповідно
до додатку F у форматі, зрозумілому для зацікавлених
сторін, включаючи карти, і, за винятком конфіденційної
інформації, є доступним для громадськості та безоплатним.

Н/О

Примітка: (Звіт про невідповідність/Спостереження)
8.5. Підприємство має мати і застосовувати систему
виявлення та відстеження, відповідну до масштабу,
інтенсивності та ризику господарської діяльності, для
підтвердження джерел та обсягів сировини, отриманої для
виготовлення всіх видів продукції, що надходить з одиниці
господарювання і продається як FSC-сертифікована,
пропорційно до запланованого випуску продукції за кожен
рік.

8.5.1. Запроваджено систему контролю руху та
відстеження всіх видів деревинної та недеревинної лісової
продукції, що продається як FSC-сертифікована.
8.5.2. Збирається та документується інформація про всі
види деревинної та недеревинної лісової продукції, що
продається, включно із:

1) українською [загальновживаною] та латинською
назвами виду;
2) назвою або описом продукції;
3) об’ємом (або кількістю) продукції;
4) інформацією, яка дозволяє відстежити продукцію до
джерела походження;
5) датою лісозаготівлі;

Відповідність критерію: Так ☒ Ні ☐ НЗ ☐
Підприємство продає як FSC-сертифіковану продукцію,
отриману при лісозаготівлі (деревину у круглому вигляді та
паливну деревину), і продукцію первинної переробки деревини
та відходи від неї. Основні вимоги щодо системи контролю руху
та відстеження всіх видів деревинної лісопродукції, включеної в
область дії сертифікату викладені в розробленій на підприємстві
«Інструкції про порядок виконання робіт, спрямованих на
впровадження системи ланцюжка поставок деревини відповідно
до стандартів FSC». Контроль руху деревини (ділової та
паливної) від місця заготівлі (лісосіка) до пунктів продажу
(верхні та проміжні склади і лісопромисловий комплекс), де
відбувається перехід власності до покупців, здійснюється за
допомогою запровадженої системи електронного обліку
деревини (ЕОД), яка дозволяє фіксувати та документувати рух
деревних ресурсів із застосуванням засобів автоматизації на усіх
етапах лісозаготівельних робіт з занесенням та передачею
інформації поколодного (штабельного) обліку за допомогою
сучасних інформаційних технологій для подальшого
використання в бухгалтерському та управлінському обліку.
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6) якщо первинна переробка відбувається у лісі, - дату
та виготовлений обсяг;
7) чи була продукція продана як FSC сертифікована.

8.5.3. Торгові рахунки або подібна документація
зберігаються щонайменше п’ять років для всіх видів
деревинної та недеревинної лісової продукції, що
продається із заявою FSC, та містять, принаймні, таку
інформацію:

1) назву і адресу продавця та покупця;
2) дату продажу;
3) українську [загальновживану] та латинську назвами
виду;
4) опис продукції;
5) реалізований об’єм (або кількість);
6) код сертифікату; і
7) заяву FSC “FSC 100%”, яка ідентифікує продану
продукцію як FSC сертифіковану.

Всі роботи з електронного обліку деревини регламентуються
«Тимчасовою інструкцією з електронного обліку продукції
лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки на підприємствах
Державного агентства лісових ресурсів України», затвердженою
Наказом ДАЛРУ №202 від 27.06.2012. Після вимірювання
кожного хлиста або сортименту ділової деревини та кожного
штабелю паливної деревини, яке відбувається в день заготівлі
деревини, на них забивається бирка, штрих код якої
прив’язаний до детальної інформації про хлист, колоду або
штабель: об’єм, діаметр, категорія якості, деревна порода, дата
і місце заготівлі (підприємство, лісництво, квартал, виділ, вид
рубки), заява FSC. Ця інформація зберігається на центральному
сервері підприємства.
При відпуску ділової або паливної деревини в пунктах продажу
або при транспортуванні такої деревини з верхніх складів на
проміжні чи нижні склади, бирки завантажених колод або
штабелів скануються за допомогою КПК. На підставі
відсканованих даних оформлюються товаротранспортні
накладні та додатки до них з переліком потрібних кількісних і
якісних характеристик колод або штабелів. Ці документи
друкуються на місці відвантаження за допомогою портативного
принтеру. Запроваджений на підприємстві електронний облік
деревини дозволяє зібрати і задокументувати всю інформацію,
що вимагається критерієм. Перевірка облікової документації в
бухгалтерії підприємства показала, що така інформація
збирається і документується в повному обсязі.
Недеревинна лісова продукція не включена до області дії
сертифікату та не продається як FSC-сертифікована.
Вимога щодо зберігання торгової та іншої подібної документації
упродовж 5 років записана в розробленій на підприємстві
«Інструкції про порядок виконання робіт, спрямованих на
впровадження системи ланцюжка поставок деревини відповідно
до стандартів FSC». Перевірка документації та опитування
відповідальних осіб показали, що ця вимога виконується.
Вибіркова перевірка товаротранспортних накладних, які
оформлюють при продажу деревинної лісової продукції (ділової
та паливної деревини) показала, що вони містять всю необхідну
інформацію, яку вимагає критерій.
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Загалом вимоги контролю руху та відстеження продукції
первинної переробки деревини та відходів від неї, де оцінено
відповідність діяльності підприємства вимогам стандартів FSC-
STD-40-004 V3 і FSC-STD-50-001 V2-0 викладено у окремому
звіті.

Примітка: (Звіт про невідповідність/Спостереження)

ПРИНЦИП 9. ОСОБЛИВІ ЦІННОСТІ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ
Підприємство має підтримувати та/або збагачувати особливі цінності для
збереження (ОЦЗ) в межах одиниці господарювання шляхом
застосування запобіжного підходу.

Критерії та Індикатори Висновки
9.1. Підприємство шляхом залучення сторін, чиї інтереси
зачеплено, зацікавлених сторін та застосовуючи інші засоби
і джерела, має оцінювати та реєструвати в межах одиниці
господарювання наявність і стан викладених нижче
особливих цінностей для збереження, відповідно до
масштабу, інтенсивності та ризику впливів господарської
діяльності та ймовірності наявності цих особливих цінностей
для збереження:
ОЦЗ 1 – Видове різноманіття. Концентрації біологічного
різноманіття, включно з ендемічними, рідкісними видами і
видами, що перебувають під загрозою, або зникають, які є
істотними на світовому, регіональному або національному
рівнях.
ОЦЗ 2 – Екосистеми та їхні мозаїки ландшафтного рівня.
Цілісні лісові ландшафти, великі екосистеми ландшафтного
рівня та мозаїки екосистем, які є істотними на світовому,
регіональному або національному рівнях та містять
життєздатні популяції переважної більшості природно
притаманних їм видів, з природними структурами їх
розповсюдження та рясності.
ОЦЗ 3 – Екосистеми та оселища. Рідкісні й такі, що
перебувають під загрозою або зникають екосистеми,
оселища або рефугіуми.

Відповідність індикатору: Так ☒ Ні ☐ НЗ ☐

Підприємство сформувало перелік ОЦЗТ шляхом повторного
оцінювання. На підприємстві видано наказ № 119/1 від
09.12.2020 р. щодо виділення ОЦЗТ. Перелік складений з
використанням матеріалів останнього повторного базового
лісовпорядкування, проведеного ВО «Укрдержліспроект»,
рішень місцевих органів влади про створення об’єктів ПЗФ
місцевого значення та досліджень науково-дослідних установ
(Східноєвропейський національний університет ім. Л.Українки,
Поліський філіал Українського ордена «Знак пошани» науково-
дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації
ім. Г.М. Висоцького, Національний лісотехнічний університет
України). Під час оцінювання підприємство також керувалося
інформацією, наданою зацікавленими сторонами.

Проте лісгосп не використав найкращу доступну інформацію для
формування списку ОЦЗТ. Зокрема в список не включено
ділянки лісового фонду підприємства, які є частиною території
Смарагдової мережі, інформація про які є у вільному доступі
(https://emerald.eea.europa.eu/). Встановлено незначну
невідповідність за інд. 9.1.1. (NCR: 01/21).

https://emerald.eea.europa.eu/
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ОЦЗ 4 – Критичні послуги екосистем. Основні послуги
екосистем у критичних ситуаціях, включно із захистом
водозборів і запобіганням ерозії вразливих ґрунтів і схилів.
ОЦЗ 5 – Потреби громади. Ділянки та ресурси, визначальні
для задоволення основних потреб місцевих громад або
тубільних народів (наприклад, у засобах для існування,
лікування, харчування, забезпечення водою), визначені
шляхом залучення цих громад або тубільних народів.
ОЦЗ 6 – Культурні цінності. Ділянки, ресурси, оселища та
ландшафти світового або національного культурного,
археологічного або історичного значення та/або критичної
культурної, екологічної, економічної чи релігійної/священної
важливості для традиційних культур місцевих громад або
тубільних народів, визначені шляхом залучення цих місцевих
громад або тубільних народів.

9.1.1. Згідно із Національною системою особливих
цінностей для збереження (додаток G) та з використанням
найкращої доступної інформації, провадиться оцінювання
одиниці господарювання, в ході якого реєструється
розташування і стан категорій 1-6 особливих цінностей для
збереження, як це визначено в критерії 9.1; чітко
визначаються, оцінюються, реєструються та наносяться на
карту особливо цінні для збереження території (ОЦЗТ), від
яких вони залежать, та їхній стан.
9.1.2. У культурно доречний спосіб залучаються до
оцінювання сторони, чиї інтереси зачеплено, та інші
зацікавлені сторони, які переймаються збереженням ОЦЗ
та ОЦЗТ, від яких такі цінності залежать; результати такого
залучення зацікавлених сторін розглядаються під час
оцінювання.
9.1.3. Повторні оцінювання мають провадитися не рідше,
ніж один раз на п’ять років. Крім того, підставами для
повторного оцінювання або внесення змін до чинного
оцінювання є:

1) набрання чинності або оновлення застосовних
нормативно-правових актів,
2) отримання нової найкращої доступної інформації,
проведення повторного базового лісовпорядкування,
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3) зміна меж одиниці господарювання,
4) результати моніторингу змін стану особливих
цінностей для збереження тощо.

Примітка: NCR: 01/21.
9.2. Підприємство має шляхом залучення сторін, чиї інтереси
зачеплено, зацікавлених сторін та експертів розробити
ефективні стратегії щодо підтримки та/або збагачення
особливих цінностей для збереження.

9.2.1. Загрози ОЦЗ визначаються з використанням
найкращої доступної інформації.
9.2.2. Стратегії господарювання та заходи, які мають на
меті підтримку та/або збагачення визначених ОЦЗ та
підтримку пов’язаних з ними ОЦЗТ, розробляються ще до
виконання потенційно шкідливих видів господарської
діяльності.
9.2.3. Сторони, чиї інтереси зачеплено, зацікавлені
сторони та експерти залучаються до розроблення стратегій
господарювання та заходів, спрямованих на підтримку
та/або збагачення визначених ОЦЗ.
9.2.4. Результати моніторингу (9.4.1) вказують, що
розроблені стратегії є ефективними для підтримки та/або
збагачення ОЦЗ.
9.2.5. Стратегії господарювання та заходи
переглядаються:

1) після повторного ОЦЗ в межах одиниці
господарювання, яке провадиться відповідно до
індикатору 9.1.3, або
2) після отримання нової найкращої доступної
інформації, або
3) якщо дані моніторингу, що провадиться відповідно до
індикаторів 9.2.4 і 9.4.1, вказують на неефективність
чинних стратегій господарювання та заходів.

Н/О

Примітка: (Звіт про невідповідність/Спостереження)
9.3. Підприємство має виконувати стратегії та заходи для
підтримки та/або збагачення виявлених ОЦЗ. Ці стратегії та
заходи вимагають застосування запобіжного підходу і мають
відповідати масштабу, інтенсивності та ризику господарської
діяльності.

Відповідність критерію: Так ☒ Ні ☐ НЗ ☐
Аналіз документації (лісорубні квитки, карти технологічного
процесу розроблення лісосіки, акти огляду місць заготівлі
деревини), опитування спеціалістів лісгоспу, а також вибірковий
натурний огляд визначених ОЦЗТ під час польового обстеження
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9.3.1. Підтримують та/або збагачують ОЦЗ та ОЦЗТ, від
яких вони залежать, в т.ч. шляхом виконання стратегій,
розроблених згідно з індикатором  9.2.2.
9.3.2. Стратегії та заходи запобігають пошкодженню та
дозволяють уникати ризиків для ОЦЗ, навіть коли наукова
інформація є неповною або неостаточною і коли
уразливість та чутливість ОЦЗ є непевними.
9.3.3. Діяльність, яка шкодить ОЦЗ, негайно припиняється
і вживаються заходи для відновлення та охорони ОЦЗ, та
стратегії, згідно з якими виконувалася така діяльність,
негайно переглядаються.

свідчать, що виконання стратегій та заходів дійсно ефективно
сприяє підтримці визначених ОЦЗ та ОЦЗТ, від яких вони
залежать.
Надані аудиторам власні виробничі матеріали підприємства,
матеріали перевірок та матеріали обстеження науково-
дослідними установами свідчать, що запроваджені на
підприємстві стратегії та заходи із збереження ОЦЗ дійсно
запобігають пошкодженню та дозволяють уникати ризиків для
ОЦЗТ. Аналіз виробничої документації, інтерв’ю з персоналом
підприємства та матеріали вибіркової перевірки під час
польового обстеження свідчать, що заходи, які виконує
підприємство, не завдають шкоди ідентифікованим ОЦЗ.

Примітка: (Звіт про невідповідність/Спостереження)
9.4. Підприємство має демонструвати проведення
періодичного моніторингу для оцінювання змін стану ОЦЗ та
адаптувати власні стратегії господарювання для
забезпечення ефективної охорони таких цінностей.
Моніторинг має відповідати масштабу, інтенсивності та
ризику господарської діяльності; до нього мають залучатися
сторони, чиї інтереси зачеплено, зацікавлені сторони та
експерти.

9.4.1. Програма періодичного моніторингу передбачає
оцінювання:

1) виконання стратегій;
2) стану ОЦЗ, в т.ч. ОЦЗТ, від яких вони залежать; і
3) ефективність стратегій господарювання та заходів з
охорони ОЦЗ для повної підтримки та/або збагачення
ОЦЗ.

9.4.2. Програма моніторингу включає залучення сторін, чиї
інтереси зачеплено, зацікавлених сторін і експертів.
9.4.3. Програма моніторингу має достатню сферу дії,
детальність і частоту для виявлення змін в ОЦЗ відносно
початкових оцінки і стану, визначених для кожної ОЦЗ.
9.4.4. Програма моніторингу ОЦЗ переглядається за
результатами повторного оцінювання або внесення змін до
чинного оцінювання (індикатор 9.1.3), а також за
результатами перегляду або внесення доповнень до
стратегій (індикатор 9.2.5).

Відповідність критерію: Так ☒ Ні ☐ НЗ ☐
Підприємство надало аудиторам матеріали моніторингу, що
проводився в ОЦЗТ в 2020 році. У процесі моніторингу
оцінювалися стан ОЦЗ і результати проведених
лісогосподарських заходів. Аудиторам представлені результати
моніторингу стану та проведених лісогосподарських і
природоохоронних заходів.
Моніторинг ОЦЗТ проводиться щорічно, виконують спеціалісти
підприємства та залучаються зацікавлені сторони (місцеві
органи самоуправління та навчально-наукові установи).
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Примітка: (Звіт про невідповідність/Спостереження)

ПРИНЦИП 10. ВИКОНАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗАХОДІВ
Господарські заходи, що провадяться підприємством на території одиниці господарювання, мають добиратися та
виконуватися відповідно до одночасно як економічних, екологічних і соціальних стратегій та цілей підприємства,
так і Принципів та Критеріїв FSC.

Критерії та Індикатори Висновки
10.1. Після проведення лісозаготівлі або згідно із планом
господарювання підприємство має методами природного або
штучного поновлення своєчасно відновити рослинний покрив
до стану, який був до проведення рубки або природнішого.

10.1.1. Лісосіки після рубок головного користування, а
також всіх інших суцільних рубок, своєчасно
поновлюються в такий спосіб, який:

1) охороняє цінності довкілля, що зазнали впливу; і
2) є придатним для відновлення основних
характеристик складу і структури природних лісів або
лісів, що існували до рубки.

10.1.2. Заходи з лісовідновлення виконуються таким
чином, щоби:

1) при рубках головного користування та всіх інших
суцільних рубках наявних плантацій чи інших лісових
насаджень штучного походження відновити лісовий
покрив, який був до проведення рубки, або до
природнішого стану з використанням екологічно добре
адаптованих видів;
2) при рубках головного користування та всіх інших
суцільних рубок природних лісів відновити лісовий
покрив, який був до рубки, або до природніших умов;
або
3) при рубках деградованих природних лісів відновити
їх до природніших умов.

Примітка: Лісові насадження штучного походження – це ті,
які створено садінням сіянців, саджанців чи живців дерев і
кущів або висіванням їх насіння.

Відповідність індикатору: Так ☒ Ні ☐ НЗ ☐

Підприємство своєчасно здійснює лісовідновлення на ділянках
з-під суцільних рубок шляхом створення лісових культур та
заходами сприянню природньому поновленню.

Аналіз документації (книга лісових культур, проекти лісових
культур та природного поновлення, матеріали технічного
приймання лісових культур та природного поновлення, акти
переведення лісових культур та природного поновлення у
вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, книга обліку площ,
які вийшли з-під суцільних рубок, матеріали інвентаризації
лісових культур та книга обліку площ із проведеними заходами
сприяння природному поновленню лісу) вказує, що лісгосп
різними методами відновлює природний рослинний покрив
головними лісоствірними породами (в основному - сосна
звичайна і дуб звичайний, рідше – береза повисла, модрина
європейська, ялина європейська, вільха чорна, граб звичайний,
ясен звичайний, клен гостролистий), що забезпечує
характерний склад і структуру лісів, що існували до рубки.

Так за 2020 рік підприємство забезпечило відтворення лісів на
площі 221 га, зокрема садіння і висівання лісу на площі 144 га
та сприяння природному поновленню – на площі 77,0 га.
На підприємстві всі заходи з лісовідновлення виконують з
урахуванням індивідуальних особливостей кожної ділянки
шляхом садінням сіянців або саджанців головних лісоствірних
порід. Проведені лісівничі догляди і рубки догляду дають змогу
регулювати стан і склад насаджень. Такий підхід забезпечує
відновлення структури покриву, який був до проведення рубки.
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Примітка: (Звіт про невідповідність/Спостереження)
10.2. Підприємство має використовувати для лісовідновлення
види, екологічно добре адаптовані до умов ділянки та до
цілей господарювання. Підприємство має використовувати
для лісовідновлення аборигенні види та місцеві ґенотипи,
окрім випадків, коли є чітке й переконливе обґрунтування
для використання інших [видів і ґенотипів].

10.2.1. Обрані для лісовідновлення види екологічно добре
адаптовані до умов ділянки і є аборигенними видами
місцевого походження, якщо не надано чітке й
переконливе обґрунтування використання немісцевих
генотипів або неаборигенних видів.
10.2.2. Обрані для лісовідновлення види відповідають
цілям лісовідновлення та цілям господарювання.

Відповідність критерію: Так ☒ Ні ☐ НЗ ☐
Аналіз документації та польова перевірка засвідчують, що
підприємство забезпечує лісовідновлення з урахуванням
лісонасіннєвого районування виключно аборигенними видами
місцевого походження (переважно дуб звичайний і сосна
звичайна) які екологічно добре адаптовані до умов ділянки.
Всі заходи з лісовідновлення здійснюють на типологічній основі
з урахуванням цілей господарювання. Зокрема значну увагу
звертають на утворені господарські секції, на які ведеться
господарювання. Лісгосп здебільшого створює змішані лісові
насадження (чисті лісові культури створюють виключно на
поодиноких, малих за площею, ділянках).

Примітка: (Звіт про невідповідність/Спостереження)
10.3. Підприємство має використовувати чужорідні види
лише тоді, коли знання та/або досвід вказують на те, що
будь-які інвазивні впливи цих видів можна контролювати та
запроваджено дієві заходи з пом’якшення [таких впливів].

10.3.1. Чужорідні види використовуються лише тоді, коли
безпосередній досвід та/або результати наукових
досліджень свідчать, що впливи таких видів можна
контролювати.
10.3.2. Чужорідні види використовуються лише за
наявності ефективних заходів пом’якшення для контролю
розповсюдження таких видів поза територією, на якій вони
були впроваджені.
10.3.3. Провадиться боротьба проти [контролюється]
розповсюдження інвазивних видів, інтродукованих
підприємством.
10.3.4. Вживаються господарські заходи, бажано спільно
із окремими [спеціалізованими] регуляторними органами,
там де вони існують, з метою [контролю] боротьби проти
інвазивних впливів чужорідних видів, які не були
інтродуковані підприємством.

Відповідність критерію: Так ☒ Ні ☐ НЗ ☐
Підприємство практикує лісовідновлення шляхом створення
лісових культур та заходами природного поновлення. Аналіз
книги обліку лісових культур, зведених відомостей проектів
лісових культур, промислових плантацій, природного
поновлення та затверджених проектів створення лісових
культур на 2021 рік показав, що лісгосп виконує
лісовідновлення аборигенними видами. Проте у 2020 році на 11
ділянках створені лісові культури з домішкою дуба червоного (1-
2 ряди), а на 2021 рік на 1 ділянці (Губинське лісництво, кв. 16,
вид. 47, площа 1,1 га, тип лісорослинних умов – С2-гД)
запроектовано створення лісових культур зі значною участю
дуба червоного (5 рядів сосни звичайної 5 рядів дуба червоного
+ модрина європейська). Ділянка вийшла з-під рубки головного
користування у осиковому насадженні, що унеможливлює
відтворення головних лісотвірних порід (за винятком осики).
Виставлено спостереження за інд. 10.3.1. (OBS: 01/21).
Лісгосп здійснює моніторинг за ділянками і контроль породного
складу на них.
На підприємстві проводиться та представлений моніторинг
поширення всіх інтродукованих видів у рамках безперервного
та базового лісовпорядкування а також інвазивних видів.
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Лісгосп проводить господарські заходи з метою боротьби проти
інвазивних впливів, зокрема при проведенні рубок формування
та оздоровлення лісів.

Примітка: OBS: 01/21.
10.4. Підприємство не має використовувати генетично
модифіковані організми в межах одиниці господарювання.

10.4.1. Генетично модифіковані організми не
використовуються.

Н/О

Примітка: (Звіт про невідповідність/Спостереження)
10.5. Підприємство має використовувати лісівничі практики,
які є екологічно відповідними рослинності, видовому складу,
лісорослинним умовам та цілям господарювання.

10.5.1. Застосовуються лісівничі практики, які є екологічно
відповідними рослинності, видовому складу, типам лісу та
цілям господарювання.

Н/О

Примітка: (Звіт про невідповідність/Спостереження)
10.6. Підприємство має мінімізувати або уникати
застосування добрив. Якщо добрива застосовуються,
підприємство має продемонструвати, що їх використання
екологічно та економічно не менш вигідне, ніж використання
лісівничих систем, які не вимагають добрив, і запобігає
пошкодженню цінностей довкілля, в т.ч. і ґрунтів, пом'якшує
таке пошкодження та/або виправляє його.

10.6.1. Добрива не використовуються або їхнє
використання мінімізується.
Нормативна вказівка: Добрива використовуються лише на
плантаціях, лісонасінних плантаціях, у розсадниках і
теплицях та при плантаційному вирощуванні недеревинної
лісової продукції.
10.6.2. При застосуванні добрив їхні екологічні та
економічні вигоди повинні бути такі ж самі або вищі, ніж
вигоди від лісівничих систем, які не потребують добрив.
10.6.3. При застосуванні добрив документуються їх види,
внесені дози, частота і місце застосування.
10.6.4. При застосуванні добрив охороняються цінності
довкілля, у т.ч. через вживання заходів із запобігання
пошкодженню таких цінностей.
10.6.5. Пошкодження цінностей довкілля, спричинене

Н/О
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застосуванням добрив, пом’якшується або виправляється.
Примітка: (Звіт про невідповідність/Спостереження)
10.7. Підприємство має застосовувати інтегрований захист
рослин і лісівничі системи, які уникають використання
хімічних пестицидів або ставлять за мету відмову від їхнього
використання. Підприємство не має застосовувати будь-які
хімічні пестициди, заборонені політикою FSC. Якщо
пестициди застосовуються, підприємство має запобігати
пошкодженню цінностей довкілля та здоров’я людей,
пом’якшувати таке пошкодження та/або виправляти його.

10.7.1. Застосовується інтегрована система захисту
рослин, яка включає добір лісівничих заходів, що
передбачають уникнення або зменшення частоти, площі та
обсягів застосування хімічних пестицидів, і як результат –
до відмови від їх застосування або до суттєвого зменшення
такого застосування.
10.7.2. Хімічні пестициди, заборонені Політикою FSC щодо
пестицидів, не використовуються і не зберігаються на
території одиниці господарювання, за винятком надання
FSC дозволу на таке використання.
10.7.3. Зберігаються записи про використання пестицидів,
що містять торгову назву пестициду, його діючу речовину,
кількість використаної діючої речовини, період, місце і
площу застосування, а також підставу для застосування.
10.7.4. Використання пестицидів відповідає документу
МОП «Безпека при використанні хімічних речовин на
виробництві» щодо вимог до транспортування, зберігання,
поводження, застосування, екстрені процедури очищення
після випадкових розливів.
10.7.5. У разі використання пестицидів:

1) спосіб застосування мінімізує обсяги використання
хімікатів при досягненні ефективних результатів та
забезпеченні ефективного захисту навколишніх
ландшафтів;
2) запобігають пошкодженню цінностей довкілля та
здоров’я людей, і пом'якшують або виправляють шкоду
від використання пестициду, якщо вона сталася;

Н/О
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3) вибір пестициду, способу, часу та характеру
застосування забезпечують найменший ризик для
людей та видів, на які не спрямована дія пестициду;
4) об'єктивні докази свідчать, що цей пестицид є єдиним
дієвим, практичним і економічно ефективним засобом
контролю шкідників.

Примітка: (Звіт про невідповідність/Спостереження)
10.8. Підприємство має мінімізувати, відстежувати та суворо
контролювати використання засобів біологічної боротьби
відповідно до міжнародно визнаних наукових протоколів.
Якщо використовуються засоби біологічної боротьби,
підприємство має запобігати пошкодженню цінностей
довкілля, пом’якшувати таке пошкодження та/або
виправляти його.

10.8.1. Використання засобів біологічної боротьби
мінімізується, відстежується та контролюється.
10.8.2. Використання засобів біологічної боротьби
відповідає міжнародно визнаним науковим протоколам.
10.8.3. Використання засобів біологічної боротьби
реєструється, включно із видом засобу, обсягом, періодом,
місцем та підставою застосування.
10.8.4. Запобігають завданню шкоди цінностям довкілля
внаслідок застосування засобів біологічної боротьби, і
пом'якшують чи виправляють таку шкоду, якщо вона
сталася.

Н/О

Примітка: (Звіт про невідповідність/Спостереження)
10.9. Підприємство має оцінювати ризики та провадити
діяльність, що зменшує потенційні негативні впливи
природних небезпек відповідно до масштабу, інтенсивності та
ризику.

10.9.1. Потенційні негативні впливи природних небезпек
на інфраструктуру, деревинні та недеревинні лісові
ресурси і громади оцінюються в межах одиниці
господарювання.
10.9.2. Господарська діяльність пом’якшує ці впливи
[зазначені в інд. 10.9.1].
10.9.3. Визначено ризик зростання частоти,
розповсюдження або серйозності [інтенсивності]

Н/О
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природних небезпек внаслідок господарської діяльності
для тих природних небезпек, на які може впливати
господарювання.
10.9.4. Господарська діяльність коригується та/або
розробляються і впроваджуються заходи, які знижують
визначені ризики.
10.9.5. Підприємства з високим ризиком природних
небезпек залучають зацікавлені сторони для запобігання
потенційним впливам природних небезпек на
інфраструктуру, деревинні та недеревинні лісові ресурси і
громади.
10.9.6. Підприємства з високим ризиком природних
небезпек розробляють та впроваджують програму
навчання для працівників та підрядників, та програму
інформування для місцевого населення й інших
зацікавлених сторін щодо природних небезпек, властивих
даній території.

Примітка: (Звіт про невідповідність/Спостереження)
10.10. Підприємство має розвивати інфраструктуру,
здійснювати транспортування та лісівничі заходи таким
чином, щоб охороняти водні ресурси та ґрунти, запобігати
порушенню та пошкодженню рідкісних видів та видів, що
перебувають під загрозою, їхніх оселищ, екосистем і
ландшафтних цінностей, пом’якшувати та/або виправляти
такі порушення та пошкодження.

10.10.1. Розвиток, підтримання та використання
інфраструктури, а також транспортування здійснюються
таким чином, щоб охороняти цінності довкілля, визначені
в критерії 6.1.
10.10.2. Лісівничі заходи здійснюються таким чином, щоб
забезпечити охорону цінностей довкілля, визначених у
критерії 6.1.
10.10.3. Своєчасно запобігають, пом'якшують та
виправляють порушення або пошкодження водотоків,
водних об’єктів, ґрунтів, рідкісних видів та видів, що
перебувають під загрозою, оселищ, екосистем і
ландшафтних цінностей, а господарська діяльність

Відповідність критерію: Так ☒ Ні ☐ НЗ ☐
Лісгосп розвиває та підтримує інфраструктуру підприємства,
зокрема при проведенні різних господарських заходів. У 2020
році підприємством були проведені роботи з ремонту та
утриманню 42,5 км наявної лісової дорожньої мережі (обсяг
витрат 82,2 тис. грн.), а також роботи з ремонту доріг
протипожежного призначення. Всі роботи проведені на підставі
відповідних проектів, що включають в тому числі висновки
оцінки впливу на довкілля.
Підприємство оцінює та перевіряє вплив власного обладнання
на навколишнє середовище, у тому числі техніки, що працює на
лісозаготівлі, та техніки, що використовується при
транспортуванні деревинної продукції. Вся техніка перед
початком роботи проходить обов'язкову перевірку;
експлуатація несправної техніки не допускається. На
підприємстві використовується виключно колісна техніка.
Гусенична техніка, що чинить найбільший негативний вплив на
ґрунти, не використовується.
Підприємство виконує в процесі планування лісогосподарських
заходів оцінку їх впливу на навколишнє середовище. У Проекті
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коригується з метою запобігання подальшим
пошкодженням.

організації та розвитку лісового господарства державного
підприємства розроблені екологічні обґрунтування та вказані
заходи, спрямовані на зменшення негативного впливу
лісокористування на лісові екосистеми та навколишнє природне
середовище. Підприємством розроблена система оцінки та
моніторингу впливу лісогосподарських заходів на довкілля, яка
ґрунтується відповідно до Наказу №116/1 від 16.11.2020 р.
«Про проведення оцінок можливого соціального та екологічного
впливу та екологічних наслідків» та «Інструкції з оцінки
можливого соціального та екологічного впливу
лісогосподарських заходів, що плануються, та екологічних
наслідків проведення лісогосподарських заходів».
Також на підприємстві здійснюють оцінку і моніторинг
негативного впливу лісогосподарських заходів до, під час і після
їх проведення. У випадках визначення значного негативного
впливу, що здатний порушити або пошкодити водні об’єкти,
ґрунти, оселища рідкісних видів, екосистеми, ландшафтні та
інші визначені цінності, господарська діяльність припиняється
або коригується, та за необхідності впроваджуються заходи з
пом’якшення/виправлення порушень чи пошкоджень, що
сталися. Таким чином, лісогосподарську діяльність підприємство
планує та виконує так, щоб забезпечити охорону визначених
цінностей довкілля.
Підприємство послуговується детальними правилами щодо
створення буферних зон уздовж річок, навколо озер та інших
водойм, і для створення охоронних зон навколо місць існування
рідкісних і зникаючих видів. Лісокористування в охоронних
зонах обмежується відповідно до Проекту організації і розвитку
лісового господарства державного підприємства. Лісгосп має
території та ділянки з особливими правилами ведення
господарської діяльності. Природоохоронні правила для таких
територій розробляються місцевими природоохоронними
органами управління. Загалом 17,7% (5360,9 га) лісів
підприємства виключено з розрахунку головного користування,
з урахуванням їх поділу на категорії.

Примітка: (Звіт про невідповідність/Спостереження)
10.11. Підприємство має провадити заходи, пов’язані із
заготівлею та вилученням деревини та недеревинної лісової

Відповідність критерію: Так ☒ Ні ☐ НЗ ☐
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продукції, таким чином, щоб зберігати цінності довкілля,
зменшувати обсяги ліквідних відходів, уникати пошкодження
іншої продукції та послуг.

10.11.1. Заготівля та вилучення деревини та недеревинної
лісової продукції виконуються у спосіб, який спрямований
на збереження цінностей довкілля, виявлених відповідно
до критерію 6.1.
10.11.2. Технологія заготівель спрямована на оптимізацію
використання деревинної та недеревинної лісової
продукції та ліквідних матеріалів.
10.11.3. З метою збереження цінностей довкілля
залишається достатня кількість мертвої і такої, що
розкладається, біомаси, а також зберігаються елементи
лісу.
Примітка: мертва, і така, що розкладається біомаса,
включає в себе, зокрема, сухостійні дерева, які не
становлять небезпеки для працівників під час виконання
лісозаготівельних робіт, штурпаки (зламані стоячі
стовбури), лежачі стовбури, а також порубкові рештки.
Елементами лісу у цьому стандарті вважаються окремі
дерева або групи дерев, що залишаються на лісосіці,
зокрема, плюсові дерева, насінники, фаутні, дуплисті,
старовікові дерева, дерева нецільових порід, а також
високі пні, підріст і підлісок, лісова підстилка, живий
надґрунтовий покрив, підземні оселища, зокрема,
мурашники, нори.
10.11.4. Технології заготівель спрямовані на уникнення
пошкодження стоячих дерев, що залишаються на лісосіці,
деревинного відпаду, а також недеревинної лісової
продукції та інших цінностей довкілля.
10.11.5. Під час заготівлі недеревинної продукції лісу
частина цієї продукції залишається в кількості, достатній
для підтримання екологічних функцій лісу та рівня
біорізноманіття.
10.11.6. Технологія заготівель недеревинної лісової
продукції відповідає «Порядку заготівлі другорядних
лісових матеріалів і здійснення побічних лісових
користувань в лісах України» (додаток А).

Заготівля деревини та недеревинної лісової продукції
здійснюється у спосіб, спрямований на збереження цінностей
навколишнього природного середовища та відповідно до
визначених і затверджених допустимих щорічних обсягів згідно
з «Проектом організації та розвитку лісового господарства».
Технологія лісозаготівель спрямована на оптимізацію
використання деревинної лісової продукції та ліквідних
матеріалів. Підприємство фінансово зацікавлено отримувати
найбільшу вигоду від відведеного лісосічного фонду та
оптимально використовує кожне дерево і кожної породи.
Підприємство отримує ліквідну деревину не тільки під час рубок
головного користування, але й при проведенні рубок догляду та
санітарних рубок. У 2020 році підприємством всього було
заготовлено 70521 м3 деревини. Обсяг ліквідної деревини
становить 62031 м3 або 88,0% від загального обсягу, а обсяг
ділової деревини – 46145м3, або 65,4% від загального обсягу.
При цьому підприємство отримало значну частку ліквіду (91,6%)
від рубок головного користування. Випадків нераціонального
використання деревини на підприємстві не зафіксовано.
З метою зниження негативних екологічних наслідків від рубки
лісу та збереження цінностей довкілля директором підприємства
виданий наказ «Про особливості відведення лісосік та
дотримання вимог Лісової сертифікації за схемою ЛОР при
проведенні рубок», згідно з яким, під час проведення рубок на
лісосіках має залишатися достатня кількість мертвої деревини та
деревини, що розкладається (сухостійні дерева, які не
становлять небезпеки для працівників під час виконання
лісозаготівельних робіт, штурпаки, лежачі стовбури та нетоварні
колоди, порубкові рештки), а також мають зберігатися елементи
лісу (плюсові дерева, насінники, фаутні, дуплисті, старовікові
дерева, підріст та інші елементи, важливі для збереження
цінностей довкілля).
При проведенні польового аудиту (Устилузьке та Ішівське
лісництва) встановлено, що на лісосіках залишається достатня
кількість порубкових решток, хмизу та іншої біомаси для
розкладання. З метою збереження цінностей довкілля на
лісосіках залишається достатня кількість мертвої біомаси
(сухостійні дерева, штурпаки тощо) і цінні елементи лісу – старі
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10.11.7. (застосовний лише до виробництва меду):
1) Вулики та пасіки розташовуються на території
одиниці господарювання не ближче, ніж 1,5 км від її
меж.
2) Технології підгодівлі, профілактики захворювань та
лікування бджіл відповідають найкращій доступній
практиці, яка не суперечить застосовному
законодавству та вимогам цього стандарту.

та дуплисті дерева, насіннєві дерева і підріст господарсько-
цінних порід.
Проте за результатами польового аудиту в Устилузькому
лісництві встановлено, що на лісосіках рубок головного
користування порубкові решки спалюють.
Встановлено незначну невідповідність за інд. 10.11.3. (NCR:
02/21).
Застосовувані на підприємстві технології лісозаготівель
спрямовані на запобігання та уникнення пошкодження дерев,
що залишаються на лісосіці після проведення рубки,
деревинного відпаду, а також недеревинної лісової продукції та
інших цінностей довкілля. Проте при проведенні польового
аудиту в Устилузькому лісництві виявлено пошкоджені стоячі
дерева, які залишилися після проведення рубки.
Встановлено незначну невідповідність за інд. 10.11.4. (NCR:
03/21).

Примітка: NCR: 02/21; NCR: 03/21.
10.12. Підприємство має утилізувати відходи в екологічно
прийнятний спосіб.

10.12.1. Збір всіх відходів, очистка від них, їх
транспортування та утилізація відбуваються в екологічно
прийнятний спосіб, що зберігає цінності довкілля, виявлені
відповідно до критерію 6.1.

Відповідність критерію: Так ☒ Ні ☐ НЗ ☐
З метою ефективної охорони лісових насаджень і
навколишнього середовища в лісгоспі виданий наказ «Про
зберігання ПММ на лісосіках, обладнання місць заправки
бензопил, поводження у випадках протікання мастила чи
пального в техніки, що працює у лісі, збору і утилізації відходів
в містах проведення робіт», в якому наведені основні правила
зберігання та утилізації відходів, включаючи ПММ, а також
вказані дії у випадках протікання мастила або пального під час
проведення лісосічних робіт.
Польова перевірка показала, що відходи, включаючи ПММ,
зберігаються в спеціально призначених для цього місцях і
утилізуються відповідно до екологічних вимог і правил.
На підприємстві укладені договори про надання послуг з
утилізації побутових відходів та відходів від ПММ (укладені у
2020 році з ТзОВ «Екологічні інвестиції», ТзОВ «Дельта А», ПП
«Влад-Надра», ТОВ «ПКФЄвростар», КП «Полігон»).
Аудиторам була надана Декларація про відходи, де вказана
кількість та найменування відходів, переданих для утилізації.

Примітка: (Звіт про невідповідність/Спостереження)
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Додаток IІ: Відповідність вимогам аутсорсингу ланцюжка
постачань FSC (конфіденційно)

1. Аутсорсинг (підряд)
НЗ ☒
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Додаток ІII: Відповідність вимогам сертифікації торгових
знаків FSC/Preferred by Nature/Rainforest Alliance Certified
(конфіденційно)

Вимоги стандарту:
Наступні розділи відображають відповідність підприємства вимогам торгових знаків FSC і
Preferred by Nature. Торгові знаки включають назви Forest Stewardship Council і Preferred
by Nature, скорочення (FSC), логотипи, етикетки і штампи. Ця оціночна таблиця заснована
на стандарті FSC-STD-50-001 V2-0 Вимоги щодо використання торгових знаків FSC
утримувачами сертифікатів. Посилання на конкретні вимоги стандарту наведено в дужках
в кінці кожної вимоги.
ПРИМІТКА:  Для колишніх утримувачів сертифіката RA, які продовжують використовувати
штамп Rainforest Alliance CertifiedTM (RAC), аудитори повинні оцінювати відповідність
вимогам для використання штампа RAC, зазначеним нижче.
Загальні положення
TMK 1: Для використання торгових знаків FSC організація повинна мати
діючу ліцензійну угоду щодо торгових знаків FSC, а також дійсний
сертифікат. (1.2)
ПРИМІТКА: Організації, які подають заявку на сертифікацію системи ведення
лісового господарства або проводять діяльність, пов'язану з впровадженням
вимог щодо контрольованої деревини, можуть посилатися на FSC за
допомогою назви та абревіатури для проведення консультацій із
зацікавленими сторонами.

Так ☒ Ні ☐

Висновки: Організація має діючу ліцензійну угоду щодо торгових знаків FSC, а також
дійсний сертифікат, проте не використовує торгові знаки FSC.
TMK 2: Організація повинна мати затверджену систему управління
використанням торгових знаків або подавати всі заплановані види
використання торгових знаків FSC на розгляд свого органу сертифікації для
затвердження. (1.5)

Так ☒ Ні ☐

Висновки: Відповідальний співробітник Організації знає про цю вимогу. Організація не має
затвердженої системи управління використанням торгових знаків. Торгові знаки FSC
Організацією не використовуються.
TMK 3: Продукція, яка призначена для маркування етикеткою FSC «на
продукції» або для просування як FSC-сертифікована, повинна бути
включена до сфери застосування сертифікату організації та повинна
відповідати вимогам відповідності для маркування, як це передбачено
відповідним стандартом FSC (1.6)

Так ☒ Ні ☐

НЗ ☐

Висновки: Відповідальний співробітник Організації знає про цю вимогу. Торгові знаки FSC
Організацією не використовуються.

TMK 4: Торгові знаки FSC не повинні використовуватися (2.1):
a) у спосіб, який може спричинити плутанину, неправильне тлумачення

чи втрату довіри до схеми сертифікації FSC;
b) у спосіб, який передбачає, що FSC схвалює, бере участь або несе

відповідальність за діяльність, яка здійснюється організацією поза
межами сфери застосування сертифікації;

c) для просування аспектів якості продукції, які не охоплюються
сертифікацією FSC;

d) у назвах брендів продукції або назвах компаній, наприклад «FSC
Golden Timber» або доменних іменах веб-сайтів;

e) у спосіб, що пов'язує їх з FSC-контрольованою деревиною або
контрольованим матеріалом – вони не повинні використовуватися для
маркування продукції або будь-якого просування продажів або
постачання контрольованого матеріалу або FSC-контрольованої

Так ☒ Ні ☐
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деревини; абревіатура FSC повинна використовуватися лише для заяв
щодо FSC-контрольованої деревини у торговельній або товаро-
супровідній документації відповідно до вимог стандарту FSC ланцюга
постачання.

Висновки: Відповідальному співробітнику Організації відомо про цю вимогу. Торгові знаки
FSC Організацією не використовуються.
TMK 5: Торгові знаки FSC допускається використовувати для ідентифікації
FSC-сертифікованих матеріалів у ланцюгу постачання до виготовлення
готової продукції. Не є необхідним подавати такі розділюючі знаки для
затвердження. Усі розділюючі знаки повинні бути видалені до того, як
продукція буде направлена до кінцевої точки продажу або доставлена
несертифікованим організаціям. (4.6)

Так ☐ Ні ☐

НЗ ☒

Висновки: Торгові знаки FSC для ідентифікації FSC-сертифікованих матеріалів у ланцюгу
постачання не використовуються Організацією.
TMK 6: Організації несуть відповідальність за відповідність національним
вимогам маркування та законам про захист прав споживачів в тих країнах,
де просувається, поширюється і продається FSC-сертифікована продукція, а
також, де поширюється рекламна продукція. (3.5 і 5.6)
ПРИМІТКА: Аудити FSC сертифікації не перевіряють відповідність
національним вимогам і законам.

Так ☒ Ні ☐

Висновки: Відповідальний співробітник Організації знає про цю вимогу, але не може
застосувати на практиці, оскільки торгові знаки FSC Організацією не використовуються.

На продукції
Позначити, якщо незастосовно (Організація) не використовує і не планує

використовувати етикетки FSC)

TMK 7: Якщо використовується маркування FSC, Організація повинна
забезпечити наступне:
a) Організація повинна вибрати правильну етикетку FSC на основі FSC

заяви. Допускається вказувати на продукції текстове посилання на FSC
сертифікацію лише як доповнення до етикетки «на продукції» (3.1)

b) Використано всі обов'язкові елементи етикетки FSC на продукті (3.3)
c) Повинен використовуватися винятково той макет етикетки FSC, який

надано порталом торгових знаків, або макет, виданий і затверджений
органом сертифікації або FSC. Доступ до порталу торгових знаків
надається органом сертифікації Організації (3.4)

Так ☒ Ні ☐

Висновки: Відповідальний співробітник Організації знає про цю вимогу. Торгові знаки FSC
на продукції Організацією не використовуються.

TMK 8: Якщо застосовно, для маркування на продукції організації повинні
виконуватися критерії нижче (5.9 – 5.12):

Так ☒ Ні ☐

Висновки: Відповідальний співробітник Організації знає про вимоги наведених нижче
критеріїв. Торгові знаки FSC на продукції Організацією не використовуються.
TMK 9: Конкретні найменування продукції не повинні використовуватися як
види продукції. Перелік видів продукції (наприклад, «папір», «деревина»)
наведено на порталі торгових знаків. (3.7)

Так ☒ Ні ☐

НЗ ☐

TMK 10: Етикетку FSC слід розміщувати таким чином, щоб вона була чітко
видимою на продукції, її упаковці або їх обох. (4.2)

Так ☒ Ні ☐

TMK 11: Якщо продукція маркована етикеткою FSC, знаки інших схем
сертифікації лісів не повинні розміщуватися на цій же продукції. (4.3)

Так ☐ Ні ☐

НЗ ☒

TMK 12: Логотип FSC лише з кодом ліцензії може бути нанесено
безпосередньо на продукцію (наприклад, шляхом клеймування) лише в тому

Так ☐ Ні ☐
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разі, якщо етикетка «на продукції» розміщена на упаковці, на бірці тощо.
(4.4)

НЗ ☒

Поза продукції / Просування продукції
Позначити, якщо незастосовно (Організація не використовує і не планує

використовувати торгові знаки FSC поза продукції та з метою просування продукції)
Примітка: матеріали з просування включають рекламу, брошури, веб-сайти, каталоги,
прес-релізи, бланки, корпоративні товари для просування (наприклад, футболки, келихи,
кепки, подарунки)

TMK 13: У разі використання торгових знаків FSC поза продукції, Організація
повинна забезпечити наступне:

a) Усі обов'язкові елементи повинні бути присутніми при просуванні або
логотипу FSC, або знака “Ліси для всіх назавжди”. Елементи можуть
бути присутніми окремо, наприклад, в різних частинах веб-сторінки.
Одне використання елемента (наприклад, коду ліцензії) на матеріал
достатньо. (5.2, 5.3, и 5.4)

b) Торгові знаки FSC не повинні використовуватися у спосіб, який
передбачає еквівалентність іншим схемам лісової сертифікації
(наприклад, сертифікація FSC/xxx). (7.1)

c) Логотип FSC або знак “Ліси для всіх назавжди” не повинні
використовуватися на візитних картках з метою рекламування.
Допустимим є текстове посилання на FSC сертифікацію організації із
зазначенням коду ліцензії, наприклад, “Ми сертифіковані FSC® (FSC®

C######)” або “Ми продаємо FSC®-сертифіковану продукцію (FSC®

C######)”. (7.3)
d) FSC-сертифікована продукція не повинна рекламуватися з логотипом

лише органу сертифікації. (7.4)

Так ☒ Ні ☐

Висновки: Організація не використовує торгові знаки FSC поза продукції та з метою
просування продукції. Відповідальний співробітник знає і розуміє цю вимогу стандарту.
TMK 14: Організація повинна взяти на себе повну відповідальність за
використання торгових знаків FSC інвестиційними компаніями та іншими
особами, що роблять фінансові заяви, засновані на їх діяльності,
сертифікованої FSC. Будь-які подібні заяви повинні супроводжуватися
застереженням: “FSC® не несе відповідальності за і не підтверджує ніякі
фінансові заяви про прибутковість з інвестицій.” (6.6, и 6.7)

Так ☐ Ні ☐

НЗ ☒

Висновки: Фінансові заяви не робляться і не плануються.
TMK 15: Якщо застосовно для використання торгових знаків поза
продукції/просування організації, повинні виконуватися критерії нижче (3.4
– 3.10):

Так ☒ Ні ☐

Висновки: Організація не використовує торгові знаки FSC поза продукції та з метою
просування продукції. Проте відповідальний співробітник знає і розуміє вимоги наведених
нижче критеріїв.
TMK 16: При посиланні на сертифікацію FSC без використання логотипу FSC
або знаку «Ліси для всіх назавжди», код ліцензії повинен бути зазначений,
принаймні, один раз на кожному матеріалі. (5.5)

Так ☒ Ні ☐

НЗ ☐

TMK 17: У каталогах, брошурах, на веб-сайтах тощо. Достатньо представляти
елементи просування тільки один раз. (6.1)

a) Якщо у них перелічена як FSC-сертифікована, так і несертифікована
продукція, одразу за рекламними елементами повинен бути
наведений текст на зразок «Шукайте нашу FSC®-сертифіковану

Так ☒ Ні ☐

НЗ ☐



FSC звіт з лісоуправління

продукцію», а сама FSC-сертифікована продукція повинна бути чітко
ідентифікованою.

b) Якщо деякі або всі продукти доступні як FSC-сертифіковані за
запитом, це повинно бути чітко вказано.

TMK 18: Якщо торгові знаки FSC використовуються для просування на
бланках рахунків-фактур, транспортних накладних та інших аналогічних
документів, які можуть бути використані як разом із FSC-сертифікованою, так
і з несертифікованою продукцією, необхідно навести таке або подібне
твердження: «FSC-сертифікованою є лише та продукція, яка позначена у
цьому документі як така». (6.2)

Так ☒ Ні ☐

НЗ ☐

TMK 19: Логотип FSC з кодом ліцензії допускається використовувати на
рекламних виробах, які не призначена для продажу, таких як келихи, ручки,
футболки, кепки, банери та корпоративні транспортні засоби. (6.3)

Так ☐ Ні ☐

НЗ ☒

TMK 20: Якщо рекламні вироби виготовлені повністю або частково з деревини
(наприклад, олівці або флеш-карти), вони повинні відповідати застосовним
вимогам щодо маркування, як зазначено в FSC-STD-40-004, але на них не
обов'язково наносити етикетку для продукції. (6.4)

Так ☐ Ні ☐

НЗ ☒

TMK 21: Коли торгові знаки FSC використовуються для просування на
виставках-ярмарках, організація повинна:

a) чітко зазначити, яка продукція є FSC-сертифікованою, або
b) за відсутності виставленої FSC-сертифікованої продукції додати чітко

видиме застереження про відмову від відповідальності наступного
змісту «Запитуйте нашу FSC®-сертифіковану продукцію» або інший
подібний текст.

Текст, який використовується для опису FSC сертифікації організації, не
вимагає наявності застереження про відмову від відповідальності. (6.5)

Так ☐ Ні ☐

НЗ ☒

TMK 22: При використанні на тому самому рекламному матеріалі, що й знаки
інших схем сертифікації, торгові знаки FSC не повинні використовуватися у
спосіб, який ставить FSC у менш сприятливе становище з позиції розміру чи
розміщення. (7.2)

Так ☐ Ні ☐

НЗ ☒


