
 

РІШЕННЯ  
розширеного засідання робочої групи з розробки та впровадження 

національних стандартів лісової сертифікації для України 
(дистанційне засідання 08 квітня 2022 року) 

 
1. Підтримати рішення FSC Міжнародного щодо можливості проведення 

лісової сертифікації у регіонах, не зачеплених військовим конфліктом. Можливість 
застосування спрощених процедур аудиту органами сертифікації на основі 
опублікованих FSC виключень та інтерпретацій в жодному разі не має допускати 
погіршення якості сертифікації чи відступу лісогосподарських підприємств від вимог 
чинного законодавства та FSC національного стандарту системи ведення лісового 
господарства для України.  

2. Підтримати включення органами сертифікації у програми сертифікаційних 
аудитів підприємств, розташованих за межами зон військового конфлікту, за 
відсутності загрози для життя та здоров’я залучених у процес аудиту осіб, польових 
перевірок з виїздом на ділянки лісового фонду.   

3. Визнати за теперішніх умов важливість збереження статусу підприємств як 
FSC сертифікованих з огляду на необхідність підтримання їх фінансово-економічного 
стану, конкурентоспроможності та посилення їх значення для економіки держави.  

4. Забезпечувати неухильне дотримання застосовного законодавства 
підприємствами в частині його екологічної, економічної та соціальної складових, з 
урахуванням ризиків, зумовлених воєнним станом.  

5. Визнати важливість забезпечення підприємствами за теперішніх умов  
вимог FSC національного стандарту для України стосовно збереження, охорони 
цінностей довкілля та запобігання негативному впливу на них на основі ризик 
орієнтованого підходу та принципу обачливості. Зокрема, дотримання законодавчих 
вимог «сезону тиші» не обмежується лише питаннями здійснення чи відмови від рубок, 
а потребує системних та комплексних господарських заходів, спрямованих на 
підтримання та збереження біорізноманіття.   

6. Погодитись, що за умов воєнного стану обмеження доступу до інформації 
про ліси та ведення господарства не позбавляє зацікавлених сторін усіх можливостей 
її отримати. Зокрема, доступним на порталі ЛІАЦ є витяг з реєстру лісорубних квитків 
та зведені дані з реєстру лісорубних квитків. Додаткова інформація щодо 
лісогосподарської діяльності може бути отримана на підставі запиту до 
Держлісагентства України. Водночас ЛІАЦ, як розпоряднику інформації, доцільно 
оприлюднити роз’яснення стосовно можливості за умов воєнного стану отримання 
зацікавленими сторонами інформації з його бази даних у розрізі категорій.   

7. Підтримати  дію чинних законодавчих обмежень відвідування лісів у низці 
областей України на час дії воєнного стану задля запобігання загрозі виникнення 
пожеж. Разом із тим, громадський контроль залишається важливою складовою 
відповідального лісогосподарювання. Отже, відвідування лісів, зокрема, 
представниками громадських організацій, може здійснюватися у супроводі працівників 
державної лісової охорони чи інших осіб, щодо яких зроблено винятки у відповідних 
наказах обласних військових адміністрацій. Обласним управлінням лісового та 
мисливського господарства, постійним лісокористувачам з урахуванням результатів 
моніторингу пожежної безпеки оперативно ініціювати зміни у відповідних рішеннях 
обласних військових адміністрацій задля посилення громадського контролю у 
лісовому господарстві. 

8. Посилити  інформування населення підприємствами лісового господарства, 
обласними управліннями лісового та мисливського господарства про вимоги щодо 
обмеження відвідування лісів та відповідальність за недотримання вимог 
законодавства.    



9. Посилити взаємодію підприємств лісового господарства та зацікавлених 
сторін, зокрема, громадських організацій, як в рамках практичної реалізації FSC 
національного стандарту для України, так і в рамках процедур проходження 
сертифікаційного аудиту. Для цього оновити сторінку сайту FSC Україна щодо участі 
зацікавлених сторін у процесах лісової сертифікації та рекомендувати громадським 
організаціям поширити зазначену інформацію.  

10. Неурядовим організаціям та іншим зацікавленим сторонам рекомендувати 
активно брати участь в сертифікаційних аудитах спостерігачами з дотриманням 
відповідних процедур. 

11. Прийняті рішення погоджені учасниками засідання та можуть виконуватись 
ними на добровільній основі, як такі, що відповідають інтересам усіх учасників лісової 
сертифікації.  
 
 

Рішення підтримано членами робочої групи – представниками організацій: 
«Професійна спілка працівників лісового господарства України», ГО «Товариство 
«Зелений Хрест», «Український центр підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації кадрів лісового господарства» (соціальна секція), ДП «Тетерівське лісове 
господарство», ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція», ТОВ «ВГСМ» 

(економічна секція), ГС «Всесвітній фонд природи Україна» (екологічна секція). 
 

Рішення не підтримано членами робочої групи – представниками ГО «Екосфера»  
ГО «Дунайсько-Карпатська програма» (екологічна секція).  

 
Зважаючи на відсутність консенсусу рішення робочої групи не прийнято.  

 
 

 
 
  


