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ВСТУП 

Даний звіт містить відомості про щорічну оцінку, проведену командою фахівців, які 

представляють NEPCon. Метою сертифікаційного аудиту була оцінка екологічної, 

економічної та соціальної практики лісоуправління ДП «Хмельницьке 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 1-3 та додаток 1 містять публічну інформацію про 

організацію та можуть бути передані NEPCon або FSC зацікавленим сторонам. Решта 

додатків звіту є конфіденційними і можуть розглядатися тільки уповноваженими 

співробітниками NEPCon або FSC, які підписали угоди про конфіденційність. Публічна 

версія даного звіту доступна на веб-сайті FSC http://info.fsc.org/. 

Вирішення спорів: якщо клієнти NEPCon зіштовхуються з організаціями або особами, які 

висловлюють заклопотаність або коментарі на адресу NEPCon або послуг, що надаються 

компанією NEPCon цим сторонам, наполегливо рекомендується звернутися до 

відповідного офісу NEPCon. Офіційні скарги чи звернення слід оформляти у письмовій 

формі. 

Неупередженість: НЕПКон висловлює прихильність до використання неупереджених 

аудиторів, і просить наших клієнтів інформувати керівництво НЕПКон в разі виявлення 

порушень. Політика неупередженості доступна для ознайомлення тут: 

http://www.nepcon.org/impartiality-policy. 

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

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

1.1. Рекомендації за підсумками аудиту 

1.2. Звіти про невідповідності (NCR) 

 

 

 

 

 

 

 Позначити, якщо NCR не виставлялися 

На основі відповідності Організації вимогам сертифікації, виноситься наступна 

рекомендація: 

☒ 

Вимоги сертифікації виконуються, рекомендується збереження 

сертифіката: 

при прийнятті невідповідностей (NCR), виставлених нижче 

☐ Вимоги сертифікації не виконуються: 

Додаткові коментарі, включаючи питання, визначені як спірні, або складні для 

оцінки та пояснення до прийнятого рішення: 

NCR: 01/17 
Класифікація невідповідності: 

Незначна 

Стандарт і вимога: Тимчасовий стандарт NEPCon для оцінки 
лісоуправління в Україні, інд. 6.3.7 

На зрубах повинні бути залишені щонайменше десять 

(5 у разі твердолистяних порід) живих дерев І, ІІ і ІІІ 

класів Крафта на гектарі, з урахуванням їх біологічної 

цінності. 

Розділ звіту: Додаток ІІ 

Опис невідповідності і відповідні свідчення: 

Для залишення на вирубках живих дерев біологічно цінних порід в лісгоспі видано 

Наказ «Про особливості відведення лісосік і дотримання вимог лісової сертифікації 

за схемою ЛПС при проведенні рубок» (Наказ № 129 від 14 вересня 2017 р.). 

На лісосіках, відведених під рубку головного користування на 2018 рік, фарбою 

відзначені дерева різних порід, які будуть залишені після проведення рубки з 

урахуванням їх біологічної цінності (Пархомівське лісництво, кв. 20, вид. 6 і кв. 41, 

вид. 18). 

Примітка: NCR описують свідчення 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 дії сертифіката. 
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Однак, під час проведення польового аудиту встановлено, що на лісосіках рубок 

головного користування 2017 р. (Пархомівське лісництво, кв. 49, вид. 3), не 

залишено живих дерев I-III класів Крафта, з метою збереження біорізноманіття та з 

урахуванням їх біологічної цінності. 

Вимога щодо 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 невідповідності, 

описаної вище, 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  

Свідчення, надане 

Організацією: 

ЗНАХОДИТЬСЯ НА РОЗГЛЯДІ 

Висновки для оцінки 

свідчення: 

ЗНАХОДИТЬСЯ НА РОЗГЛЯДІ 

Статус NCR: ВІДКРИТО 

Коментарі (за бажанням):  

NCR: 02/17 Класифікація невідповідності: 

Незначна 

Стандарт і вимога: Тимчасовий стандарт NEPCon для оцінки 
лісоуправління в Україні, інд. 8.5.1 
Підприємство повинно довести до відома всіх 

зацікавлених сторін короткий звіт про результати 

моніторингу, включаючи елементи, перераховані в 

принципі 8.2 

Розділ звіту: Додаток ІІ 

Опис невідповідності і відповідні свідчення: 

Деякі показники лісогосподарської діяльності за 2016 рік ДП «Хмельницьке 

лісомисливське господарство» (і частково за січень-вересень 2017 року) 

представлені на інтернет-сторінці підприємства (http://kmlmg.com.ua/?page_id=18) 

і на інформаційному стенді в конторі. В осоновном ця інформація стосується 

загальної, економічної чи лісогосподарської діяльності лісгоспу. 

Однак на підприємстві відсутня інформація про результати моніторингової 

діяльності (оскільки у лісгоспі тільки впроваджені процедури деяких видів 

моніторингу), і відсутній доступний для громадськості короткий звіт про результати 

моніторингу. 

Вимога щодо 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 невідповідності, 
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1.3. Спостереження 

 

 

 

 

 

 Спостережень немає 

 

OBS: 01/17 
Стандарт і 

вимога: 

Тимчасовий стандарт NEPCon для оцінки 
лісоуправління в Україні, інд.6.7.5 
Для мотопил і в якості гідравлічного мастила в 

лісовій техніці слід використовувати 

біодеградуюче мастило. 

Розділ звіту: Додаток II 

Опис висновків, які 

привели до складання 

спостереження 

Біодеградуюче мастило не використовується 

Спостереження: Лісгоспу рекомендується розглянути питання придбання та 

використання біодеградуючого мастила для мотопил і в якості 

гідравлічного мастила в лісовій техніці. 

1.4. Консультації із зацікавленими сторонами 

Мета консультацій із зацікавленими сторонами в рамках основної оцінки полягала в 

наступному: 

1) переконатися в тому, що громадськість поінформована про процес основної оцінки і її 

метою; 

2) сприяти команді аудиторів в ідентифікації потенційних проблем; 

3) забезпечити спектр можливостей для участі громадськості в обговоренні та подальші дії 

щодо ідентифікованих у ході основної оцінки проблем. 

Цей процес покликаний не тільки повідомити зацікавлені сторони, але і по можливості, 

залучити їх до плідної співпраці. Процес взаємодії з зацікавленими сторонами не 

закінчується після завершення польового етапу, і, що важливо, навіть після прийняття 

описаної вище, 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  

Свідчення, надане 

Організацією: 

ЗНАХОДИТЬСЯ НА РОЗГЛЯДІ 

Висновки для оцінки 

свідчення: 

ЗНАХОДИТЬСЯ НА РОЗГЛЯДІ 

Статус NCR: ВІДКРИТО 

Коментарі (за бажанням):  

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 будуть зроблені дії щодо її запобігання; 
спостереження можуть призвести до безпосередньої 
невідповідності, якщо їм не приділено належної уваги. 

 не уделено должное внимание. 
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рішення про видачу сертифіката. НЕПКон в будь-який час вітає коментарі зацікавлених 

сторін на адресу сертифікованого підприємства, і такі коментарі часто дають підставу для 

польової оцінки. 

Перед процесом оцінки ДП «Хмельницьке лісомисливське господарство» було підготовлено 

повідомлення для публічних консультацій із зацікавленими сторонами. Публічне 

повідомлення зацікавленим сторонам було розіслано по електронній пошті. Цей список 

також послужив команді аудиторів підставою для вибору осіб для опитування (особисто, по 

телефону або по електронній пошті). Також були проведені публічні зустрічі і були 

поширені анкети для збору інформації. 

Зацікавлена сторона 

(НУО, державна установа, 

місцеве населення, підрядник 

тощо) 

Зацікавлені 

сторони 

поінформовані (#) 

Проведено консультації із 

зацікавленими сторонами або 

отримана інформація від 

зацікавлених сторін (#) 

Національні/Міжнародні НУО 
6 1 

Місцеві/Регіональні НПО 
2 2 

Представники місцевого 

населення 

10 12 

Державні організації 
3 2 

Профспілка 
1 1 

Сертифіковані організації 
60 1 

 

У таблиці нижче наводиться узагальнення проблем, виявлених командою оцінки з коротким 

обговоренням щодо кожної проблеми на основі конкретних інтерв'ю чи коментарів, 

отриманих у ході консультацій із зацікавленими сторонами. 

Принцип/тема Коментарі зацікавлених сторін Відповідь NEPCon 

П 1: Відповідність 

законодавству та 

принципам FSC 

Місцева влада підтвердила, що лісгосп діє 

відповідно до законодавства. 

Не вимагається 

П 2: Права та 

обов'язки 

власників і 

користувачів 

Права та обов'язки користування та 

володіння лісом дотримуються лісгоспом. 

Жодних зауважень чи негативних 

коментарів не отримано. 

Не вимагається 

П3: Права 

корінних народів 

Не застосовується в Україні Не вимагається 

П4: Відносини з 

місцевим 

населенням і 

права працівників 

Зацікавлені сторони відзначили велику 

спонсорську допомогу підприємства всіх 

категорій місцевого населення і їх 

постійне поліпшення соціально-

економічного благополуччя за рахунок 

підприємства. 

Не вимагається 

П5: Використання 

лісу 

Немає коментарів Не вимагається 

П6: Вплив на 

навколишнє 

Зацікавленими сторонами було 

відзначено досить високий рівень 
Не вимагається 
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середовище ведення лісового господарства в лісгоспі. 

П7: План 

управління 

Немає коментарів Не вимагається 

П8: Моніторинг і 

оцінка 

Немає коментарів Не вимагається 

П9:Збереження 

лісів високої 

природоохоронної 

цінності 

Немає коментарів Не вимагається 

П10: Лісові 

плантації 

Не застосовується в Україні Не вимагається 

1.5. Висновки основної оцінки на рівні критеріїв лісоуправління FSC 

ПРИНЦИП 1. ВІДПОВІДНІСТЬ ЧИННОМУ ЗАКОНОДАВСТВУ І ПРИНЦИПАМ FSC 
Критерій 1.1 . Повага національних і регіональних законодавчих актів, а також 
адміністративних нормативів 

Відповідність Х Невідповідність  NCR №  

Висновок 
(сильні/слабкі 
сторони) 

ДП «Хмельницьке лісомисливське господарство» створено на підставі 

Наказу Міністерства лісового господарства України №58 від 26.05.1992 р 

і засноване на державній власності. 

Лісове господарство має розроблену систему контролю і застосовує її в 

разі виявлення порушень, в тому числі і для покарання винних 

працівників. За результатами перевірок (як внутрішніх, так і зовнішніх), 

складаються акти перевірок з приписами щодо усунення виявлених 

недоліків. 

Працівники ДП «Хмельницьке лісомисливське господарство» належним 

чином поінформовані про чинне законодавство і нормативні інструкції. У 

відділі кадрів є 41 посадова інструкція, де розписані обов'язки та права 

всіх категорій працівників підприємства. Нормативно-законодавчі 

документи юрисконсульт підприємства отримує в режимі он-лайн з 

розділу «Законодавства» сайту Верховної ради України в електронному 

вигляді. Крім того, копії нормативно-законодавчих документів 

централізовано надходять від Хмельницького обласного управління 

лісового та мисливського господарства. 

Критерій 1.2. На підприємстві повинні сплачуватися усі види зборів, відрахування, 
податки та інші платежі, що передбачені чинним законодавством 

Відповідність Х Невідповідність  NCR №   

Висновок 
(сильні/слабкі 
сторони) 

Фінансові питання ДП «Хмельницьке лісомисливське господарство» 

строго контролюються як бухгалтерією підприємства, так і 

перевіряючими фіскальними органами. Відповідні працівники лісгоспу 

обізнані про всі необхідні виплати і податки. 

Перевірка документів лісгоспу підтвердила, що всі передбачені 

законодавством платежі здійснюються своєчасно у встановлені терміни. 

Критерій 1.3 . На підприємстві повинні враховуватися положення, що передбачені 
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ратифікованими Україною міжнародними угодами  

Відповідність Х Невідповідність  NCR №   

Висновок 
(сильні/слабкі 
сторони) 

Відповідні міжнародні конвенції є в лісгоспі у відділі лісового 

господарства (в електронному та в роздрукованому вигляді). 

Відповідальний персонал знайомий з цими конвенціями. 

Перевірка списку працівників у відділі кадрів показала, що мінімальний 

вік працівників ДП «Хмельницьке лісомисливське господарство» – 25 

років. 

Критерій 1.4 . Відмінності між національними законами і нормативами та Принципами і 
Критеріями ЛОР повинні розглядатися в кожному конкретному випадку з погляду 
досягнення цілей сертифікації за участі організації, що проводить сертифікацію, і всіх 
зацікавлених сторін 

Відповідність Х Невідповідність  NCR №   

Висновок 
(сильні/слабкі 
сторони) 

На підприємстві розпочато роботи з аналізу потенційних протиріч між 

національним законодавством та цими стандартами. Складено список 

виявлених протиріч, затверджений директором підприємства. 

Підприємство проводить роботу по вирішенню виявлених протиріч між 

чинним законодавством і даними стандартами, проводяться консультації 

із зацікавленими сторонами, зокрема – з обласним управлінням лісового 

та мисливського господарства. 

Критерій 1.5 . Лісогосподарські території повинні бути захищені від незаконних рубок, 
самовільного захоплення та інших недозволених видів діяльності 

Відповідність Х Невідповідність  NCR №   

Висновок 
(сильні/слабкі 
сторони) 

Штат лісової охорони підприємства (23 осіб) постійно проводить 

моніторинг лісів на предмет захисту від незаконних рубок та виявлення 

будь-якої іншої незаконної діяльності та вживає відповідних заходів у 

випадках виявлення порушень. До складу лісової охорони підприємства 

входять керівництво та співробітники контори лісгоспу, лісничі, 

помічники лісничих та майстри лісу. Вони регулярно здійснюють 

моніторинг, зокрема – майстри лісу проводять періодичний контроль 

закріплених за ними ділянок лісу. Виявлені порушення протоколюються, 

на порушників накладається штраф. 

Критерій 1.6. Підприємство повинно підтвердити свою постійну прихильність до 
«Принципів і Критеріїв ЛОР» 

Відповідність Х Невідповідність  NCR №   

Висновок 
(сильні/слабкі 
сторони) 

Заява про відданість принципам та критеріям FSС зроблена. Розроблено 

і підписано директором відповідний Наказ про додержання принципів і 

критеріїв ЛОР на підприємстві (Наказ №195  від 13.09.2017р. «Про 

дотримання принципів и критеріїв Лісової Опікунської Ради на 

підприємстві». Усі ліси, керовані лісгоспом, знаходяться під дією 

сертифікату. 

ПРИНЦИП 2: ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВЛАСНИКІВ І КОРИСТУВАЧІВ 

Критерій 2.1 . Визначення довгострокових прав на користування лісовими ресурсами на 
певній території 

Відповідність Х Невідповідність  NCR №   

Висновок 
(сильні/слабкі 
сторони) 

ДП «Хмельницьке лісомисливське господарство» зареєстровано 

відповідно до закону і Лісового кодексу. Документи, що встановлюють 

права на землекористування є на всій території лісгоспу (100%). 

На підприємстві є Проект організації і розвитку лісового господарства, 

складений Українською державною лісовпорядною експедицією в 2012 

році на підставі базового лісовпорядкування (Ірпінь-2012, Інв.№28), а 
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також матеріали безперервного лісовпорядкування, підготовлені цією 

експедицією станом на 01.01.2017 р У матеріалах базового 

лісовпорядкування є картографічні матеріали (карти і лісовпорядні 

планшети), на яких вказані межі ділянок підприємства і ці кордони 

позначені на місцевості. 

Критерій 2.2 . Юридичні або традиційні права місцевих громад на користування 
ресурсами 

Відповідність Х Невідповідність  NCR №   

Висновок 
(сильні/слабкі 
сторони) 

Права місцевого населення визначені в Лісовому кодексі і включають в 

себе право на збір продуктів побічного лісокористування (стаття 66). 

Права місцевого населення на користування деревними і недеревних 

лісовими ресурсами враховуються в процесі планування і здійснення 

лісогосподарської діяльності. Не виявлено випадків недотримання 

лісгоспом даних прав. Підприємство гарантує місцевому населенню 

доступ до лісу для збору недеревних лісових продуктів, таких як ягоди і 

гриби для власного споживання. Підприємство виписує на безкоштовній 

основі лісові квитки, що дозволяють місцевому населенню 

встановлювати в лісах пасіки. Підприємство не встановлює жодних 

обмежень щодо законних прав місцевого населення. Виняток становить 

обмеження відвідування лісів під час пожежонебезпечних періодів, які 

встановлюються на підставі рішення місцевих органів влади. 

Критерій 2.3. Спірні питання щодо права володіння і користування ресурсами 

Соответствие Да Несоответствие   NCR №   

Висновок 
(сильні/слабкі 
сторони) 

Лісгосп працює відповідно до чинного національного лісового 

законодавства. Право володіння лісовими землями закріплено в 

Лісовому кодексі, ст. 7-8. Спірні питання з приводу прав володіння та 

користування лісами на момент проведення аудиту відсутні. Всі землі і 

лісові ресурси належать державі, права землекористування встановлені 

згідно з чинним законодавством. Опитування персоналу підприємства та 

зацікавлених сторін свідчить про відсутність конфліктів з місцевими 

громадами і населенням, пов'язаних з питаннями права володіння і 

користування землями. 

ПРИНЦИП 3: ПРАВА КОРІННИХ НАРОДІВ 
Принцип визнаний незастосовним для України 

ПРИНЦИП 4: СТОСУНКИ З МІСЦЕВИМ НАСЕЛЕННЯМ І ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ 

Критерій 4.1. Працевлаштування, навчання, та інші блага для місцевого населення 

Відповідність Х Невідповідність  NCR №   

Висновок 
(сильні/слабкі 
сторони) 

Лісгосп є важливим роботодавцем для місцевого населення, що 

проживає як в місті, так і в сільській місцевості, де в даний час 

спостерігається нестача робочих місць. Підприємство підтримує місцеве 

населення під час прийому на роботу і сприяє в питаннях навчання. 

Лісгосп надає різні рекреаційні послуги для місцевого населення і 

забезпечує сільське населення дровами за цінами, які на 5% нижче від 

собівартості. 

Інтерв'ю з представниками місцевої влади підтвердило, що лісгосп бере 

участь у підтримці соціальної інфраструктури міста Хмельницький, селищ 

і сіл. 

Критерій 4.2. Відповідність вимогам охорони праці і техніки безпеки 

Відповідність Х Невідповідність  NCR №   

Висновок 
(сильні/слабкі 
сторони) 

Інтерв'ю показали, що працівники добре знають техніку безпеки на 

робочих місцях. Лісгосп має стенд з інформацією з техніки безпеки в 
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конторі лісгоспу. Існує всеосяжна система контролю і запобігання 

виробничому травматизму на місцях. Атестація (планова) робочих місць 

за умовами праці проведена, результати затверджені наказом 

директора. Лісгосп забезпечує співробітників засобами захисту та 

внутніршіми інструкціями відповідно до загальнодержавних нормативів. 

У 2016 році підприємство повністю екіпіровало всіх вальників і робочих 

(закуплено 55 пар взуття з залізними вставками на суму 38251 грн., 

непрорізні комбінезони – 55 шт. на суму 84700 грн., 56 штук касок із 

захистом для очей і вух на суму 52866 грн. За 3 квартали 2017 року на 

закупівлю медикаментів і оновлення аптечок підприємство витратило 

20800 грн. Лісгосп має тільки власні бригади і не залучає підрядників. 

Польова перевірка показала, що працівники працюють на лісосіках, 

забезпечені ЗІЗ згідно з вимогами даного стандарту. На підприємстві 

видано наказ про зберігання ПММ на лісосіках, облаштування місць 

заправки бензопил, дій персоналу в разі витоку ПММ. Перевірена лісова 

техніка була забезпечена справними вогнегасниками. На підприємстві 

ведеться журнал реєстрації нещасних випадків. Лісів, забруднених 

радіоактивними ізотопами цезію та стронцію на території лісгоспу не 

виявлено. 

Критерій 4.3. Права працівників на самоорганізацію і переговори з роботодавцем 

Відповідність Х Невідповідність  NCR №   

Висновок 
(сильні/слабкі 
сторони) 

Всі працівники лісгоспу є членами профспілки. Вступ і вихід з 

профспілки є добровільним. Примусова праця відсутня. Зарплата 

однакова для чоловіків і жінок за виконання однакової роботи, 

відповідно до національного законодавства. Колективний договір 

зареєстрований в управлінні соціального захисту населення 

Хмельницької районної держадміністрації. Колективний трудовий договір 

виконується в повному обсязі і нерозв'язних суперечностей між 

профспілкою і керівництвом лісгоспу не виникало. Мінімальний вік 

працівників на підприємстві не нижче 18 років. 

Критерій 4.4. Консультації та оцінка можливих соціальних наслідків 

Відповідність Х Невідповідність  NCR №   

Висновок 
(сильні/слабкі 
сторони) 

Аудиторам надали велику кількість статей, звернень до громадян, де 

висвітлені головні аспекти діяльності лісгоспу, в т.ч. – на сайті 

підприємства (http://kmlmg.com.ua), в місцевих, обласних і 

всеукраїнських ЗМІ. Ділянки, де розташовані пам'ятки природи, місця 

відпочинку населення, території, що охороняються, заказники та ін. 

Нанесені на карти і лісгосп бере до уваги ці ділянки при веденні 

господарської діяльності. Інтерв'ю показали, що лісгосп проводить 

консультації з місцевою владою, з іншими зацікавленими сторонами для 

обговорення і узгодження взаємно цікавих питань. Співробітники 

лісгоспу беруть участь в засіданнях селищних і сільських рад, 

представники органів місцевого самоврядування та місцевих громад 

можуть брати участь і беруть участь в нарадах лісгоспу при прийнятті 

рішень, що стосуються планування діяльності підприємства. На 

підприємстві складено список 21 зацікавлених сторін, які представляють 

державні органи управління і місцевої влади, шкільні лісництва і 

лісозаготівельні структури. 

Критерій 4.5. Розгляд скарг і забезпечення справедливої компенсації місцевим жителям 

Відповідність Х Невідповідність  NCR №   

Висновок 
(сильні/слабкі 
сторони) 

Підприємство підтримує законні права місцевих громад на доступ до лісу 

і збір недеревних продуктів лісу. У лісгоспі є журнали, в яких 

реєструється вся вхідна та вихідна кореспонденція. Підприємство 

щоквартально готує звіти для Хмельницького ОУЛМГ про стан 
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виконавчої дисципліни, в яких вказується кількість отриманих 

документів (включаючи звернення і запити громадян), а також стан 

діяльності з реагування на пропозиції, що надійшли, документи, 

звернення та запити громадян. Лісгосп у своїй роботі керується 

законодавством України по вирішенню конфліктів і компенсації збитків. 

Крім того, лісгосп виконує розроблені Державним агенством лісових 

ресурсів України процедури, спрямовані на вирішення конфліктів. 

Принцип 5:  ВИКОРИСТАННЯ ЛІСУ 

Критерій 5.1. Економічна життєздатність з дотриманням всіх екологічних, соціальних та 
виробничих витрат 

Відповідність Х Невідповідність  NCR №   

Висновок 
(сильні/слабкі 
сторони) 

Лісомисливським підприємством розроблений фінансовий план з 

детальною інформацією про фінансування лісогосподарських і 

лісовідновлювальних заходів, робіт з охорони і захисту лісових 

насаджень, ведення мисливського господарства. У лісомисливському 

підприємстві передбачені і виділяються кошти на ведення 

лісогосподарських, лісовідновлювальних і протипожежних заходів. 

Лісомисливське господарство працює на принципах самофінансування – 

всі витрати на проведення необхідних екологічних, соціальних та 

виробничих заходів покриваються доходами, отриманими від реалізації 

продукції, робіт та послуг лісового господарства. Бюджет 

лісомисливського підприємства планується відповідно до плану робіт, 

відображених в проекті організації та розвитку лісового і мисливського 

господарства. 

Критерій 5.2. Оптимальне використання і переробка лісових продуктів на місцевому рівні 

Відповідність Х Невідповідність  NCR №   

Висновок 
(сильні/слабкі 
сторони) 

Господарська діяльність лісомисливського підприємства і комплекс 

ведення лісового і мисливського господарства сприяє багатоцільовому 

використанню лісових ресурсів і раціональному використанню лісових 

екосистем. Ліси лісомисливського господарства використовуються 

місцевим населенням для рекреаційної діяльності, збору ягід і грибів, 

заготовлення, для власних потреб, лікарської сировини. З побічного 

користування лісом, лісомисливським господарством в незначних 

кількостях заготовлюються ягоди, гриби і сіно. Лісомисливське 

підприємство постійно розширюється видовий склад деревних порід 

(види і форми), які використовуються як для власних потреб – 

лісовідновлення та лісорозведення, так і в комерційних цілях. 

Лісомисливське підприємство прагне до найкращого і раціонального 

використання всіх функцій лісу, раціонального використання лісових 

ресурсів, максимальному використанню кожного дерева кожної деревної 

породи. 

Критерій 5.3. Мінімізація відходів і запобігання шкоди лісовим ресурсам 

Відповідність Х Невідповідність  NCR №   

Висновок 
(сильні/слабкі 
сторони) 

Технології лісозаготівлі, що застосовуються на підприємстві, дозволяють 

уникати пошкоджень деревини, що заготовляється, та дерев, що 

залишаються. Заготовлена деревина вивозиться з лісосік своєчасно. 

Погіршення якості заготовленої деревини до вивезення з лісу не 

відбувається. Лісомисливським підприємством мінімізуються відходи, 

пов'язані з лісозаготівлею та вивезенням деревини. Відходи і побутове 

сміття, пов'язані з веденням лісового і мисливського господарства 

збираються і вивозяться. На розроблюваних лісосіках, з метою 

збереження і підвищення родючості грунтового покриву, залишаються 
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хмиз, лісорубні залишки, високі пні, колоди і валеж. 

Критерій 5.4. Управління лісами і місцева економіка 

Відповідність Х Невідповідність  NCR №   

Висновок 
(сильні/слабкі 
сторони) 

У політиці діяльності лісогосподарського підприємства і методах продажу 

завжди враховуються потреби місцевих споживачів та місцевої 

переробної промисловості. Потреби місцевої переробної промисловості і 

місцевих споживачів в деревині повністю задовольняються лісгоспом. 

Критерій 5.5. Підтримка та посилення ресурсозберігаючих функцій лісу 

Відповідність Х Невідповідність  NCR №   

Висновок 
(сильні/слабкі 
сторони) 

Лісомисливським підприємством при плануванні і проведенні лісо-

господарських заходів завжди враховуються лісові угіддя, важливі для 

рекреаційної діяльності, ведення полювання, збирання ягід, грибів та 

лікарських трав. Лісомисливським підприємством здійснюється і 

документується оцінка впливу лісогосподарської діяльності на множинні 

функції лісу – рекреаційні і водозбірні властивості, побічне використання 

лісових угідь, збереження природних цінностей та культурних 

особливостей. Окремо ведеться облік мисливських видів тварин, а також 

їх динаміка. 

Критерий 5.6. Рівень заготовлі 

Відповідність Х Невідповідність  NCR №   

Висновок 
(сильні/слабкі 
сторони) 

У лісомисливському підприємстві задокументовані обсяги щорічної 

заготівлі деревини. Необхідна інформація по кожній ділянці, що 

розробляється, міститься в лесорубних квитках, а також в матеріалах 

відводу лісосік і в технологічних картах. Розрахункова лісосіка 

визначається, узгоджується і затверджується відповідно до 

національного законодавства і становить 19710 м3. За останні 4 роки 

використання розрахункової лісосіки лісомисливським підприємством не 

перевищує розмір встановленої розрахункової лісосіки і усереднено 

складає 19257,8 м3. За останні 4 роки фактичний щорічний обсяг 

заготовленої ліквідної деревини усереднено складає – 20368,0 м3, що на 

3,2% більше розміру встановленої розрахункової лісосіки, однак це не 

перевищує допустимі лісові таксаційні похибки. За останні 5 років 

усереднений загальний обсяг заготовленої деревини від усіх видів рубок 

склав 62543,2 м3, а середній річний приріст (середні зміна запасу за 

даними лісовпорядкування) в лісомисливському підприємстві становить 

40992 м3. Перевищення обсягів заготовленої деревини по всіх видах 

рубок в порівнянні з річним приростом обумовлено ліквідацією наслідків 

негативного впливу абіотичних і біотичних факторів, в результаті дії 

яких відбувається масове всихання в лісових насадженнях ясена 

(Fraxinus excelsior L.), а також ослаблення і всихання граба (Carpinus 

betulus L.) та дуба (Quercus robur L.) в грабово-дубових лісах. Плановані 

обсяги заготівлі деревини по рубках догляду, санітарним та іншим рубок 

розробляється відповідно до національного законодавства та 

затверджуються напередодні поточного року. Недеревна продукція в 

лісових насадженнях лісомисливського підприємства заготовлюється в 

невеликих обсягах і не перевищує рівень невиснажливого використання 

недеревних продуктів лісу. 

ПРИНЦИП 6:  ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 

Критерій 6.1. Оцінювання впливу на навколишнє природне середовище  

Відповідність Х Невідповідність  NCR №   
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Висновок 
(сильні/слабкі 
сторони) 

Лісомисливським підприємством підготовлена і впроваджена система 

оцінки та моніторингу впливу лісогосподарських заходів на навколишнє 

середовище, яка базується на розробленій «Інструкції по оцінці 

можливого соціального та екологічного впливу лісогосподарських 

заходів, які плануються, і екологічних наслідків проведення 

лісогосподарських робіт» (Інструкція від 14 вересня 2017 р.). Згідно із 

затвердженим Наказом «Про проведення оцінок можливого соціального 

та екологічного впливу і екологічних наслідків» (Наказ № 126 від 14 

вересня 2017 р.) підприємством проводиться оцінка та моніторинг 

негативного впливу лісозаготівельних робіт до, під час, і після їх 

проведення. При проектуванні, будівництві і реконструкції доріг 

лісогосподарського призначення, підприємством проводиться оцінка 

впливу будівельних робіт на навколишнє середовище. На підприємстві 

оцінюється і перевіряється вплив власного обладнання на навколишнє 

середовище. 

Критерий 6.2. Охорона рідкісних видів та видів, існування яких знаходиться під загрозою  

Відповідність Х Невідповідність  NCR №   

Висновок 
(сильні/слабкі 
сторони) 

Лісомисливським підприємством розроблені процедури виявлення, 

обліку, охорони і моніторингу на території лісових насаджень рідкісних і 

зникаючих видів рослин і тварин (Наказ № 128 від 14 вересня 2017 р. 

«Про виявлення рідкісних видів, їх охорону та моніторинг по ДП 

«Хмельницьке лісомисливське господарство»). Фахівцями відділу 

лісового господарства складено список рідкісних і зникаючих видів 

рослин і тварин поширених на території підприємства. Для виявлення 

рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин лісомисливським 

підприємством залучені наукові співробітники Національного природного 

парку «Подільські Товтри», Національного природного парку «Мале 

Полісся» та Національного лісотехнічного університету України. 

Працівниками лісомисливського підприємства разом зі співробітниками 

науково-дослідних установ нанесені на карти лісництв і карти 

підприємства місця зростання і проживання рідкісних і зникаючих видів 

рослин і тварин. При плануванні та проведенні лісогосподарських 

заходів підприємством беруться до уваги території проживання рідкісних 

і зникаючих видів тварин і рослин. Проведення всіх лісогосподарських 

заходів на захисних ділянках і в охоронних зонах не загрожує 

природоохоронним цінностям і не загрожує місцях зростання і 

проживання рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин. 

Критерій 6.3. Екологічні функції і корисні властивості лісу мають підтримуватися 
неушкодженими, поліпшуватися або відновлюватися 

Відповідність  Невідповідність Х NCR №  01/17 

Висновок 
(сильні/слабкі 
сторони) 

В особливо захисних ділянках лісогосподарські заходи ведуться з метою 

збереження і примноження захисних функцій лісових екосистем. Рубки 

головного користування в особливо захисних ділянках не проводяться, а 

при проведенні рубок формування і оздоровлення лісів зберігається 

підріст. Рубки формування і оздоровлення лісів сприяють розвитку 

змішаних лісових насаджень, а лісовідновлення після рубок головного 

користування має на меті створення змішаних лісових деревостанів. У 

«Проекті організації і розвитку лісового господарства ДП «Хмельницьке 

лісомисливське господарство» розроблена, а лісомисливським 

підприємством реалізується стратегія переходу від великих суцільних 

рубок до вибіркових і вузьколісосічних рубок. Максимальна площа 

лісосіки при проведенні рубок головного користування не перевищує 5 

га і в 2016 році усереднено склала 2,27 га. Для зниження негативних 
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екологічних наслідків від рубок лісу, на лісосіках залишаються старі і 

дуплисті дерева, сухостій і пні, валеж, насіннєві дерева господарсько-

цінних порід. Для залишення на вирубках живих дерев біологічно цінних 

порід лісомисливським підприємством видано Наказ «Про особливості 

відведення лісосік і дотримання вимог лісової сертифікації за схемою 

ЛОР при проведенні рубок» (Наказ № 129 від 14 вересня 2017 р.). На 

лісосіках, відведених під рубку головного користування на 2018 рік, вже 

відзначені дерева різних порід, які будуть залишені після проведення 

рубки з урахуванням їх біологічної цінності (Пархомівське лісництво, кв. 

20, вид. 6 і кв. 41, вид. 18). Однак, під час проведення польового 

аудиту встановлено, що на лісосіках рубок головного користування 2017 

року (Пархомівське лісництво, кв. 49, вид. 3), не залишено живих дерев 

I-III класів Крафта, з метою збереження біорізноманіття та з 

урахуванням їх біологічної цінності. Лісомисливське підприємство 

приділяє особливу увагу і віддає перевагу, при можливості, природному 

лісовідновленню. У 2016 році природне лісовідновлення відбувалося на 

площі 10 га, що становить 9,1% від загальної площі лісовідновлення. 

Значна площа створення лісових культур зумовлена умовами 

місцезростання. Лісові культури створюються на ділянках, де природне 

поновлення ускладнено або неможливо. При лісовідновленні перевага 

віддається видам місцевого походження. 

Критерій 6.4. Охорона репрезентативних ділянок лісових екосистем 

Відповідність Х Невідповідність  NCR №   

Висновок 
(сильні/слабкі 
сторони) 

Виділені в лісництвах лісомисливського підприємства репрезентативні 

ділянки (на підставі Наказу № 190 від 14 вересня 2017 року «Про 

виділення і охорону репрезентативних зразків лісових екосистем на 

території ДП «Хмельницьке лісомисливське господарство»), як і весь 

лісовий фонд підприємства, представлені змішаними лісами і адекватно 

представляють породний склад лісів. Площа виділених 

репрезентативних лісових ділянок на території лісомисливського 

підприємства становить більше 5% лісової площі – 626,1 га, або 5,24% 

від покритої лісом площі. Виділені репрезентативні ділянки лісових 

екосистем позначені на картах лісництв і картах лісомисливського 

підприємства і збережені в своєму природному стані. Репрезентативні 

ділянки існуючих лісових екосистем на території лісомисливського 

підприємства, виділені в процесі консультацій з державними органами та 

іншими зацікавленими сторонами. На території виділених 

репрезентативних ділянок лісових екосистем рубки лісу не проводяться. 

Критерій 6.5. Контроль над ерозією, мінімізація впливу на ліс під час заготовок, 
будівництва доріг та інших механічних порушень, охорони водних ресурсів 

Відповідність Х Невідповідність  NCR №   

Висновок 
(сильні/слабкі 
сторони) 

Терміни проведення рубок вказуються в технологічних картах. У лісових 

насадженнях, які ростуть на перезволожених ґрунтах, рубки 

проводяться тільки в зимовий період. Лісгоспом уздовж водних об'єктів і 

відкритих ландшафтів зберігаються буферні зони. Лісогосподарські 

заходи в буферних зонах вздовж річок і в буферних зонах вздовж 

відкритих ландшафтів спрямовані на збереження захисних функцій лісів. 

Буферні зони відзначені в таксаційних описі і в матеріалах ОЗЛУ. 

Складування ПММ і стоянка технічних засобів проводяться поза 

водоохоронними зонами і поза зонами затоплення і стоячих водойм. 

Критерій 6.6. Використання пестицидів 

Відповідність Х Невідповідність  NCR №   
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Висновок 
(сильні/слабкі 
сторони) 

Лісомисливським підприємством на території лісового фонду не 

використовуються гербіциди, пестициди, фунгіциди та інсектициди. У 

лісових насадженнях лісомисливського підприємства хімічні речовини не 

використовуються, при веденні лісового господарства добрива не 

застосовуються. 

Критерій 6.7. Використання та утилізація хімікатів, тари, рідких і твердих неорганічних 
відходів 

Відповідність  Невідповідність Х NCR №  Рек. 01/17 

Висновок 
(сильні/слабкі 
сторони) 

Тверді і рідкі неорганічні відходи від лісогосподарської та іншої 

діяльності зберігаються і утилізуються відповідно до екологічних вимог і 

правил. Лісомисливським підприємством укладено Договір з 

Хмельницьким комунальним підприємством «Спецкомунтранс» на 

послуги зі збирання, вивезення та утилізації твердих, габаритних, 

ремонтних і рідких відходів (Договір № 3129 від 05 березня 2015 р.). 

Також лісомисливським підприємством укладено Договір з ТОВ 

«Екологічні інвестиції» (м. Київ) на послуги зі збирання, перевезення, 

зберігання та утилізації відходів виробництва, які утворюються в 

результаті господарської діяльності підприємства – відпрацьованого 

паливного масла, зношених автошин, відпрацьованих акумуляторних 

батарей і люмінесцентних ламп (Договір № ХМ-0422 від 15 лютого 2017 

р.). Техніка, яка працює в лісових насадженнях лісомисливського 

підприємства, не має протікання масла і палива, а для усунення 

можливих втрат палива і масла забезпечена абсорбентом. У лісовій 

техніці не використовується біодеградуюче масло. У лісових 

насадженнях, в місцях заправки бензопил, використовуються спеціально 

обладнані непротікаючі ємності і комплект абсорбенту. З метою 

ефективної охорони лісових насаджень та навколишнього середовища 

лісомисливським підприємством видано Наказ № 131 від 14 вересня 

2017 року «Про зберігання ПММ на лісосіках, обладнання місць 

заправки бензопил, звернення в випадках протікання масла або палива 

в техніці, що працює в лісі, збору і утилізації відходів в місцях 

проведення робіт». 

Критерій 6.8. Застосування біологічних препаратів і генетично модифікованих організмів  

Відповідність Х Невідповідність  NCR №   

Висновок 
(сильні/слабкі 
сторони) 

Біологічні засоби контролю в лісгоспі не використовуються. Генетично 

модифіковані організми підприємством не застосовуються. 

Критерій 6.9. Використання видів інтродуцентів  

Відповідність Х Невідповідність  NCR №   

Висновок 
(сильні/слабкі 
сторони) 

У лісових угіддях лісомисливського підприємства плантації інтродуцентів 

не створюються. У лісових насадженнях підприємства види-інтродуценти 

не культивуються. Лісомисливським підприємством проводиться 

моніторинг поширення інтродукованих видів у рамках безперервного і 

базового лісовпорядкування. 

Критерій 6.10. Перетворення лісів на лісові плантації або їх використання як нелісових 
територій  

Відповідність Х Невідповідність  NCR №   

Висновок 
(сильні/слабкі 
сторони) 

На території лісомисливського підприємства не відбувалося переведення 

лісових земель в нелісові. Переведення лісів, що мають високе 

природоохоронне значення, в нелісові землі лісомисливським 
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підприємством не здійснювалося. 

Принцип 7:  ПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

Критерій 7.1. Вимоги до плану управління лісами 

Відповідність Х Невідповідність  NCR №   

Висновок 
(сильні/слабкі 
сторони) 

Проект організації і розвитку лісового господарства ДП«Хмельницьке 

лісомисливське господарство», а також планові документи підприємства 

з ведення лісового господарства включають всю необхідну критерієм 

інформацію. Додатково розроблені процедури моніторингу, 

здійснюваного для забезпечення збереження охоронюваних територій і 

ресурсів ЛВПЦ. На підприємстві присутні розроблені лісовпорядним 

підприємством «Укрдержліспроект» картографічні матеріали, на яких 

представлені всі дані, які вимагаються згідно з даним критерієм. 

Критерій 7.2. Перегляд плану управління лісами 

Відповідність Х Невідповідність  NCR №   

Висновок 
(сильні/слабкі 
сторони) 

Відповідно до чинного законодавства, «Проектом організації і розвитку 

лісового господарства ДП «Хмельницьке лісомисливське господарство», 

план переглядається і оновлюється раз на 10 років при проведенні 

базового лісовпорядкування. Крім того, щороку лісгосп становить 

виробничо-фінансовий план, в якому враховуються екологічні та 

соціально-економічні зміни, а також фінансові можливості. Дані 

моніторингу, що проводиться на підприємстві, використовуються для 

планування ведення господарства і лісокористування. Згідно з Проектом 

організації і розвитку лісового господарства на території 

лісогосподарського підприємства відсутні зони радіоактивного 

забруднення. 

Критерій 7.3. Навчання працівників і контроль за їх діяльність 

Відповідність Х Невідповідність  NCR №   

Висновок 
(сильні/слабкі 
сторони) 

ДП «Хмельницьке лісомисливське господарство» має план підготовки та 

перепідготовки персоналу, проводяться щорічні навчання працівників 

підприємства, в т. ч. підрядників, з урахуванням всіх відповідних 

аспектів проекту організації і розвитку лісового господарства, а також 

вимог FSC, в т. ч. з технічних, фінансових, соціальних та екологічних 

питань. Польова перевірка і опитування працівників підтвердили, що всі 

роботи в лісі проводяться під контролем фахівців лісгоспу. 

Критерій 7.4. Доступність для громадськості основних елементів плану управління лісами 

Відповідність Х Невідповідність  NCR №   

Висновок 
(сильні/слабкі 
сторони) 

Лісгосп має власний сайт (http://kmlmg.com.ua), де наведені основні 

положення проекту організації і ведення лісового господарства згідно з 

пунктом 7.1. Ці матеріали доступні зацікавленим особам. 

Принцип 8:  МОНІТОРИНГ І ОЦІНКА 

Критерій 8.1. Частота, інтенсивність і узгодженість моніторингу 

Відповідність Х Невідповідність  NCR №   

Висновок 
(сильні/слабкі 
сторони) 

На підприємстві є процедури моніторингу, за якими проводиться 

відстеження господарської та економічної діяльності. 

Періодичність і характер здійснюваних на підприємстві видів моніторингу 

(статистична звітність, облік лісових ресурсів, акти перевірок виконаних 

робіт, облік шкідників і хвороб лісу, перевірки діяльності лісгоспу 

різними державними контролюючими органами, інвентаризація лісів і 

ведення державного лісового кадастру та ін.), відповідають вимогам 

індикатора. 
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У лісгоспі визначені співробітники, відповідальні за проведення окремих 

видів моніторингу. 

Критерій 8.2. Дослідження та збір даних для моніторингу 

Відповідність Х Невідповідність  NCR №   

Висновок 
(сильні/слабкі 
сторони) 

Збір даних здійснюється фахівцями «Укрдержліспроекту» і працівниками 

лісгоспу, зокрема працівниками лісового відділу підприємства і лісництв. 

Частина інформації міститься в матеріалах базового і безперервного 

лісовпорядкування, а також у статистичній звітності підприємства 

(довідки № 1, 2, 3, 4, 5; висновки щодо звіту; форми 3-лх; 10-лх; 2-тп і 

ін.) і робочих матеріалах підприємства («Книги обліку осередків 

шкідників і хвороб лісу», відомості результатів обліку чисельності 

шкідників, відомості результатів рекогносцировочного нагляду за 

основними шкідниками лісу, акти обстеження лісонасаджень та ін.). 

На підприємстві видано наказ «Про проведення оцінок можливого 

соціального та екологічного впливу і екологічних наслідків» і 

розроблена інструкція по оцінці можливого соціального та екологічного 

впливу лісогосподарських заходів. 

Інформування щодо соціально-економічних показників здійснюється 

систематично різними відділами підприємства. Організовано моніторинг 

місць проживання рідкісних і зникаючих видів фауни і флори, лісів 

високої природоохоронної цінності. 

Критерій 8.3. Ланцюг постачання 

Відповідність Х Невідповідність  NCR №   

Висновок 
(сильні/слабкі 
сторони) 

На підприємстві видано наказ № 138 від 22.09.2017р «Про дотримання 

вимог FSC по ланцюгу поставок деревини в ДП «Хмельницьке ЛМГ». 

Відповідальним призначений головний інженер Сивун І.В., а контроль 

здійснює директор підприємства. На підприємстві розроблено 

«Інструкцію по забезпечення на підприємстві вимог стандарту FSC 

сертифікації ланцюга походження деревини» від 22.09.2017р. Згідно із 

зазначеними вище документами лісгосп використовує стандарт FSC-STD-

40-004 «Стандарт сертифікації ланцюга поставок» (версія 3.0). 

Продаж незаконно заготовленої деревини, як FSC-сертифікованої, не 

допускається. 

Критерій 8.4. Облік результатів моніторингу в плані управління лісами  

Відповідність Х Невідповідність  NCR №   

Висновок 
(сильні/слабкі 
сторони) 

Результати моніторингу, що проводиться на підприємстві, 

використовуються для коригування плану ведення господарства і 

лісокористування та виробничо-фінансового плану. Так на підставі актів 

лісопатологічного обстеження санітарного стану лісів у кожному 

лісництві, приймаються рішення про проведення необхідних заходів 

(санітарних рубок). Зокрема в 2016 році на підприємстві проведено 

вибіркові санітарні рубки на площі 432 га і суцільних санітарних рубок 

на площі 48 га, що обумовлено погіршенням стану (масове всихання) 

дерев ясена в лісових насадженнях. 

Критерій 8.5. Доступність резюме результатів моніторингу для громадськості 

Відповідність  Невідповідність Х NCR №  NCR 02/17 

Висновок 
(сильні/слабкі 
сторони) 

Деякі показники лісогосподарської діяльності за 2016 р. (і частково за 

січень-вересень 2017 р.) ДП «Хмельницьке лісомисливське 

господарство» представлені на інтернет-сторінці підприємства в рубриці 

"публічна інформація" (http://kmlmg.com.ua/?page_id=18) і на 

інформаційних стендах у конторі. В основному ця інформація стосується 

загальної, економічної або лісогосподарської діяльності лісгоспу. 

Однак на підприємстві відсутня інформація за результатами 

моніторингової діяльності (оскільки в лісгоспі тільки впроваджені 

процедури деяких видів моніторингу), і відсутній доступний для 
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громадськості короткий звіт про результати моніторингу. 

ПРИНЦИП 9:  ЗБЕРЕЖЕННЯ ОСОБЛИВО ЦІННИХ ЛІСІВ 

Критерій 9.1. Дослідження на предмет наявності ознак особливо цінних для збереження 
лісів  

Відповідність Х Невідповідність  NCR №   

Висновок 
(сильні/слабкі 
сторони) 

Всі лісові ділянки ДП «Хмельницьке лісомисливське господарство» 

класифікуються на окремі категорії за екологічним і соціально-

економічним значенням відповідно до нормативів національного 

законодавства. При цьому варто відзначити, що частина лісових ділянок 

мають високу природоохоронну цінність. На підприємстві частина 

лісфонду представлена об'єктами ПЗФ, де лісогосподарська діяльність 

обмежена. 

У лісгоспі видано наказ №133 від 14.09.2017р «Про затвердження ознак 

особливо цінних для збереження лісів, їх визначення, охорону та 

моніторинг». Відповідальними за виконання наказу призначені лісничі, а 

контроль за виконанням наказу покладено на головного лісничого 

Гаврилюка О. М. 

На території підприємства визначені ділянки ЛВПЦ загальною площею 

1141,2 га. Зокрема площа першої категорії становить 1043,1 га; 

четвертої – 40,1 га і п'ятої – 58,0 га. 

Всі категорії та ділянки ЛВПЦ відображені на картографічних матеріалах. 

Критерій 9.2. Процес консультацій 

Відповідність Х Невідповідність  NCR №   

Висновок 
(сильні/слабкі 
сторони) 

Виявлення і виділення ЛВПЦ виконано працівниками лісового відділу. На 

підприємстві видано наказ №127 від 14.09.2017р «Про співпрацю ДП 

«Хмельницьке лісомисливське господарство» з зацікавленими 

сторонами». Працівники лісгоспу консультувалися з питань виділення 

ЛВПЦ з місцевими органами самоврядування. 

Процес консультацій із зацікавленими сторонами щодо виділення ЛВПЦ 

здійснюється письмово і документується. Аудиторам надані затверджені 

списки ЛВПЦ різними організаціями і установами. 

Підприємство послідовно у виділенні і охорони ЛВПЦ. 

Критерій 9.3. Заходи щодо збереження чи посилення характеристик лісів високої 
природоохоронної цінності 

Відповідність Х Невідповідність  NCR №   

Висновок 
(сильні/слабкі 
сторони) 

Призначення лісогосподарських заходів здійснюється з урахуванням 

категорій лісових ділянок. Зокрема, режим господарювання на об'єктах 

ПЗФ (зокрема окремими категоріями ЛВПЦ) визначається охоронними 

зобов'язаннями підприємства і паспортами об'єктів ПЗФ, які розроблені 

територіальними органами Мінприроди та затверджені обласними 

органами влади та Міністерством екології та природних ресурсів. 

Заходи з охорони і підтримки ЛВПЦ визначаються їх категоріями. В 

процесі консультацій із зацікавленими сторонами розроблено заходи 

щодо їх підтримки та збереження і включені в план ведення лісового 

господарства. 

Критерій 9.4. Моніторинг для оцінки ефективності заходів щодо збереження ЛВПЦ 

Відповідність Х Невідповідність  NCR №   

Висновок 
(сильні/слабкі 
сторони) 

Моніторинг лісового фонду підприємства (в т.ч. і лісів високої 

природоохоронної цінності) здійснюється фахівцями лісгоспу і 

«Укрдержліспроекту» при проведенні базового і безперервного 

лісовпорядкування. 

Ряд контролюючих органів здійснюють перевірки дотримання 

природоохоронного законодавства на підприємстві. Державна 

екологічна інспекція в Хмельницькій області регулярно перевіряє 

виконання вимог природоохоронного законодавства про дотримання 
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режиму охорони об'єктів ПЗФ. 

Підприємством на даний момент сформований список ЛВПЦ і розроблена 

процедура проведення моніторингу ЛВПЦ, згідно з якою проведено 

обстеження ділянок ЛВПЦ і складено перелік ділянок, де заплановано 

проведення санітарної рубки (при цьому будуть збережені цінності цих 

ділянок). 

ПРИНЦИП 10: ЛІСОВІ ПЛАНТАЦІЇ 

ПРИНЦИП ВИЗНАНИЙ НЕЗАСТОСОВНИМ ДЛЯ УКРАЇНИ 

1.6. Дії, вжиті Організацією до затвердження даного звіту 

2. ПРОЦЕС АУДИТУ  

2.1. Стандарт, що використовується для сертифікації 

Стандарти, що 

використовуються: 

Тимчасовий стандарт NEPCon для оцінки 
лісоуправління в Україні, версія 12-14. 

Стандарти доступні на сайтах: www.fsc.org і 

www.nepcon.org 

Адаптація до місцевих 

умов (якщо застосовно): 

В якості основи стандарту НЕПКон був прийнятий 
тимчасовий стандарт Rainforest Alliance для України. 

2.2. Команда аудиту і супроводжуючі особи  

ПІП Функції і кваліфікація  

Каспрук Олеся  Аудитор. Олеся Каспрук має ступінь кандидата 

сільськогосподарських наук за спеціальністю «06.03.01.» - 

Лісові культури та фітомеліорація.  

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 р по теперішній час викладає рекреаційне лісівництво 

та лісопаркове господарство на факультеті лісівництва НЛУ 

України м Львова. Володіє великими знаннями в галузі 

охорони навколишнього середовища, збереження 

біорізноманіття, правової оцінки господарської діяльності в 

лісах Карпатського регіону та відповідними навичками в 

роботі з громадськістю. 

З 2005 по 2007 рік працювала координатором з соціальних 

питань в представництві Світового Банку в Проекті 

Українського Фонду соціальних інвестицій (UFSI). 

Пройшла навчання для ведучих аудиторів по лісоуправлінню і 

http://www.fsc.org/
http://www.nepcon.org/
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ланцюгу поставок в 2011 р. в м С.-Петербург, організоване 

NEPCon спільно зі SmartWood. 

Ярослав Геник Аудитор. Геник Ярослав має науковий ступінь доктора 

біологічних наук за спеціальністю «03.00.17», доцент 

кафедри ландшафтної архітектури, садово-паркового 

господарства та урбоекології Національного лісотехнічного 

університету України, 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 (Мінськ, Білорусь), організований NEPCon. 

Руслан Вицега  Аудитор. Руслан Вицега має науковий ступінь канд. с.-г. наук 

(за спеціальністю 06.03.02 - лісовпорядкування та лісова 

таксація). 

Доцент Інституту лісового і садово-паркового господарства 

Національного лісотехнічного університету України. Викладає 

лісову таксацію, ведення лісового господарства, світові лісові 

ресурси, моніторинг лісових екосистем. Автор 59 публікацій з 

них 20 – у фахових виданнях. 

Наукові стажування: 

2006 р. – Інститут Досліджень лісових екосистем;  

2009 і 2015 рр. – Установа лісового господарства Гірських 

Регіонів Наукового Інституту лісівництва;  

2010 – Науковий інститут лісівництва; 

2011/12 і 20013/14 рр. – Технічний університет Дрездена; 

Участь в міжнародних проектах:  

2003/04 рр. – Українсько-німецький UNESKO/BMBF проект 

«Дністер»; 

2005/06 рр. – Науково-дослідний проект Швайггофер прайс 

2003 р. – Вплив лісорослинних умов на ріст і якість деревини 

сосни звичайної (Pinus silvestris L.) та ялини європейської 

(Picea abies L.) в умовах Львівської, Івано-Франківської, 

Рівненської та Чернівецької областей України; 

2006/09 рр. – Спільний чесько-український проект "ТехІнЛіс"; 

2009/10 рр. – Швейцарсько-український проект розвитку 

лісового господарства в Закарпатті "FORZA"; 

2013/14 рр. – Безперервне навчання лісівників для кращого 

ведення лісового господарства.  

Брав участь у розширеному засіданні робочої групи з 

розробки національних стандартів для України 7-8 липня 

2016 р. 
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2.3. Рецензенти звіту 

ПІБ рецензента Пастернак Володимир 

Кваліфікація: 

Володимир Пастернак, доктор сільськогосподарських наук, 

доцент Харківського Національного аграрного університету, 

завідувач кафедрою.  

Спеціалізація: лісівництво, таксація і лісовпорядкування. 

ПІБ рецензента Зібцев Сергій 

Кваліфікація: 

Сергій Зібцев має освіту інженера лісового господарства. 

Науковий співробітник Національного університету біоресурсів 

і природокористування, доктор біологічних наук. Брав участь у 

розробці українських національних стандартів лісової 

сертифікації за схемою FSC. 

2.4. Огляд аудиту  

 

 

 

 

 

Ділянки Дати Основна діяльність Аудитори 

ДП «Хмельницьке 

лісомисливське 

господарство» 

контора лісгоспу 

15.11.2017 Представлення команди 

аудиторів, плану аудиту; 

Опитування персоналу;  

Перевірка документації; 

Зустріч із зацікавленими 

сторонами. 

Олеся Каспрук 

Ярослав Геник 

Руслан Вицега 

Пархомівське 

лісництво 

ДП «Хмельницьке 

лісомисливське 

господарство» 

контора лісгоспу 

16.11.2017 Польова перевірка ділянок 

у лісі. 

Перевірка документації; 

Опитування персоналу; 

Обговорення результатів в 

середині групи аудиторів. 

Олеся Каспрук 

Ярослав Геник 

Руслан Вицега 

ДП «Хмельницьке 

лісомисливське 

господарство» 

контора лісгоспу 

17.11.2017 Опитування персоналу;  

Перевірка документації; 

Обговорення результатів в 

середині групи аудиторів; 

Заключна зустріч з 

керівництвом лісгоспу 

(подання попередніх 

Олеся Каспрук 

Ярослав Геник 

Руслан Вицега 

Примітка: У таблиці нижче наводиться огляд області аудиту і 
[діяльності] аудиторів. Див. Відповідні додатки для отримання 
докладної інформації про людей, з якими були проведені 
інтерв'ю, і висновках аудиту по конкретним перевіреним 
ділянкам. 
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результатів аудиту). 

Всього людино-днів, витрачених для основної оцінки: 9 

= Кількість аудиторів, які приймали участь 3 помножене на середню кількість робочих 

днів, витрачених на підготовку, польовий аудит і збір інформації після аудиту, 

включаючи консультації із зацікавленими сторонами 3 

2.5. Опис процесу аудиту  

Аудит почався з вступної зустрічі в конторі лісгоспу, в ході якої були представлені план 

і цілі аудиту.  

У рамках основної оцінки проведена повна оцінка Принципів 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. У 

процесі аудиту у лісгоспі була перевірена наявна документація, було проведено 

опитування відповідальних спеціалістів лісгоспу та зацікавлених сторін і лісництв, що 

перевірялися. 

Місця для польової інспекції підбиралися таким чином, щоб скласти повне уявлення про 

якість системи ведення лісового господарства в керованих лісових ділянках і системи 

контролю ланцюга поставки (див. окремий звіт). 

Були відвідані відведені в рубку лісосіки, місця закінчених рубок головного 

користування, місця, де ведуться рубки головного користування та рубок формування і 

оздоровлення лісів, та місця рубок, що ведуться; різних способів рубки і сезонів 

заготовки, зі способами лісовідновлення та заходами сприяння, що практикуються в 

лісовому фонді, також оцінювався стан ЛВПЦ, водних об'єктів, мостових переїздів, 

лісогосподарських доріг. При відвідуванні ділянок основна увага приділялася 

дотриманню правил охорони праці (на діючих лісосіках), дотримання технології 

лісозаготівельних робіт, збереженню водних, ґрунтових умов і елементів 

біорізноманіття. 

На заключній зустрічі були представлені результати основної оцінки. 

2.5.1. Основні висновки попередньої оцінки 

У таблиці, наведеній нижче, вказані значні прогалини відповідності застосовуваному 

стандарту лісоуправління, виявлені в процесі попередньої оцінки. 

Принцип/тема Значні пробіли/значні невідповідності 

П1: Відповідність 

законодавству та 

принципам FSC  

Пробіл 

На підприємстві не проведена робота по виявленню 

невідповідностей між вимогами стандарту NEPCon і вимогами 

нормативно-законодавчої бази ведення лісового господарства. 

Відповідно не вживали заходів для вирішення потенційних 

невідповідностей (інд. 1.4.1; 1.4.2). 

 

Пробіл 

Підприємство не зробило заяву в письмовій формі про прихильність 

«Принципам і критеріям FSC»(інд. 1.6.1). 

П2: Права та 

обов'язки 

власників і 

користувачів 

Значних пробілів не було виявлено 

П3: Права 

корінних народів 

Принцип визнаний незастосовним в Україні 

П4: Відносини з 
Пробіл 

На підприємстві письмові інструкції по діям у разі розливу масла 
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місцевим 

населенням і 

права працівників 

або палива для робітників, які працюють в лісі, не розроблені і не 

затверджені керівництвом (інд. 4.2.6). 

 

Пробіл 

Ділянки, де розташовані місця відпочинку населення, а також інші 

території, які мають для місцевих громад особливе економічне, 

екологічне, культурне або духовне значення, не нанесені на карти 

лісомисливського господарства і не беруться до уваги при веденні 

господарської діяльності (інд.4.4.2). 

 

Пробіл 

На підприємстві немає процедури з ведення списку зацікавлених 

сторін. Список зацікавлених сторін не складено (інд. 4.4.4). 

П5: Використання 

лісу 

Пробіл 

При відвідуванні ділянок на місці проведення суцільних рубок, 

встановлено, що частина порубкових залишків спалювалась, тобто 

використовується вогневий метод очищення лісосік при проведенні 

суцільних рубок (інд. 5.3.3). 

П6: Вплив на 

навколишнє 

середовище 

Пробіл 

Система оцінки та моніторингу, спрямована на мінімізацію 

негативного впливу лісогосподарських заходів на лісові екосистеми 

і навколишнє середовище, не розроблена і не впроваджена на 

підприємстві (інд. 6.1.2). 

 

Пробіл 

У лісомисливському господарстві не розроблені процедури 

виявлення, обліку, охорони і моніторингу на території лісового 

фонду підприємства рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин. 

Список рідкісних і зникаючих видів, які зустрічаються на території 

підприємства, не складений (інд. 6.2.1). 

 

Пробіл 

На підприємстві не проведена робота по виявленню місць 

проживання рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин та їх 

картування. Підприємству слід залучити зацікавлені сторони для 

нанесення на карти місць проживання рідкісних і зникаючих видів 

рослин і тварин, а також визначення природоохоронних територій 

(інд. 6.2.2; 6.2.3). 

 

Пробіл 

Проведений польовий аудит і аналіз документації (лісорубні 

квитки, матеріали відводу лісосік) показали, що, для зниження 

негативних екологічних наслідків від рубок лісу на лісосіках не 

залишають старі і дуплисті дерева, сухостій і пні, а також необхідну 

кількість живих дерев I, II і III класів Крафта (інд. 6.3.6; 6.3.7). 

 

Пробіл 

Репрезентативні зразки існуючих лісових екосистем на території 

підприємства не виділені і не позначені на картах (інд. 6.4.1, 6.4.2, 

6.4.3, 6.4.4). 

 

Пробіл 

Техніка, яка працює в лісі, чи не забезпечена комплектом 

абсорбенту для усунення випадкових витоків масла або палива 

(інд. 6.7.2). 

 

Пробіл 

При проведенні польового аудиту встановлено, що не на всіх 

лісосіках місця заправки бензопил обладнані згідно з вимогами 
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стандарту (в місцях заправки не використовувалися комплекти 

абсорбенту масла і палива, або непротікаючі ємності) (інд. 6.7.4). 

П7: План 

управління 

Пробіл 

Програми навчання відповідно до вимог FSC для працівників, які 

працюють у лісі, лісничих та майстрів лісу не розроблені. 

Співробітники лісогосподарського підприємства не пройшли 

навчання і не ознайомлені з вимогами FSC (інд. 7.3.1). 

 

Пробіл 

Доступна для громадськості інформація не містить всіх пунктів, 

перерахованих в критерії 7.1. Зокрема, немає публічної інформації 

про ЛВПЦ, результати моніторингу рідкісних і зникаючих видів 

рослин і тварин, результати оцінки негативного впливу 

лісогосподарських заходів на лісові екосистеми та навколишнє 

середовище (інд. 7.4.1). 

П8: Моніторинг і 

оцінка 

Пробіл 

Підприємство не має процедур моніторингу складу і зміни флори і 

фауни, що спостерігаються, а також екологічних і соціальних 

наслідків лісозаготівель та інших лісогосподарських заходів, як 

того вимагає критерій 8.2. Слід також розробити документ, де були 

б вказані всі види моніторингу, що проводяться в лісомисливському 

господарстві, із зазначенням того, хто і за якими методиками 

проводить моніторинг (інд. 8.1.1). 

 

Пробіл 

Не визначені співробітники, відповідальні за моніторинг стану 

популяцій, виявлених на території лісомисливського господарства 

червонокнижних видів рослин і тварин, а також відповідальні за 

проведення моніторингу ЛВПЦ (інд. 8.1.3). 

 

Пробіл 

Незважаючи на практично повну інформацію про стан лісового 

фонду та лісогосподарських заходах в статистиці і динаміці на 

підприємстві не сформована система оцінки впливу 

лісогосподарської діяльності в цілому, і ступеня негативного впливу 

на навколишнє середовище зокрема (інд.8.2.1). 

 

Пробіл 

На підприємстві відсутній перелік рідкісних і зникаючих видів 

рослин і тварин, що зростають/мешкають на його території; не 

складений список ділянок з високою природоохоронною цінністю. 

Інформація, необхідна для моніторингу стану флори і фауни, а 

також стану лісів високої природоохоронної цінності, не збирається 

(інд. 8.2.2). 

 

Пробіл 

На підприємстві вивчають «Стандарт по ланцюгу поставок для 

лісогосподарських підприємств», але поки що не розробили 

необхідних інструкцій і вимоги стандарту не впроваджені в 

господарську діяльність (інд. 8.3.1). 

 

Пробіл 

Підприємство не готує доступний для громадськості короткий звіт 

про результати моніторингу. Надана на інформаційному стенді 

підприємства загальна характеристика лісомисливського 

господарства, не містить всіх елементів П & К FSC 8.2 (інд. 8.5.1). 

П9: Збереження 

лісів високої 

Пробіл 

На підприємстві виділені ліси високої природоохоронної цінності 

тільки категорій 1 і 4 на підставі Проекту організації і розвитку 
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природоохоронної 

цінності 

лісового господарства ДП «Хмельницьке лісомисливське 

господарство». Однак оцінка всього лісового фонду на предмет 

виявлення лісів високої природоохоронної цінності інших категорій 

на підприємстві не проведена. Відсутній єдиний список виділених 

лісів високої природоохоронної цінності, із зазначенням категорії 

ВПЦ, місцезнаходження, площі, заходів по збереженню таких лісів 

(інд. 9.1.1). 

 

Пробіл 

ЛВПЦ не нанесені на наявні картографічні матеріали (інд. 9.1.2). 

 

Пробіл 

Підприємство не документує процес консультацій із зацікавленими 

сторонами з питань виділення і охорони ЛВПЦ (інд. 9.2.2). 

 

Пробіл 

Заходи з підтримки та збереження лісів, що мають високе 

природоохоронне значення, не включені в доступні для 

громадськості документи (інд. 9.3.2). 

 

Пробіл 

Підприємство не має ні процедури проведення моніторингу ЛВПЦ, 

ні матеріалів з моніторингу стану таких лісів (інд. 9.4.1) 

П10: Лісові 

плантації 

Принцип визнаний незастосовним в Україні 

Вимоги по 

ланцюжку 

поставок 

Пробіл 

Процедури по ланцюгу поставок не розроблені 

Вимоги групової 

сертифікації 

Не застосовується 

2.5.2. Перелік керованих лісових ділянок, обраних для перевірки 

Найменування керованої лісової 

ділянки 

Обґрунтування вибору для перевірки 

ДП «Хмельницьке лісомисливське 

господарство» 
Одиночний сертифікат 

2.5.3. Перелік аспектів діяльності підприємства, оцінених командою аудиторів: 

Тип ділянки Кількість Тип ділянки Кількість 

Будівництво доріг  
Нелегальне поселення 

 

Осушення грунтів  
Мости/переїзди 

 

Майстерня, цех, лісництво 2 
Місця зберігання хімікатів 

 

Лісовий питомник 3 
Заболочені місця 

 

Ділянка, відведена в РГК 2 
Зсуви/ерозія 

 

Ділянка, на якій ведуться РГК  
Водоохоронні зони 

 

Ділянка, де рубка закінчена 2 
Посадки 

 

Мінералізація поверхні ґрунту  
Посів насіння 

 

Ділянка зі штучним 7 
Боротьба з бур'янами 

3 
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лісовідновленням 

Рубка, виконана Харвестером  
Природне відновлення  

 

Рубка, виконана робітниками 6 
Рідкісні та зникаючі види 

 

Трелювання/вивозка 

форвардером 

 Використання і розпліднення 

диких тварин 

 

Суцільна лісосічна рубка 1 Природоохоронна територія 1 

Поступова рубка  Ключевий біотоп  

Вибіркова рубка  Територія зі спеціальним 

режимом господарювання 

 

Санітарна рубка 8 Культурно-історичний 

пам’ятник 

1 

Рубка догляду (освітлення, 

прочистка) 

4 Рекреаційний пункт 1 

Рубка догляду 

(проріджування, прохідна) 

 Буферная зона  

Лісове поселення (поселення 

лісозаготувачів) 

 Місцева громада 2 

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ 

3.1. Загальна інформація 

Опис прав володіння та землекористування (юридичних і звичайних) 

Всі лісгоспи та лісомисливські господарства України мають власні Статути і свідоцтва 

про державну реєстрацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб. Всі ліси в 

Україні перебувають у державній, комунальній та лише невелика їх частина в 

приватній власності. 

ДП «Хмельницьке лісове господарство» розміщено в центральній частині 

Хмельницької області на території Хмельницького, Летичівського, Деражнянського, 

Віньковецького і Ярмолинецького адміністративних районів та м. Хмельницького. 

Підприємство підпорядковується Хмельницькому обласному управлінню лісового та 

мисливського господарства. 

Загальна площа підприємства становить 12949,0 га в т.ч. покритої лісом – 11951,0 га 

і об'єднує 4 лісництва: Хмельницьке – 2406,0 га, Пархомівське – 3429,0 га, 

Михайлівське – 4222,0 га і Прибузьке – 2892,0 га. До підрозділів підприємства 

відносяться також Нижній склад (станція Богданівці) і Деражнянська ділянка 

навантаження деревини. ДП «Хмельницьке лісомисливське господарство» було 

організовано в 1992 р на підставі наказу Міністерства лісового господарства України 

від 26 травня 1992 року №58 на базі Михайлівського, Хмельницького та 

Червонозірского лісництв Ярмолинецького лісгоспу та Пархомівського лісництва 

Летичівського лісгоспу. Всі ліси підприємства перебувають у державній власності. 

Законодавство і державне управління 

Вся діяльність здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Основними 

законодавчо-нормативними документами, які регулюють ведення лісового 

господарства, є Лісовий Кодекс з поправками і змінами, Водний Кодекс, Земельний 

Кодекс, Закон «Про охорону навколишнього середовища», Закон «Про рослинний 

світ», Закон «Про тваринний світ». Господарська діяльність та відповідність 

національному лісомисливському законодавству контролюється лісогосподарськими 

об'єднаннями, до складу яких входять лісгоспи. 

Лісоуправління і лісокористування в Україні ґрунтується на чинному лісомисливському 

законодавстві. Стале управління та лісокористування здійснюється лісгоспами– 

юридичними особами, що ведуть лісомисливське господарство, у взаємодії з 

Державним спеціально уповноваженим органом у сфері використання, відтворення, 

охорони і захисту лісу – Державне агентство лісових ресурсів України. У кожній з 

територіальних областей України створено обласне управління лісового та 

мисливського господарства, яке об'єднує лісгоспи, які знаходяться на даній території. 
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Вирубка стиглих насаджень в порядку головного користування суворо обмежується 

річною розрахунковою лісосікою. Контроль за дотриманням правил рубок 

здійснюється лісгоспами, а також природоохоронними службами: Міністерством 

екології та природних ресурсів. Розробка лісосік проводиться відповідно до 

технологічних карт. Більшість лісгоспів мають у своєму складі цехи з переробки 

заготовленої деревини. Кожен лісгосп України очолюється директором, який 

відповідає за всі питання діяльності лісгоспу. Лісогосподарська діяльність перебуває у 

віданні головного лісничого, за технічні питання відповідає головний інженер 

лісгоспу, а за фінансові – головний бухгалтер. У підпорядкуванні кожного з них 

працюють інженери і фахівці, відповідальні за більш вузькі питання (наприклад, 

інженер з лісових культур, інженер з охорони праці та техніки безпеки тощо). Кожен 

працівник лісгоспу виконує посадові інструкції, за ці питання відповідає керівник  

відділу кадрів. 

Природоохоронний контекст 

На території лісомисливського господарства знаходяться 3 лісових заказника 

місцевого значення («Лісовогріновецький», «Давідковецький», «Осташки»), 1 

заповідне урочище «Лезневський ліс» і 2 пам'ятки природи місцевого значення 

(ботанічна – генетичний резерват дуба черешчатого і орнітологічна «Бахматовецька 

колонія сірої чаплі»). Площа об'єктів ПЗФ становить 986 га (або 8% площі лісового 

фонду лісгоспу). 18% лісів виключено з розрахунку головного користування, оскільки 

вони виконують головним чином природоохоронні, захисні та рекреаційні функції. 

Соціально-економічний контекст 

Крім деревини ліс є джерелом недеревної продукції: ягід, грибів, лікарської і технічної 

сировини та ін. Ліси підприємства використовуються місцевим населенням як місця 

відпочинку, для збору недеревних лісових продуктів, для полювання, а лісові 

водойми – для рибного лову. Частина мисливських угідь на території лісового фонду 

України також перебувають у віданні органів лісового господарства. Районні та 

обласні ради Українського товариства мисливців і рибалок, органи охорони 

навколишнього середовища, державні природоохоронні підприємства (заповідники і 

національні парки) є зацікавленими сторонами щодо діяльності підприємства. 

Зацікавленими сторонами є також профспілки, сільські та районні ради та 

адміністрації і різні громадські організації: товариства ветеранів, лісівників, охорони 

природи та ін. Більшість з них працює на регіональному рівні. 

Робітники 
Кількість працівників, включаючи постійний штат, що працюють на почасових умовах 

і сезонних робітників: 

Всього працівників 
204 робітників (детальна інформація 

подана нижче) 

Місцеві працівники, зайняті повний 

робочий день (a: b) 

189 чоловіків 15 жінок 

Немісцеві працівники, зайняті повний 

робочий день (c: d) 

0 чоловіків 0 жінок 

Місцеві працівники, зайняті неповний 

робочий день (e: f) 

0 чоловіків 0 жінок 

Немісцеві працівники, зайняті неповний 

робочий день (g: h) 

0 чоловіків 0 жінок 

Працівники мають доступ до питної води 

на ділянці робіт 
Так  Ні  

Працівники, зайняті повний робочий 

день, заробляють не менше 2 доларів на 

день 

Так  Ні  

Кількість серйозних інцидентів (за 

останні 12 місяців) 

 0 

Кількість нещасних випадків з 

летальним результатом (за останні 12 

місяців) 

 0 
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3.2. Область дії сертифіката 

3.2.1. Загальний опис Організації 

Державне підприємство «Хмельницьке лісомисливське господарство» розташоване в 

центральній частині Хмельницької області на території Хмельницького, Летичівського, 

Деражнянського, Віньковецького і Ярмолинецького адміністративних районів та м. 

Хмельницького, в західній частині лісостепової зони України. Підприємство було 

організовано в 1992 р на підставі наказу Міністерства лісового господарства України від 

26 травня 1992 року №58 на базі Михайлівського, Хмельницького та Червонозірського 

лісництв Ярмолинецького лісгоспу та Пархомівського лісництва Летичівського лісгоспу. 

Вся територія лісового фонду підприємства перебуває у державній власності. Загальна 

площа лісового фонду становить 12949,0 га, в т.ч. площа, вкрита лісовою рослинністю 

– 11951,0 га. 

3.2.2. Детальна інформація про область дії сертифіката1  

 

B. Категорії продукції FSC, включені в область дії сертифіката лісоуправління і ланцюжка 

                                           

1 Дані у звіті повинні бути представлені в метричній системі вимірювання. 
2 Центральна точка цільної лісової керованої ділянки або групи розрізнених ділянок, які разом складають керований лісову 

ділянку за широтою та довготою в десяткових градусах при максимум 5 десяткових знаках. 

A. Область дії сертифіката 

Тип сертифіката: Одна ділянка управління SLIMF Certificate Не застосовується 

Груповий 

або 

декілька 

ділянок 

(Multiple 

FMU) 

Кількість членів групи (якщо застосовується):  

Загальна кількість лісових ділянок управління 

(якщо застосовується, перерахуйте кожен 

нижче): 

 

 

Класифікація розміру ділянки, включеної в оцінку: 

 
кількість ділянок 

Загальна лісова площа 

ділянок (га) 

< 100 га   

100 – 1000 

гa 

  

1000 – 

10 000 гa 

  

> 10 000 

гa 

1 12949,0 

Ділянки 

SLIMF  

  

З моменту попередньої оцінки додані нові керовані ділянки? Так  ☐  Ні  ☐  Н/З  ☒ 

Груповий сертифікат: Список лісових ділянок управління, включених в область дії 

сертифіката, наведено в Додатку: IV-a: 

Одиночний сертифікат/Сертифікат для декількох ділянок: Список всіх лісових ділянок 

управління, включених в область дії сертифіката: 

Ділянка 

Назва/Опис 

Площа 

(га) 

Тип лісу Місцезнаходження 

Широта/довгота2 

ДП «Хмельницьке 

лісомисливське господарство» 

12949,0 Напівприродній 49.36085 ПнШ 27.03096 

СД 

 



30 FSC звіт по лісоуправлінню 

 

поставок (FSC-STD-40-004a) 

 Рівень 1 Рівень 2 Породи 

 W1 Необроблена 

деревина 
W1.1 Круглі лісоматеріали 

(колоди) 

Сосна звичайна (Pinus sylvestris L.) 

Ялина європейська (Picea abies 
Karst.) 
Береза повисла (Betula pendula L.) 
Вільха чорна (Alnus glutinosa (L.) 

Gaertn.) 
Осика (Populous tremula L.) 

Дуб звичайний (Quercus robur L.) 

Клен гостролистий (Acer 
platanoides L.) 
Липа дрібнолиста (Tilia cordata 

Mill.) 
Тополя чорна (Populous nigra L.) 

Ясен звичайний (Fraxinus excelsior 
L.) 

Акація біла (Robinia pseudoacacia 

L.) 
В’яз дрібнолистий (Ulmus parvifolia 

Jacq.) 
В’яз малий (Ulmus minor Mill.) 
Дуб червоний (Quercus rubra L.) 
Граб звичайний (Carpinus betulus 
L.) 
Модрина європейська (Larix 
Decidua Mill) 

Бук европейський (Fagus sylvatica) 
Клен-явір (Acer pseudoplatanus 
В’яз звичайний (Ulmus laevis) 
Горіх грецький (Juglans regia) 

 W1 Необроблена 

деревина 
W1.2. Паливна деревина 

 W1 Необроблена 

деревина 

W1.3. Гілки 

 

 

C. Види і допустимий обсяг вилучення (розрахункова лісосіка) 

Латинська назва Загальна назва Щорічний 

допустимий 

обсяг 

вилучення 

(тис. м3) 

Дійсний 

обсяг 

заготівлі 

(тис. м3) 

2016 рік 

Обсяг 

заготівлі, 

запланований 

на наступний 

рік (тис.м3) 

2017 рік 

Pinus sylvestris L. Сосна звичайна 480 411 440 

Quercus robur L. Дуб звичайний 8510 8930 8500 

Betula pendula Roth Береза повисла 1220 1244 1200 

Alnus glutinosa (L.) 

Gaertn. 

Вільха чорна 160 169 158 

Fraxinus excelsior L. Ясен звичайний 4400 4766 4390 

Picea abies (L.) H.Karst Ялина 

європейська 

470 493 460 

Carpinus betulus L. Граб звичайний 4470 3874 4452 

Загальний допустимий об’єм щорічного 

вилучення 

19710 19887 19600 

 

Загальний щорічний обсяг виробництва круглого лісу: 
81794 м3 

Загальний щорічний обсяг виробництва сертифікованих 

недеревних продуктів лісу (НДПЛ): 

 

м3 
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(Перелічити всі сертифіковані НДПЛ за типами продукту): 
 

м3 

 

D. Інформація про Організацію 

Лісова зона Ліса помірного поясу 

Сертифікована площа (га) за типами лісу: 12949,0 

- Природні - 

- Напівприродні 12949,0 

- Плантації - 

Водотоки і водні об’єкти (кілометри) - 

 

E. Класифікація площ (га) 

Загальна площа, що сертифікується 12949,0 

Загальна лісова площа в області дії 

сертифіката  

11951,0 

Право власності: Державна власність 

Право управління:  Державне/громадське управління 

Лісова територія, що знаходиться під:  

Приватне управління  

Державним/суспільним 

управлінням 

11951,0 

Управлінням общини  

Експлуатаційні ліси (площі, на яких можлива заготівля 

деревини) 

9812,5 

Територія, на якій не ведеться жодна лісозаготівельна або 

господарська діяльність: ділянки суворої охорони 

110,0 

Територія, на якій не ведеться заготівля деревини, ділянки 

використовуються для виробництва недеревної лісової 

продукції або послуг 

2028,5 

 

F. Лісовідновлення 

Площа або частка від загальної площі експлуатаційних лісів, 

що залишається під природне поновлення 

10 га (9,1%) 

Площа або частка від загальної площі експлуатаційних лісів, 

де проводиться штучне лісовідновлення – посадка або посів 

Посадка – 53 га (48,2%) 

Посів – 47 га (42,7%) 

Площа або частка від загальної площі експлуатаційних лісів, 

де використовуються комбіновані способи лісовідновлення 

(describe) 

- 

 

G. Високі природоохоронні цінності, виявлені організацією при офіційній оцінці ВПЦ і 

відповідні території 

Код Тип ВПЦ3 Опис: 
Площа 

(га) 

ВПЦ1 Лісові території, що мають в 

масштабі країни, регіону або 

району високий рівень 

біорізноманіття, включаючи 

ендемічні або зникаючі види, 

місця їх проживання 

Території об'єктів ПЗФ: 

3 лісових заказника місцевого 

значення – «Давидковецький», 

«Лісовогринівецький», 

«Осташки»; заповідне урочище 

«Лезневський ліс»; ботанічна 

пам'ятка природи місцевого 

986,0 

                                           

3 Класифікація та нумерація ВПЦ зроблена відповідно до керівництва ProForest для ЛВПЦ. Керівництво дає додаткові 

пояснення по категоріям. Керівництво можно отримати на сайте http://hcvnetwork.org/library/global-hcv-toolkits.  

http://hcvnetwork.org/library/global-hcv-toolkits
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значення – генетичний резерват 

дуба черешчатого і зоологічна 

пам'ятка природи місцевого 

значення «Бахматовецька колонія 

сірої чаплі» 

ВПЦ2 Великі лісові території, для яких 

характерна наявність 

життєздатних популяцій 

більшості видів регіону, що 

зустрічаються в природному 

стані (поширення, велика 

кількість) 

  

ВПЦ3 Лісові території, які входять до 

складу унікальних рідкісних або  

тих, що знаходяться під 

загрозою зникнення, екосистем, 

або в межах яких зустрічаються 

такі екосистеми 

  

ВПЦ4 Лісові території, що виконують 

основні природоохоронні 

функції у вразливих 

ландшафтах (наприклад, 

водоохоронна, протиерозійна та 

ін.) 

Захисні ліси вздовж залізниць, 

протиерозійні ліси по кар'єрах, 

балках, річкових долинах. 

40,1 

ВПЦ5 Лісові території, особливо 

важливі для задоволення 

основних потреб місцевого 

населення (наприклад, 

полювання, рибальство, 

збирання грибів та ягід, інших 

недеревних продуктів) 

  

ВПЦ6 Місця екологічного, 

культурного, релігійного 

значення, визначені за участю 

місцевого населення 

  

ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА ЛВПЦ  1026,1 

Кількість ділянок, що мають значення для корінних народів і/або місцевого 

населення 

- 

H. Використання пестицидів 

 Організація не використовує пестициди. (видалити рядки нижче) 

3.2.3. 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 були в область оцінки. Якщо так, 

то заповніть всі розділи нижче. 
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 Виключена будь-яка частина оцінюваної території з області 

даної сертифікаційної оцінки? Якщо так, то заповніть всі 

розділи нижче. Повинно бути задокументовано відповідність 

політиці FSC-POL-20-003. 
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Додаток I: Публічна версія плану управління лісами 

(ПРИМІТКА: розділ повинен бути підготовлений організацією до проведення основної 

оцінки, інформація перевіряється командою аудиторів) 

1. Основні цілі ведення лісового господарства: 

Первинна мета: Охорона і відновлення лісів 

Другорядна мета: 
Отримання недеревних продукців лісу; рекреація 

Інші цілі: 
Дохід від заготівлі і продажу круглої деревини; полювання 

Склад лісового фонду: 

Загальна площа лісів підприємства становить 11951,0 га і розподіляється за такими 

категоріями: ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення – 

911,9 га; рекреаційно-оздоровчі ліси – 4526,6 га; експлуатаційні ліси – 6512,5 га. 

Загальна площа лісів, включена в розрахунок головного користування, становить 9812,5 

га, виключена з розрахунку головного користування – 2138,5 га. 

Основні породи: дуб звичайний (площа – 9083,5 га, запас 186 м3/га), ясен звичайний 

(площа – 1010,9 га, запас 222 м3/га), граб звичайний (площа – 827,6 га, запас 210 

м3/га), сосна звичайна (площа – 278,2 га, запас 359 м3/га), береза повисла (площа – 

218,6 га, запас 189 м3/га), ялина європейська (площа – 93,7 га, запас 197 м3/га), вільха 

чорна (площа – 90,3 га, запас 182 м3/га), клен гостролистий (площа – 82,4 га, запас 89 

м3/га) та інші. 

Опис системи лісівництва: 

Ведення лісового господарства направлено на досягнення багатьох цілей і включає в 

себе отримання деревини, користування побічними лісовими ресурсами, забезпечення 

рекреаційних потреб для місцевого населення, збереження природи і охорону водних 

ресурсів. Основною метою підприємства є охорона і відтворення лісів. 

Обсяги лісокористування і всі види господарських заходів, заплановані 

лісовпорядкування – відповідно до чинного законодавства України. Розрахункова 

лісосіка і планований обсяг заготівлі деревини по всіх видах рубок визначається, 

узгоджується і затверджується відповідно до національного законодавства. Встановлена 

розрахункова лісосіка в лісомисливському господарстві становить 19710 м3. Обсяг 

заготівлі деревини по рубках догляду, санітарних рубок і іншим рубок планується 

відповідно до національного законодавства і затверджується напередодні поточного 

року. Проведення рубок формування і оздоровлення лісів підвищує продуктивність і 

стійкість насаджень, покращує їх санітарний стан. 

Відновлення лісу проводиться на всіх зрубах і включає в себе штучне відновлення, 

сприяння природному відновленню і залишають під природне відновлення. 

Ведуться суцільні рубки малих розмірів (<5 га) 

2. Система лісоводства Площа, га 

Одновікова, в т.ч. 
 

Суцільнолісосічні рубки (масштаб суцільних рубок) 
50,3 (100%) 

Поступові 
- 

Різновікова, в т.ч. 
 

Добровільно-вибіркові рубки (одиничні дерева) 
- 

Групово-вибіркові рубки (групи менше 1 га) 
- 
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Інші види ведення лісового господарства (пояснити) 

3. Лісозаготівельна і лісогосподарська діяльність 

3.1 Технологія заготівлі та 

використовуване обладнання: 

Валка лісу проводиться бензомоторними 

пилами Stihl-361. Трелювання лісу 

проводиться колісними тракторами МТЗ-82. 

Заготівля і вивезення лісу проводиться 

сортиментами. Вивезення деревини 

здійснюється лісовозними автомобілями з 

гідроманіпуляторами ЗіЛ-131, ЗіЛ-137, КрАЗ-

255, КрАЗ-257, DAF. Лісозаготівля 

проводиться власними лісозаготівельними 

бригадами, підрядники не використовуються. 

Підприємство має власний нижній склад. 

3.2 Максимальний стійкий обсяг заготівлі 

для основних комерційних порід, 

м3/га/рік:  

Дуб звичайний – 3,3; 

Ясен звичайний – 3,5; 

Граб звичайний – 3,2; 

Береза повисла – 3,0; 

Сосна звичайна – 5,7; 

Ялина європейська – 4,8; 

Вільха чорна – 4,2. 

3.3 На підставі чого дана оцінка і посилання на джерело інформації, звідки взяті дані 

(наприклад, лісовпорядкування, постійні пробні площі, таблиці ходу росту і т.п.) 

На основі розрахунків лісовпорядкувальної організації ВО «Укрдержліспроект» (Проект 

організації і розвитку лісного господарства ДП «Хмельницьке лісомисливське 

господарство», Ірпінь, 2012 рік. 

3.4 Організаційна структура у веденні лісового господарства і відповідальність, 

починаючи з вищого керівництва і закінчуючи робітниками (як організоване управління, 

хто контролює і приймає рішення, використання підрядників, навчання і т.д.) 

Контора ДП «Хмельницьке лісомисливське господарство», 4 лісництва, нижній склад, 

ділянку завантаження деревини. 

3.5 Структура керованих лісових ділянок (поділ території) 

До складу ДП «Хмельницьке лісомисливське господарство» входять чотири лісництва: 

Хмельницьке, Пархомівське, Михайлівське та Прибузьке. 

3.6 Процедури моніторингу (включаючи приріст всіх заготовлюваних лісових продуктів 

та приріст деревини, поновлення, лісорослинні умови, склад і зміни в флорі та фауні, 

вплив лісового господарства на навколишнє середовище і соціальні умови, витрати, 

продуктивність і ефективність ведення лісового господарства) 

Лісомисливське господарство має добре розроблену і сувору систему контролю та 

обліку, які ведуться на лісових ділянках з отриманням даних по багатьом аспектам і за 

участю кількох різних державних органів управління. 

Дані по кількості всієї лісової продукції, що заготовлюється, враховуються при їх 

заготівлі і реалізації у вигляді щомісячного, щоквартального та щорічного звітів. 

Бонітет, відновлення, стан лісу, складу і динаміка флори і фауни враховуються при 

складанні чергового лісовпорядкування і під час ведення безперервного 

лісовпорядкування з використанням мережі постійних пробних площ для щорічного 

моніторингу. 

Крім того, територія лісомисливського господарства має важливе значення в плані 

полювання, збирання ягід, грибів та інших продуктів побічного лісокористування, що 

вносить великий вклад в економіку на місцевому рівні. Проект лісовпорядкування 

включає детальну інвентаризацію всіх видів даних ресурсів. 

Ведуться бухгалтерські розрахунки за вартістю, прибутком і ефективністю виконуваних 

робіт. 

3.7 Стратегії управління щодо виявлення та збереження рідкісних видів і тих, що 

перебувають під загрозою зникнення). 

У насадженнях водоохоронної зони, що виділяється навколо річок, озер, струмків та ін., 

вводиться обмежений режим користування. У лісах, де відомі місця проживання 

рідкісних і зникаючих видів тварин, птахів, зростання рідкісних і охоронюваних рослин, 
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лісокористування обмежується відповідно до Проекту організації і розвитку лісового 

господарства державного підприємства. У разі виявлення в лісах нових місць 

проживання і зростання зазначених тварин, і рослин, спільно із зацікавленими 

громадськими організаціями, районними інспекціями природних ресурсів і охорони 

навколишнього середовища, складаються акти і в установленому порядку вносяться 

зміни в проект. 

3.8 Природоохоронні заходи, що застосовуються, в т.ч. водоохоронні смуги, сезонне 

зонування, зберігання хімікатів і т.д. 

Виділяються водоохоронні зони, особливо захисні ділянки, здійснюються біотехнічні 

заходи в мисливських угіддях, обмежено проводяться заходи по збереженню деяких 

рідкісних видів та місць їх проживання. 

Організацією можуть бути додані інші розділи 

 


