
Звіт про розробку стандарту  
Стале лісоуправління. Загальні положення 

10 грудня 2019 року перша зустріч Тимчасової Робочої групи з розробки та 

впровадження Національної Системи Лісової Добровільної Сертифікації 

Рішення: 

1)Затвердити Положення про тимчасову робочу групу з розробки і 

впровадження Національної системи добровільної лісової сертифікації PEFC в Україні 

та Положення про національну систему добровільної лісової сертифікації PEFC в 

Україні 

2) Затвердити дорожню карту процесу запуску системи PEFC Україна  

3)Затвердити документи необхідні для публічного оголошення та повідомлення 

зацікавлених сторін про початок процесу розробки стандарту лісоуправління за 

системою PEFC, ввести в дію ці документи 16ого грудня 2019 року з моменту їх 

опублікування. 

3.1.) Система взаємодії із зацікавленими сторонами Асоціації "Національна 

система лісової добровільної сертифікації" та Перелік ключових зацікавлених сторін  

3.2.) Порядок розробки, затвердження, оновлення стандарту PEFC 

лісоуправління України 

3.3.) Робочий проект Стандарту Стале лісоуправління 

3.4.) Пропозицію про розробку стандарту 

3.5.) Положення про робочу групу з розробки стандарту лісоуправління  

4) Запросити експертів для написання проєкту Стандарту Стале лісоуправління 

 

Бондарук Георгій Володимирович 

Основне місце роботи, посада: Доцент кафедри кафедри прикладної 

біології, водних біоресурсів і мисливського господарства Харківської державної 

зооветеринарної академії. 

Освіта, кваліфікація: Українська сільськогосподарська академія (1982), 

інженер лісового господарства. 

Наукові ступені та звання: Кандидат біологічних наук (1988) за 

спеціальністю 03.00.16 – екологія. Тема кандидатської дисертації: «Вплив рекреації 

на стан соснових лісів лівобережного лісостепу УРСР і формування в них 

сприятливого для рекреації середовища»; старший науковий співробітник (1993) за 

спеціальністю «лісові культури, селекція, насінництво і озеленення міст». 

Додаткова інформація: Експерт програми ENPI-FLEG II з питань 

збереження біорізноманіття, співавтор книги «Нормативно-правове забезпечення 

збереження біорізноманіття в лісовому секторі України: Аналіз та перспективи 

розвитку» (2013). Співавтор праці «Сертифікація лісогосподарського підприємства: 

практичний посібник». Досвід аудиторської діяльності з сертифікації лісоуправління 

(5 років) та ланцюга поставок (3 роки). 

 

Ковалишин Володимир Романович 



Основне місце роботи, посада: Доцент кафедри Менеджменту організацій 

і адміністрування Національного лісотехнічного університету України. 

Освіта, кваліфікація: Закарпатський лісотехнічний коледж (1998), 

молодший спеціаліст за спеціальністю «Технологія, економіка та планування 

деревообробки». Український державний лісотехнічний університет (2001, 2002), 

спеціаліст за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 

магістр за спеціальністю «Економіка довкілля і природних ресурсів». 

Наукові ступені та звання: Кандидат економічних наук (2006) за 

спеціальністю 08.08.01 – економіка природокористування і охорони навколишнього 

середовища, доцент. Тема кандидатської дисертації: «Економічне стимулювання 

розвитку екологічної сертифікації лісів України». 

Додаткова інформація: Курси аудиторів по системі ISO 9001:2000 (2005). Є 

міжнародний IRCA/IATCA сертифікат Аудитора/Ведучого аудитора по ISO 

9001:2000. Курси FSC аудиторів з сертифікації лісового господарства (2005). Курси 

FSC/PEFC аудиторів з сертифікації ланцюга постачання деревини (2018). 

Консультант групи по лісовій сертифікації українсько-швейцарського проекту 

по сприянню впровадження менеджменту сталого лісового господарства в 

Закарпатті в рамках проекту FORZA (2004-2005). Відповідальний за оцінку існуючих 

критеріїв та індикаторів ведення лісового господарства на засадах сталого 

розвитку з метою їх модифікації та тестування в умовах Закарпаття (Україна) та 

формулювання інструкцій для покращеного планування багатоцільового ведення 

лісового господарства, виходячи з вимог сертифікації. Стажування в Університеті 

сталого розвитку м. Еберсвальде в рамках курсу «Управління глобальними 

змінами» (жовтень, 2018). Викладає дисципліну «Лісова сертифікація» в НЛТУ 

України. Також читає курси з лісової сертифікації для працівників лісового 

господарства на базі Національного лісотехнічного університету України. Учасник 

багатьох сертифікаційних аудитів лісового господарства в Україні та закордоном. 

 

Розвод Сергій Володимирович 

Основне місце роботи, посада: ТОВ «Легалліс», директор. 

Освіта, кваліфікація: Вища, Національний аграрний університет України 

(1995), інжеренер лісового господарства.  

Наукові ступені та звання: Кандидат економічних наук (2000) за 

спеціальністю 08.02.03 – Організація управління, планування і регулювання 

економікою. Тема кандидатської дисертації: «Економічний механізм регулювання 

попиту і пропозиції матеріальних ресурсів (на прикладі лісоматеріалів)». Доцент. 

Додаткова інформація: Cертифікати, що засвідчують кваліфікацію 

аудитора «Аудитор/Провідний аудитор системи менеджменту якості (QMS)» 

(№TUV-3500-2010,   №SGS/SSCE/QMSLAC/507850/P/ 15591), «Аудитор 

інтегрованих систем менеджменту» (ISO 9001S, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 

19011) (№ IAC-Integry/SPB/14/497. 



Експерт програми ENPI-FLEG «Правозастосування та управління у лісовому 

секторі» та інших проектів світового банку та Європейського банку реконструкції та 

розвитку. 

Учасник україно-шведської тренінгової програми «Лісоуправління у ринковій 

економіці».  

16 грудня 2019 року Асоціація «Національна система лісової добровільної 

сертифікації» публічно оголошує та повідомляє зацікавлені сторони про початок 

процесу розробки стандарту лісоуправління за системою PEFC. Розіслано електронні 

листи згідно списку  та розміщено оголошення на  

1) сайті Асоціації.  

http://woodcertification.com.ua/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D

0%B0%D1%80%D1%82-

%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D

0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F/actual-15-12-19/#wbb1 

2) сайті Товариства лісівників України 

https://tlu.kiev.ua/pro-nas/novini-zakhodi/novina/article/asociacija-nacionalna-

sistema-lisovoji-dobrovilnoji-sertifikaciji-publichno-ogoloshuje-pro-pochatok-roz.html 

 

26 грудня 2019 року проведено збори правління Асоціації «Національна 

система лісової добровільної сертифікації» призначено нову Голову Асоціації Мага 

Марія Миколаївна 

3 січня 2020 року створено сторінку у Facebook @pefcukraine для комунікації з 

зацікавленими сторонами та затверджено Дорожню карту процесу.  

08 січня 2020 року друга зустріч Тимчасової Робочої групи з розробки та 

впровадження Національної Системи Лісової Добровільної Сертифікації 

Рішення: 

1)Затвердити новий склад Тимчасової Робочої групи з розробки та 

впровадження системи управління PEFC Ukraine 

2) Затвердити склад Робочої групи з розробки Стандарту Стале лісоуправління 

3)Першу зустріч Робочої групи з написання стандарту 15 січня 2020 року 

провести на кафедрі Дендрології НУБіП.  

Формування робочої групи з розробки стандарту лісоуправління  

Асоціації «Національна Система Лісової Добровільної Сертифікації» 

16 грудня 2019 року було розіслано електронні листи 91-й зацікавленій стороні 

(згідно першого списку зацікавлених сторін). 

Отримано електронні листи: 

16.12.2019 р. від МБО «Екологія-Право-Людина» з пропозицією 

кандидатури Петра Тестова членом робочої групи; 

20.12.2019 р. від ГО «Товариство лісівників України» з пропозицією 

кандидатури Марчука Юрія Миколайовича членом робочої групи та Шарейка 

http://woodcertification.com.ua/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F/actual-15-12-19/#wbb1
http://woodcertification.com.ua/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F/actual-15-12-19/#wbb1
http://woodcertification.com.ua/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F/actual-15-12-19/#wbb1
http://woodcertification.com.ua/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F/actual-15-12-19/#wbb1
https://tlu.kiev.ua/pro-nas/novini-zakhodi/novina/article/asociacija-nacionalna-sistema-lisovoji-dobrovilnoji-sertifikaciji-publichno-ogoloshuje-pro-pochatok-roz.html
https://tlu.kiev.ua/pro-nas/novini-zakhodi/novina/article/asociacija-nacionalna-sistema-lisovoji-dobrovilnoji-sertifikaciji-publichno-ogoloshuje-pro-pochatok-roz.html


Петра Миколайовича і Романовського Володимира Францевича – 

консультантами; 

26.12.2019 р. від УкрНДІЛГА з пропозицією Букші Ігоря Федоровича 

консультантом; 

02.01.2020 р. від Профспілки працівників лісового господарства України 

з пропозицією кандидатур Макогончук Людмили Іванівни від виконавчого 

апарату Центрального комітету Профспілки працівників лісового господарства 

України та Рижова Олега Миколайовича від ДП «Білоцерківське лісове 

господарство» членами робочої групи; 

03.01.2020 р. від ТК 18 «Лісові ресурси» з пропозицією кандидатури 

Буйських Наталі Володимирівни членом робочої групи та Марченко Наталії 

Валентинівни – консультантом; 

04.01.2020. р. від ДП «Коростишівський лісгосп АПК» ЖОКАП 

«Житомироблагроліс» Житомирської обласної ради з пропозицією Корчинської 

Любові Федорівни членом робочої групи; 

09.01.2020 р. від Асоціації «Меблідеревпром» з пропозицією Медведєва 

Юрія Серафимовича членом робочої групи. 

Державне агентство лісових ресурсів України делегувало Рибака Олександра 

Васильвича членом робочої групи, що також було підтверджено офіційним листом 

після першого засідання – 24.01.2020 р. 

До виконавчого директора також звернулися телефоном з пропозицією 

членства у робочій групі: 

− Лицур Ігор Миколайович (Інститут економіки природокористування 

та сталого розвитку НАНУ); 

− Когут Микола Васильович (ГО «Асоціація деревообробників та 

лісозаготівельників Львівщини»). 

 

1. Рибак Олександр Васильович 

Основне місце роботи, посада: Заступник начальника Відділу 

використання лісових ресурсів Державного агентства лісових ресурсів України. 

Освіта, кваліфікація: Національний аграрний університет (1998), інженер 

лісового господарства. 

Наукові ступені та звання: Кандидат сільськогосподарських наук (2017) за 

спеціальністю 06.03.03 – лісознавство і лісівництво. Тема кандидатської дисертації: 

«Лісівничо-екологічні особливості насаджень сосни звичайної за участі дуба 

червоного в свіжих суборах Київського Полісся». 

 

2. Корчинська Любов Федорівна 

Основне місце роботи, посада: Головний економіст ДП 

«Коростишівський лісгосп АПК» Житомирського обласного комунального 



агролісогосподарського підприємства «Житомироблагроліс» Житомирської 

обласної ради 

Освіта, кваліфікація: Львівський лісотехнічний інститут (1986), 

інженер-економіст за спеціальністю «Економіка і організація деревообробної 

промисловості». Житомирський національний агроекологічний університет 

(2015), аспірантура (без відриву від виробництва) за спеціальністю 08.00.06 – 

економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. 

Наукові ступені та звання: Кандидат економічних наук (2017) за 

спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони 

навколишнього середовища. Тема кандидатської дисертації: «Формування 

стратегії збалансованого лісокористування». 

Додаткова інформація: Загальний стаж роботи 34 роки, з нього 31 рік 

в галузі лісового господарства. Нагороджена Грамотою голови Житомирської 

обласної ради. 

3. Медведєв Юрій Серафимович, 

Основне місце роботи, посада: Президент Асоціації «Меблідеревпром»  

      Освіта, кваліфікація: Воронезький лісотехнічний інститут, інженер-

технолог  

Додаткова інформація: Стаж роботи на виробництві 15 років. Пройшов 

шлях від майстра цеху до головного інженера підприємства. 

Стаж роботи на державній службі 27 років. Працював у Держплані УССР, 

Мінекономрозвитку  та Мінпромполітики України на посадах начальника 

підвідділу, заступника начальника управління, директора департаменту. 

Має ІІІ ранг державного службовця. Заслужений працівник промисловості 

України. 

4. Когут Микола Васильович, 

Основне місце роботи, посада: Голова Асоціації «Деревообробників та 

лісозаготівельників Львівщини»  

Освіта, кваліфікація: Лубенський лісотехнічний коледж, за спеціальністю 

лісове господарство. 

Додаткова інформація: 3 роки викладав в коледжі. Стаж роботи на 

виробництві 14 років. Пройшов шлях від головного інженера до начальника 

транспорту по постачанню на «Красненському КХП». З 2000 року 12 років працював 

як приватний підприємець. Три роки Голова асоціації Сколівщини з 2015 по сьогодні 

Голова Асоціації «Деревообробників та лісозаготівельників Львівщини». 

 

5.Тєстов Петро Сергійович 

Основне місце роботи, посада: МБО «Екологія-Право-Людина», аналітик 

Освіта, кваліфікація: КНУ імені Тараса Шевченка, математик 

Додаткова інформація: Спеціалізується на питаннях охорони ПЗФ, охорони 

водних об’єктів від забруднення, надмірного використання порушення 



гідрологічного та гідрогеологічного режиму, знищення флори та фауни, питаннях 

екологічної просвіти, охорони лісів, збереження зелених зон міст.  

Член робочої групи з охорони природи при Мінекоенерго. 

 

6.Марчук Юрій Миколайович 

Основне місце роботи, посада: завідувач кафедри, доцент кафедри 

ботаніки, дендрології та лісової селекції Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. 

Освіта, кваліфікація: Сторожинецький лісовий технікум (1973), молодший 

спеціаліст за спеціальністю «Лісове господарство». Українська ордена Трудового 

Червоного Прапора сільськогосподарська академія (1978), спеціаліст за 

спеціальністю «Лісове господарство». 

Наукові ступені та звання: Кандидат сільськогосподарських наук (2002) за 

спеціальністю лісознавство і лісівництво, доцент (2007). Тема кандидатської 

дисертації: «Особливості формування високопродуктивних дубових насаджень в 

умовах Лівобережного Лісостепу». 

Додаткова інформація: Стаж роботи в галузі 51 рік. Голова всеукраїнської 

громадської організації Товариство лісівників України. Державний службовець ІІ 

рангу. Працював на посадах директора Чугуєво-Бабчанського лісгоспу-технікому, 

першого заступника голови Державного комітету лісового господарства та 

Державної інспекції сільського господарства України. Академік Лісівничої академії 

наук України. Має ряд державних і громадських нагород та відзнак. 

 

7.Буйських Наталія Володимирівна 

Основне місце роботи, посада: старший викладач кафедри технологій та 

дизайну виробів з деревини Національного університету біоресурсів та 

природокористування України. 

Освіта, кваліфікація:  Українська сільськогосподарська академія (1981), 

інженер за спеціальністю «Лісове господарство» 

Наукові ступені та звання: Кандидат технічних наук (2014) за спеціальністю 

05.23.06 – технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини. 

Тема кандидатської дисертації: «Ефективність використання низькотоварних 

круглих лісоматеріалів сосни звичайної». 

Додаткова інформація: Голова технічного комітету України ТК 18 «Лісові 

ресурси» 

 

8.Лицур Ігор Миколайович 

Основне місце роботи, посада: Провідний науковий співробітник 

Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку 

Національної академії наук України». 

Освіта, кваліфікація: Український державний лісотехнічний університет 

(1994-1998 рр.), бакалавр за спеціальністю «Лісове господарство», спеціалізація 



«Інженер лісового господарства». Український державний лісотехнічний 

університет (1998-1999 рр.), спеціаліст за спеціальністю «Лісове господарство», 

спеціалізація «Інженер лісового господарства». 

Наукові ступені та звання: Кандидат економічних наук (2003) за спеціальністю 

08.08.01 – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища. 

Тема кандидатської дисертації: «Лісові ресурси Карпат у системі еколого-економічної 

безпеки». Доктор економічних наук (2010) за спеціальністю 08.00.06 – економіка 

природокористування та охорони навколишнього середовища. Тема докторської 

дисертації: «Територіальна організація лісового комплексу України в умовах 

трансформації продуктивних сил». Професор (2015) за спеціальністю 08.00.06 – 

економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.  

Додаткова інформація: Академік Лісівничої академій наук. Член 

громадської ради при Державному агентстві лісових ресурсів України. Має ряд 

державних відзнак. 

 

9.Макогончук Людмила Іванівна  

Основне місце роботи, посада: Центральний комітет Профспілки 

працівників лісового господарства України, провідний експерт з питань 

регулювання соціально-трудових відносин. 

Освіта, кваліфікація Київський інститут народного господарства (1977-

1982), спеціаліст за спеціальністю «Економіст». Київський університет лекторської 

майстерності за спеціальністю економіка народного господарства (1984-1985). 

Додаткова інформація: Стаж роботи на виробництві 18 років. Стаж роботи 

на державній службі 21 рік. Міністерство лісового господарства України (1993-

1997), Державний комітет лісового господарства України (1997-2010), Державне 

агентство лісових ресурсів України (2010-01.2014) на посадах спеціаліст, провідний 

спеціаліст, головний спеціаліст, начальник відділу праці і заробітної плати, 

заступник начальника управління, начальник управління економіки і державної 

власності. Має ІІІ ранг державного службовця, ряд державних та громадських 

відзнак.  

 

10.Рижов Олег Миколайович, 

Основне місце роботи, посада: Начальник відділу лісового господарства 

державного підприємства «Білоцерківське лісове господарство»  

Освіта, кваліфікація: Національний аграрний університет (2003), інженер 

лісового господарства. 

Додаткова інформація: Стаж роботи на виробництві 27 років. Пройшов 

шлях від майстра лісу до начальника відділу лісового господарства підприємства. 

Протягом 23 років (з 1997 року ) – голова профкому підприємства, заступник 

голови Київської обласної організації профспілки працівників лісового 

господарства. 



Нагороджений нагрудним знаком Федерації профспілок України 

«Профспілкова відзнака», нагрудним знаком «За бездоганну службу в Державній 

лісовій охороні України». 

 

11.12. Оскільки 7 з 10 членів Робочої групи чоловічої статі, Мага Марія 

Миколаївна та Оборська Алла Едуардівна будуть представляти інтереси жінок в 

Робочій групі. 

15 січня 2020 року перше засідання Робочої групи з розробки Стандарту Стале 

лісоуправління 

ВИРІШИЛИ:  

1. Рекомендувати експертам продовжити роботу з розробки стандарту з 

врахуванням зауважень і пропозицій, висловлених у ході обговорення. 

2. Наступне засідання Робочої групи провести 30 січня 2020 року у навчальному 

корпусі №1а Національного університету біоресурсів і природокористування 

України, ауд. 19. 

3. До наступного засідання членам Робочої групи надати експертам письмові 

зауваження та пропозиції. 

4. Експертам на основі зауважень та пропозицій членів Робочої групи підготувати 

текст доопрацьованого поточного варіанту стандарту. 

5. Секретарю Робочої групи надіслати допрацьований варіант членам Робочої 

групи не пізніше трьох днів до наступного засідання. 

6. Членам Робочої групи ознайомитися з допрацьованим варіантом та підготувати 

до засідання  зауваження і пропозиції для обговорення. 

 

30 січня 2020 року друге засідання Робочої групи з розробки Стандарту Стале 

лісоуправління 

ВИРІШИЛИ:  

1. Рекомендувати експертам продовжити роботу з розробки стандарту з 

врахуванням зауважень і пропозицій, висловлених у ході обговорення. 

2. Наступне засідання Робочої групи провести 20 лютого 2020 року у 

приміщенні ДП «Київський лісгосп» Київського обласного та по м. Києву управління 

лісового та мисливського господарства.  

3. До наступного засідання членам Робочої групи надати експертам 

письмові зауваження та пропозиції. 

4. Експертам на основі зауважень та пропозицій членів Робочої групи 

підготувати текст доопрацьованого поточного варіанту стандарту. 

5. Секретарю Робочої групи надіслати допрацьований варіант членам 

Робочої групи не пізніше двох днів до наступного засідання. 

6. Членам Робочої групи ознайомитися з допрацьованим варіантом та 

підготувати до засідання  зауваження і пропозиції для обговорення. 

 

11 лютого 2020 року третя зустріч Тимчасової Робочої групи з розробки та 

впровадження Національної Системи Лісової Добровільної Сертифікації 



Рішення: 

1)Затвердити словник термінів, що будуть використовуватися в роботі Асоціації 

2) Затвердити  
UA SFM ST 04 Порядок управління скаргами та 

апеляціями. 

UA SFM TD 05 Положення про комісію зі скарг та 
апеляцій. 

UA SFM GD 01 Ведення реестру Національної системи 
лісової добровільної сертифікації PEFC в 
Україні 

UA SFM TD 07 Нормативно-методична база 
Національної системи лісової 
добровільної сертифікації PEFC в Україні.  

 

3)Третю зустріч Робочої групи з написання стандарту 20 лютого 2020 року 

провести на базі Київського обласного та по м. Києву управління лісового та 

мисливського господарства, ДП «Київський лісгосп», за адресою м. Київ, вул. 

Святошинська, 30. 

 

20 лютого 2020 року третє засідання Робочої групи з розробки Стандарту 

Стале лісоуправління 

ВИРІШИЛИ:  

1. Затвердити в цілому першу редакцію проєкту стандарту «Стале лісоуправління. 

Загальні положення» та рекомендувати направити його на публічне 

обговорення. 

2. Секретарю Робочої групи Оборській А.Е. забезпечити розсилку проєкту 

стандарту зацікавленим сторонам. 

3. Наступне засідання Робочої групи провести 28 квітня 2020 року у приміщенні ДП 

«Київський лісгосп» Київського обласного та по м. Києву управління лісового та 

мисливського господарства. 

 

25ого лютого-24 квітня 2020 року публічне обговорення першої редакції 

проєкту стандарту лісоуправління за системою 

PEFC(http://woodcertification.com.ua/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D

0%B0%D1%80%D1%82-

http://woodcertification.com.ua/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F/actual-24-02-20/#wbb1
http://woodcertification.com.ua/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F/actual-24-02-20/#wbb1


%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D

0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F/actual-24-02-20/#wbb1 

Facebook @pefcukraine 

10 березня 2020 року четверта зустріч Тимчасової Робочої групи з розробки та 

впровадження Національної Системи Лісової Добровільної Сертифікації 

Рішення: 

1) Прийняти міжнародні стандарти PEFC ST 2002 та  PEFC ST 2001, PEFC ST 

2003 та інтегрувати їх в систему. 

2)Зробити презентацію по стандарту для зацікавлених сторін для кращого 

розуміння та отримання зворотнього зв'язку. 

 

23 квітня 2020 року п’ята зустріч Тимчасової Робочої групи з розробки та 

впровадження Національної Системи Лісової Добровільної Сертифікації 

Рішення: 

1)Виключити на наступному засіданні з Робочої групи з розробки стандарту 

Стале лісоуправління Оборську Аллу Едуардівну та Мага Марію Миколаївну, створити 

підгрупу зацікавлених сторін Жінки та діти та запросити в склад Мєшкову Валентину 

Львівну та Цуканову Юлію Юріївну. 

 

Мєшкова Валентина Львівна 

Основне місце роботи, посада: Завідувач лабораторії захисту лісу 

Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та 

агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького.   

За сумісництвом – професор кафедри зоології та ентомології та кафедри 

лісівництва Харківського національного аграрного університету імені 

В. В. Докучаєва. 

Освіта, кваліфікація: Харківський державний університет (нині Харківський 

національний університет ім. В.Н. Каразіна), біологічний факультет, спеціальність 

зоологія. Доктор сільськогосподарських наук, професор, академік Лісівничої 

академії наук України. 

Додаткова інформація: Науковий стаж 47 років. Від лаборанта, аспіранта 

до заступника директора Інституту. Автор понад 500 публікацій, зокрема 7 

монографій. Головний редактор наукових видань «Лісівництво і 

агролісомеліорація» та «Вісті Харківського ентомологічного товариства». Керівник 

лісогосподарської секції Харківського відділення Малої академії наук України. 

 

Цуканова Юлія Юріївна 

Основне місце роботи, посада: ОЗНЗ Жукинська ЗОШ Ⅰ-Ⅲ ст., вчитель 

біології, практичний психолог. 

Освіта, кваліфікація: освіта вища, у 2008 році закінчила Переяслав – 

Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, природничо 

- географічний факультет. Спеціальність: біологія, практична психологія; 

http://woodcertification.com.ua/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F/actual-24-02-20/#wbb1
http://woodcertification.com.ua/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F/actual-24-02-20/#wbb1


кваліфікація: вчитель біології, валеології, основ екології; практичний психолог у 

закладах освіти.  

Додаткова інформація: Загальний педагогічний стаж 11 років. Керівник 

гуртка «Юні лісівники» Вишгородського районного центру художньої творчості 

дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт», керівник Жукинського шкільного лісництва 

при ДП «Вищедубечанський лісгосп». 

 

2)Четверту зустріч Робочої групи з написання стандарту провести онлайн 28-

30квітня. 

3) Затвердити нові версії документів UA SFM GD 02, UA SFM ST 01, UA SFM TD 

03, UA SFM TD 06 

4) Визначити вимоги та провести відкритий тендер на проведення польової 

апробації 

28-30 квітня 2020 року четверте засідання Робочої групи з розробки 

Стандарту Стале лісоуправління 

ВИРІШИЛИ:  

1. Затвердити в цілому попередню другу редакцію проєкту стандарту «Стале 

лісоуправління. Загальні положення» та рекомендувати направити його на 

публічне обговорення. 

2. Експертам подати частини стандарту, які вони розробляють, із врахуванням 

положень, спільно сформульованих на засіданні Робочої групи, секретарю 

Робочої групи до 2 травня 2020 р. 

3. Секретарю Робочої групи Оборській А.Е. розіслати попередню другу редакцію 

стандарту членам Робочої групи до 4 травня 2020 року для перевірки повноти 

внесення експертами положень, спільно сформульованих на засіданні Робочої 

групи. 

4. Членам Робочої групи зробити відповідну перевірку та, у разі необхідності, 

погодити технічні правки з секретарем Робочої групи до 5 травня 2020 року. 

5. У Секретарю Робочої групи Оборській А.Е., у разі необхідності, внести технічні 

правки та забезпечити розсилку проєкту другої редакції стандарту зацікавленим 

сторонам. 

6. Наступне засідання Робочої групи орієнтовно провести 10 червня 2020 року у 

приміщенні ДП «Київський лісгосп» Київського обласного та по м. Києву 

управління лісового та мисливського господарства (за відсутності карантинних 

обмежень) або онлайн, про що буде повідомлено пізніше. 

06 травня 2020-04 червня 2020 другий раунд публічних обговорень другої 

редакції стандарту Стале лісоуправління. Загальні положення 

http://woodcertification.com.ua/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4

%D0%B0%D1%80%D1%82-

%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2

%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F/actual-05-05-20/#wbb1 

08 травня 2020 року шоста зустріч Тимчасової Робочої групи з розробки та 

впровадження Національної Системи Лісової Добровільної Сертифікації 

 

http://woodcertification.com.ua/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F/actual-05-05-20/#wbb1
http://woodcertification.com.ua/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F/actual-05-05-20/#wbb1
http://woodcertification.com.ua/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F/actual-05-05-20/#wbb1
http://woodcertification.com.ua/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F/actual-05-05-20/#wbb1


Рішення: 

1) Затвердити наступні стандарти 

UA SFM 

ST 05 

Вимоги до органів з сертифікації, 

що здійснюють сертифікацію 

відповідно до стандарту 

лісоуправління 

UA SFM 

ST 07 

Порядок проведення 

атестації аудиторів. 

UA SFM 

ST 06 

Порядок нотифікації органів з 

сертифікації у рамках Національної 

Системи Лісової Добровільної 

Сертифікації 

UA SFM 

ST 08 

 Видача ліцензій на 

використання торгових марок PEFC 

2) Затвердити технічний документ 

UA SFM 

TD 04 

Положення про центр з 

підготовки та атестації експертів-

аудиторів. 

3) Затвердити наступний графік проведення польової апробації 

18-19 травня 2020 року  ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЕРЕЖАНСЬКЕ 

ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО" 

20-22 травня 2020 року ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПЕРЕЧИНСЬКЕ 

ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» 

18-20 травня 2020 року ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «Коростишівський 

лісгосп АПК» Житомирського обласного комунального підприємства 

«Житомироблагроліс» 

4) П’яту зустріч Робочої групи провести онлайн 9,10 та 12 червня 2020 

року. 

18 травня 2020 - 22 травня 2020 Випробування стандарту у польових умовах  

Facebook @pefcukraine 

http://woodcertification.com.ua/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D

0%B0%D1%80%D1%82-

%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%

B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F/actual-08-05/#wbb1 

09,10,12 червня 2020 року п’ята зустріч РГ з розробки Стандарту Стале 

лісоуправління 

ВИРІШИЛИ:  

1. Секретарю Робочої групи Оборській А.Е. провести технічне доопрацювання та 

розіслати електронною поштою попередню версію остаточної редакції проєкту 

стандарту членам Робочої групи 15 червня 2020 року для перевірки. 

2. Членам Робочої групи зробити відповідну перевірку та, у разі необхідності, 

погодити технічні правки з секретарем Робочої групи до 19 червня 2020 року. 

http://woodcertification.com.ua/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F/actual-08-05/#wbb1
http://woodcertification.com.ua/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F/actual-08-05/#wbb1
http://woodcertification.com.ua/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F/actual-08-05/#wbb1
http://woodcertification.com.ua/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F/actual-08-05/#wbb1


3. У разі відсутності зауважень, кожному із членів робочої групи на електронну 

пошту info@pefcukraine.com надіслати підтвердження «Схвалюю остаточну 

редакцію проєкту Стандарту Стале лісоуправління. Загальні положення» до 

19 червня 2020 року. 

4. У разі отримання підтвердження від усіх членів Робочої групи, рекомендувати 

остаточну редакцію проєкту Стандарту Стале лісоуправління. Загальні 

положення на затвердження Загальними зборами Асоціації «НС ЛДС». 

5. Голові Робочої групи передати остаточну редакцію проєкту Стандарту Стале 

лісоуправління. Загальні положення на затвердження Загальними зборами 

Асоціації «НС ЛДС» відповідно до вимог Порядку розробки, затвердження, 

оновлення стандарту PEFC лісоуправління України. 

19ого червня 2020 отримано відповіді від всіх учасників Робочої групи, що в 

них немає зауважень до кінцевої версії стандарту(консенсус досягнуто) 

22 червня 2020 року сьома зустріч Тимчасової Робочої групи з розробки та 

впровадження Національної Системи Лісової Добровільної Сертифікації 

Рішення: 

1) Затвердити кінцеву версію  

UA SFM 

ST 02 

Стале лісоуправління. Загальні 

вимоги. 

UA SFM 

ST 03 

Групова сертифікація 

лісоуправління.Вимоги. 

UA SFM 

TD 01 

Положення про Національну 

Систему  Лісової Добровільної 

Сертифікації 

2) Затвердити пакет для подачі на процедуру схвалення Загальних Зборів 

Членів Асоціаці 

24 червня 2020 року Загальні збори Членів Асоціації затвердили кінцеву 

версію стандарту Стале Лісоуправління. Загальні положення 

26ого червня 2020 року публікація стандарту Стале Лісоуправління. 

Загальні положення 

http://woodcertification.com.ua/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80

%D1%82-

%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%

BD%D0%BD%D1%8F/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0-

%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96%D1%8F-

%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83-

%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5-

%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%

BD%D0%BD%D1%8F-%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-

%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-

%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE-

%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1

%8F/#wbb1 

mailto:info@pefcukraine.com
http://woodcertification.com.ua/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96%D1%8F-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/#wbb1
http://woodcertification.com.ua/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96%D1%8F-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/#wbb1
http://woodcertification.com.ua/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96%D1%8F-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/#wbb1
http://woodcertification.com.ua/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96%D1%8F-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/#wbb1
http://woodcertification.com.ua/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96%D1%8F-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/#wbb1
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