
Пропозиція про оновлення стандарту лісоуправління 

Асоціація «Національна Система Лісової Добровільної Сертифікації» з метою 

вдосконалення національної системи сталого управління лісами відповідно до 

принципів PEFC та національного законодавства України розпочинає процес 

оновлення стандарту UA SFM ST 02 Стале лісоуправління. Загальні положення. 

Сфера застосування 

Стандарт встановлює основні положення сталого лісоуправління, спрямовані 

на забезпечення високої продуктивності і стійкості лісів, збереження і відновлення 

біорізноманіття в лісах, мінімізацію або виключення негативної дії лісогосподарського 

виробництва на довкілля, невиснажливе лісокористування, на економічну 

ефективність лісогосподарського виробництва, його соціальну функцію. 

Стандарт встановлює спеціальні вимоги для плантацій та дерев, що ростуть за 

межами територій, визначених національним законодавством як лісові землі (дерев 

поза лісом). 

Стандарт призначений для застосування юридичними та / або фізичними 

особами, що ведуть лісове господарство та / або здійснюють лісокористування. 

Вимоги стандарту також стосуються суб'єктів господарювання, які надають послуги 

(виконують роботи) у лісовому господарстві. Вимоги стандарту охоплюють усі 

необхідні процеси, націлені на досягнення сталого лісокористування, усі види 

продукції та послуг. 

Ціль і обґрунтування 

Система управління лісами і лісовими ресурсами на принципах сталості, 

рівномірності, недопущення виснаження та комплексності, що забезпечує економічно 

ефективне, екологічно відповідальне і соціально орієнтоване лісове господарство та 

лісокористування, збереження біологічного і ландшафтного різноманіття, виконання 

лісами багатогранних функцій на місцевому, національному та глобальному рівнях 

має визначальне значення для системи лісового господарства та лісоуправління 

України. 

PEFC International є міжнародною неприбутковою неурядовою організацією, що 

сприяє просуванню сталого управління лісами (SFM) шляхом незалежної сторонньої 

сертифікації. PEFC International працює, підтримуючи національні системи 

сертифікації лісів, розроблені за допомогою процесів для різних зацікавлених сторін 

та з урахуванням місцевих пріоритетів та умов. У національній системі сертифікації 

ключове місце займає стандарт лісоуправління, який розроблений на основі базового 

стандарту PEFC з адаптацією до національного законодавства. Розробка такого 

стандарту є одним із інструментів досягнення цілей сталого розвитку в системі 

лісоуправління. 

Чинний стандарт UA SFM ST 02 Стале лісоуправління. Загальні положення не 

містить вимог до лісових плантацій і дерев поза лісом. Зважаючи на сучасну 

міжнародну політику у сфері природокористування і пом’якшення наслідків змін 

клімату, а також інтерес вітчизняних зацікавлених сторін, орган зі стандартизації – 

Асоціація «Національна Система Лісової Добровільної Сертифікації» ініціює для 

території України розробку спеціальних вимог для цих категорій джерел заготівлі 



деревини, інших деревних і недеревних ресурсів та екосистемних послуг, як додатків 

до стандарту.  

Якщо у зацікавлених сторін у ході застосування чинного стандарту виникнуть 

зауваження чи пропозиції стосовно його поліпшення на основі поширення 

передового досвіду, підвищення якості управління лісами відповідно до рівня 

розвитку науки, техніки і технології, очікувань зацікавлених сторін, вимог ринку, 

економіки та інших факторів, Асоціація «Національна Система Лісової Добровільної 

Сертифікації» ініціює внесення відповідних змін і до основної частини стандарту 

UA SFM ST 02 Стале лісоуправління. Загальні положення. У разі відсутності 

зауважень чи пропозицій, основна частина стандарту не потребуватиме змін.  

Передбачувані результати 

Поширення вимог стандарту на плантації та дерева поза лісом дає можливість 

їхнім власникам та / або користувачам провести сертифікацію площ, зайнятих 

деревною рослинністю, що не має юридичного статусу лісу і на територіях, що не 

належать до земель лісогосподарського призначення.  

Оновлення стандарту сприятиме подальшому розвитку сталого лісоуправління 

в Україні, розширенню міжнародного співробітництва у сфері лісового господарства 

та надасть можливість сертифікованим суб’єктам підтверджувати, що їхня продукція і 

послуги походять із лісів, плантацій та територій дерев поза лісом, які мають стійке 

управління.  

Оцінка ризику впровадження оновленого стандарту 

При первинному аналізі потенційних негативних впливів, що виникають в 

результаті впровадження стандарту, не виявлено. 

Етапи розробки і графік роботи 

1. Після розміщення публічного оголошення про розробку стандарту із 

запрошенням зацікавлених сторін до участі у процесі, впродовж чотирьох тижнів 

проходитиме доповнення постійної Робочої групи з розробки стандарту 

лісоуправління представниками зацікавлених сторін, які мають інтерес у розширенні 

сфери застосування стандарту.  

2. Робочою групою у розширеному складі здійснюється підготовка першої 

версії оновленого стандарту, яка виноситься на публічне обговорення впродовж 60 

днів. 

3. Після закінчення терміну публічного обговорення, Робоча група допрацьовує 

проект оновленого стандарту з урахуванням прийнятих нею зауважень і пропозицій 

та виносить на друге публічне обговорення впродовж 30 днів. Одночасно 

здійснюється польова апробація оновленого стандарту залученими органами з 

сертифікації. 

4. Після закінчення 30-денного терміну публічного обговорення, Робоча група 

готує остаточну редакцію оновленого стандарту із врахуванням зауважень та за 

висновками польової апробації. 

5. Оновлений стандарт за рекомендацією Робочої групи передається на 

затвердження PEFC International. 



Початок роботи – не пізніше 15 листопада 2021 року. 

Закінчення роботи – не пізніше 31 грудня 2022 року. 

 

Контакти для зв’язку: 

Асоціація «Національна Система Лісової Добровільної Сертифікації» 

Адреса: Україна, 49044, м. Дніпро, вул. Старокозацька, будинок 5. 

Контактна особа: виконавчий директор Асоціації Оборська Алла Едуардівна 

Телефони: +38 097 556-53-35, +38 093 110-04-89 

Е-mail: info@pefcukraine.com.  

 

 

Голова Асоціації 

«Національна Система Лісової Добровільної Сертифікації»   

            

                    Мага М.М.  
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