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Вступ
Лісова сертифікація за системою PEFC - оцінка виконання екологічних, економічних і
соціальних принципів ведення лісового господарства згідно з вимогами UA SFM ST 02 Стале
лісоуправління. Загальні положення для України.
Сертифікат лісоуправління - це документ, який підтверджує, що лісоуправління і ведення
лісового господарства відповідає вимогам PEFC.
У цьому звіті викладені процес і результати основного аудиту лісоуправління за системою
PEFC Державного підприємства "Дрогобицьке лісове господарство" (далі - ДП "Дрогобицький
лісгосп")
Оцінку проводить акредитований орган по сертифікації в системі PEFC лісоуправління
ТОВ "Лісова сертифікація BY / 112 125.02.

Х

1. Опис системи лісоуправління
1.1 Види і типи сертифікації (потрібне відзначити в квадратику)
попередній аудит Х
основний аудит
контрольний аудит
Індивідуальна сертифікація
Групова сертифікація лісоуправління
лісоуправління

1.2 Застосовувані при оцінці стандарти - найменування стандарту, код і версія стандарту
Стандарти, за якими оцінювалася підприємство
Код /
Дата прийняття
Версія
UA SFM ST 02 (Друга редакція)
2020
01.07.2020 р
1.3 План аудитів
Терміни проведення аудитів

Вид аудитів

Червень 2021
Серпень 2021
Червень 2022
Травень 2023
Квітень 2024
Березень 2025

Попередній
Основний
1-й контрольний
2-й контрольний
3-й контрольний
4-й контрольний

2. Характеристики групи при груповій (територіальній, об'єднаній) схемі сертифікації
лісоуправління
Не актуально для індивідуальної сертифікації
3. Кількість лісових ділянок в області сертифікації лісоуправління - 1
4. Географічні координати лісових ділянок в області сертифікації лісоуправління
№п/п
Договір оренди, лісництво, лісова
Широта
Довгота
зона, загальна площа
1
ДП "Дрогобицький лісгосп"
49021'090"
23030'940"
5. Дані про лісові ділянки, включені в область сертифікації
№ FMU
/№
Регіон / район /
лісництво
номери кварталів
договор
у оренди
1
Україна, Львівська область /
Бориславське
10-28,32,35,37-

Площа, га
3895
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Дрогобицький
Воля-Якубовське
Доброгостівське
Лішнянське
Літнянське
Нагуєвицьке
Східницьке
Трускавецьке
Раневицьке

89,90
1-12,36-46,5460,64-66,94107,112-114
12,18-25,2861,104-109
13-35,47-53,6163,67-93,108111,115
1-48,51,52,5870,83-85,90
1-71
1-11,31-62,65-68
1-39
62-103,5357,49,50,71-77,82

Всього

2425
2668
3141
3826
4451
2809
2517
4159
29 891,0

6. Перелік основних деревних порід
Ботанічна назва
Carpinus betulus L. (Граб звичайний)
Abies alba Mill. (Ялиця біла)
Fraxinus excelsior L. (Syn.: F. floribunda Wall.) (Ясен звичайний)
Acer platanoides L. (Клен гостролистий)
Acer pseudoplatanus L. (Клен-Явір)
Robinia pseudoacacia L. (Акація біла)
Betula pendula L. (Береза повисла)
Tilia cordata Mill. (Syn.: T. parvifolia) (Липа дрібнолиста)
Tilia platyphyllos Scop. (Syn: T. grandifolia) (Липа широколиста)
Alnus glutinosa (L.) Gaertner (Вільха клейка)
Populus tremula (L.) (Тополя тремтяча)
Quercus robur L. (Syn.: Q. pendunculata Ehrh.) (Дуб звичайний)
Picea abies (L.) Karst. (Ялина європейська)
Pinus sylvestris L. (Сосна Звичайна)
Juglans regia L. (Горіх грецький)
Juglans nigra L. (Горіх чорний)
Larix decidua Mill. (Модрина європейська)
Quercus rubra L. (Дуб червоний)
Ulmus carpinifolia Gled. (В'яз граболистий)
Fagus sylvatica L. (Бук лісовий)
Populus alba L. (Тополя біла)
Prunus avium L. (Черешня)
Prunus padus L. (Черемха звичайна)
7. Розмір щорічної розрахункової̆ лісосіки
FMU
Рубки головного користування /ліквідна деревина/ - Наказ
Міністерства охорони навколишнього середовища
України від 10.02.2010 р. №72 "Про затвердження
розрахункових лісосік для лісокористувачів Львівської

Комерційна назва
Граб
Ялиця
Ясен
Клен
Клен-Явір
Акація
Береза
Липа
Липа
Вільха
Осика
Дуб
Ялина
Сосна
Горіх волоський
Горіх чорний
Модрина
Дуб червоний
Берест
Бук
Тополя
Черешня
Черемха

Розрахункова лісосіка, м3
39 770
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області".
Рубки формування і оздоровлення лісів /ліквідна
деревина/ - Проект організації і розвитку лісового
господарства ДП "Дрогобицький лісгосп" Інв. № 134 від
2008 р.
Разом

30 215
69 985

8. Список PEFC груп продукції, включених в область сертифікації
Група продукції
Породи
Хвойні: Ялина європейська (Picea abies (L.)
Karst.)
Ялиця біла (Abies alba Mill.)
Сосна Звичайна (Pinus sylvestris L.)
Модрина європейська (Larix decidua Mill.)

01000 Round wood
Необроблена деревина
02010 Fuelwood (incl chips,
residues, pellets, brickets,
etc.)
Дрова (включаючи тріску,
відходи, пелети, брикети і
т.д.)

Листяні: Граб звичайний (Carpinus betulus
L.)
Ясен звичайний (Fraxinus excelsior L.)
Клен гостролистий (Acer platanoides L.)
Клен-Явір (Acer pseudoplatanus L.)
Акація біла (Robinia pseudoacacia L.)
Береза повисла (Betula pendula L.)
Липа дрібнолиста (Tilia cordata Mill.)
Липа широколиста (Tilia platyphyllos Scop.)
Вільха клейка (Alnus glutinosa (L.) Gaertner)
Осика (Populus tremula (L.))
Дуб звичайний (Quercus robur L.)
Горіх волоський (Juglans regia L.)
Горіх чорний (Juglans nigra L.)
Дуб червоний (Quercus rubra L.)
В'яз граболистий (Ulmus carpinifolia Gled.)
Бук лісовий (Fagus sylvatica L.)
Тополя біла (Populus alba L.)
Черешня (Prunus avium L.)
Черемха звичайна (Prunus padus L.)

PEFC заява

100% PEFC
сертифіковано

9. Рішення органу з сертифікації про видачу сертифіката
На підставі висновків за результатами основного аудиту, опублікованими в звіті за
результатами оцінки ДП "Дрогобицьке лісове господарство" Комітет по сертифікації,
сформулював наступне рішення.
Оскільки система менеджменту ДП "Дрогобицьке лісове господарство" здатна забезпечити
виконання всіх вимог застосовного стандарту по лісовій території, що входить в область оцінки, а
також те, що претендент на сертифікат продемонстрував, що описана система менеджменту
впроваджується послідовно по всій сфері дії сертифіката, при відсутності виявлених значних
невідповідностей, ДП "Дрогобицьке лісове господарство" може бути рекомендований до видачі
сертифіката відповідності лісоуправління за схемою PEFC терміном на 5 років, за умови
своєчасного усунення 12-и умов, виявлених на минулому аудиті протягом встановленого для
цього терміну (Протокол № б / н від 30.08.2021 року).
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