
 

Перелік чинних сертифікатів лісоуправління та ліцензій в 

Національній Системі Лісової Добровільної Сертифікації 

№ 
Орган з 

сертифікації 

Утримувач 

сертифіката 

Номер 

серти- 

фіката 

Тип серти- 

фікації 

Дата 

початку 

дії серти- 

фіката 

Дата закін- 

чення дії 

серти- 

фіката 

Сертифі- 

кована 

площа, 

га 

Групи продукції і деревні види 

Ліцензія на 

використання 

торгової 

марки PEFC 

 

1 ТОВ "Лісова 

сертифікація" 

ДП 
"Хмельницьке 
лісомисливське 
господарство" 

 

FC- 

PEFC- 

UА-0126 

Лісоуправ- 

ління - 

Індивіду- 

альна 

29.06.2021 28.06.2026 14130,1 01000 Необроблена деревина, 02010 

Дрова (включаючи тріску, відходи, 
пелети, брикети, тощо): 

Шпилькові: Сосна звичайна (Pinus 

sylvestris L.), Модрина європейська (Larix 

decidua Mill.), Ялина європейська (Picea 

abies L.); 

Не шпилькові інші: 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.), 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.). 

 

PEFC/53-23-

00001 



№ 
Орган з 

сертифікації 

Утримувач 

сертифіката 

Номер 

серти- 

фіката 

Тип серти- 

фікації 

Дата 

початку 

дії серти- 

фіката 

Дата закін- 

чення дії 

серти- 

фіката 

Сертифі- 

кована 

площа, 

га 

Групи продукції і деревні види 

Ліцензія на 

використання 

торгової 

марки PEFC 

2 ТОВ "Лісова 

сертифікація" 

ДП 
"Дрогобицьке 
лісове 
господарство" 

 

FC- 

PEFC- 

UА-0131 

Лісоуправ- 

ління - 

Індивіду- 

альна 

30.08.2021 29.08.2026 29891,0 01000 Необроблена деревина, 02010 

Дрова (включаючи тріску, відходи, 
пелети, брикети, тощо): 

Шпилькові: Сосна звичайна (Pinus 
sylvestris L.), Модрина європейська (Larix 
decidua Mill.), Ялина європейська (Picea 
abies L.), Ялиця біла (Abies alba Mill.);  

Не шпилькові інші: 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.), 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/53-23-

00002 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Populus_%C3%97canadensis&action=edit&redlink=1


№ 
Орган з 

сертифікації 

Утримувач 

сертифіката 

Номер 

серти- 

фіката 

Тип серти- 

фікації 

Дата 

початку 

дії серти- 

фіката 

Дата закін- 

чення дії 

серти- 

фіката 

Сертифі- 

кована 

площа, 

га 

Групи продукції і деревні види 

Ліцензія на 

використання 

торгової 

марки PEFC 

 

3 ТОВ "Лісова 

сертифікація" 

ДП "Бібрське 
лісове 
господарство" 

 

FCUA -

PEFC-

FM-0137 

Лісоуправ- 

ління - 

Індивіду- 

альна 

01.12.2021 30.11.2026 26705,0 
01000 Необроблена деревина, 02010 
Дрова (включаючи тріску, відходи, 
пелети, брикети, тощо): 
Шпилькові: Larix decidua (Модрина 
європейська); Picea abies (Ялина 
звичайна); Pinus nigra (Сосна чорна / 
австрійська); Pinus sylvestris (Сосна 
звичайна); Pinus strobus (Сосна Вейму- 
това); Pinus cembra (Сосна кедрова 
європейська); Pseudotsuga menziesii 
(Псевдотсуга Мензиса);  
Не шпилькові інші: Acer platanoides 
(Клен гостролистий); Acer pseudoplatanus 
(Клен білий, явір); Aesculus hippocastanum 
L. (Кінський каштан звичайний); Alnus 
glutinosa (Вільха чорна); Alnus incana (L.) 
Moench (Вільха сіра); Betula pendula 
(Береза повисла); Carpinus betulus L. (Граб 
звичайний); Fagus sylvatica L. (Бук 
лісовий); Fraxinus excelsior (Ясень зви- 
чайний); Juglans nigra L. (Горіх чорний); 
Juglans regia L. (Горіх грецький); Malus 
sylvestris (L.) (Яблуня лісова); 
Phellodendron amurense Rupr. (Бархат 
амурський); Populus alba L. (Тополя біла); 
Populus tremula (Осика); Populus 
canadensis (Тополя канадська); Populus 
balsamifera (Тополя бальзамічна); Prunus 
avium (Черешня); Pyrus communis L. 
(Груша лісова); Quercus robur (Дуб 
звичайний); Quercus rubra (Дуб 
червоний); Robinia pseudoacacia L. 
(Акація біла); Tilia cordata P.Mill. (Липа 
мілколиста); Ulmus glabra (В’яз 
шорсткий) 

 

 

Разом сертифікована площа 70726,1   

 



 


