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КОРОТКИЙ ЗВІТ 
про результати основного аудиту сертифікації лісоуправління в системі 

НСЛДС (Національна Система Лісової Добровільної сертифікації) 
Державного підприємства «Львівське лісове господарство» 

(Single) 
 

Орган з сертифікації 

ТОВ «Лісова сертифікація» 

121096, м. Москва, ул. Василини Кожиної, буд.1, оф.17 

Директор: Трушевська Н.А. 

Тел. +74956408492 
Веб сайт: http://fcert.ru 
Е-mail: director.fc@fcert.ru 

Контактна особа органу з сертифі-
кації 

Директор сертифікаційних програм 
Савуліді Олексій Михайлович 
Тел. / Факс +78123846988 
Моб. +79119217465 
Е-mail: Alexey.Savulidi@fcert.ru 

 Реквізити свідоцтва про акреди-
тацію для сертифікації лісоуправ-

ління 

Республіканське унітарне підприємство «Білоруський держа-
вний центр акредитації» (державне підприємство «БДЦА») 
220033 м. Мінськ, вул. Велозаводська 6, п.2. 
Республіка Білорусь. 
Телефон: +70172984605 
е-mail: bsca@bsca.by  

Атестат акредитації: № BY / 112 125.02 

Період дії акредитації: з 10.03.2021 по 10.03.2026 

Періоди проведення аудиту 

Дата початку аудиту: 10 січня 2022 р.  

Дата завершення аудиту: 13 січня 2022 р. 

Дата затвердження звіту по аудиту: 31 січня 2022 р. 

Аудитори Провідний аудитор – Топчій О.І., аудитор – Поліщук О.П. 

Замовник 

Державне підприємство «Львівське лісове господарство» / 
State Enterprise «Lviv Forestry» 

Директор Синявський Юрій Євстахійович 

Юридична адреса: вул. Академіка Яворницького, 34, м. 
Львів, м. Винники, Львівська обл., Україна, 79495. 
Фактична адреса: ул. Дмитра Яворницького, 8б, м. Львів, 
Львівська обл., Україна, 79054. 
Тел./факс: +380676721847 
Веб-сайт: http://lvivlg.com.ua/ 
Е-mail: lvivlisgosp@ukr.net, lviv.lisovuy@ukr.net 

Контактна особа утримувача сер-
тифіката 

Головний лісничий Коваль Роман Миколайович 

Реквізити сертифіката лісоуправ-
ління 

FCUA -PEFC-FM-0143 

Дата видачі сертифікату: 31.01.2022 

Дата закінчення терміну дії сертифікату: 30.01.2027 

Площа сертифікованого лісоупра-
вління, га 

22 317,0 
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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 «Львівське лісове господарство» (далі - ДП «Львівське ЛГ»). 
Оцінку проводить акредитований орган по сертифікації в системі PEFC лісоуправління ТОВ «Лісова 
сертифікація» BY / 112 125.02. 
 

1. Опис системи лісоуправління 
1.1 Види і типи сертифікації (потрібне відзначити в квадратику) 

 
Попередній ау-

дит 
х Основний аудит  Контрольний аудит 

х 
Індивідуальна сертифікація лісо-

управління 
 Групова сертифікація лісоуправління 

 

1.2 Застосовувані при оцінці стандарти - найменування стандарту, код і версія стандарту 

Стандарти, за якими оцінювалася підприємство 
Код / Вер-

сія 
Дата прийняття 

UA SFM ST 02:2020 (Друга редакція) 2020 01.03.2021 р. 

 

1.3 План аудитів 
Терміни проведення аудитів Вид аудитів 

Листопад 2021 Попередній 

Січень 2022 Основний 

Грудень 2022 1-й контрольний 

Листопад 2023 2-й контрольний 

Жовтень 2024 3-й контрольний 

Вересень 2025 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 

зона, загальна площа 
Широта Довгота 

1 ДП «Львівське ЛГ» 490 49' 34" 230 58' 36" 

 

5. Дані про лісові ділянки, включені в область сертифікації 

№ FMU  Регіон / район Лісництво  
Номери 

кварталів 
Площа, га 

ДП «Львів-
ське ЛГ» 
FMU 1 

Україна / Львівська обл. 
/ Львівський р-н. 

 Борщовицьке 10-23, 25-60, 62-82 2 676 

Винниківське 
1-3, 6-30, 32-44, 
49-56, 58-84, 86 

2 752 

Великолюбінське 52-114, 116 2 563 

Завадівське 32-67 2 270 

Красівське 1, 5-8 206 

Липниківське 1-57 2 558 

Товщівське 1-65 2 020 

Лапаївське 9-56 2 007 

Всього по Львівському району 17 052 

Україна / Львівська обл. Завадівське 1-31 1 299 
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/ Яворівський р-н. Лапаївське 1-8 226 

Всього по Яворівському району 1 525 

Україна / Львівська обл. 
/ Стрийський р-н. 

Красівське 2-4, 9-78 3 740 

Всього по Стрийському району 3 740 

Всього по підприємству 22 317 

 

6. Перелік основних деревних порід 
Ботанічна назва Комерційна назва 

Abies alba (Ялиця біла) Ялиця 

Larix decidua (Модрина європейська) Модрина 

Larix kaempferi (Модрина японська) Модрина 

Picea abies (Ялина європейська) Ялина 

Pinus banksiana (Сосна Банкса) Сосна 

Pinus sylvestris (Сосна звичайна) Сосна 

Pinus strobus (Сосна Веймутова) Сосна 

Pseudotsuga menziesii (Псевдотсуга Мензіса) Псевдотсуга 

Acer negundo L. (Клен ясенелистий) Клен 

Acer platanoides (Клен гостролистий) Клен 

Acer pseudoplatanus (Клен білий, явір) Клен 

Acer saccharinum (Клен сріблястий) Клен 

Aesculus hippocastanum L. (Кінський каштан звичайний) Кінський каштан 

Alnus glutinosa (Вільха чорна) Вільха 

Betula pendula (Береза повисла) Береза 

Betula pubescens (Береза пухнаста) Береза 

Carpinus betulus L. (Граб звичайний) Граб 

Fagus sylvatica L. (Бук лісовий) Бук 

Fraxinus excelsior (Ясен звичайний) Ясен 

Fraxinus pennsylvanica (Ясен зелений) Ясен 

Juglans regia L. (Горіх грецький) Горіх 

Juglans cinerea (Горіх сірий) Горіх 

Phellodendron amurense Rupr. (Бархат амурський) Бархат 

Populus alba L. (Тополя біла) Тополя 

Populus nigra (Тополя чорна) Тополя 

Populus tremula (Тополя тремтяча) Осика 

Populus x canadensis (Тополя канадська) Тополя 

Prunus avium (Черешня) Черешня 

Quercus robur (Дуб звичайний) Дуб 

Quercus rubra (Дуб червоний) Дуб червоний 

Robinia pseudoacacia L. (Акація біла) Акація 

Salix alba L. (Верба біла) Верба  

Salix fragilis L. (Верба ламка) Верба  

Tilia cordata P.Mill. (Липа мілколиста) Липа 

 

7. Розмір щорічної розрахункової̆ лісосіки 

FMU 
Розрахункова 

лісосіка, м3 

Рубки формування і оздоровлення лісів /ліквідна деревина/ - Проект організа-
ції і розвитку лісового господарства ДП «Львівське ЛГ» Інв. №68 від 2012 р. 

29 660 

 

8. Список PEFC груп продукції, включених в область сертифікації 
Група продукції Породи PEFC заява 

010000 Round wood 
Необроблена деревина 

010100 Sawlogs and 
veneer logs 

Колоди для розпилювання 
та виготовлення шпону 

010200 Pulpwood 

Abies alba (Ялиця біла); Larix decidua (Модрина євро-
пейська); Larix kaempferi (Модрина японська); Picea 
abies (Ялина європейська); Pinus banksiana (Сосна 
Банкса); Pinus sylvestris (Сосна звичайна); Pinus 
strobus (Сосна Веймутова); Pseudotsuga menziesii 
(Псевдотсуга Мензіса); Acer negundo L. (Клен ясене-
листий); Acer platanoides (Клен гостролистий); Acer 

100% PEFC 
сертифіко-

вано  

https://en.wikipedia.org/wiki/Humphry_Marshall
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Деревина для виробниц-
тва целюлози 

010400 Wood residues 
Відходи деревини 

010600 Other roundwood 
Інша необроблена дере-

вина 
 

020000 Fuelwood and 
energy 

Дрова та енергія 
020100 Fuelwood 

Дрова 

pseudoplatanus (Клен білий, явір); Acer saccharinum 
(Клен сріблястий); Aesculus hippocastanum L. (Кінсь-
кий каштан звичайний); Alnus glutinosa (Вільха чо-
рна); Betula pendula (Береза повисла); Betula 
pubescens (Береза пухнаста); Carpinus betulus L. 
(Граб звичайний); Fagus sylvatica L. (Бук лісовий); 
Fraxinus excelsior (Ясен звичайний); Fraxinus 
pennsylvanica (Ясен зелений); Juglans regia L. (Горіх 
грецький); Juglans cinerea (Горіх сірий); Phellodendron 
amurense Rupr. (Бархат амурський); Populus alba L. 
(Тополя біла); Populus nigra (Тополя чорна); Populus 
tremula (Тополя тремтяча); Populus x canadensis (То-
поля канадська); Prunus avium (Черешня); Quercus 
robur (Дуб звичайний); Quercus rubra (Дуб червоний); 
Robinia pseudoacacia L. (Акація біла); Salix alba L. (Ве-
рба біла); Salix fragilis L. (Верба ламка); Tilia cordata 
P.Mill. (Липа мілколиста). 

   

9. Рішення органу з сертифікації про видачу сертифіката 
На підставі висновків за результатами основного аудиту, опублікованими в звіті за результатами 
оцінки ДП «Львівське ЛГ» Комітет по сертифікації, сформулював наступне рішення. 
Оскільки система менеджменту ДП «Львівське ЛГ» здатна забезпечити виконання всіх вимог засто-
совного 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 «Львівське ЛГ» 
може бути рекомендоване до видачі сертифіката відповідності лісоуправління та лісокористування 
за схемою PEFC терміном на 5 років, за умови своєчасного усунення 6-и умов, виявлених на мину-
лому аудиті протягом встановленого для цього терміну (Протокол № б/н від 31 січня 2022 року). 


