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Голландсько ук
раїнське співробіт
ництво з питань
лісової сертифікації
підтримає збалан
соване ведення лісо
вого господарства в
Україні.
Сьогодні лісова сертифі
кація розглядається як ефектив
ний інструмент розвитку збалансовано
го (сталого або невиснажливого) упра
вління лісовими ресурсами та забезпе
чення балансу між екологічними,
соціальними і економічними потреба
ми суспільства. Питаннями розвитку
лісової сертифікації сьогодні опікують
ся у багатьох країнах, існує низка націо
нальних та міжнародних схем лісової
сертифікації. В Україні лісова сертифі
кація почала розвиватися переважно
завдяки ініціативам зарубіжних партне
рів і хоча останнім часом роль українсь
ких гравців на цьому полі зростає,
важливим фактором розвитку лісової
сертифікації для нашої країни залиша
ється міжнародне співробітництво.

У 2006 році розпочався голландсь
коукраїнський проект «Сприяння зба
лансованому веденню лісового госпо
дарства в Україні», який фінансується
урядом Нідерландів. Проект підтриму
ється Державним комітетом лісового
господарства України і реалізується
консорціумом, до складу якого входять
голландські компанії FORM International
і Probos Foundation, які працюють на
замовлення уряду Нідерландів.
Проект буде реалізовуватися про

тягом 20062008 рр. з
метою
сприяння
розвитку
сталого
управління лісовими
ресурсами в Україні,
покращення
торгі
вельних відносин у
лісовому секторі між
Україною, Нідерландами
та іншими країнами Західної
Європи, покращення обізнаності
українських спеціалістів щодо збалан
сованого ведення лісового господар
ства, посилення національних техніч
них, експертних та інституційних
можливостей щодо підтримки збалан
сованого ведення лісового господар
ства, сприяння отриманню міжнарод
них сертифікатів для лісогосподарських
підприємств.
Серед партнерів проекту – Укра
їнський науководослідний інститут
лісового господарства та агролісоме
ліорації ім. Г.М.Висоцького (УкрНДІЛ
ГА), Голландська асоціація торгівлі
деревиною, голландські компанії, що
торгують деревиною і два державних
лісогосподарських підприємства, які
мають бути сертифіковані в ході вико
нання проекту: ДП „Гутянське лісове
господарство” (Харківська область) та
ДП „Городницьке лісове господарство”
(Житомирська область).
Збалансоване ведення лісового
господарства і сертифікація
Для того, щоб у майбутньому ліси
продовжували надавати різноманітну
продукцію і виконувати властиві їм
функції, необхідно забезпечити в лісах
збалансоване господарювання. При
такому господарюванні обсяги рубки
деревини не перевищують обсяги при
росту, а при організації та плануванні
лісогосподарської діяльності врахову
ються як економічні, так і соціальні та
екологічні аспекти.
В розвинутих країнах сьогодні все
більше і більше покупців, а також торгі
вельних компаній і промислових під
приємств вимагають саме сертифіко
вану деревину і продукцію з неї, як
гарантію того, що деревина, яку вони
використовують, отримана з лісів, у
яких господарювання проводиться
належним чином. Наприклад, уряд Гол
ландії ставить за мету максимально
збільшити частку сертифікованої дере
вини на ринках країни, а Голландська
асоціація торгівлі деревиною до 2009
року очікує забезпечити поставки сер
тифікованої деревини у розмірі не
менше, ніж 75% від загальної кількості

деревини.
Одним із шляхів забезпечення і
документального підтвердження стало
го ведення лісового господарства є сер
тифікація лісів, в рамках якої незалежна
третя сторона перевіряє, чи господарю
вання у лісі є екологічно безпечним,
соціально корисним і економічно доціль
ним. При сертифікації здійснюється не
лише оцінка діяльності лісогосподарсь
кого підприємства, але й проводяться
консультації щодо стану ведення лісово
го господарства із різними зацікавлени
ми сторонами – представниками урядо
вих та неурядових організацій, проф
спілками, громадськістю.
Лісова Опікунська Рада
Сьогодні існує низка міжнародних
та національних схем лісової сертифі
кації, серед яких найбільш відомою та
розвинутою є сертифікація за схемою
Лісової Опікунської Ради (ЛОР) – FSC.
Лісова Опікунська Рада є міжнародною
неприбутковою організацією, яка
сприяє збалансованому управлінню
лісами на планеті, і яку підтримують як
деревообробна промисловість, так і
соціальні та екологічні рухи (
www.fsc.org). Загальні принципи і кри
терії управління лісами, які розроблені
ЛОР, використовують акредитовані
організації для сертифікації лісів у
багатьох країнах світу. На даний час за
схемою ЛОР сертифіковано понад 76
млн. га лісів в більше ніж 70 країнах. З
деревини, сертифікованої за схемою
ЛОР, виготовляється кілька тисяч видів
продукції, на яких є торгова марка цієї
організації. На кінець 2006 року в Украї
ні за схемою ЛОР сертифіковано близь
ко 800 тис. га лісів, переважно у Захід
ній Україні та на Поліссі.
Сертифікація ведення лісового
господарства
Загальні принципи і критерії упра
вління лісами ЛОР можуть прямо вико
ристовуватися для проведення серти
фікації в усіх країнах, але для врахуван
ня специфіки лісів та лісового госпо
дарства країни в багатьох країнах роз
роблюються національні стандарти
лісової сертифікації на базі принципів і
критеріїв ЛОР. В Україні Товариство
лісової сертифікації у 2006 році розро
било проект українського національно
го стандарту лісової сертифікації і очіку
ється, що в наступному році робота над
цим стандартом буде завершена.
Особливості ведення лісового
господарства відповідно до вимог
ЛОР
Актуальний план організації та
ведення лісового господарства є
основним елементом в процесі лісової
сертифікації і при веденні господарства
потрібно чітко дотримуватися до цього
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плану. Крім опису лісогосподарських
заходів, у плані організації та ведення
господарства мають бути відображені
наступні аспекти:
– Консультації та зв’язки із зацікав
леними сторонами;
– Визначення рідкісних і зникаючих
видів флори і фауни та спостереження
за ними;
– Визначення високоцінних лісів
(цінних з точки зору виконання захи
сних функцій, збереження природи
тощо);
– Моніторинг лісів;
– Заходи безпеки для лісових
робітників;
– Навчання персоналу;
– Практичні аспекти здійснення
лісогосподарських операцій (такі, як –
планування трелювальних волоків,
лісове картографування тощо).
У процесі організації, планування
та виконання робіт, лісогосподарські
підприємства мають використовувати
всю доступну інформацію та здійсню
вати моніторинг так, щоб при прийнятті
управлінських рішень орієнтуватися не
лише на невиснажливе отримання
деревини, а й враховувати інтереси
місцевих громад, забезпечувати охо
рону та збереження наявних зникаючих
видів флори і фауни.
Місія голландськоукраїнського
проекту «Сприяння сталому веден
ню лісового господарства в Україні»
Проект сприятиме проведенню
лісової сертифікації та розвитку зба
лансованого управління лісовими
ресурсами України для задовольняння
екологічних, соціальних та економічних
потреб тепер і в майбутньому, а також
для зміцнення лісового сектору України
з одночасним зростанням можливо
стей доступу української лісопродукції
на ринки Західної Європи, де постійно
зростає потреба у сертифікованій лісо
продукції. При цьому будуть покращені
торгівельні зв’язки між Україною та
Нідерландами в лісовому секторі.
Важливими результатами проекту з
сертифікації лісів буде сприяння збере
женню природи, покращення порозу
міння та підтримка лісогосподарської
діяльності від місцевих жителів і, в
багатьох випадках, більш ефективна
діяльність лісогосподарського підпри
ємства. Більше інформації про проект
можна знайти на сайті:
www.smuf.com.ua.
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