
ЛІСОВА СЕРТИФІКАЦІЯ

FSCTM (Forest Stewardship CouncilTM ) - Лісова опікунська рада – це міжнародна
організація відповідального лісокористування. Створена представниками 25 країн у 1993
році як відповідь на загрозу глобального вирубування лісів, FSCTM розробила свій
сертифікат, ухваливши який, лісові корпорації та господарства мусять дбати про відновлення
лісів і збереження лісового біорізноманіття. Варто додати, що виразною ринковою
тенденцією, незважаючи на теперішню кризу, є те, що європейські покупці деревини і вже
готової продукції з неї шукають високоякісну сировину і товари легального походження.
Одним і з способів відрізнити легальну продукцію від нелегальної і є сертифікація за
системою FSCTM. Логотип і товарні знаки FSCTMна продукції ідентифікують сертифіковану
продукцію етичного походження з лісу. Сертифіковане лісове господарство істотно
відрізняється від несертифікованого. Ці ліси управляються відповідально, екологічно
збалансовано і соціально вигідно.

Збереження особливо цінних лісів як принцип ведення лісового господарства в ДП
«Новгород-Сіверське лісове господарство» за схемою Лісової Опікунської Ради
(FSCTM).

Збереження особливо цінних лісів — дев’ятий принцип ведення лісового господарства в
Україні за схемою Лісової Опікунської Ради (FSCTM). Ведення лісового господарства в
особливо цінних для збереження лісах має сприяти підтримці або поліпшенню відповідних
характеристик цих лісів. Прийняття рішення стосовно особливо цінних для збереження лісів
планується з особливою обережністю, прискіпливо, враховуючи всі можливі наслідки.

Поняття про особливо цінні для збереження ліси (ОЦЗЛ)

Будь-який ліс має певну екологічну та соціальну цінність. Така цінність може полягати в
наявності рідкісних видів, угруповань та біотопів, місць рекреації, або природних ресурсів,
які використовуються місцевим населенням тощо. Там, де визнано, що така цінність має
особливе значення або є критично важливою, ліс можна визнати особливо цінним для



збереження(ОЦЗЛ).
Характеристика категорій особливо цінних для збереження лісів

Відповідно до базового принципу , працівники лісового господарства повинні зберігати або
посилювати відповідні ознаки чи властивості таких лісів, а також регулярно провадити
моніторинг їхнього стану. Особливо цінними для збереження є ліси, в яких критично
важливе значення мають одна або кілька таких ознак чи властивостей (табл. 1.1):

Таблиця 1.1 Характеристика категорій особливо цінних для збереження лісів

Визначення категорій
особливо цінних для
збереження лісів

Характеристика

Категорія 1 Лісові території, на яких виявлено осередки
біорізноманіття (наприклад, рідкісні види, ендеміки тощо),
важливі на глобальному, національному або регіональному
рівнях.

Категорія 2 Великі лісові ландшафти, значущі на глобальному,
національному або регіональному рівнях, де життєздатним
популяціям більшості, якщо не всіх аборигенних видів,
властиві природні характеристики структури, поширення та
чисельності. Такі ландшафти можуть бути розташовані в
межах одиниці господарювання або містити кілька таких
одиниць.

Категорія 3 Лісові території, що містять рідкісні екосистеми та
екосистеми під загрозою зникнення, або входять до складу
таких екосистем.

Категорія 4 Лісові території, що забезпечують основні природно-
захисні функції в критичних ситуаціях (захист водозборів,
попередження ерозії, тощо).

Категорія 5 Лісові території, що є визначальними для задоволення
основних потреб місцевих громад (наприклад, засоби для
існування, забезпечення здорового довкілля тощо).

Категорія 6 Лісові території, що є визначальними для традиційної
культурної ідентичності місцевих громад (мають для них
важливе культурне, екологічне, економічне або релігійне
значення).



Відомість особливо цінних для збереження лісів,
виявлених на території ДП «Новгород-Сіверське лісове господарство»

Лісництво Квартал Виділ Площа,
га

Критерії виділення Заходи із збереження

ОЦЗЛ 1. Лісові території, на яких виявлено осередки біорізноманіття, важливі на глобальному,
національному або регіональному рівнях.

Задеснянське 11 1-20 63
Заповідне урочище Охорона від

незаконних рубок та
пожеж

Задеснянське 12 1-17 50 -//- -//-
Задеснянське 13 10-12 52 -//- -//-
Задеснянське 19 1-13 48 -//- -//-
Задеснянське 20 1-12 52 -//- -//-
Задеснянське 26 1-21 49 -//- -//-
Задеснянське 27 1-13 52 -//- -//-
Задеснянське 32 1-20 60 -//- -//-
Задеснянське 33 1-10 55 -//- -//-

Краснохутірське 30 3,19,20 67 -//- -//-
Всього, га 548

ОЦЗЛ 2. Великі лісові ландшафти, значущі на глобальному, національному або регіональному
рівнях

ОЦЗЛ 3. Лісові території, що містять рідкісні екосистеми та екосистеми під загрозою
зникнення, або входять до складу таких екосистем.

Узруївське 42 23-25 14 Унікальні елітні
дерева сосни

Охорона від
незаконних рубок та
пожеж

Всього, га 14
ОЦЗЛ 4. Лісові території, що забезпечують основні природно-захисні функції в критичних
ситуаціях.

Грем’яцьке 35 4 8 Регулювання водного
режиму

Охорона від
незаконних рубок та
пожеж

Грем’яцьке 36 1 2 -//- -//-
Грем’яцьке 12 8,9 7 -//- -//-
Грем’яцьке 13 8 1 -//- -//-

Задеснянське 26 5,10,17
,18,19

8 -//- -//-

Володимирівське 21 13,18 4,7 -//- -//-
Володимирівське 22 30,48,

49
4,8 -//- -//-

Узруївське 38 3 1 Чисті джерела
високоякісної питної
води

Охорона від
незаконних рубок та
пожеж

Всього, га 28,5
ОЦЗЛ 5. Лісові території, що є визначальними для задоволення основних потреб місцевих
громад.

Кіровське 1 3,9,10,
11,12,
17,18

4,8 Медоноси Охорона від
незаконних рубок та
пожеж

Кіровське 2 5 0,4 -//- -//-



Кіровське 57 21,22,
27,28,

10,7 -//- -//-

Кіровське 58 25 1,1 -//- -//-
Кіровське 19 11,17 1,8 -//- -//-
Кіровське 18 2 1,4 -//- -//-
Кіровське 40 23 0,7 -//- -//-
Кіровське 56 9 2,2 -//- -//-

Краснохутірське 46 18 3,3 -//- -//-
Краснохутірське 47 18 1,5 -//- -//-
Краснохутірське 48 28,34 7,7 -//- -//-
Краснохутірське 57 19 0,6 -//- -//-
Краснохутірське 58 3,6 2 -//- -//-

Грем’яцьке 20 8 0,7 -//- -//-
Грем’яцьке 5 2,9 8,7 -//- -//-
Грем’яцьке 27 3 1,7 -//- -//-
Грем’яцьке 17 6 1,2 -//- -//-
Грем’яцьке 28 2 1,9 -//- -//-
Грем’яцьке 30 26,27 7,5 -//- -//-
Грем’яцьке 31 17 5,4 -//- -//-
Грем’яцьке 32 3,9,10 2,1 -//- -//-
Грем’яцьке 53 14 2 -//- -//-
Грем’яцьке 8 23 0,4 -//- -//-
Грем’яцьке 9 16 0,4 -//- -//-
Узруївське 7 12 1,1 -//- -//-
Узруївське 31 9,10,1

2,13,1
4,15

4,4 -//- -//-

Узруївське 49 11,12 2,4 -//- -//-
Узруївське 57 2 0,6 -//- -//-
Лосківське 4 6 1,2 -//- -//-
Лосківське 39 6 0,6 -//- -//-
Лосківське 41 16 3,8 -//- -//-
Лосківське 73 9 1,2 -//- -//-

Володимирівське 53 21 0,8 -//- -//-
Всього, га 86,3

ОЦЗЛ 6. Лісові території, що є визначальними для традиційної культурної ідентичності
місцевих громад.

Загальна площа, га 676,8



ПЕРЕЛІК
репрезентативних ділянок лісових екосистем,

виділених на території ДП «Новгород-Сіверське лісове господарство»

№ Лісництво Квартал Виділ Породний склад Вік Площа,
га

Володимирівський
1. Володимирівське 18 1-24 10Сз+Бп 35-115 87
2. Володимирівське 26 1-22 8Сз2Бп 25-115 92
3. Володимирівське 34 1-22 10Сз+Дз+Бп 22-105 76

Узруївський
4. Узруївське 8 1-22 5Сз4Бп1Дз 30-125 136
5. Узруївське 35 1-27 10Сз+Дз 31-105 80
6. Узруївське 37 4-12,14-17,19

-25
10Сз+Бп 28-95 75

Грем`яцький
7. Грем’яцьке 4 1-24 10Сз+Дз 26-85 62
8. Грем’яцьке 42 1-12 10Дз+Бп+Ос 60-105 54
9. Грем’яцьке 64 1-20 7Дз3Ос+Клг 51-90 50

Краснохутірський
10. Краснохутірське 2 1-27 10Сз+Бп 65-110 64
11. Краснохутірське 7 1-25 9Сз1Бп+Влч+Дз 40-115 47
12. Краснохутірське 8 1-14 10Сз+Бп 40-105 50
13. Краснохутірське 11 1-32 10Сз+Бп 40-105 68
14. Краснохутірське 34 1-22 8Сз1Бп1Дз 40-127 48
15. Краснохутірське 37 1-23 8Бп2Сз+Дз 27-125 56
16. Краснохутірське 38 1-18 9Сз1Бп 28-119 51

Володимирівська дача
17. Володимирівське 44 1-33 10Сз+Дз 30-145 144
18. Володимирівське 48 1-14 8Сз2Бп 53-75 72

Зорове
19. Кіровське 9 1-21 10Сз+Бп 52-90 60

Краснохутірська дача
20. Краснохутірське 35 1-30 10Сз 30-115 57
21. Краснохутірське 36 1-22 9Сз1Бп 28-125 79

Косий клин
22. Грем’яцьке 60 1-18 4Дз4Вгл2Клг+Бп+Лп

ш
40-85 77

23. Грем’яцьке 61 1-15 10Сз+Дз 45-90 54
24. Грем’яцьке 65 1-23 6Яе2Сз1Влч1Бп 40-90 52

Кузовець
25. Кіровське 25 1-18 5Дз3Бп2Сз 45-80 56

Поруб
26. Краснохутірське 3 1-34 8Влч2Бп+Сз 60-85 77
27. Краснохутірське 9 1-23 9Сз1Бп 25-110 63
28. Краснохутірське 24 1-46 6Сз3Бп1Влч 30-85 108

Узруївська дача
29. Узруївське 23 1,3-11 10Сз 49-93 46
30. Узруївське 25 1-21 10Сз 27-85 115
31. Узруївське 26 4,5,9,10,13 10Сз+Бп 51-80 60
32. Узруївське 28 1-14 10Сз 42-85 114

Гало
33. Грем’яцьке 35 4 Болото - 8



34. Грем’яцьке 36 1 Болото - 2
Лагине

35. Задеснянське 26 5,10,17,18,1
9

Болото - 8

Сінове
36. Грем’яцьке 12 8,9 Болото - 7
37. Грем’яцьке 13 8 Болото - 1

Торфовище
38. Володимирівське 21 13,18 Болото - 4,7
39. Володимирівське 22 30,48,49 Болото - 4,8

Узруївський ліс
40. Узруївське 42 23-25 10Сз+Бп 145 14

Узруївські джерела
41. Узруївське 38 3 10Сз+Бп 100 1

Бирине
42. Задеснянське 11 1-20 10Сз 20-145 63
43. Задеснянське 12 1-17 10Сз 13-145 50
44. Задеснянське 13 1-12 10Сз 32-145 52
45. Задеснянське 19 1-13 10Сз 54-145 48
46. Задеснянське 20 1-12 10Сз 65-145 52
47. Задеснянське 26 1-21 10Сз 54-145 49
48. Задеснянське 27 1-13 10Сз 52-145 52
49 Задеснянське 32 1-20 10Сз 28-85 60
50. Задеснянське 33 1-10 10Сз 51-100 55

Красний Хутір
51 Краснохутірське 30 3,19,20 8Дз2Сз 135 67
Всього: 2928,5

Ведення лісового господарства в особливо цінних для збереження лісах та їх моніторинг

Загальні положення

Планування та проведення господарських заходів в особливо цінних для збереження лісах
здійснюються згідно з чинною законодавчо-нормативною базою ведення лісового
господарства в Україні.

Основним завданням, що вирішується під час планування та проведення господарських
заходів в особливо цінних для збереження лісах є охорона, підтримання та поліпшення
екологічних і соціальних цінностей, визначених вище, та запобігання можливим негативним
змінам у цих лісах.

Встановлюються певні обмеження на проведення господарських заходів, які
виконуються за умови, що їх проведення не призведе до негативних чи незворотних змін
стану особливо цінних для збереження лісів. Забороняється будь-яка діяльність, яка
призводить або може призвести до погіршення стану довкілля та зниження встановленої
цінності цих територій.

Доцільність проведення будь-яких господарських заходів, їх обсяги, черговість і
повторюваність визначені ДП «Новгород-Сіверський лісгосп» за участі громад, громадських
організацій та зацікавлених сторін на основі матеріалів базового та безперервного
лісовпорядкування, наукових рекомендацій, результатів моніторингу, що проводиться в
таких лісах тощо.

Особливостями проведення лісогосподарських заходів в особливо цінних для збереження
лісах ДП « Новгород-Сіверський лісгосп» є:

1. Поступовий перехід на систему наближеного до природи лісівництва. Наближене до
природи лісівництво – система організації і ведення лісового господарства, за якої



досягається безперервне відновлення і формування лісостанів, максимально подібних за
структурою і генезисом до природних.

Для наближеного до природи ведення лісового господарства визначальними є наступні
принципи:
- безперервне існування лісового покриву;
- збереження біотичного різноманіття;
- відтворення структури природних різновікових лісів;
- постійне підтримування стійкості деревостанів;
- вирубування деревини в обсязі річного приросту;
- постійна стабільність водоохоронних, захисних, кліматорегулюючих, санітарно-
гігієнічних, оздоровчих та інших корисних властивостей лісів;
- збереження грунтового покриву;
- природоохоронні технології заготівлі деревини.

Наближене до природних екосистем ведення лісового господарства максимально враховує
екологічні умови місцезростання і генезу природних лісових біогеоценозів. Воно передбачає,
на підставі моделювання природних процесів, проведення такої системи заходів, яка
посилює стійкість деревостанів і їх багатофункціональну роль за мінімально доцільного і
необхідного втручання в ліс. Технологія створення і формування деревостанів базується на
вирощуванні цільових насаджень залежно від мети господарювання, кліматичних і грунтово-
гідрологічних умов, біології і екології порід. При цьому застосовуються різні, але якомога
ближчі до природного лісу, диференційовані підходи до планування ведення лісового
господарства. Ці підходи можуть бути реалізовані на практиці за відповідної системи
господарювання, перш за все – вибіркової.

2. Методи та способи проведення рубок догляду мають забезпечувати мінімальне
порушення лісового середовища й дерев, що залишаються, тому інтенсивність рубок
догляду за лісом може бути зниженою від нормативних показників на 35-50%, а
повторюваність прийомів рубок догляду залежить від стану насадження. Рубки догляду
поєднуються з іншими заходами: огороджуванням місць росту цінних деревних,
чагарникових і трав’яних видів, садінням підліску або його видаленням, створенням
піднаметових культур тощо. Під час проведення рубок догляду формується другий ярус,
зберігається природне та штучне (піднаметові лісові культури) поновлення цінних видів,
особливо коли йому загрожує небезпека витіснення іншими видами.

3. Основними господарськими заходами, що можуть здійснюватися в ОЦЗЛ є: заходи
щодо запобігання антропогенним змінам лісових екосистем (зокрема, відновлення
гідрологічного режиму, збереження та відновлення рослинних угруповань, видів рослин і
тварин, які зникають тощо); рубки догляду; вибіркові санітарні рубки; ліквідація
захаращеності як окремий захід; протипожежні заходи; сприяння природному поновленню;
створення часткових і піднаметових культур тощо.

Організація проведення господарських заходів в ОЦЗЛ має такі особливості: проведення
головним чином в осінньо-зимовий період; нижча інтенсивність заготівлі деревини;
відсутність строго регламентованого періоду повторюваності; застосування природо-
зберігаючих технологій, малогабаритної техніки, ручних механізованих агрегатів,
підвісних трелювальних канатних установок (на схилах крутизною понад 10°),
гужового транспорту; максимальне збереження наземного покриву, у тому числі й підстилки.

3.2. Моніторинг особливо цінних для збереження лісів
Моніторинг високоцінних для збереження лісів проводиться на підприємстві

щорічно за спеціальною програмою, яка розробляється для наявних на території
лісогосподарського підприємства ОЦЗЛ спеціалістами підприємства за участі всіх
зацікавлених сторін. В ході моніторингу оцінюється ефективність заходів із збереження або
поліпшення ознак таких лісів та їх стан.



Моніторинг проводить само підприємство або у співробітництві з державними органами,
відповідальними за охорону навколишнього природного середовища, науково-дослідними
установами, громадськими природоохоронними організаціями в співробітництві з
підприємством тощо.

Моніторинг оцінки стану ОЦЗЛ базується на:
-моніторингу стану за матеріалами аеро- і космічної зйомки;
-щорічних матеріалах по зміні стану лісового фонду, зібраних державною лісовпорядною
організацією;
-матеріалах польових обстежень (зоологічних, ботанічних, лісопатологічних тощо), які
проводять співробітники підприємства разом з науковцями;
- тривалих стаціонарних наукових дослідженнях;
- спеціальних обстеженнях, що проводяться працівниками лісогосподарського підприємства.

Зазначені вище методи можуть комбінуватися.

Моніторинг оцінки ефективності заходів із збереження або поліпшення ознак ОЦЗЛ
проводиться на основі польової інспекції, аналізу технологічних карт на виконання робіт,
актів виконаних робіт та актів огляду місць проведення лісогосподарських заходів. В цій
роботі будуть брати участь всі зацікавлені сторони.

У ході моніторингу проводиться кількісна оцінка встановлених ОЦЗЛ та їх порівняння з
минулорічними показниками. Робиться висновок про характер змін, якщо вони
спостерігалися (випадкові кількісні флуктуації, що викликані природними процесами,
позитивні або негативні тренди). В останньому випадку плануються заходи з виправлення
ситуації.

Дані, зібрані під час моніторингу стану ОЦЗЛ та оцінки ефективності заходів із збереження
або поліпшення ознак ОЦЗЛ та висновки, зроблені на основі аналізу цих даних, мають бути
задокументовані і надаватися для ознайомлення представникам аудиторських компаній під
час щорічних аудитів.

Результати моніторингу високоцінних для збереження лісів включаються до короткого
звіту про результати моніторингу лісогосподарської діяльності, доступного для всіх
зацікавлених сторін та використовуються для планування подальших заходів у таких лісах.

Основні положення плану ведення господарства в ДП «Новгород-Сіверське ЛГ»

Цілі ведення господарства
Господарська діяльність лісгоспу спрямована на раціональне та ефективне використання
лісових ресурсів. Підвищення ґрунтозахисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих,
естетичних, корисних функцій лісу.

Соціально-економічні умови діяльності підприємства та характер використання
прилеглих територій
Підприємство розташоване в чотирьох адміністративних районах – Новгород-Сіверського,
Семенівського, Сосницького Чернігівської області та Шостинському районі Сумської
області. Лісистість адміністративного району, на території якого розташований лісгосп
складає 32 %.

Організаційна структура підприємства (кількість працюючих, кількість і назва
підрозділів, тощо)
Станом на 01.01.2016 року облікова чисельність працюючих на підприємстві становить 335
чоловік. Організаційна структура лісгоспу складається з семи лісництв (Кіровське,
Лосківське, КрХутірське, Володимирівське, Узруївське, Грем`яцьке, Задеснянське ), які
діляться на 43 майстерські дільниці, нижній склад .



Опис лісів підприємства:
 площа лісів лісгоспу становить 30407га;
 запас загальний - 8633004 кбм;
 запас на 1 га – 309 кбм;
 середній вік – 62 роки;
 породний склад – 8Сз1Дз1Бп;
 річний приріст – 5 м3/га

Площа лісів різних категорій захисності та обмеження у лісокористуванні
 ліси природоохоронного, наукового призначення займають площу – 2,8 тис. га;

 рекреаційно-оздоровчі ліси – 1 тис. га;
 захисні ліси – 6,9 тис. га;
 експлуатаційні ліси – 17,2 тис. га

Запланована до заготівлі кількість лісової продукції (загальна і по окремих видах)
 заготівля деревини – 95710 м3;
 лісоматеріали круглі – 50350 м3;
 дров’яна деревини для технологічних потреб – 27910 м3;
 паливна деревина – 17450 м3

Відсоток використання річного приросту
- 66%

Середня заробітна плата по підприємству
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працюючого за 2015 рік склала 5061 грн.

Заплановані відрахування підприємства до місцевого бюджету
В 2016 році підприємством планується відрахування до місцевого бюджету в розмірі 6 млн.
грн..

Технічна забезпеченість підприємства, зокрема заготівельною технікою та
устаткуванням, яке використовується в екологічно безпечний спосіб
- забезпечено

Площа лісових культур, які планується створити, в т.ч. на землях лісового фонду;
В 2016 році запланований обсяг по відтворенню лісових насаджень становить – 240 га.

Кількість і площа об’єктів ПЗФ, кількість і перелік рідкісних видів та видів, що
перебувають під загрозою зникнення або зникаючих, які виявлені і охороняються на
території підприємства;
Площа природно-заповідного фонду лісгоспу становить – 2983,5га, в т.ч.:

- заказники місцевого значення – 15 об’єктів 2415,5 га;
- пам’ятки природи – 2 об’єкт 15 га;
- заповідні урочища – 2 об’єкт 553 га

Рослини, занесені до «Червоної Книги України», які зустрічаються в лісах Н-Сіверського
лісгоспу:
- лілія лісова
- Любка дволиста
- Коручка чемерниковидна
- Плаун річний

Тварини, занесені до «Червоної Книги України», які зустрічаються в лісах Н-Сіверського
лісгоспу:
- мідянка



- Лелека чорний
Заплановані заходи із підтримки й збереження ОЦЗЛ.
Основними заходами з підтримки та збереження ОЦЗЛ по лісгоспу є:

- Охорона від незаконних рубок та браконьєрства;
- Заборона або обмежена господарська діяльність
- Підтримання належного санітарного стану
- Захист від викиду побутового сміття та його прибирання










