ПРОЕКТ
Додаток до «Тимчасових стандартів компанії NEPCon для оцінки ведення лісового
господарства в Україні» для сертифікації недеревинної продукції лісу (НДПЛ).

ПРИНЦИП 1. ВІДПОВІДНІСТЬ ЧИННОМУ ЗАКОНОДАВСТВУ, КРИТЕРІЯМ І ПРИНЦИПАМ
ЛІСОВОЇ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ
Ведення лісового господарства має відповідати чинному законодавству України,
міжнародним договорам та угодам, що ратифіковані Україною, а також відповідати
Принципам і Критеріям ЛОР.
Критерій 1.1 При веденні лісового господарства повинні враховуватися всі національні і
регіональні законодавчі акти та адміністративні вимоги.
1.1. NTFP.1 Документально підтверджено, що види діяльності, пов’язані із
збиранням/заготівлею НДЛП на території лісогосподарського підприємства та
переробкою НДПЛ, провадяться відповідно до:
1) застосовних законів*, нормативних документів та адміністративних вимог,
2) законних* прав*; і
3) обов’язкових норм і правил*
1.1. NTFP.2 Збирання/заготівля НДЛП, передбачені планом ведення господарства*,
проектуються відповідно до всіх застосовних законів
Критерій 1.2. На підприємстві повинні сплачуватися усі види зборів, відрахування,
податки та інші платежі, що передбачені чинним законодавством.
1.2. NTFP.1 Лісогосподарське підприємство або заготівельник(-и) НДЛП повинні мати
відповідні сучасним вимогам дозволи на заготівлю, ліцензії на збирання, контракти на
збирання або дозволи на вирощування і повинне належним чином сплачувати будь-які
пов’язані з ними збори, орендну плату або ліцензійні платежі.
Критерій 1.3. На підприємстві повинні дотримуватися положень, що передбачені всіма
ратифікованими Україною юридично обов’язковими міжнародними угодами (CITES,
Конвенції МОП, CBD).
1.3. NTFP.1 Демонструється відповідність застосовним національним законам*, місцевим
нормативно-правовим актам, ратифікованим міжнародним конвенціям та обов’язковим
нормам і правилам, що стосуються транспортування недеревної продукції до пункту
першого продажу і торгівлі нею
1.3. NTFP.2 НДЛП, що включені у Додаток 1 СІТЕS не повинні заготовлюватися.
Критерій 1.4. Суперечності між національними законами і нормативами та Принципами і
Критеріями ЛОР повинні розглядатися в кожному конкретному випадку з погляду
досягнення цілей сертифікації за участі організації, що проводить сертифікацію, і
залучених або сторін, чиї інтереси заторкнуті.
1.4. NTFP.1 Підприємство на всій своїй території повинно здійснювати моніторинг і
контроль комерційного збору лісових ресурсів (наприклад, НДЛП, дров, деревини,
мисливської фауни тощо) третіми особами-заготівельниками НДЛП (наприклад,
місцевими громадами, приватними особами і т.п.).
Критерій 1.5. Лісогосподарські території слід охороняти від незаконних рубок,
самовільного захоплення та інших недозволених видів діяльності.
1.5. NTFP.1 Вживаються заходи для забезпечення охорони* від недозволених або
незаконних заготівлі НДПЛ, полювання, риболовлі, ставлення пасток, збиральництва
1.5. NTFP.2 У випадку виявлення недозволених видів заготівлі НДПЛ, вживаються
заходи реагування, передбачені чинним законодавством
Критерій 1.6 Керівники підприємства повинні демонструвати довготермінове
зобов’язання дотримуватися Принципів і Критеріїв ЛОР.
1.6. NTFP.1 Політика, що підписана уповноваженим представником Підприємства,
знаходиться у вільному доступі і містить довготермінові зобов’язання щодо правил
заготівлі НДПЛ, узгоджених з принципами та критеріями FSC і пов’язаними з ними
правилами та стандартами.

ПРИНЦИП 2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВЛАСНИКІВ І КОРИСТУВАЧІВ
Довгострокові права на володіння і користування земельними і лісовими ресурсами
мають бути чітко визначені, задокументовані та оформлені згідно з чинним
законодавством.
Критерій 2.1. Підприємство повинно мати чіткі докази довготермінових прав на
лісокористування на визначеній території (наприклад, документ, що надає право
власності на землю, постійного користування землею,
звичаєві права на
природокористування або договори про довгострокове тимчасове користування лісами
тощо).
2.1. NTFP.1 Повинні існувати і бути задокументованими угоди між ОВЛГ і третіми
особами-заготівельниками НДЛП (наприклад, договір оренди або інша угода із
зазначенням площі, на якій здійснюється заготівля, видів, які заготовлюються, оцінка
обсягу заготівлі і т.д.).
Критерій 2.2. Місцеві громади, що мають юридичні чи звичаєві права на володіння або
користування ресурсами, мають можливість здійснювати контроль лісогосподарської
діяльності з метою захисту своїх прав або ресурсів, за винятком випадків, коли право
контролю вони добровільно та гласно передають іншим організаціям.
2.2. NTFP.1 Місцеві громади повинні отримувати справедливі і адекватні вигоди за будьяке використання їхньої назви або зображення у сфері маркетингу НДЛП.
2.2. NTFP.2 Коли місцеві знання є основою для патенту, пов’язаного з НДЛП, повинна
отримуватися згода на основі поінформованості у громади, інтереси якої зачеплено, а
також громада повинна отримувати справедливі і адекватні вигоди.
Критерій 2.3. Для вирішення суперечок щодо прав володіння та користування мають
бути використані відповідні правові механізми вирішення таких питань. Обставини і
стан будь-яких невирішених суперечок слід ретельно розглядати в процесі
сертифікаційної оцінки. Значні суперечки, що стосуються інтересів багатьох сторін, як
правило, є підставою для відмови в сертифікації.
2.3. NTFP.1 Визначені місцеві громади* в межах території підприємства, які можуть бути
зачеплені заготівлею НДЛП.
2.3. NTFP.2 Масштабна заготівля і комерціалізація НДЛП повинні бути висвітлені
заздалегідь для громад, визначених в 2.3. NTFP.1, за допомогою засобів, відповідних
місцевій реальності у випадках, коли заготівля такої продукції має потенціал щодо
впливу на забезпечення мінімального прожитку місцевого населення.
2.3. NTFP.3. Шляхом залучення у культурно доречний* спосіб місцевих громад**,
визначених в 2.3. NTFP.1, документується та/або картується таке:
1) законні* права визначених громад на землеволодіння*;
2) законні* права* визначених громад на доступ до лісових ресурсів та екосистемних
послуг* і користування ними;
3) законні* права та обов'язки визначених громад, що застосовуються.
4) Доказ підтримки цих прав і обов’язків;
5) Території, права визначених місцевих громад*, на які оспорюють державні структури
та/або інші.
6) Короткий виклад засобів, за допомогою яких законні* права*, а також права, що
оспорюються, розглядаються підприємством*;
7) Прагнення та цілі місцевих громад* щодо заготівлі НДЛП.

ПРИНЦИП 4. СТОСУНКИ З МІСЦЕВИМ НАСЕЛЕННЯМ І ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ
Лісогосподарська діяльність має підтримувати або поліпшувати у довгостроковій
перспективі соціально-економічний добробут працівників лісового господарства і
місцевих громад.

Критерій 4.1. Громадам, що мешкають в зоні діяльності лісогосподарського
підприємства або поруч з нею, слід надавати можливості працевлаштування, навчання
та отримання інших послуг.
4.1. NTFP.1 Місцевим громадам повинна надаватися перевага перед третіми сторонами
щодо ресурсів НДЛП на території ведення лісового господарства.

Критерій 4.2. При веденні лісового господарства слід відповідати всім застосовним
законам та/або нормативним документам, що регламентують питання охорони здоров'я і
безпеки виробничого персоналу та членів їх родин, або перевищувати ці вимоги.
4.2. NTFP.1 Заробітна плата та інші вигоди (охорона здоров'я, вихід на пенсію, виплати
компенсацій працівникам, житло, харчування) для працівників, що беруть участь в
операціях заготівлі НДЛП, повинні відповідати (бути не нижчими) місцевим стандартам.
4.2. NTFP.2 Методи і засоби заготівлі і переробки НДЛП повинні забезпечувати безпеку і
охорону здоров'я як працівників, так і кінцевих споживачів. Зокрема:
доведені до працівників* і виконуються вимоги з охорони праці та техніки безпеки, які
відповідають Інструкції МОП з техніки безпеки та охорони праці при вирощуванні та/або
заготівлі НДПЛ або перевищують вимоги цієї інструкції;
Здійснюється внутрішній контроль виконання вимог з охорони праці та техніки безпеки;
Працівники* мають обов’язковий для використання персональний захисний одяг та
засоби індивідуального захисту відповідно до визначених перед ними робочих завдань.
4.2. NTFP.3 Всі роботи, що проводяться на територіях із щільністю забруднення
радіонуклідами 5 Кі/км2 і вище, повинні здійснюватися з обов'язковим радіаційним
контролем відповідно до вимог радіаційного контролю в лісах і лісогосподарських
підприємствах
Критерій 4.4. Планування та проведення господарських заходів повинні включати
результати оцінювання їх можливих соціальних наслідків. З населенням і окремими
групами, на інтереси яких безпосередньо впливають господарські заходи, повинні
проводитися консультації.
4.4. NTFP.1 Соціальні наслідки заготівлі і комерціалізації НДЛП ОВЛГ або третіми
сторонами для місцевих громад повинні бути розглянуті шляхом залучення* у культурно
доречний* спосіб* місцевих громад* та інших організацій, які мають до цього
відношення і включені в процес планування ведення лісового господарства, з
особливою увагою щодо забезпечення мінімального рівня прожитку користувачів НДЛП.
4.4. NTFP.2 Негативні соціальні і культурні наслідки для місцевих громад в результаті
збільшення чисельності заготівельників НДЛП або комерціалізації НДЛП повинні бути
зведені до мінімуму.
4.4. NTFP.3 Оцінювання соціального впливу, планування і моніторингу заготівлі НДПЛ
повинно відбуватися із залученням сторін, чиї інтереси зачеплені, заготівельників НДЛП
і місцевих користувачів і враховувати їхнє бачення.
4.4. NTFP.4 Можливість заготівлі та/або вирощування НДПЛ на визначених із
залученням місцевих громад та визнаних Підприємством місцях особливого
культурного, екологічного, економічного, релігійного або духовного значення, на які
місцеві громади* мають законні* права*, повинна бути узгоджена із місцевими
громадами* відповідно до місцевих правових актів і національного законодавства

ПРИНЦИП 5. ВИКОРИСТАННЯ ЛІСУ
Лісогосподарські заходи повинні бути спрямовані на ефективне багатоцільове
використання продуктів і функцій лісу з метою підвищення економічної стійкості
підприємства та одержання широкого спектра екологічних і соціальних вигод.
Критерій 5.1 Ведення лісового господарства слід спрямовувати на підтримку
економічної стійкості підприємства, враховувати при цьому повну екологічну, соціальну
і виробничу вартість продукції та забезпечувати необхідні інвестиції для підтримання
екологічної продуктивності лісу.
5.1. NTFP.1 У місцях, де НДЛП на даний час заготовлюються в комерційних масштабах
третіми сторонами, повинна здійснюватися компенсація для лісогосподарського
підприємства (готівка, послуги або продукція) на рівні норми або перевищувати її, і
вони повинні сприйматися підприємством як стимул для заохочення довгострокового
ведення лісового господарства
5.1. NTFP.2 Повинні використовуватися ефективні заготівельне та переробне
обладнання й методи для мінімізації екологічних наслідків і максимізації економічної
життєздатності операції із заготівлі НДЛП. ОВЛГ слід збалансувати впровадження нових
технологій і підходів та традиційних культурних підходів. Витрати на запобігання
негативним соціальним та екологічним впливам заготівлі НДЛП, на пом'якшення цих

впливів або компенсацію за них визначаються кількісно та документуються в плані
ведення господарства*
5.1. NTFP.3 У разі наявності зовнішньої підтримки операцій заготівлі НДЛП, повинен
існувати план для зниження рівня залежності від зовнішньої підтримки та максимізації
самодостатності і контролю.
Критерій 5.2. У заходи щодо ведення лісового господарства та маркетингу слід
включати оптимальне використання різноманітних лісових продуктів і їх локальну
переробку.
5.2. NTFP.1 Використання менш відомих видів не повинне ставити під загрозу місцеву
потребу в НДЛП (наприклад, плоди, лікарські засоби, приваблювальні види для
мисливської фауни тощо) і не повинне негативно впливати на різноманіття лісів.
5.2. NTFP.2 Коли це можливо і прийнятно, ОВЛГ має застосовувати кілька систем
сертифікації (наприклад, FSC, органічна (organic), справедлива торгівля (fairtrade)) для
ресурсів НДЛП.
Критерій 5.3. При веденні лісового господарства слід мінімізувати відходи під час
лісозаготівель і виробничих операцій на лісосіці та уникати пошкодження інших видів
лісових ресурсів.
5.3. NTFP 1. ОВЛГ або заготівельнику(ам) НДЛП слід вивчити можливості щодо
використання або комерціалізування відходів переробки НДЛП, коли це можливо і
доцільно.
5.3. NTFP 2. Заготівля недеревної лісової продукції* виконується в спосіб, який
спрямований на мінімізацію пошкодження цінностей довкілля
5.3. NTFP 3. Технологія заготівель НДЛП спрямована на оптимізацію одержання
недеревинної лісової продукції
5.3. NTFP 4. Технологія заготівель НДЛП спрямована на уникнення пошкодження інших
компонентів лісової екосистеми, в т.ч. інших частин рослин, які заготовлюються.
Критерій 5.4. Ведення лісового господарства слід спрямовувати на зміцнення і
диверсифікацію місцевої економіки, щоб уникнути її залежності від одного виду лісової
продукції.
5.4. NTFP.1 Асортимент НДЛП, які можуть посилювати та диверсифікувати місцеву
економіку визначений Підприємством, із залученням зацікавлених сторін.
5.4. NTFP.2 Узгоджені із цілями ведення господарства НДЛП виробляються
Підприємством* та/або є доступними для виробництва іншими особами та/або
установами з метою посилення та диверсифікації місцевої економіки
Критерій 5.6. Рівень заготівель лісової продукції не повинен перевищувати рівня, який
забезпечує постійне невиснажливе користування.
5.6. NTFP.1 Інтенсивність, частота і сезонність заготівлі НДЛП, за площею та запасом,
повинні ґрунтуватися на поєднанні наукових досліджень та/або довгострокового
місцевого досвіду і знань, і не повинні перевищувати рівнів сталості.
5.6. NTFP.2 Інтенсивність заготівлі НДЛП, культурні методи і підходи до заготівлі
повинні бути придатними для конкретної частини рослини, яка використовується
(ексудат, плоди та насіння, вегетативні структури; див. настанови у додатку 1),
діяльність з ведення господарства повинна підтримувати життєздатні популяції цільових
НДЛП. Зокрема, частина недеревної продукції лісу повинна залишатися під час заготівлі
в кількості, достатній для підтримання екологічних функцій лісу, життєздатності
популяцій та рівня біорізноманіття
5.6. NTFP.3 Відповідні настанови щодо заготівлі НДЛП повинні виконуватися в польових
умовах.

ПРИНЦИП 6. ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
Ведення лісового господарства повинно забезпечувати збереження лісового
біорізноманіття і пов'язаних із ним цінностей, водних ресурсів, ґрунтів, а також
унікальних і нестійких лісових екосистем і ландшафтів, підтримуючи тим самим
екологічні функції та цілісність лісу.

Критерій 6.1. Оцінювання впливу на навколишнє природне середовище повинно
виконуватися відповідно до масштабу та інтенсивності ведення лісового господарства, а
також унікальності природних ресурсів і належним чином інтегруватися в систему
ведення господарства. В таке оцінювання повинні бути включені як впливи, що
відбуваються на ландшафтному рівні, так і вплив власного обладнання в місцях його
експлуатації. Впливи на навколишнє природне середовище повинні оцінюватися ще до
початку проведення заходів, які можуть призвести до порушень.
6.1. NTFP.1 Екологічні оцінювання перед початком (при плануванні) діяльності повинні
враховувати вплив, який виникає в результаті комерційної заготівлі НДЛП.
6.1. NTFP.2 Результати оцінки впливу комерційної заготівлі НДЛП містяться в плані
ведення лісового господарства і в підготовчих документах з проведення господарського
заходу на окремій ділянці
6.1. NTFP.3 Там, де під час комерційної заготівлі НДЛП виявлено негативні впливи на
цінності довкілля*, обираються заходи із запобігання подальших пошкоджень і
негативні впливи пом'якшуються* та/або виправляються
Критерій 6.2. Необхідно вживати заходів щодо захисту рідкісних видів та видів,
існування яких під загрозою або у небезпеці, їх оселищ (наприклад, місць гніздування
та годівлі). Охоронні зони та захисні території необхідно встановлювати відповідно до
масштабів та інтенсивності ведення лісового господарства, а також унікальності
ресурсів на яке воно впливає. Необхідно стримувати неправомірне полювання,
рибальство, відловлювання тварин та збирання колекцій.
6.2. NTFP.1 Не повинна здійснюватися заготівля НДЛП, включених до будь-якого
місцевого та/або міжнародного переліку зникаючих видів, або видів що перебувають під
загрозою зникнення (наприклад, Додаток 1 СІТЕS, список МСОП «на межі зникнення»,
національні переліки тощо), а також в оселищах інших рідкісних видів та видів, що
перебувають під загрозою зникнення.
6.2. NTFP.2 Вживаються ефективні заходи для регулювання та контролю заготівлі НДЛП
з метою збереження аборигенних (корінних) видів, що трапляються природно, їх
різноманіття в межах виду та природного поширення.
Критерій 6.3. Екологічні функції і цінності лісу повинні підтримуватися неушкодженими,
поліпшуватися або відновлюватися. Це включає:
а) відновлення лісів та сприяння природним сукцесіям у лісах;
б) біорізноманіття на генетичному, видовому і екосистемному рівнях;
в) природні кругообіги, що впливають на продуктивність лісових екосистем.
6.3. NTFP.1 Заготівля та управління НДЛП повинні мінімізувати вплив на склад лісів, їх
структуру, а також структуру і родючість ґрунтів.
6.3. NTFP.2 Заготівля та управління НДЛП повинні враховувати екологічну роль і
потреби цільових НДЛП та інших пов'язаних з ними видів, наприклад, корм для
плодоїдних птахів і ссавців, поширення насіння тваринами, підтримання специфічних
екологічних взаємозалежностей і т.д.
6.3. NTFP.3 Повинні вживатися заходи для підтримання природного складу і структури
популяцій НДЛП (наприклад сприяння природному поновленню, підсаджування, відбір
та охорона дерев-насінників).
6.3. NTFP.4 Значна часткова втрата комплексу цінностей лісу, яка спричинена
управлінням НДЛП, повинна допускатися тільки тоді, коли вона: має просторові та
часові обмеження, забезпечує обмежений вплив на загальній території одиниці ведення
лісового господарства, зберігає властивості особливо цінних для збереження лісів, або
забезпечує надійні, надзвичайні переваги у сфері збереження для місцевих громад, або
забезпечує заходи щодо захисту лісів.
Критерій 6.5. Повинні бути підготовлені в письмовому вигляді та прийняті до виконання
керівні принципи щодо боротьби з ерозією, захисту водних ресурсів, мінімізації
пошкодження лісу під час лісозаготівель, будівництва доріг та інших механічних
порушень.
6.5. NTFP.1 Повинен бути зведений до мінімуму вплив заготівлі і управління НДЛП на
грунтові і водні ресурси, особливо шляхи доступу і дороги.

Критерій 6.6. Система ведення лісового господарства має сприяти розвитку і
використанню безпечних для навколишнього природного середовища нехімічних
методів боротьби із шкідниками та намагатися уникати застосування хімічних
пестицидів. Слід заборонити використання пестицидів типу 1А і 1В за класифікацією
Всесвітньої організації охорони здоров'я, хлорорганічних, стійких, токсичних та таких,
чиї продукти розпаду залишаються біологічно активними і накопичуються в трофічному
ланцюзі поза їх цільовим використанням, а також будь-яких пестицидів, заборонених
міжнародними угодами. У разі використання хімічних препаратів з метою мінімізації
загрози здоров’ю людей і навколишньому природному середовищу слід застосовувати
відповідне обладнання та проводити відповідне навчання персоналу.
6.6. NTFP.1 ОВЛГ або заготівельник(и) НДЛП повинні використовувати системи
виробництва та збирання НДЛП, стратегії комплексної боротьби зі шкідниками і стратегії
боротьби з бур'янами, які мають найменші негативні наслідки для довкілля. Пестициди
можуть застосовуватися тільки тоді, коли практично доведено неефективність практик
нехімічного контролю, або ж їх вартість виявилася непомірно високою.
Всі індикатори критерію 6.6 із застосовного стандарту системи ведення лісового
господарства є застосовними до виробництва та/або збирання НДЛП
6.6. NTFP.2 . Застосовується інтегрована система контролю шкідників, яка включає
лісівничі заходи, що передбачають відмову або зменшення використання хімічних
пестицидів* завдяки зменшенню частоти, площі та кількості їхнього застосування.
Кінцевою метою є відмова від застосування або суттєве зменшення застосування
хімічних пестицидів
6.6. NTFP.3 Хімічні пестициди*, заборонені Політикою FSC щодо пестицидів, не
використовуються і не зберігаються на одиниці управління, за винятком наявності
дозволу FSC на таке використання
6.6. NTFP.4 Зберігаються записи про використання пестицидів*, що містять торгову
назву пестициду*, його діючу речовину, кількість використаної діючої речовини, період,
місце і площу застосування, а також підставу для застосування
6.6. NTFP.5 Використання пестицидів* відповідає документу МОП "Безпека при
використанні хімікатів та роботі з ними" щодо вимог із транспортування, зберігання,
поводження, застосування, порядку дій в аварійних умовах, прибирання випадкового
проливу пестициду
Критерій 6.8. Застосування біологічних препаратів повинно документуватися, бути
скороченим до необхідного мінімуму, відстежуватися й жорстко контролюватися
відповідно до національних законів та міжнародно визнаних наукових протоколів.
Використання генетично модифікованих організмів повинно бути заборонено.
6.8. NTFP.1 Генетично модифіковані організми* не використовуються при вирощуванні і
заготівлі НДПЛ

ПРИНЦИП 7. ПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА
План заходів щодо ведення лісового господарства, складений з урахуванням масштабу
та інтенсивності проведених робіт, повинен існувати в письмовому вигляді,
виконуватися і вчасно уточнюватися. В ньому мають бути чітко сформульовані
довгострокові цілі і завдання ведення лісового господарства, а також способи їхнього
досягнення.
Критерій 7.1. План заходів щодо ведення господарства і допоміжні документи повинні
містити:
а) цілі ведення лісового господарства;
б) описи:
- лісових ресурсів, які плануються до використання;
- екологічних обмежень,
- характер землекористування і землеволодіння;
- соціально-економічних умов;
- характеру використання прилеглих територій;
в) опис лісівничої та/або іншої господарської системи, заснованої на екологічних
характеристиках даного лісу та інформації, отриманої в результаті інвентаризації
лісових ресурсів;

г) обґрунтування щорічного обсягу заготівлі лісових ресурсів і вибору видів, які
підлягають заготівлі;
д) умови для моніторингу динаміки приросту деревини;
е) заходи екологічної безпеки, засновані на результатах проведеної оцінки впливу на
навколишнє природне середовище;
ж) план виявлення і охорони рідкісних видів та видів, що перебувають під загрозою
зникнення або зникаючих;
з) карти, які відображають місце розташування лісових ресурсів, включаючи межі
територій, що особливо охороняються, запланованих лісогосподарських заходів і карти
з інформацією щодо характеру землекористування;
і) опис і обґрунтування використання відповідної заготівельної техніки та устаткування.
7.1. NTFP.1 План ведення господарства або додатки до плану повинні конкретно
розглядати і включати ті НДЛП, стосовно яких здійснюється комерційне
господарювання, в тому числі:
- завдання господарювання, орієнтованого на НДЛП;
- права на використання ресурсів і соціально-економічні умови заготівельників;
- територія, на якій здійснюється заготівля зона (зображена на карті, якщо це
можливо);
- інтенсивність, час і кількість НДЛП, які підлягають заготівлі, на основі
використовуваних частин рослин (ексудат, плоди та насіння, вегетативні структури) і
встановлених кращих практик ведення господарства для кожного НДЛП;
- опис і обґрунтування обсягів заготівлі кожного НДЛП, застосованих заготівельних
підходів і обладнання;
- джерела інформації, які підтверджують обгрунтування діяльності з ведення
господарства, орієнтованого на НДЛП (тобто, на основі польових даних щодо
конкретних ділянок, місцевих знань або опублікованих регіональних досліджень лісу чи
урядових вимог).
7.1. NTFP.2 Для моніторингу прогресу у досягненні цілі* заготівлі НДПЛ встановлюються
завдання, які можна перевірити* та частота їхньої перевірки.
Критерій 7.2. Господарський план повинен регулярно переглядатися за результатами
моніторингу чи у разі надходження нової науково-технічної інформації, а також з
урахуванням змін екологічних і соціально-економічних умов.
7.2. NTFP.1 План заготівлі НДПЛ періодично переглядається і оновлюється, щоб
включити в нього:
1) результати моніторингу*, зокрема результати сертифікаційних аудитів;
2) результати оцінювання;
3) результати залучення* із зацікавленими сторонами;
4) нову науково-технічну інформацію;
5) зміни екологічних, соціальних та економічних умов
Критерій 7.3. Для успішного виконання плану ведення лісового господарства
працівники підприємства повинні пройти відповідну підготовку, а їх діяльність має
контролюватися належним чином.
7.3. NTFP.1 Заготівельники НДЛП повинні отримувати інформацію, навчання та/або
нагляд для забезпечення виконання плану ведення господарства у польових умовах.
Критерій 7.4. Поважаючи конфіденційність інформації, керівництво підприємства
повинно доводити до відома громадськості основні положення плану заходів щодо
ведення господарства, включаючи положення, які перераховані в пункті 7.1.
7.4. NTFP.1 Короткий виклад плану ведення господарства* у форматі, зрозумілому для
зацікавлених сторін, включаючи інформацію про заготівлю НДПЛ, карти і виключаючи
конфіденційну інформацію*, є доступним для громадськості* та безоплатним
7.4. NTFP.2 Всі суттєві компоненти плану ведення господарства*, включаючи
інформацію про заготівлю НДПЛ, за винятком конфіденційної інформації, доступні для
сторін, чиї інтереси зачеплені, і надсилаються на їхню вимогу за ціною, що не
перевищує вартості копіювання та пересилки

ПРИНЦИП 8. МОНІТОРИНГ І ОЦІНКА

Відповідно до масштабу та інтенсивності лісогосподарських заходів має вестися
моніторинг за станом лісу, обсягом лісогосподарської продукції, ланцюжком від
заготівельника до споживача, лісогосподарськими заходами, їх соціальними та
екологічними наслідками.
Критерій 8.2 До ведення лісового господарства слід включати вивчення та збір
інформації, необхідної для моніторингу принаймні таких показників:
а) обсяг вилучення усіх видів лісових ресурсів;
б) темпи приросту, лісовідновлення і стан лісів;
в) склад і зміни, що спостерігаються у флорі та фауні;
г) екологічні й соціальні наслідки лісозаготівель та інших лісогосподарських заходів;
д) витрати, продуктивність і ефективність ведення лісового господарства.
8.2. NTFP.1 План моніторингу повинен включати спостережувані зміни в умовах,
пов'язаних з:
- популяціями НДЛП (вплив заготівлі, темпи зростання, втрата або бадьорість або
занепад, підбір);
- будь-якими значними екологічними змінами від господарювання, спрямованого на
НДЛП, що впливає на флору, фауну, грунтові і водні ресурси;
- соціально-економічними аспектами використання і заготівлі НДЛП (зміни стосунків або
умов громади та працівника, зміни використання НДЛП або попиту на них тощо).
Критерій 8.3. Керівництво підприємства повинно надавати сертифікуючим і
контролюючим організаціям документацію, що дозволяє відстежувати кожен продукт
лісу від місця його походженням, процес знаний як «ланцюг постачання».
8.3. NTFP.1 Дані щодо обсягів і джерел походження партій НДЛП повинні бути доступні
в лісі, під час транспортування, а також в центрах переробки і розповсюдження,
контрольованих ОВЛГ або заготівельниками НДЛП.
8.3. NTFP.2 Задокументована інформація про всі види НДПЛ, що збираються та
продаються, включає:
1) загальновживану та наукову назву виду;
2) назву або опис продукції;
3) об’єм (або кількість) продукції;
4) інформацію, яка дозволяє відстежити продукцію до джерела походження;
5) дата заготівлі;
6) якщо основна переробка відбувається у лісі, дату та виготовлений обсяг;
7) чи була продукція продана як FSC сертифікована.
8.3. NTFP.3 Торгові рахунки або подібна документація зберігаються як мінімум п’ять
років для всіх видів НДПЛ, що продається із заявою FSC, яка визначає, як мінімум, таку
інформацію:
1) Назва і адреса продавця та покупця;
2) дату продажу;
3) загальновживану та наукову назву виду;
4) опис продукції;
5) реалізований об’єм (або кількість);
6) код сертифікату; і
7) заяву FSC “FSC 100%”, яка ідентифікує продану продукцію як FSC сертифіковану.
Критерій 8.5. Поважаючи конфіденційність інформації, керівництво підприємства
повинно підготувати доступний для громадськості короткий звіт щодо результатів
моніторингових робіт з визначених індикаторам, включаючи індикатори, перелічені у
пункті 8.2.
8.5. NTFP.1 Короткий виклад результатів моніторингу* НДПЛ, у форматі, зрозумілому
для зацікавлених сторін, включаючи карти, і, за винятком конфіденційної інформації*, є
доступним для громадськості* та безоплатним

ПРИНЦИП 9. ЗБЕРЕЖЕННЯ ОСОБЛИВО ЦІННИХ ЛІСІВ
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 має плануватися з особливою
обережністю, прискіпливо враховуючи усі можливі наслідки.

Критерій 9.1. Дослідження на предмет наявності ознак особливо цінних для збереження
лісів (ОЦЗЛ) повинні проводитися відповідно до масштабу та інтенсивності ведення
лісового господарства.
9.1. NTFP.1 Консультації з метою визначення статусу ОЗЦЛ повинні конкретно включати
НДЛП як елемент секції соціального аналізу, який охоплює важливість лісів для
місцевих громад (як зазначено у визначенні «d» ОЗЦЛ, наданому FSC).
ПРИНЦИП 10. ЛІСОВІ ПЛАНТАЦІЇ

Вирощування лісових плантацій повинно плануватися і здійснюватися за всіма
принципами та критеріями ЛОР. Оскільки лісові плантації можуть надавати низку
соціально-економічних вигод, задовольняючи світові потреби в лісовій продукції, вони
мають доповнювати господарювання і знижувати навантаження на природні ліси,
забезпечувати їх відновлення та охорону.

Критерій 10.2. Плани та схеми розміщення лісових плантацій повинні забезпечувати
захист, відновлення та охорону природних і напівприродних лісів і не повинні сприяти
збільшенню навантаження на них. Відповідно до масштаба лісогосподарських заходів,
під час проектування лісових плантацій повинні бути передбачені "зелені коридори" для
міграції видів, прирічкові зони, мозаїчність насаджень різного віку та обороту рубки.
Розміри та розміщення ділянок лісових плантацій повинні бути узгодженими із
структурою лісових насаджень, що знаходяться в межах природного ландшафту.
10.2. NTFP.1 Інтенсивне ведення господарства, підсаджування або вирощування НДЛПпідліску в природних лісах не повинне негативно впливати на різноманіття деревостану
або підліску у лісовому ландшафті.
Критерій 10.6. Необхідно впроваджувати заходи для збереження або поліпшення
структури ґрунтів, їхньої родючості і біологічної активності. Техніка, яка
використовується, обсяги заготівель, будівництво та експлуатація доріг і волоків, а
також вибір видів для створення лісових плантацій не повинні в довгостроковій
перспективі призводити до деградації ґрунтів, погіршення якості води або її кількісних
показників, істотної зміни русел водотоків (див. індикатори 6.5.1, 6.5.2 та 6.5.5).
10.6. NTFP.1 Інтенсивне ведення господарства, підсаджування або вирощування НДЛПпідліску в природних лісах не повинне викликати ерозію, знижувати якість води або
негативно впливати на структуру або родючість ґрунту.
Критерій 10.8. На додаток до відповідних систем моніторингу, визначених у принципах
4, 6 та 8, моніторинг лісових плантацій має включати регулярне оцінювання
потенційних екологічних і соціальних наслідків цих заходів (наприклад, характер
природного поновлення, вплив на стан водних ресурсів і родючість ґрунтів, наявність
вигод для поліпшення добробуту місцевого населення) як на території, де проводяться
лісогосподарські заходи, так і поза нею. Не допускається широке використання тих
видів, для яких не створювалося місцевих дослідних лісових плантацій і немає даних,
які свідчать про те, що ці інтродуценти добре адаптуються до місцевих умов, не
матимуть тенденції до неконтрольованого поширення і не зашкодять іншим
екосистемам. Під час відведення земель під лісові плантації особлива увага повинна
приділятися соціальним аспектам, головним чином, коли це стосується дотримання прав
місцевого населення на володіння, користування і доступ до ресурсів.
10.8. NTFP.1 Створення плантацій НДЛП не повинно негативно впливати на ресурси або
права місцевих громад або місцевого населення.
10.8. NTFP.2 Плантації НДЛП не повинні сприяти зниженню цінності екологічних,
соціальних та економічних функцій аналогічних НДЛП в природних лісах.

