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Вступ
Даний стандарт розроблений відповідно до вимог FSC-STD-20-001, FSC-STD-20-002, а
також вимог відповідних політик і керівництва FSC.
ТОВ "Лісова сертифікація" (далі - Компанія) - сертифікаційний орган, акредитований FSC
для здійснення FSC сертифікації власників і управляючих лісами, лісокористувачів, виробників і
заготівельників деревини і деревних продуктів, роздрібних торговців лісовими товарами з
масштабом дії акредитації – Росія і країни СНД, виключаючи SLIMF.
Сертифікаційна система Компанії передбачає можливість проведення FSC сертифікації
лісоуправління а наступними схемами, виключаючи SLIMF сертифікацію:
 індивідуальна сертифікація лісоуправління;
 мультипл-сайт сертифікація лісоуправління;
 групова сертифікація лісоуправління.
Власники сертифікатів лісоуправління можуть під контролем використовувати маркування
FSC з метою маркетингу і реклами своєї продукції і послуг.

1. Область застосування і сфера дії
1.1 Даний стандарт встановлює вимоги Компанії до тих підприємств, що сертифікують
систему лісоуправління за системою FSC.
1.2 Даний стандарт використовується Компанією для проведення оцінки претендента на
сертифікат, місцезнаходження якого визначається областю акредитації Компанії (абз. 2 Вступ),
де не прийняті національні і регіональні стандарти щодо сертифікації системи лісоуправління, і
на які поширюється акредитація Компанії.
1.3 Дана процедура є обов'язковою для виконання претендентами на сертифікат FSC з
лісоуправління і власниками сертифікату FSC з лісоуправління.
1.4 У випадку офіційного схвалення FSC національного або регіонального стандарту на
території утримувача сертифіката чи претендента на сертифікат має застосовуватись
відповідний національний чи регіональний стандарт у процесі подальшого оцінювання вказаних
категорій суб’єктів сертифікації, по відношенню до яких ТОВ "Лісова сертифікація" здійснює
сертифікаційні заходи.

2. Нормативні посилання
У даному стандарті використані посилання на наступні нормативні документи:
FSC-STD-20-001 Загальні вимоги до сертифікаційних органів, акредитованими FSC:
Застосування керівництва ІСO/МЕК 65:1996 (Е) акредитованими FSC сертифікаційними
органами;
FSC-STD-20-002 Структура, зміст і місцева адаптація загальних стандартів з
лісоуправління.

3. Терміни і визначення. Позначення і скорочення
У даному стандарті застосовуються наступні терміни і визначення :
Компанія (Company) - орган із сертифікації ТОВ "Лісова сертифікація".
Оцінка (Evaluation) - частина аудиту, уявлення аудитора про кількісні і якісні
характеристики даного об'єкту аудиту.
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Претендент на сертифікат (Certificate applicant (client)) - юридична або фізична
особа до передачі йому сертифікату.
Власник сертифікату (Certificate holder (client)) - юридична або фізична особа, якій
виданий сертифікат.

4. Список скорочень
®

FSC (ЛОР) - Forest Stewardship Council (Лісова Опікунська Рада).
ВК –- відділ кадрів.
ВООЗ -– Всесвітня організація охорони здоров'я.
ВПМ -– валочно-пакетувальна машина.
ГМО -– генетично модифікований організм.
ДПС – довідкова правова система
ЄСВ -– єдиний соціальний внесок.
ЗІЗ –- засоби індивідуального захисту.
ЗМІ –- засоби масової інформації.
КМНС -– корінні народи.
ЛВПЦ -– ліси високої природоохоронної цінності.
МОП -– Міжнародна організація праці.
ОЗУД -– особливо захисні ділянки.
ООПТ -– особливо охоронні природні території.
ОП і ТБ –- охорона праці і техніка безпеки.
ПММ -– паливно-мастильні матеріали.

5. Загальні положення
5.1. Мета
Даний стандарт є критерієм для оцінки ведення лісового господарства і лісокористування
при добровільній лісовій сертифікації за системою FSC підприємств і організацій, що володіють
або орендують лісовими ділянками.
Критерії і індикатори, наведені у даному стандарті, можуть застосовуватись для оцінки
будь-якого лісогосподарського або лісопромислового підприємства незалежно від напряму його
діяльності.
Компанія, здійснюючи сертифікацію за системою FSC, дотримується думки, і
наполягатиме щодо власників сертифікатів щоб:
 сертифіковані підприємства лісового комплексу вели невиснажливе і екологічно
обґрунтоване лісокористування, у тому числі щодо довкілля, біологічних ресурсів лісів, а також
відносно дикої флори і фауни;
 концепції господарської діяльності сертифікованих підприємств лісового комплексу
включали принципи дбайливої заготівлі і використання усіх лісових продуктів, ґрунтуючись на
збереженні і примноженні екології лісів, яке має бути чітко задокументовано;
 усі види діяльності підприємств повинні на довгостроковій основі передбачати і мати
позитивну дію на соціально-економічне благополуччя корінних і місцевих жителів;
 в період дії сертифікату, підприємства лісового комплексу вестимуть послідовну
політику постійного вдосконалення своєї господарської діяльності у соціальній, економічній і
екологічній областях.
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5.2. Загальна інформація
Даний стандарт розроблений Компанією, ґрунтуючись на досвіді роботи за оцінкою
лісоуправлінню підприємств в Російській Федерації, а також низці інших країн світу. В ході
розробки стандарту був вивчений і застосований в роботі цілий ряд документів, у т.ч.:
 "Принципи і критерії Лісової Опікунської Ради", політики, процедури, рекомендації і
керівництва Лісової опікунської ради (FSC);
 законодавчі, нормативні і інші документи щодо лісового господарства,
лісокористування, охорони довкілля, охорони праці і лісової сертифікації у Росії, Білорусі,
Україні, низці країн Азіатсько-тихоокеанського регіону.
Нині Компанія здійснює активну діяльність щодо взаємодії з робочими групами з
розробки національних і регіональних стандартів FSC в країнах і регіонах, в яких планується
найбільша активність Компанії.
Компанія виражає зацікавленість у наявності національних і регіональних стандартів, що
буде важливим моментом щодо підтримки ініціатив FSC у всьому світі, позитивно
відобразиться на уніфікації процесів із сертифікації підприємств лісового комплексу і створить
необхідні умови для ширшого залучення громадськості в процес лісової сертифікації.
Одним з напрямів діяльності Компанії є активна співпраця з робочими групами FSC і
національними ініціативами з метою поліпшення даного загального стандарту і внесення
посильного внеску у діяльність таких груп з урахуванням набутого досвіду роботи і того, що
набувається, у ході сертифікаційної оцінки.
Адаптація загального стандарту Компанії до проведення оцінки претендентів на
сертифікат проводиться у суворій відповідності з вимогами FSC, передбаченими в його
нормативних документах, а саме: FSC-STD-20-002.
Даний загальний стандарт підготовлений російською, українською і англійською мовами.
Версія офіційною мовою FSC - англійською, вважається визначальною при виникненні
розбіжностей.

5.3. Структура загального стандарту
Даний загальний стандарт містить наступну структуру:
Принцип 1. Відповідність національному і міжнародному законодавству і принципам FSC.
Принцип 2. Права і обов'язки власників і користувачів.
Принцип 3. Права корінних народів.
Принцип 4. Стосунки з місцевим населенням і права працівників.
Принцип 5. Використання лісу.
Принцип 6. Вплив на довкілля.
Принцип 7. План заходів з ведення лісового господарства.
Принцип 8. Моніторинг і оцінка.
Принцип 9. Збереження лісів, що мають високе природоохоронне значення.
Принцип 10. Плантації.
У даному стандарті наводиться найменування кожного Принципу, за якими слідують
критерії згідно з ієрархією і послідовністю, передбаченою документами FSC. Принципи і критерії
наводяться так, як вони відображені в документі FSC "Принципи і Критерії Лісової Опікунської
Ради". Далі, для кожного Критерію наводиться список індикаторів, що є елементами, які
дозволяють визначити напрям і суть оцінки системи лісоуправління щодо Критерію, до якого
вони відносяться, і показники, що визначають кількісне і якісне джерело інформації, яке може
бути оцінене по відношенню до індикатора. Усі критерії, індикатори і показники для кожного
принципу повинні оцінюватися у кожному конкретному випадку, за винятком тих випадків, коли
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принцип не застосовується. Наприклад, за відсутності на території лісових ділянок, якими
володіє або які орендує підприємство, плантацій і громад корінного населення, не
застосовується ні принцип 3 Права корінних народів, ні принцип 10 Плантації.
5.4. Список національних законодавчих і нормативних актів, що застосовуються на
території країни, в якій здійснюється робота за даним Стандартом
Перелік законодавчих і нормативних актів, що регламентують ведення лісового
господарства в Україні приведений в Додатку А цього стандарту.
Детальну інформацію щодо законодавчої бази галузі можна знайти на офіційному сайті
Державного агентства лісових ресурсів України :
http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=34062&cat_id=33906
Перелік конвенцій міжнародної організації з праці, підписаних Україною, наведений в
Додатку Б.
5.5 Список міжнародних конвенцій і угод.
1. Конвенція про водно-болотяні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином
як місця життя водоплавних птахів (Рамсар, 2 лютого 1971 року).
2. Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що знаходяться під
загрозою зникнення (CITES). (Вашингтон, 3 березня 1973 р.).
3. Конвенція про біологічну різноманітність (Ріо-де-Жанейро, 3-14 червня 1992 року).
4. Конвенція 29 - Конвенція про примусову або обов'язкову працю. (Дата набуття
чинності - 1 травня 1932 року).
5. Конвенція 110 - Конвенція про умови праці на плантаціях. (Дата набуття чинності - 22
січня 1960 року).
6. Конвенція 111 - Конвенція про дискримінацію в області праці і занять. (Дата набуття
чинності - 15 червня 1960 року.).
7. Конвенція 138 - Конвенція про мінімальний вік для прийому на роботу. (Дата набуття
чинності - 19 червня 1976 року.).
8. Конвенція 105 - Конвенція про скасування примусової праці. (Дата набуття чинності 17 січня 1959 року.).
9. Конвенція 87 - Конвенція про свободу об'єднань і захист права об'єднуватися в
профспілки. (Дата набуття чинності - 4 липня 1950 року.).
10. Конвенція 98 - Конвенція про застосування принципів права на об'єднання в
профспілки і на ведення колективних переговорів. (Дата набуття чинності - 18 липня 1951
року.).
5.6 Посилання на офіційні переліки рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин в
країні застосування даного Стандарту
У процесі адаптації даного Стандарту до умов України сформований перелік документів або
довідників з описом рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин (Додаток В).
Детальну інформацію щодо визначення рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин України
можна знайти на офіційному сайті Міністерства охорони навколишнього природного
середовища України: http://mail.menr.gov.ua/publ/redbook/redbook.php
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6. Вимоги до системи лісоуправління претендента на сертифікат FSC або власника
сертифікату FSC

Принцип 1. Відповідність національному і міжнародному законодавству і принципам
FSC1
Ведення лісового господарства має здійснюватись відповідно до чинного
законодавства країни і міжнародних договорів і угод, підписаних цією країною, а
також відповідно до "Принципів і критеріїв FSC".
Критерії
Індикатори
1.1. Ведення лісового
1.1.1. Підприємство зареєстроване відповідно до
господарства має здійснюватись з чинного законодавства.
урахуванням усіх національних і
1.1.2. Підприємство має у розпорядженні тексти чинних
регіональних законодавчих актів і
законодавчих і нормативних актів, на підставі яких
вимог нормативних документів.
ведеться господарська діяльність (перелік документів
див. у п. 5. загальних стандартів).
1.1.3. Підприємство регулярно оновлює законодавчу і
нормативну базу.
1.1.4.
На
підприємстві
визначений
порядок
ознайомлення персоналу з актуальними змінами в
законах, нормативах і інструкціях.
1.1.5. Порядок ознайомлення персоналу з актуальними
змінами в законах, нормативах і інструкціях виконується.
1.1.6. Ведення лісового господарства і лісокористування
відповідає діючому лісовому і природоохоронному
законодательствам.
1.2. Усі види зборів, відрахувань, 1.2.1. Прострочені заборгованості по податках і зборах у
податків
і
інших
платежів, підприємства відсутні.
передбачених
чинним 1.2.2. Прострочена заборгованість з виплати заробітної
законодавством, обов'язкові до плати на підприємстві відсутня.
оплати.
1.2.3. Виконуються положення Галузевої тарифної угоди.
1.3. У країнах, що підписали 1.3.1. Підприємство має в розпорядженні тексти
міжнародні
угоди,
такі
як міжнародних конвенцій ратифікованих Україною
"Конвенція
про
міжнародну 1.3.2. На підприємстві є текст Монреальського
торгівлю видами дикої флори і (Хельсінкого) процесу.
фауни,
що
знаходяться
під 1.3.3. Керівники і фахівці підприємства знайомі з
загрозою
зникнення"
(CITES), основним змістом перерахованих у п.5.5 даного
"Конвенції Міжнародної організації стандарту конвенцій і угод.
праці"
(ILO
Conventions), 1.3.4. Підприємство у своїй роботі дотримується
"Міжнародна угода щодо тропічної положення перерахованих у п.5.5 даного стандарту
деревини" (ITTA), "Конвенція щодо конвенцій і угод. (Відсутні докази порушення вимог
біологічного різноманіття", повинні ратифікованих Україною міжнародних конвенцій і угод).
дотримуватися
положення,
передбачені цими угодами.
1.4. Протиріччя між місцевим 1.4.1. На підприємстві виявлені протиріччя між вимогами
законодавством,
нормативними національного і місцевого законодавства і "Принципами і
документами і "Принципами і критеріями FSC".
критеріями
FSC
"
повинні 1.4.2. Підприємство веде консультації із зацікавленими
розглядатися
у
кожному сторонами з питань вирішення виявлених протиріч.
конкретному випадку з точки зору 1.4.3. Виявлені протиріччя і спільні рішення по них
досягнення цілей сертифікації за доводяться підприємством до відома сертифікуючого
участю сертифікуючої організації органу.
1

Згідно з Вказівкою17 FSC-DIR-20-007 Оценки лесоуправления
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спільно з усіма зацікавленими або 1.4.4. Підприємство вживає заходи з усунення виявлених
причетними сторонами.
протиріч.
1.5. Лісогосподарські території
повинні
охоронятися
від
незаконних рубок, заселення і
інших
недозволених
видів
діяльності.

1.6. Суб'єкти лісогосподарської
діяльності повинні демонструвати
постійну прихильність "Принципам
і критеріями FSC".

1.5.1. На підприємстві ведеться реєстрація виявлених
випадків незаконних рубок і інших недозволених видів
діяльності.
1.5.2. Підприємство вживає заходи із запобігання
незаконним рубкам і іншим недозволеним видам
діяльності.
1.5.3. Динаміка об'ємів незаконних рубок за останні п'ять
років не має тенденції до зростання.
1.6.1. На підприємстві призначений відповідальний за
лісову сертифікацію FSC.
1.6.2. На підприємстві є документ (письмова заява,
політика), що відображає прихильність "Принципам і
критеріям FSC".
1.6.3. Персонал підприємства інформується про цілі,
завдання і вимоги сертифікації за системою FSC.
1.6.4. Громадськість інформується про політику і про
проходження підприємством сертифікації за системою
FSC.
1.6.5. Персоналу підприємства
доступна для
ознайомлення інформація із сертифікації FSC.
1.6.6. Підприємство контролює на своїй території
діяльність підрядних організацій на відповідність її
вимогам Принципів і Критеріїв FSC.
1.6.7. У випадках застосування Політики про часткову
сертифікацію (FSC - POL - 20-002) підприємство прагне
виконувати вимоги "Принципів і Критеріїв FSC" на усіх
ділянках, в т.ч. не включених у зону дії сертифікату.
1.6.8. У випадках застосування Політики виключення
лісових ділянок з області дії сертифікату (FSC - POL - 20003) підприємство прагне виконувати вимоги "Принципів
і Критеріїв FSC" на усіх ділянках, в т.ч. виключених з
області дії сертифікату.

Принцип 2. Права і обов'язки власників і користувачів
Довгострокові права на володіння і користування земельними і лісовими ресурсами
чітко визначаються, документуються і оформляються у встановленому законом
порядку.
Критерій
Індикатори
2.1. Представляється достовірне
2.1.1. Є документи, що свідчать про довготривалі права
підтвердження довготривалих
користування ділянками лісового фонду.
прав на землекористування
2.1.2. Ці документи
оформлені і зареєстровані у
(наприклад, юридичне право
встановленому законом порядку.
власності на землю, право
2.1.3. Межі лісових ділянок, що знаходяться в
власності на землю, засноване на користуванні
і/або
володінні,
позначені
на
звичаї, договір оренди).
картографічних матеріалах.
2.2. Місцеві громади, що мають
юридичні або традиційні права на
володіння або користування
земельними угіддями, здійснюють
контроль лісогосподарської
діяльності з метою захисту своїх

2.2.1. На території діяльності підприємства проведена
робота по встановленню місцевих громад, що мають
юридичні або традиційні права на володіння або
користування ресурсами.
2.2.2. Передача прав контролю лісогосподарської
діяльності і лісокористування іншим організаціям
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прав і ресурсів за винятком
випадків добровільної і
усвідомленої передачі права
контролю іншим організаціям.

2.3. Для вирішення спірних питань
щодо права володіння і
користування використовуються
відповідні механізми. Обставини і
суть будь-яких невирішених
суперечок всебічно враховуються
в ході оцінки заходів для
наступної сертифікації.
Найгостріші суперечки, що
зачіпають інтереси багатьох
сторін, як правило, є основою для
відмови у видачі сертифікату.

здійснена місцевими громадами добровільно.
2.2.3. Представники місцевих громад, що мають
юридичні або традиційні права на володіння або
користування ресурсами, або організації, яким було
передано право контролю, залучаються до участі у
контролі лісогосподарської діяльності і лісокористування
підприємства.
2.3.1. Підприємство має
у розпорядженні механізм
вирішення
суперечок
про
права
володіння
і
користування земельними і лісовими ресурсами.
2.3.2. Вирішення суперечок про права володіння і
користування земельними і лісовими ресурсами на
підприємстві здійснюється відповідно до встановленого
механізму вирішення спорів.

Принцип 3. Права корінних народів
Юридичні і традиційні права корінних народів на володіння, користування і
управління їх землями, територіями і ресурсами повинні визнаватися і
дотримуватися.
Критерій
Індикатори
3.1.
Корінні
народи
повинні 3.1.1. Корінні народи, які мають традиційні або юридичні
контролювати ведення лісового права власності на землю і ресурси, визначені, і їх права
господарства
на
землях
і визнаються в планах управління, а відповідні території
територіях, за винятком випадків, відзначені на картах.
коли це право добровільно і 3.1.2. Документально зафіксовано угоду з корінними
усвідомлено передано ними іншим народами про порядок контролю лісогосподарської
організаціям
діяльності та лісозаготівель на території, природними
ресурсами якою володіє або користується дане
співтовариство (громада) корінного народу.
3.1.3. Права і обов'язки сторін, викладені в угоді з
корінними народами, дотримуються.
3.1.4. Корінні народи чи організації, яким було передано
право
контролю,
беруть
участь
в
контролі
лісогосподарської
діяльності
та
лісокористування
підприємства.
3.1.5. Передача прав контролю над веденням лісового
господарства та лісокористуванням корінними народами
іншим організаціям зроблена добровільно і усвідомлено.
3.1.6. На підприємстві є документально оформлена
процедура розгляду спорів з корінними народами і їх
скарг, згідно з 3.1.2.
3.1.7. Спори і скарги з питань реалізації угод згідно з
3.1.2
дозволяються
за
допомогою
спілкування,
переговорів або посередництва. Судові процедури
повинні використовуватися тільки в разі провалу
переговорів.
3.1.8. Організація веде облік скарг і суперечок з
корінними народами, згідно 3.1.2 та статусу їх дозволу.
3.1.9. Відсутні особливо гострі суперечки, які заторкують
інтереси корінних народів.
3.2. Лісогосподарська діяльність 3.2.1.
Планова
і
проектна
документація
з
FC-STD-02 v.1.2 Стандарт ТОВ "Лісова сертифікація" для сертифікації
системи лісоуправління на відповідність Принципам и Критеріям FSC для України

9

® ТОВ "Лісова сертифікація"

не повинна прямо або побічно
вести до виснаження ресурсів або
обмежувати
права
володіння
корінних народів.

3.3. Места особой культурной,
исторической,
экологической,
экономической
и
религиозной
ценности
коренных
народов
должны быть выявлены при их
участии,
признаны
и
взяты
лесопользователями под охрану.

3.4.
Корінні
народи
мають
отримувати
компенсацію
за
використання їхніх традиційних
знань щодо лісових видів і
лісокористування. Ця компенсація
повинна бути офіційно погоджена
з ними при їх добровільному та
усвідомленому участі до початку
лісогосподарської діяльності.

лісокористування та ведення лісового господарства
узгоджується з представниками громад корінних народів.
3.2.2. Мається процедура оцінки впливу господарської
діяльності підприємства на ресурси, що є об'єктом
традиційного використання громад корінних народів.
3.2.3. Процедура включає визначення розміру збитку, що
наноситься ресурсам і порядок виплати компенсації за
понесений збиток (упущену вигоду).
3.2.4. Процедура оцінки впливу виконується, а
компенсації, при наявності збитку, виплачуються.
3.2.5. Діяльність підприємства не призводить до
виснаження ресурсів, традиційним правом на які володіє
корінне населення.
3.2.6. Корінним народам гарантований традиційний
доступ для використання ресурсів і ведення традиційної
діяльності.
3.3.1. Мається список місць особливої культурної,
історичної, екологічної, економічної та релігійної цінності
корінних народів.
3.3.2. Список складений за участю представників громад
корінних народів або узгоджений з ними.
3.3.3.
Місця
особливої
культурної,
історичної,
екологічної, економічної та релігійної цінності корінних
народів позначені на картах.
3.3.4. Режим ведення лісового господарства та
лісокористування в місцях особливої культурної,
історичної, екологічної, економічної та релігійної цінності
узгоджений з представниками громад корінних народів.
3.3.5. Режим ведення лісового господарства та
лісокористування в місцях особливої культурної,
історичної, екологічної, економічної та релігійної цінності
дотримується.
3.4.1. Представники громад корінних народів і
підприємство документально оформили комерційне
використання підприємством традиційних знань корінних
народів
ведення
лісового
господарства
та
лісокористування.
3.4.2. Корінні народи отримують компенсацію від
підприємства за використання їх традиційних знань.

Принцип 4. Стосунки з місцевим населенням і права працівників
Лісогосподарська діяльність повинна підтримувати і покращувати соціальноекономічне благополуччя працівників лісового господарства і місцевого населення.
Критерій
Індикатори
4.1. Місцевому населенню, що
4.1.1. Адміністрацією підприємства надається перевага
живе на території або поблизу
представникам місцевого населення при прийомі на
території лісогосподарського
роботу.
підприємства, має бути надана
4.1.2. Наймання працівників ведеться відповідно до
можливість отримання роботи,
чинного законодавства.
навчання і інших послуг.
4.1.3. Інформація про вакансії на підприємстві доступна
місцевому населенню.
4.1.4. Підприємство надає можливість професійного
навчання місцевому населенню, що працює або
FC-STD-02 v.1.2 Стандарт ТОВ "Лісова сертифікація" для сертифікації
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4.2.
Ведення
лісового
господарства повинне відповідати
вимогам чинного законодавства,
що регламентує питання здоров'я і
безпеки працівників і членів їх
сімей,
або
ще
жорсткішим
вимогам.
.

4.3. Права працівників
організовувати і на добровільній
основі проводити переговори зі
своїми працедавцями
гарантуються відповідно до
Конвенцій 87 і 98 Міжнародній

приходить на роботу на підприємство.
4.1.5. Немає обмежень для місцевого населення на
відвідування лісів підприємства з метою збору грибів,
ягід, лікарських трав, туризму і відпочинку.
4.1.6. Підприємство робить послуги і соціальну допомогу
місцевому населенню і бюджетним організаціям, згідно з
узятими на себе зобов'язаннями.
4.2.1. На підприємстві є фахівець або відділ, що
відповідають за охорону праці і техніку безпеки.
4.2.2. Керівники і фахівці підприємства пройшли
навчання правилам ОП і ТБ.
4.2.3. Підприємство проводить ввідний, первинний і
повторний інструктажі за правилами ОП і ТБ.
4.2.4. Підприємство проводить навчання працівників
правилам ОП і ТБ за встановленою програмою.
4.2.5. Підприємство проводить навчання працівників
наданню долікарської допомоги.
4.2.6. Усі підрозділи і лісозаготівельні бригади
забезпечені медичними аптечками.
4.2.7. Підприємство проводить медичний огляд
категорій
працівників,
визначених
національним
законодавством.
4.2.8.
Працівники
підприємства
і
підрядчиків
забезпечуються безпечним устаткуванням, ЗІЗ і
спецодягом.
4.2.9. Усе устаткування, ЗІЗ і спецодяг мають відповідні
документи (сертифікати).
4.2.10. Працівники підприємства використовують на
робочих місцях виданий спецодяг і ЗІЗ.
4.2.11. Підприємство створює для працівників необхідні
побутові умови
для відпочинку при проведенні
лісогосподарських робіт.
4.2.12. Усі виробничі об'єкти забезпечені засобами
пожежогасіння.
4.2.13. Робітники,
що застосовують бензопили,
забезпечені безпечним спецодягом і ЗІЗ (захисними
комбінезонами і захисним взуттям, касками з щитками
(сіткою) і навушниками).
4.2.14. На підприємстві проведена атестація робочих
місць.
4.2.15. На підприємстві ведеться статистика нещасних
випадків.
4.2.16. Підприємство проводить попереджувальні заходи
по
скороченню
виробничого
травматизму
і
профзахворювань.
4.2.17. Підприємство своєчасно виплачує працівникам
посібника з тимчасової непрацездатності у зв'язку з
нещасними
випадками
на
виробництві
або
профзахворюваннями.
4.3.1. На підприємстві є тексти вказаних конвенцій.
4.3.2. Персонал
підприємства ознайомлений з
основними положеннями Конвенцій 87 і 98 Міжнародній
організації праці (МОП).
4.3.3. Адміністрація підприємства не перешкоджає
об'єднанню працівників в організації (профспілки) для
ведення переговорів з працедавцями.
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організації праці.

4.4. При плануванні і проведенні
лісогосподарських
заходів
враховуються можливі соціальні
наслідки. З населенням (як з
жінками, так і з чоловіками),
інтереси яких були безпосередньо
зачеплені
в
результаті
лісогосподарських заходів, повинні
проводитися
відповідні
консультації.

4.5.
Для
розгляду
скарг
і
забезпечення
справедливої
компенсації місцевим жителям у
разі втрат або збитку, що
наноситься
їх
юридичним
і
традиційним правам, власності,
ресурсам
і
умовам
життя,
задіюються відповідні механізми, а
також
вживаються
необхідні
заходи для запобігання подібним
втратам або збитків.

4.3.4. Є документація, що визначає соціальні гарантії
працівників підприємства.
4.3.5. Є ефективний механізм участі працівників
підприємства в процесі ухвалення рішень, що
безпосередньо зачіпають їх умови праці.
4.4.1. Підприємство проводить оцінку можливих
соціальних наслідків запланованих господарських
заходів і тих, що вже проводяться.
4.4.2. Є актуальний список зацікавлених сторін, з якими
необхідно обговорювати можливі соціальні наслідки
запланованих господарських заходів і тих, що вже
проводяться.
4.4.3. Підприємство проводить регулярні консультації з
представниками зацікавлених сторін (як з жінками, так і з
чоловіками) з питань можливих соціальних наслідків
наслідки запланованих господарських заходів і тих, що
вже проводяться.
4.4.4.
Підприємство
коригує
план
проведення
господарських заходів за підсумками консультацій з
представниками зацікавлених сторін (як з жінками, так і з
чоловіками).
4.4.5. На підприємстві є список місць особливого
культурного, історичного, екологічного і релігійного
значення для місцевого населення.
4.4.6. Список місць особливого культурного, історичного,
екологічного і релігійного значення узгоджений з
місцевим
населенням
і
іншими
зацікавленими
сторонами.
4.4.7. Для місць особливого культурного, історичного,
екологічного і релігійного значення встановлений і
узгоджений з місцевим населенням і іншими
зацікавленими сторонами режим користування.
4.4.8. Узгоджений режим користування в місцях
особливого
значення
для
місцевого
населення
дотримується.
4.5.1. На підприємстві є процедура розгляду скарг і
виплати компенсацій місцевому населенню.
4.5.2. На підприємстві призначена відповідальна особа
за розгляд скарг місцевого населення.
4.5.3. Процедура розгляду скарг і виплати компенсацій
доведена до зведення місцевого населення.
4.5.4. Процедура розгляду скарг і виплати компенсацій
виконується.
4.5.5. Для запобігання подібним втратам і збитків
підприємством вживаються необхідні заходи.

Принцип 5. Використання лісу
Лісогосподарські заходи мають бути спрямовані на ефективне використання
численних продуктів і функцій лісу з метою підтримки економічної
життєздатності і отримання широкого спектру екологічних і соціальних вигод.
Критерій
Індикатори
5.1.
Система
лісового 5.1.1. Діяльність підприємства економічно ефективна і
господарства
має
бути стійка.
спрямована
на
забезпечення 5.1.2.
Підприємством
передбачені
витрати
на
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економічної життєздатності при
одночасному
обліку
усіх
екологічних,
соціальних
і
виробничих
витрат
на
лісовирощування і стимулювання
інвестицій, які сприяють підтримці
екологічної продуктивності лісу.

5.2. Лісогосподарські заходи і
маркетингова стратегія повинні
сприяти
оптимальному
використанню
різноманітних
лісових продуктів і їх переробці на
місці.
5.3.
При
здійсненні
лісогосподарської
діяльності
приймаються заходи для зведення
до мінімуму відходів під час
лісозаготівель і переробки і
уникнення нанесення збитку іншим
видам лісових ресурсів.

5.4. Лісогосподарська діяльність
має бути спрямована на зміцнення
і
диверсифікацію
місцевої

проведення лісогосподарських, соціальних і екологічних
заходів відповідно до "Проекту організації і розвитку
лісового господарства.
5.1.3. Лісогосподарські, соціальні і екологічні заходи,
передбачені підприємством, виконуються.
5.1.4. Підприємство планує і здійснює інвестиції з метою
підвищення економічної ефективності.
5.1.5.На підприємстві, в першу чергу, призначаються
лісогосподарські заходи, зволікання з проведеним яких
приведе до втрати лісом властивих йому функцій.
5.2.1. Підприємством проведений аналіз можливого
використання різноманітних лісових продуктів.
5.2.2. Підприємство використовує результати аналізу у
своїй діяльності.
5.2.3. Лісова продукція за наявності можливості
переробляється на місцевих підприємствах.
5.3.1.
Підприємство
має
план
заходів
щодо
використання
і
утилізації
деревних
відходів,
спрямованих на мінімізацію негативного впливу на
природне довкілля.
5.3.2. Технологічні карти розробки лісосік містять
наступне:
технологію розробки лісосік;
 терміни проведення лісосічних робіт;
 спосіб очищення від порубкових залишків;
 схема розміщення вусів, волоків, вантажних
майданчиків, складів, стоянок машин і механізмів,
об'єктів обслуговування;
 розташування насінневих куртин, смуг, склад і
кількість насінників;
 площа, на якій має бути збережений підріст і
молодняк, відсоток їх збереження;
 розташування
неексплуатаційних
ділянок
(включаючи ділянки і об'єкти біорізноманітності);
 відомості про наявність фаутних і дуплистих дерев,
які планується зберегти;
 заходи по запобіганню ерозійним процесам;
 місця складування побутових і виробничих відходів;
 підписи посадовців і членів лісозаготівельної
бригади.
5.3.3. Лісозаготівельні роботи ведуться відповідно до
законодавства і технологічних карт.
5.3.4. Уся лісозаготівельна техніка (форвардери,
харвестери, ВПМ, трелювальні трактори і так далі)
пересуваються тільки по технологічних коридорах,
позначених на технологічній карті.
5.3.5. Підприємство вивозить з місць заготівлі деревину і
іншу лісову продукцію до погіршення її технічного стану.
5.3.6. Підприємство не перевищує затверджених
розрахункових нормативів утворення відходів.
5.3.7. Підприємство утилізувало відходи обробки
(переробки) деревини і іншої лісової продукції екологічно
прийнятним способом.
5.4.1. Продукція і послуги, пропоновані підприємством,
по можливості, різноманітні.
5.4.2. Підприємство сприяє залученню інших учасників
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економіки
щоб
уникнути
її
залежності від одного виду лісової
продукції.
5.5.
При
проведенні
лісогосподарських
заходів
необхідно
визнавати,
підтримувати і по можливості
підвищувати
якість
лісових
ресурсів і покращувати функції
лісу, такі як водозахисна і
рибогосподарська функції.

5.6. Об'єми заготівель лісової
продукції
не
повинні
перевищувати
рівня,
що
забезпечує
невиснажливе
лісокористування.

до використання різних лісових ресурсів і земельних
ділянок
для
туризму,
рекреації,
мисливського
господарства і т.п., а також народних промислів.
5.5.1. На лісових ділянках виділені водозахисні зони.
5.5.2. Водозахисні зони нанесені на карти.
5.5.3. На лісових ділянках виділені заборонені смуги по
берегах водних об'єктів.
5.5.4. Заборонені смуги по берегах водних об'єктів
нанесені на карти.
5.5.5. Ведення лісового господарства і лісокористування
у водозахисних зонах і заборонених смугах по берегах
водних об'єктів відповідають лісовому і водному
законодавствам.
5.5.6. Лісогосподарська і інша діяльність підприємства не
призводить до погіршення водозахисних і захисних
функцій лісу.
5.6.1. Для лісових ділянок підприємства вироблений
розрахунок щорічного користування деревиною за
затвердженою методикою.
5.6.2. Об'єми заготівель деревини за видами цільового
призначення лісів і категоріями захисності лісів, за
видами і способами рубок, за господарствами і
госпсекціями не перевищують розміри розрахункових
лісосік (окрім випадків, пов'язаних з ліквідацією наслідків
негативної дії біотичних, абіотичних і антропогенних
чинників).
5.6.3. Дозволені об'єми заготівлі недеревної продукції
лісу не перевищують темпи відновлення цих ресурсів.

Принцип 6. Дія на довкілля
Система лісового господарства повинна забезпечувати збереження біологічної
різноманітності і пов'язаних з нею цінностей, водних, грунтових, а також
унікальних і чутливих екосистем і ландшафтів і, таким чином, підтримувати
екологічні функції і цілісність лісу.
Критерії
Індикатори
6.1. Потрібне проведення оцінки 6.1.1. Розмір, характер і інтенсивність користування
дії на довкілля з урахуванням лісовими ресурсами обгрунтовані в проекті організації і
масштабу
і
інтенсивності розвитку лісового господарства підприємства.
лісогосподарських заходів, а також 6.1.2. Проведена оцінка дії на довкілля господарських
унікальності
ресурсів,
що заходів, передбачених "Проектом організації і розвитку
піддаються
дії
в
результаті лісового господарства підприємства".
лісогосподарської діяльності. Така 6.1.3. Підприємство проводить попередню оцінку дії на
оцінка повинна враховуватися при довкілля для ділянок, що призначаються у рубку, штучне
розробці
системи
лісового лісовідновлення,
будівництво
доріг,
влаштування
господарства. Оцінка включає кар'єрів і інших видів природокористування.
дослідження на рівні ландшафту і 6.1.4. Підприємство надає (на вимогу) інформацію
визначення
дії
на
довкілля місцевим громадам і зацікавленим сторонам про
лісозаготівельного устаткування. заплановані заходи і очікувані екологічні наслідки такої
Оцінка дії на довкілля повинна діяльності.
проводитися
перед
початком
будь-яких заходів, які можуть
привести
до
порушення
середовища.
6.2. Має бути створена система 6.2.1. Є перелік рідкісних і зникаючих видів флори і
захисту рідкісних, таких, що фауни, лісів, що зустрічаються на території, що
знаходяться
під
загрозою управляється підприємством і характерних місць їх
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зникнення і зникаючих видів і їх
місць помешкання (наприклад,
місць гніздування і годування).
Природоохоронні зони і території,
що
охороняються,
повинні
створюватися
виходячи
з
масштабу і інтенсивності ведення
лісового господарства, а також
унікальності
ресурсів,
що
піддаються
дії
в
результаті
лісогосподарської
діяльності.
Полювання, рибальство, вилов
тварин за допомогою капканів і
пасток та збиральництво повинні
знаходитися під контролем.
.

6.3. Необхідно підтримувати у
первинному виді, покращувати або
відновлювати наступні екологічні
функції і цінності лісу :
а) лісовідновлення і сукцесії;
б) різноманітність на генетичному,
видовому і екосистемному рівнях;
в) природні цикли, які впливають
на
продуктивність
лісової
екосистеми.

помешкання.
6.2.2. Проводяться консультації із зацікавленими
сторонами по виявленню рідкісних і зникаючих видів
флори і фауни і характерних місць їх помешкання.
6.2.3. Визначені і узгоджені із зацікавленими сторонами
режими охорони рідкісних і зникаючих видів і
характерних місць їх помешкання.
6.2.4. Режими охорони рідкісних і зникаючих видів,
характерних і виявлених місць їх помешкання
виконується.
6.2.5. Характерні і виявлені житла рідкісних і зникаючих
видів, що зустрічаються, наносяться на карти.
6.2.6. При плануванні і проведенні господарської
діяльності в лісі підприємство зводить до мінімуму
пошкодження і не здійснює рубку дерев і кущів,
заборонених для заготівлі на регіональному і місцевому
рівнях.
6.2.7. Межі заповідників, заказників, інших особливо
охоронних територій, їх охоронних зон, а також межі
територій, зарезервованих під них, нанесені на карти.
6.2.8. Режим ведення лісового господарства і
лісокористування в ООПТ, в їх охоронних зонах і на
територіях,
зарезервованих
під
них,
відповідає
встановленому законодавству.
6.2.9. Підприємство бере участь в контролі над
полюванням, рибальством, встановленням капканів і
пасток та збиральництвом на території своєї діяльності.
6.3.1.
Підприємство
проводить
лісовідновлення
переважно шляхом збереження підросту, сприяння
природному поновленню з урахуванням місцевих
лісорослинних умов.
6.3.2. Підприємство проводить штучне лісовідновлення
на ділянках, де встановлена безуспішність природного
лісовідновлення.
6.3.3. Підприємство проводить відновлення екологічно
деградованих ділянок.
6.3.4. Підприємством проведений аналіз можливості
збільшення частки несуцільних рубок головного
користування з урахуванням лісівничих і економічних
умов.
6.3.5. Підприємство за наявності сприятливих лісівничих
і економічних умов збільшує частку несуцільних рубок
головного користування, а площа суцільних рубок не
перевищує 2 га в гірських районах, і 3 га і 5 га,
відповідно, у хвойних і листяних рівнинних лісах (окрім
випадків пов'язаних з ліквідацією стихійних лих і інших
випадків, визначених законодавством).
6.3.6. На підприємстві складений перелік і опис ключових
біотопів і елементів біорізноманітності лісових екосистем
і визначені заходи щодо їх збереження при суцільних
рубках.
6.3.7. При проведенні суцільних рубок зберігаються
ключові біотопи і елементи біорізноманіття лісових
екосистем.
6.3.8. Площі лісосік, що розробляються, не повинні
перевищувати розмірів, встановлених Правилами рубок
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6.4.
Репрезентативні
ділянки
екосистем в межах ландшафту
мають бути взяті під охорону в їх
природному стані і нанесені на
карту відповідно до масштабу і
інтенсивності
лісогосподарських
заходів, а також унікальності
ресурсів, що підпадають під
лісогосподарські заходи.

6.5.
Необхідно
розробити
і
виконувати відповідні інструкції по
боротьбі з ерозією, мінімізації дії
на ліс під час заготівель,
будівництва доріг і у разі
механічних впливів, а також
інструкції щодо охорони водних
ресурсів.

6.6.
Система
лісоуправління
повинна передбачати і сприяти
розробці
і
впровадженню
екологічно безпечних нехімічних
методів боротьби з шкідниками і
уникненню використання хімічних
пестицидів.
Не
допускається
застосування
наступних
препаратів: пестицидів типу 1А і
1В за класифікацією ВООЗ;
хлорорганічних пестицидів; стійких
або
токсичних
пестицидів,
пестицидів, чиї похідні зберігають
біологічну
активність
і
накопичуються
в
ланцюгах
живлення, викликаючи побічні
ефекти, окрім передбачуваної дії;

головного користування.
6.3.9. На підприємстві є проекти охорони і захисту лісів
від пожеж, хвороб і шкідників.
6.3.10. Проекти охорони і захисту лісів на підприємстві
виконуються.
6.4.1. На території лісових ділянок підприємства виділені
репрезентативні ділянки лісових екосистем, площа яких
складає не менше 5% вкритих лісом земель лісових
земель лісогосподарського підприємства.
6.4.2. Виділені репрезентативні ділянки лісових
екосистем нанесені на карти.
6.4.3. Для виділених репрезентативних ділянок
встановлений режим охорони і не проводяться
лісогосподарські заходи, здатні змінити їх природний
стан і порушити природні процеси, які в них
відбуваються.
6.4.4. Для виділених репрезентативних ділянок
встановлений режим охорони виконується.
6.5.1. На підприємстві розроблена процедура мінімізації
дії на лісове середовище при лісозаготівлях, будівництві
і експлуатації доріг.
6.5.2. Процедура мінімізації дії на лісове середовище
при лісозаготівлях, будівництві і експлуатації доріг
виконується.
6.5.3. Підприємство не веде трелювання деревини по
руслах річок і струмків (у тому числі тих, що
пересихають).
6.5.4.
Складування
ПММ
не
здійснюється
у
водозахисних зонах і на льоду потоків і водоймищ.
6.5.5. Ремонт і стоянка технічних засобів не здійснюється
у водозахисних зонах і на льоду потоків і водоймищ.
6.5.6. При будівництві і експлуатації лісовозних шляхів і
доріг не створюються перешкоди потоку в руслах річок і
струмків.
6.5.7. Підприємство не застосовує хімічні засоби
боротьби з шкідниками і хворобами у водозахисних
зонах.
6.5.8. Лісозаготівлі не призводять до забруднення
водних об'єктів.
6.6.1. Підприємство по можливості не застосовує хімічні
препарати при лісокористуванні і веденні лісового
господарства.
6.6.2. Підприємство не використовує пестициди,
гербіциди, фунгіциди і інсектициди, заборонені до
застосування ВООЗ і FSC.
6.6.3. Персонал, що застосовує хімічні препарати
(обробка, зберігання, транспортування, ліквідація
аварійних витоків хімічних препаратів), пройшов
спеціальне навчання.
6.6.4.
При
роботі
з
хімічними
препаратами
використовуються
засоби
захисту
і
спеціальне
устаткування.
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будь-яких
інших
пестицидів,
заборонених
міжнародними
угодами. У разі застосування
хімічних препаратів, для мінімізації
загрози здоров'ю людей і довкіллю
має використовуватися відповідне
устаткування, а персонал повинен
пройти відповідне навчання.
6.7. Хімічні препарати, місткості зпід них, рідкі і тверді неорганічні
відходи, включаючи ПММ, повинні
видалятись
з
території,
де
ведуться лісогосподарські заходи,
екологічно безпечним способом в
спеціально обладнані місця.

6.8.
Використання
біологічних
засобів
контролю
повинне
документуватися.
Ці
засоби
повинні
застосовуватися
у
мінімальній кількості при суворому
контролі
відповідно
до
національного законодавства і
наукових протоколів, що ухвалені
на
міжнародному
рівні.
Використання генетично змінених
організмів забороняється.
6.9. Використання інтродуцентів
(завезених видів) має ретельно
контролюватися і проводитися під
суворим наглядом, щоб уникнути
несприятливих
екологічних
наслідків.

6.7.1. На підприємстві є процедура використання і
утилізації ПММ, що не допускає забруднення природного
середовища.
6.7.2. На підприємстві є процедура використання і
утилізації хімічних препаратів і твердих неорганічних
відходів, що не допускає забруднення природного
середовища.
6.7.3. Процедура використання і утилізації ПММ на
підприємстві виконується.
6.7.4. Процедура використання і утилізації хімічних
препаратів і твердих неорганічних відходів виконується.
6.7.5. Призначені відповідальні за виконання процедури
використання і утилізації ПММ.
6.7.6. Призначені відповідальні за виконання процедури
використання і утилізації хімічних препаратів і твердих
неорганічних відходів.
6.7.7. Після закінчення лісозаготівельних робіт відходи
(побутові, виробничі, хімічні) вивозяться з місця
лісозаготівель у спеціально відведені місця екологічно
безпечним способом.
6.8.2.
Використання
біологічних
препаратів
документується.
6.8.1. Біологічні засоби контролю застосовуються у
мінімальній кількості, при суворому контролі і відповідно
до чинного законодавства.
6.8.3. Генетично модифіковані організми (ГМО) не
використовуються.

6.9.1. Є обгрунтування щодо використання інтродуцентів
у діяльності підприємства.
6.9.2. Є процедура з моніторингу інтродуцентів.
6.9.3. Ця процедура застосовується на підприємстві.
6.9.4. Використання інтродуцентів не призводить до
несприятливих лісівничо-екологічних наслідків.
6.9.5. На підприємстві є відповідальна особа, що
контролює
ділянки,
на
яких
застосовуються
інтродуценти.
6.10. Переведення лісів у лісові 6.10.1. Створення плантацій на місці лісів допустимо
плантації або нелісові угіддя тільки у випадках, коли такі ділянки займають менше
заборонене за винятком випадків, 0,5% вкритої лісом площі в межах одиниці
коли воно:
лісоуправління, що сертифікується.
а) зачіпає незначну частину
6.10.6.10.2 Переведення лісів у нелісові землі, господарське
території
лісогосподарського призначення яких не забезпечує збереження лісового
підприємства;
покриву в довгостроковій перспективі, припустимо тільки
б)
здійснюється
на у випадках, коли таке переведення зачіпає невелику
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територіях, що не вважаються частину одиниці лісоуправління і є прийнятним для
територіями
високої зацікавлених сторін.
природоохоронної цінності;
6.10.6.10.3. Переведення лісів в лісові плантації або нелісові
в) дозволяє забезпечити
угіддя не здійснюється у природоохоронних зонах і
здійснення
довгострокової
охоронних територіях (див. 6.2) або територіях, узятими
безпечної
широкомасштабної
під охорону як репрезентативні ділянки існуючих
програми збереження корисностей
екосистем (см. 6.4).
лісу
на
території
6.10.6.10.4. Ліси високої природоохоронної цінності (см. 9.1)
лісогосподарського підприємства.
не переводяься в лісові плантації або нелісові угіддя.
6.10.6.10.5. Природоохоронні вигоди від переведення лісів в
плантації або нелісові угіддя, або від запланованих
компенсуючих
природоохоронних
заходів
були
ідентифіковані і оцінені спільно з зацікавленими
сторонами.
Якщо
мають
місце
компенсуючі
природоохоронні заходи, їх ступінь є прийнятним для
зацікавлених сторін.
6.10.6.
Природоохоронні
вигоди
є
реальними,
додатковими, надійними і довгостроковими.
Принцип 7. План заходів з ведення лісового господарства
План лісоуправління, складений з урахуванням масштабу і інтенсивності робіт, що
проводяться, має бути оформлений письмово, виконуватися і своєчасно
уточнюватися. У ньому мають бути чітко сформульовані довгострокові цілі
ведення лісового господарства, а також способи їх досягнення.
Критерії
Індикатори
7.1.
План
лісоуправління
і 7.1.1. Наявність на підприємстві "Проекту організації і
допоміжні
документи
повинні розвитку лісового господарства підприємства".
включати:
7.1.2. На підприємстві сформульовані довгострокові цілі і
а) завдання лісоуправління;
завдання
ведення
лісового
господарства
і
б) описання лісових ресурсів,
лісокористування.
які знаходяться в лісоуправлінні,
екологічних обмежень, характеру 7.1.3. У "Проекті організації і розвитку лісового
землекористування
і господарства підприємства" містяться: опис лісових
землеволодіння,
соціально- ресурсів, обмеження пов'язані з довкіллям, характер
економічних умов, а також коротку землекористування і про право власності, відомості про
характеристику
прилеглих соціально-економічну обстановку, а так саме описання
суміжних землекористувань.
територій;
в) описання лісівничих і/або 7.1.4. У "Проекті організації і розвитку лісового
інших систем управління лісовими господарства підприємства" містяться описи систем
ресурсами,
заснованих
на відтворення лісу і лісокористування, заснованих на
екологічних характеристиках цього екології лісу і на інформації, отриманій у результаті
лісового
масиву
і
даних, інвентаризації ресурсів.
отриманих
у
результаті 7.1.5. У "Проекті організації і розвитку лісового
господарства
підприємства"
приведені
розміри
лісовпорядження;
допустимих
об'ємів
рубок
за
видами
цільового
г)
обґрунтування
розміру
розрахункової лісосіки і вибору використання лісів, категоріями захисності лісів,
господарствах і видах рубок.
порід для заготівлі;
"Проект
організації
і
розвитку
лісового
д) умови для моніторингу 7.1.6.
приросту і динаміки розвитку господарства підприємства" містить відомості про
середній приріст деревини (поточну зміну запасу) в
деревостою;
е) комплекс природоохоронних насадженнях різних видів цільового використання лісів,
заходів, вибраних за результатами категорій захисності лісів, деревних порід.
7.1.7.
"Проект
організації
і
розвитку
лісового
проведеної оцінки дії на довкілля;
ж) план виявлення і узяття під господарства підприємства" містить перелік видів і
об'єми заходів по охороні і захисту лісів, відтворенню
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охорону рідкісних, таких, що
знаходяться
під
загрозою
зникнення і зникаючих видів;
з) карти з позначенням місця
розташування керованих лісових
ділянок, включаючи території, що
особливо охороняються, карти з
вказівкою
запланованих
лісогосподарських заходів і карти з
інформацією
про
форми
землеволодіння;
и) описання і обґрунтування
використання необхідних способів
лісозаготівель і лісозаготівельної
техніки.

7.2. План лісоуправління повинен
регулярно
переглядатися
за
результатами моніторингу або
надходження
нової
науковотехнічної інформації, а також у
разі зміни екологічних і соціальноекономічних умов.

7.3. Для успішного виконання
плану
ведення
лісового
господарства
необхідно
організувати відповідну підготовку
працівників лісового комплексу і
здійснювати контроль виконання
лісогосподарських заходів.
7.4. Враховуючи конфіденційність
інформації, підприємство лісового
господарства доводить до відома
громадськості короткий виклад
основних
пунктів
плану
лісоуправління,
включаючи
положення, перераховані в пункті
7.1.

лісів (лісовідновленню і відходу), охороні довкілля.
7.1.8. На підприємстві є план (програма робіт) виявлення
і охорони рідкісних і зникаючих видів, місць їх
помешкання.
7.1.9. На підприємстві є план (програма робіт) виявлення
і управління ЛВПЦ.
7.1.10. "Проект організації і розвитку лісового
господарства підприємства" містить картографічні
матеріали, де показано місцезнаходження лісових
ділянок, лісотаксаційні виділи, запроектовані для
проведення заходів щодо використання лісів, охороні,
захисту і відтворенню (лісовідновленню і догляду) лісів,
а також місце розташування ООПТ, захисних лісів, ОЗД,
ЛВПЦ з вказівкою їх меж.
7.1.11. "Проект організації і розвитку лісового
господарства підприємства"
містить описання і
обґрунтування
використовуваних
підприємством
технологій лісозаготівлі і вживаних машин і механізмів.
7.2.1.
"Проект
організації
і
розвитку
лісового
господарства
підприємства"
переглядається
з
періодичністю не рідше чим через 10 років.
7.2.2.
"Проект
організації
і
розвитку
лісового
господарства підприємства" враховує зміни природних,
соціальних і економічних умов і науково-технічні новації.
7.2.3. При зонуванні території лісового фонду
виділяються наступні зони радіоактивного забруднення:
I-1 - 5 Ku/км2
II-5-15 Ku/км2
III-15-40 Ku/км2
IY-40 і понад Ku/км2
7.2.4. У усіх зонах радіоактивного забруднення
проектується і здійснюється протипожежне влаштування
лісів, будівництво водоймищ, охорона лісів від пожеж,
шкідників, хвороб і лісопорушень
7.3.1. Персонал має освіту і кваліфікацію, що відповідає
вимогам підприємства і/або вимагаються галузевими
нормами і правилами.
7.3.2. Працівники підприємства проходять підвищення
кваліфікації.
7.3.3. Усі роботи в лісі контролюються керівництвом і
фахівцями підприємства.
7.4.1. Підприємством складений короткий звіт (резюме)
для громадськості щодо проектів, у яких відображені
вимоги, перераховані в пункті 7.1.
7.4.2. Цей звіт (резюме) доступний для охочих з ним
ознайомитися.

Принцип 8. Моніторинг і оцінка
Моніторинг
проводиться
відповідно
до
масштабу
і
інтенсивності
лісогосподарських заходів і має на меті оцінку стану лісу, об'ємів заготівель
продуктів лісу, перевірку ланцюжка "від заготівельника до споживача", оцінку
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лісогосподарських заходів і їх соціальних і екологічних наслідків.
Критерії
Індикатори
8.1. Періодичність і характер 8.1.1. На підприємстві є і функціонує процедура
моніторингу
визначаються
в моніторингу за зміною параметрів лісового фонду,
залежності від масштабу та об'ємами і інтенсивністю лісокористування,
інтенсивності
лісогосподарських екологічними, соціальними і економічними наслідками.
заходів, а також від відносної 8.1.2. На підприємстві призначений відповідальний за
складності і вразливості довкілля, ведення моніторингу.
що піддається впливу у результаті 8.1.3. Періодичність збору інформації визначена в
лісогосподарської
діяльності. процедурі моніторингу по кожному параметру.
Методика моніторингу має бути
послідовною, і комплекс оціночних
заходів,
що
регулярно
проводяться, повинен залишатися
незмінним,
що
дозволить
виробляти порівняльний аналіз
отриманих даних і відстежувати
зміни, що сталися.
8.2.
У
системі
лісового
господарства
мають
бути
передбачені наукові дослідження і
збір інформації, необхідної для
моніторингу,
принаймні
щодо
наступних показників:
а) об'єм заготівель усіх видів
продуктів лісу;
б)
динаміка
приросту,
лісовідновлення, стан лісу;
в) склад флори і фауни та
зміни, що у них відбуваються;
г) екологічні і соціальні наслідки
лісозаготівель
і
інших
лісогосподарських заходів;
д) витрати, продуктивність і
ефективність
системи
лісоуправління.

8.2.1. Система інвентаризації лісів, лісового кадастру і
моніторингу забезпечує збір, і обробку інформації склад
флори і фауни та зміни, що у них відбуваються.
8.2.1. Підприємство збирає інформацію щодо фактичних
об'ємів
рубок
деревини
за
видами
цільового
призначення лісів, категоріями захисності лісів,
господарствами, госпсекціями (породами), за видами і
способами рубок.
8.2.2. Підприємство збирає інформацію щодо площ,
пройдених рубками, видів цільового призначення лісів,
категорій захисності лісів, господарств, госпсекцій
(порід), за видами і способами рубок.
8.2.3. Підприємство збирає інформацію щодо видів і
об'ємів вилучення лісових ресурсів, окрім деревини.
8.2.4.
Підприємство
збирає
інформацію
щодо
середнього приросту деревини (поточної зміни запасу)
насаджень з розподілом за видами цільового
призначення лісів, категоріями захисності лісів,
господарствами, госпсекціями (породами).
8.2.5. Підприємство збирає інформацію щодо видів і
обсягів заходів щодо відтворення лісів (щодо
лісовідновлення і доглядів).
8.2.6. Підприємство збирає інформацію за породною,
віковою і бонітетною структурами насаджень.
8.2.7. Підприємство збирає інформацію щодо площ
територій (ООПТ, захисних лісів, ОЗУ, ЛВПЦ), що
охороняються.
8.2.8. Підприємство збирає інформацію щодо об'ємів і
видів заходів із захисту і охорони лісів.
8.2.9. Підприємство збирає інформацію щодо об'ємів
незаконно заготовленої деревини і видів незаконної
діяльності на території лісів підприємства.
8.2.10. Підприємство збирає інформацію щодо витрат на
проведення заходів з охорони, захисту, відтворення лісів
і екологічних заходів.
8.2.11.
Підприємство
збирає
інформацію
щодо
економічній ефективності лісозаготівельної діяльності.
8.2.12. Підприємство збирає інформацію щодо площ і
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8.3.
Підприємства
лісового
господарства зобов'язані надавати
сертифікуючим і контролюючим
організаціям документацію, що
дозволяє відстежувати рух будьякої лісової продукції від місця її
походження до продажу, - процес,
відомий
як
ланцюжок
"від
заготівельника до споживача".








8.4.
Результати
моніторингу
враховуються у ході виконання
плану господарських заходів, а
також при його перегляді.

8.5. Враховуючи конфіденційність
інформації, підприємство лісового
господарства надає громадськості

запасів насаджень, загиблих і пошкоджених лісовими
пожежами, шкідниками, хворобами та з інших причин.
8.2.13. Підприємство збирає інформацію щодо динаміки
соціальних характеристик на підприємстві.
8.2.14. Підприємство збирає інформацію щодо впливу
господарської діяльності на соціальний стан місцевого
населення.
8.2.15. Підприємство збирає інформацію щодо дії
господарської діяльності на довкілля.
8.2.16. Підприємство збирає інформацію
щодо
радіоактивного забруднення на території підприємства.
8.3.1. На підприємстві є документована процедура, що
регламентує рух лісової продукції від місця її
походження до місця продажу або переробки.
8.3.2. На підприємстві призначені відповідальні за
дотримання процедури.
8.3.3. Процедура дотримується на усіх етапах руху
лісової продукції.
8.3.4. Супровідна документація на усю сертифіковану
продукцію підприємства, що реалізовується, включає
наступну інформацію:
- вид продукції;
- об'єм продукції;
- місце заготівлі/виробництва продукції;
- дата заготівлі/виробництва продукції;
- номер сертифікату FSC і категорія FSC продукції;
- інформація про покупця;
- відомості про відправку.
8.3.5. Рахунки-фактури і товаросупровідні документи, що
мають відношення до продажу сертифікованої продукції
включають номер сертифікату FSC в правильному
форматі (FC - FM/COC - XXXXXX).
8.3.6. Ведуться записи щодо загальної кількості проданої
лісової продукції, а також щодо кількості продукції,
проданої як сертифікована (утримувачам сертифікату
ланцюжка постачань).
8.3.7. Торговельна марка FSC на продукції і в рекламних
цілях використовується в суворій відповідності з
керівництвом FSC і схвалено ТОВ "Лісова сертифікація".
8.3.8. Підприємство не здійснює закупівлю незаконно
заготовленої деревини.
8.3.9. Підприємство контролює виконання підрядними
організаціями вимог по обліку руху деревини.
8.4.1.
Процедурою
моніторингу
передбачений
регулярний аналіз його результатів (з урахуванням
динаміки змін, що відбуваються) для розробки і
коригування
планів
господарської
діяльності
підприємства.
8.4.2. Аналіз результатів моніторингу проводиться.
8.4.3. Результати моніторингу враховуються при
розробці
і
коригуванні
господарських
планів
підприємства.
8.5.1. Підприємство щорічно готує короткий звіт для
громадськості,
в
якому
відображені
результати
моніторингу.
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короткий звіт про результати 8.5.2. Звіт містить дані згідно з вимогами п. 8.2.
моніторингу окремих показників, 8.5.3. Звіт про результати моніторингу доступний
включаючи
показники, громадськості для ознайомлення.
перераховані в пункті 8.2.
Принцип 9. Збереження лісів, що мають високе природоохоронне значення
Система лісоуправління в лісах високої природоохоронної цінності (ЛВПЦ) повинна
сприяти підтримці або поліпшенню характеристик, що визначають статус цих
лісів. Рішення відносно лісів високої природоохоронної цінності повинні прийматися
в контексті "Підходу обліку можливих наслідків".
Критерії
Індикатори
9.1. Оцінка лісів для визначення 9.1.1. Підприємство, консультуючись із зацікавленими
наявності ознак, властивих для сторонами, виявляє на своїй території ліси, що мають
ЛВПЦ,
повинна
проводитися біологічні, соціально-економічні і культурні ознаки ЛВПЦ.
відповідно
до
масштабу
і 9.1.2.
Для
виявлення
ЛВПЦ
підприємством
інтенсивності
лісогосподарських застосовуються загальноприйняті і регіональні методики.
заходів.
9.1.3. Виявлені ЛВПЦ нанесені на карти.
9.2. На етапі консультацій, що 9.2.1. Визначені зацікавлені сторони для консультацій
становить
частину
процесу щодо збереження і поліпшення ознак виявлених ЛВПЦ.
сертифікації,
особлива
увага 9.2.2. У ході консультацій із зацікавленими сторонами
повинна приділятися виявленим підприємство розробляє систему заходів, спрямовану на
ознакам ЛВПЦ і можливостям їх збереження і поліпшення ознак ЛВПЦ.
підтримки надалі.
9.3.
План
лісогосподарських 9.3.1. План лісогосподарських заходів підприємства
заходів повинен включати заходи включає систему заходів по підтримці і/або поліпшенню
щодо підтримки і/або поліпшення ознак ЛВПЦ.
виявлених
природоохоронних 9.3.2. Заплановані заходи щодо підтримки і/або
ознак ЛВПЦ, розроблених з поліпшення ознак ЛВПЦ виконуються.
урахуванням
"Підходу
обліку 9.3.3. Плановані і проведені заходи щодо підтримки і/або
можливих наслідків". Ці заходи поліпшення ознак ЛВПЦ містяться в звітах (резюме) для
мають бути обов'язково включені в громадськості.
доступний
для
громадськості
короткий план лісогосподарських
заходів.
9.4. Для оцінки ефективності 9.4.1. Підприємством розроблена процедура моніторингу
заходів, спрямованих на підтримку ЛВПЦ з участю, при необхідності, зацікавлених сторін.
і поліпшення виявлених ознак лісів 9.4.2. Моніторинг ЛВПЦ на підприємстві проводиться
високої
природоохоронної щорічно.
цінності, повинен проводитися 9.4.3. Результати моніторингу ЛВПЦ враховуються при
щорічний моніторинг.
розробці
і
коригуванні
планової
документації
підприємства (см инд. 9.3.1.).
9.4.4. Результати моніторингу ЛВПЦ відображаються у
щорічному звіті (резюме) для громадськості (см инд.
8.5.1).
Принцип 10. Плантації
Планування, закладання і підтримка лісових плантацій повинні здійснюватися
відповідно до принципів і критеріїв 1-9, а також принцип 10 і його критеріїв. Лісові
плантації можуть забезпечити отримання ряду соціальних і економічних вигод і
сприяти задоволенню потреби світового ринку в лісовій продукції. Вони повинні
виступати допоміжним елементом системи лісоуправління в природних лісах,
сприяти зменшенню негативної дії на природні ліси і відновленню і збереженню
природних лісів.
Критерії
Індикатори
10.1. Цілі створення плантацій, до 10.1.1. У плані (проекті) господарських заходів щодо
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числа яких входить збереження і
відновлення
звичайних
лісів,
мають бути чітко сформульовані в
плані господарських заходів. Їх
виконання
повинне
чітко
дотримуватися
при здійсненні
цього плану.
10.2.
Необхідно,
щоб
проектування
і
розміщення
плантацій забезпечувало охорону і
відновлення звичайних лісів і не
збільшувало навантаження на ці
ліси. Відповідно до масштабу
лісогосподарських заходів, при
розміщенні плантацій мають бути
передбачені "зелені коридори" для
міграції видів, надрічкові лісові
смуги, мозаїчність насаджень з
різними
віками
і
оборотом
вирубування. Розмір і розміщення
плантацій повинні відповідати
структурі
природно-природних
насаджень характерних для цих
ландшафтів.
10.3. Для підвищення економічної,
екологічної і соціальної
стабільності прийнятніше мати
різноманітність у складі плантацій.
Ця різноманітність може включати
розміри і просторовий розподіл
господарських виділів плантацій в
межах даного ландшафту;
чисельність і генетичний склад
видів; віковий розподіл і структуру.

створення
плантацій
або
іншому
документі
сформульовані цілі створення плантацій.
10.1.2. Цілі створення плантацій передбачають
збереження і відновлення природних лісів.
10.1.3. План (проект)
господарських заходів щодо
створення плантацій враховує цілі їх створення.

10.4. Вибір видів для створення
плантацій повинен враховувати
наскільки
вони
в
цілому
відповідають цьому місцю і як це
відповідає цілям ведення лісового
господарства. При проектуванні
плантацій
і
відновленні
деградованих
екосистем
аборигенні види повинні мати
перевагу
перед
видамиінтродуцентами
для
кращого
збереження
біологічної
різноманітності. Інтродуценти (які
можуть заміщати аборигенні види
тільки у разі їх вищої значущості)
повинні
знаходиться
під
ретельним
контролем
для
своєчасного
виявлення
аномальних рівнів смертності і
захворювань,
спалахів
чисельності
комах
і
інших
негативних екологічних наслідків.

10.4.1. Плантації відповідають вимогам нормативних
документів по їх проектуванню і вирощуванню.
10.4.2. Вибір видів для створення плантацій відповідає
цій місцевості.
10.4.3. Використання интродуцентів обгрунтовано.
10.4.4. Інтродуценти знаходяться під ретельним
контролем.
10.4.5. На плантаціях з інтродуцентами відстежуються
негативні екологічні наслідки.

10.2.1. При розміщенні плантацій передбачаються зелені
коридори для міграції видів.
10.2.2.
При розміщенні плантацій передбачаються
надрічкові лісові смуги.
10.2.3. При розміщенні плантацій дотримується
мозаїчність насаджень з різними віками і оборотом
вирубування.
10.2.4. Фактичне розміщення плантацій співпадає з
проектом.
10.2.5. Розмір і розміщення плантацій відповідають
структурі природних насаджень.

10.3.1. У складі плантацій є різноманітність ділянок за
породним складом.
10.3.2. У складі плантацій є різноманітність ділянок за
віком і структурою.
10.3.3. Ділянки плантацій різноманітні за розміром і
просторовим розташуванням в ландшафті.
10.3.4. Ділянки плантацій різноманітні за чисельністю і
генетичним складом видів.
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10.5.
Ведення
лісового
господарства на частині території,
залежно від розмірів плантацій і
відповідно
до
регіональних
стандартів
повинно
сприяти
відновленню природного лісового
покриву.

10.6. Повинні прийматися заходи
щодо збереження або поліпшення
структури грунтів, їх родючості і
біологічної
активності.
Використовувана техніка, об'єми
заготівель,
будівництво
і
експлуатація доріг і волоків, а
також вибір видів для створення
плантацій
не
повинні
в
довготривалій
перспективі
приводити до деградації грунтів
або погіршення якості і кількість
води, або до зміни розподілу
річкового стоку.
10.7. Повинні застосовуватись
заходи
щодо
запобігання
і
обмеження спалахів чисельності
комах-шкідників,
поширення
хвороб
і
пожеж,
неконтрольованого
поширення
інтродуцентів.
Комплексний
контроль
чисельності
комахшкідників повинен передбачатися
лісогосподарським
планом.
Перевага повинна віддаватися
превентивним
і
біологічним
методам контролю в порівнянні з
використанням
синтетичних
пестицидів
і
добрив.
При
формуванні плантацій повинно
робитися усе можливе, щоб
уникнути використання добрив і
синтетичних пестицидів, у тому
числі в розсадниках. Питання про
застосування хімічних препаратів
розглядається також в п.п. 6.6 і
6.7.
10.8. На додаток до відповідних
систем моніторингу, зазначених в
принципах 8, 6 і 4, моніторинг
плантацій
повинен
включати
регулярну
оцінку
потенційних
екологічних і соціальних наслідків
цих заходів (наприклад, характер
природного відновлення, вплив на
стан водних ресурсів і родючість

10.5.1. Підприємство має в розпорядженні вимоги або
рекомендації щодо частки плантацій у загальній площі
лісів.
10.5.2.
Частка
плантацій
на
території,
що
сертифікується, не перевищує 10% покритих лісом
земель, окрім підприємств, розміщених за зоною
природного поширення лісів (у степовій зоні) або в
умовах
неможливості
природного
відновлення
природного лісового покриву.
10.5.3. Ведення лісового господарства на плантаціях
сприяє відновленню природного лісового покриву.
10.6.1. На плантаціях приймаються заходи по
збереженню і поліпшенню грунтів.
10.6.2. Господарська діяльність підприємства на
плантаціях не призводить до деградації грунтів.
10.6.3. Створення лісових плантацій не призводить до
зміни водного режиму навколишніх територій, що
викликає негативні наслідки для грунтів, рослинності і
фауни.
10.6.4. Плантації не закладалися у водозахисних зонах.

10.7.1. На підприємстві є план протипожежних заходів
для плантацій.
10.7.2. План протипожежних заходів виконується.
10.7.3. План лісогосподарських заходів для плантацій
містить заходи щодо контролю над чисельністю комахшкідників
10.7.4. Заходи щодо контролю над чисельністю комахшкідників, передбачених Планом, виконуються.
10.7.5. Підприємство використовує превентивні і
біологічні методи контролю над чисельністю комахшкідників.
10.7.6. Підприємство не використовує синтетичні
пестициди і добрив при вирощуванні плантацій.
10.7.7. План лісогосподарських заходів для плантацій
містить заходи щодо попередження, виявлення і
боротьби з хворобами дерев на плантаціях.
10.7.8. Заходи щодо попередження, виявлення і
боротьби з
хворобами дерев на плантаціях,
передбачених Планом, виконуються.
10.7.9. На підприємстві здійснюється контроль над
поширенням інтродуцентів на плантаціях.
10.8.1. Процедура моніторингу плантацій включає
додатково до загальних параметрів наступні:
• характер природного відновлення;
• вплив на стан водних ресурсів і родючість грунтів;
• вплив на добробут місцевого населення.
10.8.2.
Моніторинг
плантацій
на
підприємстві
проводиться.
10.8.3. При створенні плантацій не використовувалися
види, для яких відсутні дані про їх позитивну адаптацію
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грунтів, наявність вигод і зміну
добробуту місцевого населення)
як на території, де проводяться
лісотехнічні заходи, так і поза нею.
Такий
моніторинг
повинен
відповідати
масштабам
і
різноманітності
заходів.
Не
допускається широкомасштабне
використання тих видів, для яких
не створювалося місцеві дослідні
плантації і/або немає даних, що
свідчать
про
те,
що
ці
інтродуценти добре адаптуються
до місцевих умов, не матимуть
тенденції до неконтрольованого
поширення
і
не
здійснять
негативної дії на інші екосистеми.
При
відведенні
земель
під
плантації особлива увага повинна
приділятися соціальним аспектам,
особливо, коли це стосується
дотримання
прав
місцевого
населення
на
володіння,
користування і доступ до ресурсів.
10.9. Як правило, плантації,
створені на місці звичайних лісів
після листопада 1994 р., не
повинні сертифікуватися. Проте
плантації
можуть
бути
сертифіковані, якщо є досить
свідчень
тому,
що
власник/користувач
не
несе
відповідальності
прямо
або
побічно за цю зміну.

до місцевих умов.
10.8.4. При створенні плантацій не використовувалися
види, які можуть зробити негативний вплив на місцеві
екосистеми.
10.8.5. По проектах створення плантацій проведені
громадські слухання.

10.9.1. Плантації не займають землі, на яких до
листопада місяця 1994 року не росли природні ліси
10.9.2. Якщо плантації були створені на місці природних
лісів з листопада 1994 року, то є об'єктивні докази того,
що
нинішній власник /
користувач
не
несе
відповідальності за цю зміну.

*Способи перевірки не є нормативними. Вони не визначають вимоги для відповідності, але
вказують потенційні джерела інформації, яку аудитор визнає корисною для оцінки відповідності.
7. Відповідальність
6.1 Претенденти на сертифікат і власники сертифікату несуть відповідальність за повну
відповідність своєї системи лісоуправління вимогам цього стандарту перед Компанією.
6.2 Компанія несе відповідальність за повну відповідність системи лісоуправління
претендентів на сертифікат і власників сертифікату вимогам цього стандарту.
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Додаток А

Основні регуляторні та нормативні акти
у галузі лесового господарства, які використовуються в Україні

A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.

Б.
23.
24.
25.
26.

Законодавчі та нормативно-правові акти,
які регулюють ведення лесового господарства
Лісовий кодекс України від 21 січня 1994 року, № 3852-ХІІ (зі змінами від 31
березня 2006 року)
Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року, №2768- ІІІ
Водний кодекс України від 6 червня 1995 року, №213/95-ВР
Закон про тваринний світ від 13 грудня 2001 року, №2894-ІІІ
Закон про рослинний світ від 9 квітня 1999 року, №591-ХІV
Закон про природні ресурси від 1992 року, № 469/97
Закон про мисливське господарство та полювання від 22 лютого 2000 року,
№1478-ІІІ
Закон України про охорону навколишнього природного середовища від 26 червня
1991 року, №1268-ХІІ
Закон про Червону Книгу України від 2001 року
Закон про туризм № 1282 від 2003 року
Кодекс Законів про працю, 1992
Закон України "Про природо-заповідний фонд" від 16 червня 1992 року, № 2456ХІІ
Закон України "Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах
в ялицево-букових лісах Карпатського регіону” від 10 січня 2000 року, № 1436-ІІІ
Закон України „Про загальнодержавну програму формування національної
екологічної мережі України на 2000–2015 роки” від 21 вересня 2000 року,
№ 1989-ІІІ
Закон України "Про бджільництво" від 2000 року
Закон України "Про екологічну експертизу" від 9 лютого 1995 року, №4585-ВР
Закон України "Про екологічну мережу України" від 24 червня 2004 року, №1864
Закон України "Про ратифікацію конвенції про захист біологічного різноманіття"
від 29 листопада 1994 року, №257/94 - ВР
Закон України "Про приєднання України до Конвенції 1979 року про охорону дикої
флори і фауни та природних середовищ існування в Європі" від 29 жовтня 1996
року, №436/96-ВР
Закон України "Про ратифікацію Рамкової конвенції про зміни клімату" від 29
жовтня 1996 року, №435/96 – ВР
Закон України "Про участь у Рамсарській конвенції" від 29 жовтня 1996 року,
№437/96-ВР
Постанова ВРУ "Про Заяву Верховної Ради України щодо гарантії прав
кримськотатарського народу у складі Української Держави" від 20.03.2014 // ВВР,
№15, 2014

Керівні інструкції та постанови
Державна програма “Ліси України", затверджена постановою Кабінету Міністрів
України від 29.04.2002 № 581, реєстраційний номер програми №207.
Постанова Кабінету міністрів України від 29.08.2002 № 1286 "Про затвердження
Положення про Зелену книгу України".
Правила відтворення лісів. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня
2007 р. № 303.
Правила поліпшення якісного складу лісів. Постанова Кабінету Міністрів України
№ 724 від 12 травня 2007 року.
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Б.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.

Керівні інструкції та постанови
Порядок поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових
ділянок. Постанова Кабінету Міністрів України № 733 від 16 травня 2007 р.
Порядок спеціального використання лісових ресурсів. Постанова Кабінету
Міністрів України від 23.05.2007 № 761.
Концепція реформування та розвитку лісового господарства. Розпорядження
Кабінету Міністрів України від 18.04.2006 р. № 208-р.
Правила рубок головного користування. Наказ ДКЛГУ №364 від 23.12.2009 р.
Порядок спеціального використання лісових ресурсів. Постанова Кабінету
Міністрів України від 23.05.2007 № 761.
Акт про прийняття невідкладних заходів щодо створення захисних лісових смуг
на збіднілих землях та вздовж водних басейнів
Червона книга України: Рослинний світ/ за ред. Я.П. Дідуха. – К.:
Глобалконсалтинг, 2009. – 900 с.
Червона книга України: Тваринний світ/ за ред. І.А. Акімова – К.:
Глобалконсалтинг, 2009. – 600 с.
Інструкція з впорядкування лісового фонду України. Част.1 "Польові роботи",
част.2 "Камеральні роботи", Ірпінь, 2006.
Методичні рекомендації щодо режиму збереження лісових екосистем на
територіях природно-заповідного фонду України різних категорій. Затверджено
спільним наказом Міністерства екології та природних ресурсів України та
Державного комітету лісового господарства України від 24 грудня 2003 р. №
185/210-А.
Настанови з лісового насінництва. Харків, УкрНДІЛГА, 1993.
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Додаток Б

Список конвенцій міжнародної організації з праці (ILO),
підписаних Україною














Угода про заборону використання примусової праці, 1930;
Угоди про свободу об’єднань і захист прав організацій, 1948;
Угода про міграцію зайнятості, 1949;
Угода на право організації та укладення колективних договорів, 1949;
Угода щодо рівноправного винагородження, 1951;
Угода про відміну примусової праці, 1957;
Угода щодо відсутності дискримінації, 1958;
Угода про встановлення мінімальної заробітної плати, 1970;
Угода про мінімальний трудовий вік, 1973;
Угода щодо розвитку людських ресурсів, 1975;
Угода щодо професійної безпечної та здорової праці, 1981;
Угода щодо заборони найгірших форм дитячої праці, 1999;
Кодекс міжнародної організації праці щодо безпеки праці та охорони здоров’я
в лісовому секторі (ILO), 1998.
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Додаток В

Список рослин і тварин України,
занесених до європейського Червоного списку та Червоної книги України
1. Рослинний світ
1.1. Види судинних рослин флори України, які занесені до європейського Червоного
списку тварин і рослин, що знаходяться під загрозою зникнення у світовому масштабі
(1991)
Назви
Категорія
українська
латинська
охорони
Аденофора кримська
Артерія покутська
Астрагал Геннінга
Астрагал дніпровський
Астрагал донський
Астрагал зверхуволосистий
Астрагал зігнутий
Астрагал Крайни
Астрагал подібний
Астрагал Цінгера
Астрагал шерстистоквітковий
Астрагал щетинистий
Беяевалія Липського
Борщівник карпатський
Борщівник лігустиколистий
Борщівник пухнастий
Бурачок савранський
Бурачок чашечкоплодий
Вайда прибережна
Верблюдка лиса
Верблюдка острівна
Відкасник осотовидний
Вовчі ягоди кримські
Вовчі ягоди Софії
Волошка білоперлинна
Волошка великопридаткова
Волошка донецька
Волошка Конки
Волошка наслідувальна
Волошка Пачоського
Волошка перлиста
Гвоздика бессарабська
Гвоздика білоквіткова
Гвоздика бузька
Гвоздика граціанополітанська
Гвоздика ланцетна
Геліотроп середній
Гісоп крейдяний
Глід карадазький
Глід клинолистий
Глід кримський
Глід Пояркової
Глід український
Глуха кропива гола
Головачка Дмитра
Головачка Литвинова
Гоніолімон злаколистий
Горобина несправжньошироколиста

Adenophora taurica Juz.
Armeria pocutica PawL.
Astragalus henningii (Stev.) Boriss.
Astragalus borysthenicus Klok
Astragalus tanaiticus C. Koch
Astragalus suprapilosus Gontsch.
Astragalus reduncus Pallas
Astragalus krajinae Domin
Astragalus similis Boriss.
Astragalus zingeri Korsh.
Astragalus dasyanthus Pallas
Astragalus setosulus Gontsch.
Bellevalia lipskyi (Miscz.) Wul
Heracleum carpaticum Porcius
Heracleum ligusticifolium M. Bieb.
Heracleum pubescens (Hoffman) M. Bieb.
Alyssum savranicum Andrz.
Alyssum calycocarpum Rupr.
Isatis littoralis Steven ex DC.
Corispermum calvum Klok.
Corispermum insulare Klok.
Carlina cirsioides Klok.
Daphne taurica Kotov
Daphne sofia Kalen.
Centaurea margaritalba Klok.
Centaurea appendicata Klok.
Centaurea donetzica Klok.
Centaurea konke Klok.
Centaurea aemularis Klok.
Centaurea paczoskii Kotov et Klok.
Centaurea margaritacea Ten.
Dianthus bessarabicus Klok.
Dianthus pallidiflorus Ser.
Dianthus hypanicus Andrz.
Dianthus gratianopolitanus Vill.
Dianthus lanceolatus Stev. ex Reichenb.
Heliotropium intermedium Andrz.
Hyssopus cretaceus Dubjan
Crataegus karadaghensis
Crataegus sphaenophylla Pojark.
Crataegus taurica Pojark.
Crataegus pojarkoviae Kossysch.
Crataegus ucrainica Pojark.
Lamium glaberrimum Taliev
Cephalaria demetrii Bobrov
Cephalaria litvinovii Bobrov
Goniolimon graminifolium (Aiton) Boiss.
Sorbus pseudolatifolia K. Pop
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Назви
українська
Грабельки Бекетова
Громовик багатолистий
Громовик гранітний
Деревій голий
Дзвінець крейдяний
Дзвоники Харкевича
Дифазіаструм Ісслера
Дрік донський
Дрік чотиригранний
Елізанта Завадського
Еремур кримський
Еремур сірчаноквіткрвий
Еремур Юнге
Жабриця Лемана
Жовтець кримський
Жовтець Малиновського
Жовтозілля Бессера
Жовтозілля дніпровське
Жовтушник крейдяний
Жовтушник кринкський
Залізняк гібридний
Залізняк скіфський
Звіробій прямий
Зіновать Блоцького
Зіновать Вульфа
Зіновать гранітна (Скробічевського)
Зіновать Кречетовича
Зіновать Литвинова
Зіновать подільська
Зірочки борові
Зірочки Кальє
Зірочки пишні
Калофака волзька
Капуста кримська
Карагана скіфська
Катран Буша
Катран мітридатський
Келерія Біберштейна
Келерія молдавська
Кендир кримський
Кизильник кримський
Клен Стевена
Ковила відмінна
Ковила Залеського
Ковила каменелюбна
Козельці високі
Козельці дніпровські
Козельці донські
Козельці українські
Кушир донський
Лагозерис пурпуровий
Лагозерис червоноголовий
Ластовень азовський
Ластовень кримський
Ластовень прияйлинський
Ластовень проміжний
Липа пухнастостовпчикова
Ложечниця польська
Льонок бессарабський

латинська
Erodium beketovii Schmalh.
Onosma polyphylla Ledeb.
Onosma graniticola Klok.
Achillea glaberrima Klok.
Rhinanthus cretaceus Vass.
Campanula charkeviczii An. Fed.
Diphasiastrum issleri (Rouy) Holub
Genista tanaitica P. Smirn.
Genista tetragona Bess.
Elisanthe zawadzkii (Herbich) Klok.
Eremurus tauricus Stev.
Eremurus thiodanthus Juz.
Eremurus jungei Juz.
Seseli lehmannii Degen
Ranunculus crimaeus Juz.
Ranunculus malinovskii R. Jelen. et Derv.- Sok.
Senecio besseranum Minder.
Senecio borysthenicus (DC.) Andrz.
Erysimum cretaceum (Rupr.) Schmalh.
Erysimum krynkense Lavr.
Phlomis hybrida Zelen.
Phlomis scythica Klok. et Shost
Hypericum strictum Maleev
Chamaecytisus blockianus (Pawl.) Klaskova
Chamaecytisus wulfii (V. Krecz.) Klaskova
Chamaecytisus graniticus (Rehm.) Rothm
Chamaecytisus kreczetoviczii (Wissjul.) Holub (Ch.
ruthenica Klaskova)
Chamaecytisus litwinowii (V. Krecz.) Klaskova
Chamaecytisus podolicus (Blocki) Klaskova
Gagea pineticola Klok.
Gagea callieri Pascher
Gagea praeciosa Klok.
Calophaca wolgarica (L. f.) DC.
Brassica taurica (Tzvelev) Tzvelev
Caragana scythica (Kom.) Pojark.
Crambe aspera Bieb. (C. buschii) (О. E. Schulz.)
Stank.
Crambe mitridatis Juz.
Koeleria biebersteinii M. Kaleniczenko
Koeleria moldavica M. Alexeenko
Trachomitum tauricum (Pobed.) Pobed.
Cotoneaster tauricus Pojark.
Acer stevenii Pojark.
Stipa anomala Smim.
Stipa zalesskii Wilensky
Stipa lithophila P. Smim.
Tragopogon elatior Stev.
Tragopogon borysthenicus Artemcz.
Tragopogon tanaiticus Artemcz.
Tragopogon ucrainicus Artemcz.
Ceratophyllum tanaiticum Sapjeg.
Lagoseris purpurea (Willd.) Boiss.
Lagoseris callicephala Juz.
Vincetoxicum maeoticum (Kleop.) Barbar.
Vincetoxicum tauricum Pobed.
Vincetoxicum jailicola Juz.
Vincetoxicum intermedium Taliev
Tilia dasystyla Stev.
Cochlearia polonica Proehl.
Linaria bessarabica Kotov
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Назви
українська
Льонок піщаний
Маренка близька
Медунка Філярського
Мікромерія чебрецелиста
Мінуарція Білика
Нектароскордій медолюбний
Очиток застарілий
Паслін Зеленецького
Первоцвіт Комарова
Первоцвіт полонинський
Перлівка золотолускова
Переломник Козо-Полянського
Пижмо Пачоського
Пирій ковилолистий
Підмаренник волинський
Підмаренник ксерофітний
Підсніжник складчастий
Пізньоцвіт Фоміна
Пілюльниця куленосна
Піщанка Зоза
Подорожник Шварценберга
Покісниця сиваська
Полин суцільнобілий
Прангос трироздільний
Ранник донецький
Ранник крейдяний
Ремнепелюсник козячий
Роговик Біберштейна
Роговик (товстуватий
Роговик Шмальгаузена
Роман стерильний
Роман Траншеля
Роман яйлинський
Румія критмолиста
Рястка двозначна
Рястка меланхолійна
Сиренія Талієва
Ситник Фоміна
Скабіоза передгірна
Смілка бузька
Смілка крейдяна
Смілка литовська
Смілка сумнівна
Смілка яйлинська
Соболевскія сибірська
Содник ягодоносний
Солодушка крейдяна
Солодушка українська
Сон-трава кримська
Соссюрея Порца
Тонконіг Ремана
Тринія Біберштейна
Ушанка довгоплода
Ушанка Гельмана
Ушанка полинова
Фіалка Джоя
Фіалка кримська
Фіалка Лавренка
Холодок прибережний
Хрінниця сиваська
Хрінниця Турчанінова

латинська
Linaria sabulosa Czern. ех Кlok.
Asperuia propinqua Pobed.
Pulmonaria filarszkyana Javorka
Micromeria serpyllifolia (M. Bieb.) Boiss.
Minuartia bilykiana Klok.
Nectaroscordum meliophilum Juz.
Sedum anthiquum Omelcz. et Zaverucha
Solanum zelenetzkii Pojark.
Primula komarovie Losinsk.
Primula poloninensis (Domin) An Fed
Melica chrysolepis Klok.
Androsace koso-poljanskii Ovcz
Tanacetum paczoskii (Zefir. Tzvel.)
Elytrigia stipifolia (Czern. et Nevski) Nevski
Galium volhynicum Pobed.
Galium xeroticum (Klok.) Soo
Galanthus plicatus M. Bieb.
Colchicun fominii Bordz.
Pilularia globulifera L.
Arenaria zozii Kleopov
Plantago schwarzenbergiana Schur
Puccinella syvaschica Bilyk
Artemisia hololeuca M. Bieb ex Besser
Prangos trifida (Mill.) Her nst et Heyn
Scrophularia donetzica Kotov
Scrophularia cretacea Fischer ex Sprengel
Himantoglossum caprinum (Bieb.) C. Koch
Cerastium biebersteinii DC.
Cerastium crassiusculum Klok.
Cerastium schmalhausenii Pacz.
Anthemis sterilis Steven
Anthemis transcheliana An. Fed
Anthemis jajlensis Zefirov
Rumia critmifolia (Willd.) K.- Pol.
Omithogalum amphibolum Zahar.
Omithogalum melancholicum Klok. ex Krasnova
Syrenia talijevii Klok.
Juncus fominii Zoz
Scabiosa praemontana Privalova
Silene hypanica Klok.
Silene cretacea Fischer ex Sprengel
Silene lithuanica Zapal.
Silene dubia Herbich
Silene jailensis Rubtz.
Sobolewskia sibirica (Willd.) R. W. Ball
Suaeda baccifera Pallas
Hedysarum cretaceum Fischer ex DC.
Hedysarum ucrainicum Kaschm.
Pulsatilla taurica Juz.
Saussurea porcii Deger
Poa rehmannii (Aschers. Et Graebh.) Woloszcz.
Trinia biebersteinii Fedoronchuk
Otites dolichocarpa Klok.
Otites helmannii (Claus) Kulcz.
Otites artemisetorum Klok.
Viola jooi Janka
Viola oreades M. Bieb.
Viola lavrenkoana Klok.
Asparagus litoralis Stev.
Lepidium sivaschicum Kleopov
Lepidium turczaninowii Lipsky
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Назви
українська
Цибуля Регеля
Цибуля скіфська
Цикламен Кузнецова
Цимбохазма дніпровська
Чебрець Дзевановського
Чебрець дніпровський
Чебрець Талієва
Шавлія кременецька
Шавлія скабіозолиста
Шиверекія подільська
Шипшина донецька
Шолудивник високий
Щавель український
Юринея донська

Категорія
охорони

латинська
Allium regellianum A. Beck.
Allium scythicum Zoz
Cyclamen kuznetzovii Kotov et Czernova
Cymbochasma borysthenica (Pall. ex Schkcht.) Klok.
et Zoz
Thymus dzevanovskyi Klok. Et Shost.
Thymus borysthenicus Klok. Et Shost.
Thymus talievii Klok. et Shost
Salvia cremenecensis Besser
Salvia scabiosifolia Lam.
Schivereckia podolica (Besser) Andrz.
Rosa donetzica Dubovik
Pedicularis exaltata Besser
Rumex ucrainicus Fisch. Ex Spreng.
Jurinea tanaitica Klok.

R
R
R
E
I
R
V
R
I
I
R
I
R
I

Примітки:
Е – зникаючі види, що знаходяться під загрозою зникнення, існування яких малоймовірне, якщо
продовжиться згубна дія факторів, що впливають на їхній стан;
V – вразливі види, які можуть у найближчому майбутньому бути віднесеш до категорії
"зникаючих", якщо продовжиться дія факторів, що впливають на їх стан;
R – рідкісні види, світові популяції яких невеликі і які зараз не належать до категорії "зникаючих"
чи "вразливих", але їм також загрожує небезпека зникнення;
І – невизначені види, про які відомо, що вони належать до "зникаючих", "вразливих" або
"рідкісних", але відсутня достовірна інформація, яка давала б змогу визначити, до якої із
зазначених категорій вони належать;
* – види рослин, про які відомо, що вони знаходяться під загрозою зникнення, але зараз
вивчаються Міжнародним союзом охорони природи.
1.2. Червона книга України (рослинний світ)
Посилання на файл: Red book plants 2009.pdf
Посилання на сайт: http://mail.menr.gov.ua/publ/redbook/redbook.php
1.3. Українсько-російський словник назв рослин, занесених до "Червоної книги
України. Рослинний світ"

AБВГДЕЄЖЗІЇЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЯ
Українська назва
А
Аденофора кримська
Адіант венерин волос
Айстра альпійська
Аконіт Бессера
Аконіт Жакена
Аконіт несправжньопротиотруйний
Алекторія паросткова
Альдрованда пухирчаста
Амблістегій щільний
Анакамптис пірамідальний
Анектангій Ганделя
Анемона розлога
Анограма тонколиста
Армерія покутська

Російська назва
-

Бубенчик крымский
Адиант венерин волос
Астра альпийская
Аконит Бессера
Аконит Жакена
Аконит ложнопротивоядный
Алектория отпрысковая
Альдрованда пузырчатая
Амблистегий плотный
Анакамптис пирамидальный
Анектангий Ганделя
Ветреница рыхлая
Анограмма тонколистная
Армерия покутская
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® ТОВ "Лісова сертифікація"

Українська назва
Арніка гірська
Арум білокрилий
Арум східний
Аспіцилія кущиста
Аспіцилія щетиниста
Аспленій чорний
Астрагал дніпровський
Астрагал донський
Астрагал Крайни
Астрагал крейдолюбний
Астрагал монпелійський
Астрагал Цінгера
Астрагал шерстистоквітковий
Астрагал щетинистий
Астранція велика
Асфоделіна жовта
Аталамія Спатиза
Б
Баранець звичайний
Батрахоспермум зовнішньоплідний
Батрахоспермум чотковидний форма щільний
Беладона звичайна
Береза дніпровська
Береза Клокова
Береза низька
Береза темна
Билинець довгорогий
Билинець найзапашніший
Білотка альпійська
Білоцвіт весняний
Білоцвіт літній
Боровик королівський
Боровик темно-каштановий
Борщівник пухнастий
Ботридина зелена
Брандушка різнокольорова
Бровник однобульбовий
Бруслина карликова
Бузок східнокарпатський
Булатка великоквіткова
Булатка довголиста
Булатка червона
Бульбохета майже квадратна
Бурачок голоніжковий
В
Валеріана дводомна
Вексибія китниковидна
Верба сітчаста
Верба Старке

Російська назва
-

Арника горная
Аройник белокрылый
Аройник восточный
Аспицилия кустистая
Аспицилия щетинистая
Асплений чёрный
Астрагал днепровский
Астрагал донской
Астрагал Крайны
Астрагал мелолюбивый
Астрагал монпелийский
Астрагал Цингера
Астрагал шерстистоцветковый
Астрагал щетинистый
Астранция крупная
Асфоделина жёлтая
Аталамия Спатиза

-

Баранец обыкновенный
Батрахоспермум эктокарповый
Батрахоспермум чётковидный форма плотный
Красавка белладонна
Берёза днепровская
Берёза Клокова
Берёза приземистая
Берёза тёмная
Кокушник комарниковый
Кокушник ароматнейший
Эдельвейс альпийский
Белоцветник весенний
Белоцветник летний
Боровик королевский
Боровик тёмно-каштановый
Борщевик пушистый
Ботридина зелёная
Брандушка разноцветная
Бровник одноклубневый
Бересклет карликовый
Сирень венгерская
Пыльцеголовник крупноцветковый
Пыльцеголовник длиннолистный
Пыльцеголовник красный
Бульбохета почти квадратная
Бурачок голоножковый

-

Валериана двудомная
Вексибия лисохвостная
Ива сетчатая
Ива Старке
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® ТОВ "Лісова сертифікація"

Українська назва
Верба трав'яна
Верба туполиста
Верба чорнична
Вишня Клокова
Відкасник осотовидний
Відкасник татарниколистий
Вовчі ягоди кримські
Вовчі ягоди пахучі
Вовчі ягоди Софії
Водяний горіх плаваючий
Волошка білоперлинна
Волошка донецька
Волошка карпатська
Волошка Конки
Волошка короткоголова
Волошка несправжньоблідолускова
Волошка Пачоського
Волошка первинногерберова
Волошка первинноперлинна
Волошка перлиста
Волошка Сарандінакі
Волошка Талієва
Волошка червоноквіткова
Вудсія альпійська
Вудсія ельбська
В'язіль стрункий
Г
Галеропсис пустельний
Гапломітрій Гукера
Гвоздика бессарабська
Гвоздика граціанополітанська
Гвоздика бузька
Гелвела мохната
Герицій кораловидний
Гетеродермія прекрасна
Гімносперміум одеський
Гіпокрепіс чубатий
Гісоп крейдяний
Глід Пояркової
Глід Турнефора
Глуха кропива гола
Гніздівка звичайна
Головачка Литвинова
Горох високий
Горянка дворядна
Гострокільник карпатський
Грабельки Бекетова
Гриб-зонтик дівочий
Грифола зонтична

Російська назва
-

Ива травянистая
Ива туполистная
Ива черничная
Вишня Клокова
Колючник осотовидный
Колючник татарниколистный
Волчеягодник крымский
Волчеягодник боровой
Волчеягодник Софьи
Водяной орех плавающий
Василек беложемчужный
Василёк донецкий
Василёк карпатский
Василёк Конки
Василёк короткоголовый
Василёк ложнобледночешуйчатый
Василёк Пачоского
Василёк первичногерберов
Василёк первичножемчужный
Василек жемчужный
Василёк Сарандинаки
Василёк Талиева
Василёк красноцветковый
Вудсия альпийская
Вудсия эльбская
Вязель стройный

-

Галеропсис пустынный
Гапломитрий Гукера
Гвоздика бессарабская
Гвоздика грацианополитанская
Гвоздика бугская
Гелвелла мохнатая
Гериций коралловидный
Гетеродермия прекрасная
Гимноспермиум одесский
Подковник хохлатый
Иссоп меловой
Боярышник Поярковой
Боярышник Турнефора
Яснотка голая
Гнездовка настоящая
Головчатка Литвинова
Горох высокий
Горянка двурядная
Остролодочник карпатский
Журавельник Бекетова
Гриб-зонтик девичий
Грифола зонтичная
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® ТОВ "Лісова сертифікація"

Українська назва
Грифола листянолісова
Громовик багатолистий
Громовик гранітний
Громовик донський
Гронянка півмісяцева
Гудайєраповзуча
Гукерія блискуча
Гуньба смірнська
Д
Дактиліна мадрепорова
Дворядних крейдяний
Дельфіній високий
Дельфіній Палласа
Дельфіній Сергія
Дельфіній яскраво-червоний
Деревій голий
Десматодон Гейма
Десматодон Ранда
Дзвінець крейдяний
Дзвоники карпатські
Диктіота дихотомічна
Диктіофора подвоєна
Дифазіаструм сплюснутий
Дифеліпея червона
Дріада восьмипелюсткова
Дрік донський
Дрік скіфський
Дрік чотиригранний
Дрочок крилатий
Дуб австрійський
Е
Едогоній косопоровий різновидність донський
Елізанта Завадського
Еремогоне головчаста
Еремур кримський
Еремур показний
Еремур сірчаноквітковий
Еритроній собачий зуб
Еспарцет Васильченка
Еспарцет Палласа
Ж
Жеруха грецька
Жировик Лезеля
Жовтець татранський
Жовтозілля Бессера
Жостір фарбувальний
Журавлина дрібноплода
З
Зіновать біла

Російська назва
-

Грифола курчавая
Оносма многолистная
Оносма гранитная
Оносма донская
Гроздовник полулунный
Гудайера ползучая
Гукерия блестящая
Пажитник смирнский

-

Дактилина мадрепоровая
Двурядка меловая
Живокость высокая
Живокость Палласа
Живокость Сергия
Живокость ярко-красная
Тысячелистник голый
Десматодон Гейма
Десматодон Ранда
Погремок меловой
Колокольчик карпатский
Диктиота дихотомическая
Диктиофора сдвоенная
Дифазиаструм сплющенный
Дифелипея красная
Дриада восьмилепестная
Дрок донской
Дрок скифский
Дрок четырёхгранный
Метельничек крылатый
Дуб австрийский

-

Эдогоний косопоровый разновидность донской
Элизанта Завадского
Эремогоне головчатая
Эремурус крымский
Эремурус представительный
Эремурус серноцветковый
Эритроний собачий зуб
Эспарцет Васильченко
Эспарцет Палласа

-

Сердечник греческий
Липарис Лезеля
Лютик татранский
Крестовник Бессера
Жостер красильный
Клюква мелкоплодная

- Ракитник белый
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® ТОВ "Лісова сертифікація"

Українська назва
Зіновать Блоцького
Зіновать Вульфа
Зіновать гранітна
Зіновать Пачоського
Зіновать подільська
Зіновать Рошеля
Зіркоплідник частуховидний
Змієголовник австрійський
Зморшок степовий
Зморшок товстоногий
Зозулинець блідий
Зозулинець блощичний
Зозулинець болотний
Зозулинець Ванькова
Зозулинець дрібнокрапчастий
Зозулинець жилкуватий
Зозулинець запашний
Зозулинець мавпячий
Зозулинець обпалений
Зозулинець прикрашений
Зозулинець прованський
Зозулинець пурпуровий
Зозулинець рідкоквітковий
Зозулинець розмальований
Зозулинець салеповий
Зозулинець тризубчастий
Зозулинець чоловічий
Зозулинець шоломоносний
Зозулині сльози серцелисті
Зозулині сльози яйцевидні
Зозулині черевички справжні
Золотобородник цикадовий
К
Калофака волзька
Капуста кримська
Карагана скіфська
Катателазма царська
Катран Стевена
Катран коктебельський
Катран мітрідатський
Квітохвісиик веретеновидний
Келерія Талієва
Клаваріадельф товкачиковий
Кладостефус губчастий
Клатрус червоний
Клеома донецька
Клокичка периста
Ковила азовська
Ковила Браунера

Російська назва
-

Ракитник Блоцкого
Ракитник Вульфа
Ракитник гранитный
Ракитник Пачоского
Ракитник подольский
Ракитник Рошеля
Звездоплодник частуховидный
Змееголовник австрийский
Сморчок степной
Сморчок толстоногий
Ятрышник бледный
Ятрышник клопоносный
Ятрышник болотний
Ятрышник Ванькова
Ятрышник мелкоточечный
Ятрышник жилковатый
Ятрышник пахучий
Ятрышник обезьяний
Ятрышник обожжённый
Ятрышник украшенный
Ятрышник прованский
Ятрышник пурпурный
Ятрышник рыхлоцветковый
Ятрышник точечный
Ятрышник дремлик
Ятрышник трехзубчатый
Ятрышник мужской
Ятрышник шлемоносный
Тайник сердцелистный
Тайник яйцевидный
Венерин башмачок настоящий
Золотобородник цикадовый

-

Майкараган волжский
Капуста крымская
Карагана скифская
Катателазма царская
Катран Стевена
Катран коктебельский
Катран митридатский
Цветохвостник веретеновидний
Тонконог Талиева
Клавариадельфус пестиковый
Кладостефус губчатый
Решеточник красный
Клеома донецкая
Клекачка перистая
Ковыль азовский
Ковыль Браунера
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® ТОВ "Лісова сертифікація"

Українська назва
Ковила відмінна
Ковила відокремлена
Ковила волосиста
Ковила вузьколиста
Ковила гірська
Ковила гранітна
Ковила Граффа
Ковила дивна
Ковила дніпровська
Ковила закарпатська
Ковила Залеського
Ковила каменелюбна
Ковила короткокрила
Ковила Лессінга
Ковила Мартиновського
Ковила облудна
Ковила пірчаста
Ковила поетична
Ковила пухнастолиста
Ковила різнолиста
Ковила Сирейщикова
Ковила травнева
Ковила українська
Ковила шорстка
Кололеженея Росетта
Комперія Компера
Коральковець тричінадрізаний
Коручка болотна
Коручка дрібнолиста
Коручка пурпурова
Коручка темно-червона
Коручка чемерниковидна
Косарики болотні
Косарики італійські
Косарики тонкі
Костриця блідувата
Костриця крейдяна
Костриця Порціуса
Котячі лапки карпатські
Краєкучник персидський
Ксантопармелія камчадальська
Кулівниця вузькопелюсткова
Кучерявка відігнута
Л
Лагозерис пурпуровий
Ласалія пухирчата
Ласалія російська
Лауренція гібридна
Левкорхіс білуватий

Російська назва
-

Ковыль уклоняющийся
Ковыль обособленный
Ковыль волосатик
Ковыль узколистный
Ковыль горный
Ковыль гранитный
Ковыль Граффа
Ковыль удивительный
Ковыль днепровский
Ковыль закарпатский
Ковыль Залесского
Ковыль камнелюбивый
Ковыль короткокрылый
Ковыль Лессиига
Ковыль Мартыновского
Ковыль обманчивый
Ковыль перистый
Ковыль поэтический
Ковыль опушеннолистный
Ковыль разнолистный
Ковыль Сырейщикова
Ковыль майский
Ковыль украинский
Ковыль шершавый
Кололеженея Россетта
Комперия Компера
Ладьян трехнадрезанный
Дремлик болотный
Дремлик мелколистный
Дремлик пурпурный
Дремлик тёмно-красный
Дремлик чемерицевидный
Шпажник болотный
Шпажник итальянский
Шпажник тонкий
Овсяница бледноватая
Овсяница меловая
Овсяница Порциуса
Кошачья лапка карпатская
Краекучник персидский
Ксантопармелия камчадальская
Шаровница волосоцветковая
Курчавка отогнутая

-

Лагозерис пурпурный
Ласаллия пупырчатая
Ласаллия русская
Лауренсия гибридная
Левкорхис беловатый
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® ТОВ "Лісова сертифікація"

Українська назва
Лескурея складчаста
Летарієла переплутана
Леукоагарик довгастокореневий
Лещиця дністровська
Лещиця скупчена
Липа пухнастостовпчикова
Лікоподієла заплавна
Лілія лісова
Лімодорум недорозвинений
Ліннея північна
Лобарія легенеподібна
Лобарія широка
Ложечниця польська
Ломикамінь аїзовидний
Ломикамінь болотний
Ломикамінь жовто-зелений
Ломикамінь переломниковий
Ломикамінь супротивнолистий
Лунарія оживаюча
Любка дволиста
Любка зеленоквіткова
Людвігія болотна
Люцерна приморська
Люцерна скельна
Люцерна щебениста
Льонок бессарабський
Льонок крейдяний
Льонок піщаний
М
Малаксис однолистий
Марсилія чотирилиста
Мачок жовтий
Меезія тригранна
Меланелія незабарвлена
Мерингія бузька
Метанеккера Мензіса
Меч-трава болотна
Мікромерія чебрецелиста
Модрина польська
Молодило гірське
Молодильник озерний
Молочай волинський
Молочай густоволохатоплодий
Морковниця прибережна
Мутин собачий
Мухомор Цезаря
Мухомор щетинистий
Н
Надбородник безлистий

Російська назва
-

Лескурея складчатая
Летариелла перепутанная
Леукоагарик крупноножковый
Качим днестровский
Качим скученный
Липа пушистостолбиковая
Ликоподиелла заливаемая
Лилия лесная
Лимодорум недоразвитый
Линнея северная
Лобария лёгочная
Лобария широкая
Ложечница польская
Камнеломка жестколистная
Камнеломка болотная
Камнеломка жёлто-зелёная
Камнеломка проломниковая
Камнеломка супротивнолистная
Лунник оживающий
Любка двулистная
Любка зеленоцветковая
Людвигия болотная
Люцерна приморская
Люцерна скальная
Люцерна щебнистая
Льнянка бессарабская
Льнянка меловая
Льнянка песчаная

-

Мякотница однолистная
Марсилия четырёхлистная
Мачок жёлтый
Меезия трёхгранная
Меланелия неокрашенная
Мерингия бугская
Метанеккера Мензиса
Меч-трава обыкновенная
Микромерия тимьянолистная
Лиственница польская
Молодило горное
Полушник озёрный
Молочай волынский
Молочай густомохнатоплодный
Морковница прибрежная
Мутин собачий
Мухомор Цезаря
Мухомор щетинистый

- Надбородник безлистный
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® ТОВ "Лісова сертифікація"

Українська назва
Наперстянка шерстиста
Нарцис вузьколистий
Нектароскордій медолюбний
Немаліои глистовидний
Неотіанта каптурувата
Нігритела чорна
Нотолена марантова
О
Орлики трансільванські
Орлики чорніючі
Ортотецій червонуватий
Осока богемська
Осока Буксбаума
Осока Девелла
Осока затінкова
Осока малоквіткова
Осока скельна
Офрис бджолоносна
Офрис комахоносна
Офрис кримська
Офрис оводоносна
Очиток застарілий
П
Паламокладій справжньозелений
Пальчатокорінник бузиновий
Пальчатокорінник іберійський
Пальчатокорінник м'ясочервоний
Пальчатокорінник плямистий
Пальчатокорінник римський
Пальчатокорінник серценосний
Пальчатокорінник травневий
Пальчатокорінник Траунштейнера
Пальчатокорінник Фукса
Пармелія грубозморшкувата
Пармотрема китайська
Первоцвіт борошнистий
Первоцвіт дрібний
Переломник Козо-Полянського
Печериця Романьєзі
Печериця таблитчаста
Пирій ковилолистий
Пирій крейдяний
Півники борові
Півники несправжньосмикавцеві
Півники понтичні
Півонія кримська
Півонія тонколиста
Підсніжних білосніжний
Підсніжних Ельвеза

Російська назва
-

Наперстянка шерстистая
Нарцисе узколистный
Нектароскордий медолюбивый
Немалион червеобразный
Неоттианта клубочковая
Нигрителла чёрная
Ложнопокровница марантовая

-

Водосбор трансильванский
Водосбор чернеющий
Ортотеций красноватый
Осока богемская
Осока Буксбаума
Осока Дэвелла
Осока тенистая
Осока малоцветковая
Осока скальная
Офрис пчелоносная
Офрис насекомоносная
Офрис крымская
Офрис оводоносная
Очиток древний

-

Паламокладий настоящезелёный
Пальчатокоренник бузинный
Пальчатокоренник иберийский
Пальчатокоренник мясокрасный
Пальчатокоренник пятнистый
Пальчатокоренник римский
Пальчатокоренник сердценосный
Пальчатокоренник майский
Пальчатокоренник Траунштейнера
Пальчатокоренник Фукса
Пармелия грубоморщинистая
Пармотрема китайская
Первоцвет мучнистый
Первоцвет маленький
Проломник Козо-Полянского
Шампиньон Романьези
Шампиньон таблитчатый
Пырей ковылелистный
Пырей меловой
Касатик боровой
Касатик ложносытевый
Касатик понтический
Пион крымский
Пион тонколистный
Подснежник белоснежный
Подснежник Эльвеза
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® ТОВ "Лісова сертифікація"

Українська назва
Підсніжник складчастий
Пізньоцвіт анкарський
Пізньоцвіт осінній
Пізньоцвіт тіньовий
Пізньоцвіт Фоміна
Плавун щитолистий
Плагіотецій неккероподібний
Плаун річний
Плаунок плауновидний
Плаунок швейцарський
Плеврокладула білувата
Полин суцільнобілий
Прангос трироздільний
Птерис критський
Птерогоній стрункий
Пшениця дика однозернянка
Р
Рамаліна канарська
Рамаліна рвана
Ранник гранітний
Ранник донецький
Раиник крейдяний
Ремнепелюстиик козячий
Рижик червоний
Ринхоспора бура
Роговик Біберштейна
Родіола рожева
Рододендрон східнокарпатський
Росичка англійська
Росичка середня
Рочела водоростеподібна
Рускус під'язиковий
Рутвиця гачкувата
Рутвиця смердюча
Рябчик гірський
Рябчик малий
Рябчик руський
Рябчик шаховий
Рядовка опеньковидна
Рястка Буше
Рястка відігнута
Рястка гірська
Рястка двозначна
С
Сальвінія плаваюча
Сашник іржавий
Сверція альпійська
Сверція багаторічна
Селанія сизувата

Російська назва
-

Подснежник складчатый
Безвременник анкарский
Безвременник осенний
Безвременник теневой
Безвременник Фомина
Болотоцветник щитолистный
Плагиотеций неккероподобный
Плаун годичный
Плаунок плауновидный
Плаунок швейцарский
Плеврокладула беловатая
Полынь беловойлочная
Прангос трехраздельный
Птерис критский
Птерогоний стройный
Пшеница дикая однозернянка

-

Рамалина канарская
Рамалина рваная
Норичник гранитный
Норичник донецкий
Норичник меловой
Ремнелепестник козий
Рыжик красный
Очеретник бурый
Ясколка Биберштейна
Родиола розовая
Рододендрон восточнокарпатский
Росянка английская
Росянка промежуточная
Рочелла водорослеобразная
Иглица подъязычная
Василистник крючковатый
Василистник вонючий
Рябчик горный
Рябчик малый
Рябчик русский
Рябчик шахматный
Рядовка опёнковидная
Птицемлечник Буше
Птицемлечник преломленный
Птицемлечник горный
Птицемлечник двусмысленный

-

Сальвиния плавающая
Схенус (сашник) ржавый
Сверция альпийская
Сверция многолетняя
Селания сизоватая
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® ТОВ "Лісова сертифікація"

Українська назва
Селітрянка Шобера
Серпій донецький
Серпій донський
Сироїжка синювата
Ситник бульбистий
Ситник вузлуватий
Сифонокладус маленький
Скапанія гельветська
Скополія карніолійська
Скручених приємний
Скручених спіральний
Смілка бузька
Смілка зеленоквіткова
Смілка крейдяна
Смілка Сирейщикова
Смілка яйлинська
Соболевськія сибірська
Солодушка крейдяна
Солодушка солодушкова
Солодушка українська
Сон білий
Сон великий
Сон кримський
Сон чорніючий
Сонцецвіт крейдяний
Сонцецвіт сивий
Сосна кедрова
Сосна крейдяна
Сосна Станкевича
Соссюрея альпійська
Соссюрея Порца
Соссюрея різноколірна
Сочевиця східна
Спарасис кучерявий
Стевеніела сатиріовидна
Стигеоклоній пучкуватий
Стигонема вічкувата
Стробіломіцес стовбурчастолускатий
Сугайник Клузія
Сугайник угорський
Суничних дрібноплодий
Сфагнум блискучий
Сфагнум Вульфа
Сфагнум м'який
Сфагнум тоненький
Сфацелярія наскельна
Схістостега периста
Т
Таволга польська

Російська назва
-

Селитрянка Шобера
Серпуха донецкая
Серпуха донская
Сыроежка синеватая
Ситник луковичный
Ситник узловатый
Сифонокладус крохотный
Скапания гельветская
Скополия карниолийская
Скрученник приятный
Скрученник спиральный
Смолёвка бугская
Смолёвка зеленоцветковая
Смолёвка меловая
Смолёвка Сырейщикова
Смолёвка яйлинская
Соболевския сибирская
Копеечник меловой
Копеечник копеечниковый
Копеечник украинский
Прострел белый
Прострел большой
Прострел крымский
Прострел чернеющий
Солнцецвет меловой
Солнцецвет седой
Сосна кедровая
Сосна меловая
Сосна Станкевича
Соссюрея альпийская
Соссюрея Порциуса
Соссюрея разноцветная
Чечевица восточная
Спарассис курчавый
Стевениелла сатириовидная
Стигеоклоний клубневидный
Стигонема очкастая
Шишкогриб хлопьеножковый
Дороникум Клузия
Дороникум венгерский
Земляничник мелкоплодный
Сфагнум блестящий
Сфагнум Вульфа
Сфагнум мягкий
Сфагнум тоненький
Сфацелярия наскальная
Схистостега перистая

- Таволга польская
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® ТОВ "Лісова сертифікація"

Українська назва
Тамарикс стрункий
Таргіонія підлиста
Тейлорія язичкова
Телосхістес ямчастий
Тилопіл солодкий
Тирлич безстебловий
Тирлич весняний
Тирлич жовтий
Тирлич крапчастий
Тирлич роздільний
Тис ягідний
Товстянка альпійська
Товстянка двоколірна
Товстянка звичайна
Тонінія Келлера
Тонконіг Дейла
Тонконіг різнобарвний
Торея найрозгалуженіша
Торнабеа щитоподібна
Тортела ламка
Тофільдія чашечкова
Траунштейнера куляста
Тринія Біберштейна
Трубкоцвіт Біберштейна
Трюфель літній
Тукерманопсис Лаурера
Тукерманопсис Океза
Тюльпан бузький
Тюльпан гранітний
Тюльпан двоквітковий
юльпан дібровний
Тюльпан змієлистий
Тюльпан скіфський
Тюльпан Шренка
У
Умбілікарія багатолистоподібна
Уснея квітуча
Уснея найдовша
Ф
Феолепіота золотиста
Фіалка біла
Фіалка Джоя
Фіалка кримська
Філофора псевдорогата
Фісиденс рудуватий
Фісташка туполиста
Фумана чебрецелиста
Х
Хамарбія болотна

Російська назва
-

Гребенщик стройный
Таргиония подлистная
Тейлория язычковая
Телосхистес ямчатый
Тилопил сладкий
Горечавка бесстебельная
Горечавка весенняя
Горечавка жёлтая
Горечавка точечная
Горечавка разделённая
Тис ягодный
Жирянка альпийская
Жирянка двухцветная
Жирянка обыкновенная
Тониния Келлера
Мятлик Дейла
Мятлик разноцветный
Торея обильноразветвлённая
Торнабея щитовидная
Тортелла ломкая
Тофильдия чашецветная
Траунштейнера шаровидная
Триния Биберштейна
Трубкоцвет Биберштейна
Трюфель летний
Тукерманопсис Лаурера
Тукерманопсис Океза
Тюльпан бугский
Тюльпан гранитный
Тюльпан двухцветковый Т
Тюльпан дубравный
Тюльпан змеелистпый
Тюльпан скифский
Тюльпан Шренка

- Умбиликария многолистоподобная
- Уснея цветущая
- Уснея длиннейшая
-

Феолепиота золотистая
Фиалка белая
Фиалка Джоя
Фиалка крымская
филлофора псевдорогая
Фиссиденс рыжеватый
Фисташка туполистная
Фумана тимьянолистная

- Хаммарбия болотная
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® ТОВ "Лісова сертифікація"

Українська назва
Хамедафна чашкова
Хара Брауна
Хара витончена
Хара сивіюча
Холодок коротколистий
Холодок прибережний
Хрінниця Турчанінова
Хрящ-молочник золотисто-жовтий
Ц
Целокаулон степовий
Центрантус валеріаноподібний
Цибуля білувата
Цибуля ведмежа
Цибуля коса
Цибуля круглонога
Цибуля лінійна
Цибуля переодягнена
Цибуля пряма
Цибуля Регеля
Цибуля скіфська
Цикламен Кузнецова
Цимбохазма дніпровська
Цингерія Біберштейна
Цинклідот водяний
Ч
Чебрець кальміуський
Чебрець несправжньогранітний
Чебрець прибережний
Чемерник чорний
Чина ряба
Чист кримський
Чихавка тонколиста
Чихавка язиколиста
Ш, Щ
Шавлія кременецька
Шафран банатський
Шафран весняний
Шафран вузьколистий
Шафран гарний
Шафран Гейфелів
Шафран кримський
Шафран Далласа
Шафран сітчастий
Шейхцерія болотна
Шиверекія подільська
Шипшина донецька
Шоломниця весняна
Шоломниця крейдяна
Шолудивник високий

Російська назва
-

Хамедафна чашечная
Хара Брауна
Хара нежная
Хара седеющая
Спаржа коротколистная
Спаржа прибрежная
Клоповник Турчанинова
Груздь золотисто-жёлтый

-

Целокаулон степной
Центрантус валериановидный
Лук беловатый
Лук медвежий
Лук косой
Лук круглоногий
Лук линейный
Лук переодетый
Лук прямой
Лук Регеля
Лук скифский
Цикламен Кузнецова
Цимбохазма днепровская
Цингерия Биберштейна
Цинклидот водный

-

Тимьян кальмиусский
Тимьян ложногранитный
Тимьян прибрежный
Морозник чёрный
Чина пёстрая
Ладанник крымский
Чихотник тонколистный
Чихотник язьпсолистный

-

Шалфей кременецкий
Шафран банатский
Шафран весенний
Шафран узколистный
Шафран красивейший
Шафран Гейфеля
Шафран крымский
Шафран Палласа
Шафран сетчатый
Шейхцерия болотная
Шиверекия подольская
Шиповник донецкий
Шлемник весенний
Шлемник меловой
Мытник высокий
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Українська назва
Шолудивник Едера
Шолудивник королівський
Штернбергія пізньоцвіта
Щитолисник звичайний
Я
Язичник буковинський
Язичок зелений
Яловець високий
Яловець смердючий
Ясен білоцвітий
Ясенець білий

Російська назва
-

Мытник Эдера
Мытник скипетровидный
Штернбергия безвременникоцветная
Щитолистник обычный

-

Бузульник буковинский
Пололепестник зелёный
Можжевельник высокий
Можжевельник вонючий
Ясень белый
Ясенец белый
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2. Тваринний світ
2.1. Види тварин України, які занесені до європейського Червоного списку тварин і
рослин, що знаходяться під загрозою зникнення у світовому масштабі (1991)
Назви таксонів тварин
українська
ХОРДОВІ
ХРЕБЕТНІ
ССАВЦІ
КОМАХОЇДНІ
Кротові
Хохуля звичайна
РУКОКРИЛІ
Звичайні кажани
Нічниця ставкова
Нічниця велика
Нічниця Наттерера
Вечірниця велетенська
Вухань бурий
ГРИЗУНИ
Сліпакові
Сліпак піщаний
Сліпак буковинський
Сліпак білозубий
Сліпак звичайний
Соневі
Вовчок ліщиновий
КИТОПОДІБНІ
Дельфінові
Морська свиня (Азовка)
ЛАСТОНОГІ
Справжні тюлені
Тюлень-монах середземноморський
ХИЖІ ЗВІРІ
Собачі
Вовк **
Ведмежі
Ведмідь бурий
Куницеві
Видра річкова
Перев'язка звичайна
Котячі
Рись звичайна
ПАРНОКОПИТІ
Полорогі
Зубр
ПТАХИ
ВЕСЛОНОГІ
Пеліканові
Пелікан кучерявий
Бакланові
Баклан малий
ГУСЕПОДІБНІ
Качачі
Червоновола казарка
Савка
СОКОЛОПОДІБНІ
Яструбові
Шуліка рудий
Могильник

латинська
CHORDATA
VERTEBRATA
MAMMALIA
INSECTIVORA
Talpidae
Desmana moschata
CHIROPTERA
Vespertilionidae
Myotis dasycneme
Myotis myotis
Myotis nattereri
Nyctalus lasiopterus
Plecotus auritus
RODENTIA
Spalacidae
Spalax arenarius
Spalax graecus
Spalax leucodon
Spalax nucrophtalmus
Gliridae
Muscaridinus avellanarius
CETACEA
Delphinidae
Phocoena phocoena (Ph. ph. relicta)
PINNIPEDIA
Phocidae
Monachus monachus
CARNIVORA
Canidae
Canis lupus
Ursidae
Ursus actos
Mustelidae
Lutra lutra lutra
Vormela peregusna
Felidae
Felix lynx (Lynx lynx)
ARTIODACTYLA
Bovidae
Bison bonasus
AVES
PELECANIFORMES
Pelecanidae
Pelecanus crispus
Phalacrocoracidae
Phalacrocoras pygmaeus
ANSERIFORMES
Anatidae
Branta ruficollis (Rufibrenta ruficoffis)
Oxyura leucocephala
FALCONIFORMES
Acdpitridae
Milvus milvus
Aquila heliaca
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Назви таксонів тварин
українська
Орлан-білохвіст
Гриф чорний
Соколов
Боривітер степовий
ЖУРАВЛЕПОДІБНІ
Дрофині
Дрофа
Хохітва
Пастушкові
Деркач
СИВКОПОДІБНІ
Бекасові
Кроншнеп тонкодзьобий
ГОРОБЦЕПОДІБНІ
Славкові
Очеретянка прудка
ПЛАЗУНИ
ЛУСКАТІ
Геконові
Гекон кримський
РИБИ
МІНОГОПОДІБНІ
Міногові
Мінога українська
ОСЕТРОПОДІБНІ
Осетрові
Шип
Осетер атлантичний
ЛОСОСЕПОДІБНІ
Лососеві
Лосось чорноморський
Лосось європейсько-азіатський (Лосось
дунайський)
У мброві
Умбра
ОКУНЕПОДІБНІ
Окуневі
Чоп великий
Чоп малий
БЕЗХРЕБЕТНІ
МОЛЮСКИ
ЧЕРЕВОНОГІ
СИДЯЧООКІ
Котушкові
Сегментина вилискуюча
СТЕБЕЛЬЧАСТООКІ
Вертигініди
Вертиго вузький
Гелщцди
Слимак виноградний
ДВОСТУЛКОВІ
ПЕРЛІВНИЦЕПОДІБНІ
Перлівницеві
Перлівниця товстостінна
ЧЕРВИ КІЛЬЧАСТІ
П'ЯВКИ
БЕЗХОБОТНІ П'ЯВКИ
Щелепні п'явки

латинська

Категорія
охорони

Haliaeetus albicilla
Aegupius monachus
Falconidae
Falco naumanni
GRUIFORMES
Otididae
Otis tarda
Tetrax tetrax (Otis tetrax)
Rallidae
Crex crex
CHARADRIIFORMES
Scolopaddae
Numenius tenuirostris
PASSERIFORMES
Sylviidae
Acrocephalus paludicola
REPTILES, REPTILIA
SQUAMATA
Gecconidae
Cyrtopodion kotschyi danilewsldi
(Mediodactylus kotschyi danilewskii)
PISCES
PETROMYZONIFORMES
Petromyzontidae
Eudontonyson mariae
ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae
Acipenser nudiventris
Acipenser sturio
SALMONIFORMES
Salmonidae
Salmo trutta labrax
Hucho hucho (H. h. hucho)
Umbridae
Umbra krameri
PERCIPORMES
Percidae
Zingel zingel
Zingel streber
INVERTEBRATA
MOLLUSCA
GASTROPODA
BASSOMMATOPHORA
Planorbidae
Segmentina nitida
STYLOMMATOPHORA
Vertiginidae
Vertigo angustior
Helicidae
Helix pomatia
BIVALVIA
UNIONOIDA
Unionidae
Unio crassus
LUMBRICOMORPHA
HIRUDINOIDEA
ARHYNCHOBDELLEA
Hirudinidae
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Назви таксонів тварин
українська
П'явка медична
ЧЛЕНИСТОНОГІ
РАКОПОДІБНІ
ДЕСЯТИНОГІ РАКИ
Річкові раки
Широкопалий рак
КОМАХИ
БАБКИ
Стрілки
Стрілка Меркурія
Дідки
Дідок жовтоногий
Коромисло
Коромисло зелене
Коромисло лучне
Бабки металеві
Симпекма Брауера
Бабки справжні
Бабка білолоба
Бабка хвостата
Бабка болотяна
БОГОМОЛИ
Справжні богомоли
Боліварія короткокрила
Емпузиди
Емпуза смугаста
ПРЯМОКРИЛІ
Коники-товстуни
Коник-товстун степовий
Коники справжні
Дибка степова
СІТЧАСТОКРИЛІ
Мантиспи
Мантиспа хижа
Аскалафіди
Аскалаф строкатий
Мурашині леви
Мурашиний лев-акантаклізис
Мурашиний лев деревний
Мурашиний лев звичайний
ТВЕРДОКРИЛІ
Туруни
Красотіл пахучий
Турун зморшкуватий
Слимакоїд кримський
Листоїди
Чекініола платисцелідина
Плавунці
Плавунець широкий
Пластинчастовусі
Гноєїд рогатий
Жук-самітник
Плоскотілки
Плоскотілка червона
Вусачі
Вусач великий дубовий західний
Морімус темний
Розалія альпійська
ЛУСКОКРИЛІ

латинська

Категорія
охорони

Hirudo medicinalis
ARTHROPODA
CRUSTACEA
DECAPODA
Astacidae
Astacus astacus
INSECTA
ODONATA
Coenagrionldae
Coenagrion mercuriale
Gomphidae
Gomphus flavipes
Aeshnidae
Aeshna viridis
Brachytron pratense
Corduliidae
Sympecta braueri
Libellulidae
Leucorrhinia albifrons
Leucorrhinia caudalis
Leucorrhinia pectoralis
MANTODEA
Mantidae
Bolivaria brachyptera
Empusidae
Empusa fasciata
ORTHOPTERA
Bradyporidae
Bradyporus multituberculatus
Tettigonidae
Saga pedo
NEUROPTERA
Mantispidae
Mantispa styriaca
Alcalaphidae
Libelloides macaronius
Myrmeleontidae
Acanthaclisis occitanica
Dendroleon pantherinus
Mynneleon formicarius
COLEOPTERA
Carabidae
Calosoma sycophanta
Carabus intricatus
Carabus tauricus
Chrysomelidae
Cecchiniola platysceKdina
Dytiscidae
Dytiscus lattissimus
Scarabaeidae
Onthophagus furacatus
Osmoderma eremita
Cucujidae
Cucujus cinnabarinus
Cerambycidae
Cerambyx cerdo
Morimus funereus
Rosalia alpina
LEPIDOPTERA
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Назви таксонів тварин
українська
Товстоголовки
Палемон
Товстоголовка крибрелум
Товстоголовка теселум
Парусники
Аполлон
Мнемозина
Поліксена
Синявці
Синявець аргірогномон
Червінець непарний
Алькон
Аріон
Аркас
Телеїус
Сатир йди
Сінниця Геро
Сінниця Едіп
Білозір
Німфаліди
Перелівниця Метіс
Матурна (Рябець великий)
Коконопряди
Коконопряд золотавий
Сірий коконопряд виїмчастий
Павиноочки
Павиноочка грушева
Бражники
Бражник обліпиховий
Бражник Прозерпіна
ПЕРЕТИНЧАСТОКРИЛІ
Мурашки
Мурашка руда лісова
Ліометопум звичайний
Апіди
Джміль незвичайний

латинська

Категорія
охорони

Hesperiidae
Carterocephalus palaemon
Syrichtus cribrellum
Syrichtus tessellum
Papilionidae
Parnassius apollo
Pamassius mnemosyne
Zerynthia polyxena
Lycaenidae
Lycaeides argyrognomon
Lycaena dispar
Maculinea alion
Maculinea arion
Maculinea nausithous
Maculinea teleus
Satyridae
Coenonympha hero
Coenonympha oedipus
Lopinga achine
Nymphalidae
Apatura metis
Euphydryas (Hypodryas) maturna
Lasiocampidae
Eriogaster catax
Phyllodesma ilicifolia
Saturniidae
Saturnia pyri
Spyingidae
Hyles hippophaes
Proserpinus proserpina
HYMENOPTERA
Fonnicidae
Formica rufa
Liometopum microcephalum
Apidae
Bombus paradoxus

V
І
К
R
*
*
*
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Е
*
Е
*
Е
Е
Е
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Е
V
V

V
R
V
V

Примечания:
(Примітки)
Е – зникаючі види, що перебувають під загрозою зникнення; збереження їх малоймовірне,
відтворення неможливе без здійснення спеціальних заходів;
V – вразливі види, які в найближчому майбутньому можуть бути віднесені до категорії
"зникаючих", коли продовжиться дія факторів, що впливають на їхній стан;
R – рідкісні види, популяції яких невеликі, у даний час не віднесені до категорії "зникаючих" та
"вразливих" хоча їм і загрожує небезпека;
І – невизначені види, про яких відомо, що вони відносяться до категорії "зникаючих",
"вразливих" чи "рідкісних", однак достовірна інформація, яка б дозволила визначити, до
котрої саме із зазначених категорій їх можна віднести, відсутня;
К – недостатньо відомі види, які можна було б віднести до однієї з вищеперелічених категорій,
однак у зв'язку з відсутністю повної достовірної інформації питання залишається
нез'ясованим;
К* – категорії птахів, які в даний час вивчає Міжнародна Рада по охороні птахів і які найближчим
часом, мабуть, будуть віднесені до вищеперелічених категорій;
* – категорії тварин, про яких відомо, що вони перебувають під загрозою зникнення, і які у даний
час вивчаються Міжнародним союзом охорони природи;
** На території України чисельність виду регулюється.
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2.2. Червона книга України (тваринний світ)
Посилання на файл :Red_book_animals_2009.pdf
Посилання на сайт: http://mail.menr.gov.ua/publ/redbook/redbook.php
2.3. Українсько-росiйський словник назв тварин, занесених до "Червоної книги
України. Тваринний свiт"

AБВГДЕЄЖЗІЇЙКЛМНОПРСТУХЦЧШЯ
Українська назва
А
Абiя блискуча
Абiя виблискуюча
Азовка
Аврора бiла
Акантолiда жовтоголова
Акантолiда сланцева
Аксонолайм замковий
Амофiла сарептанська
Анадримадуза Ретовського
Аноплiй самарський
Аполлон
Апростема Карпентера
Апростема Пелетьє
Арге Беккера
Арге Фрiвальдського
Арноглос
Археобдела каспiйська
Аскалаф строкатий
Афалiна чорноморська
Б
Багатозв'яз гiрський український
Баклан довгоносий
Баклан малий
Балобан
Беркут
Бичок золотистий
Бичок рижик звичайний
Бiлобочка чорноморська
Бiлуга чорноморська
Бiтак iталiйський
Бластикотома папоротева
Болiварiя короткокрила
Боривiтер степовий
Борсук
Бражник дубовий
Бражник карликовий
Бражник кроатський
Бражник Мертва голова
Бражник олеандровий
Бражник пiвденний молочайний
Бражник Прозерпiна
Бражник скабiозовий
Бранхiнекта лякаюча
Бранхiнекта маленька
Бранхiнекта схiдна
Бранхiнектела середня
Бранхiнела колюча
Бранхiпус Шаффера
Брахiцерус зморшкуватий

Російська назва

-

Абия блестящая
Абия сверкающая
Азовка
Аврора белая
Акантолида елтоголовая
Акантолида сланцевая
Аксонолайм замковый
Аммофила сарептанская
Анадримадуза Ретовского
Аноплий самарский
Аполлон
Апростема Карпентера
Апростема Пелетье
Арге Беккера
Арге Фривальдского
Арноглосс
Археобделла Эсмонта
Аскалаф пестрый
Афалина черноморская

-

Многосвяз горный украинский
Баклан хохлатый
Баклан малый
Балобан
Беркут
Бычок золотистый
Бычок рыжик обыкновенный
Белобочка черноморская
Белуга черноморская
Биттак итальянский
Бластикотома папоротниковая
Богомол боливария короткокрылая
Пустельга степная
Барсук
Бражник дубовый
Бражник карликовый
Бражник кроатский
Бражник Мертвая голова
Бражник олеандровый
Бражник южный молочайний
Бражник Прозерпина
Бражник скабиозовый
Бранхинекта устрашающая
Бранхинекта маленькая
Бранхинекта восточная
Бранхинектелла средняя
Бранхинелла колючая
Бранхипус Шаффера
Брахицерус морщинистый
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Українська назва
Бурозубка альпiйська
В
Ванесса Л-бiле
Ванесса чорно-руда
Ведмедиця велика
Ведмедиця Гера
Ведмедиця-хазяйка
Ведмедиця червонокрапкова
Веснянка велика
Вечiрниця велетенська
Вечiрниця мала
Видра рiчкова
Вирезуб
Вiвсянка чорноголова
Водяна полiвка мала
Волохатий краб
Волохатий стафiлiн
Вусач великий дубовий захiдний
Вусач земляний хрестоносець
Вусач мускусний
Вусач червонокрил Келлера
Г
Гага звичайна
Гадюка степова схiдна
Гекон кримський
Гемiдiаптом Рилова
Глоткiвка Щоголєва
Глухар
Гмелiна Кузнецова
Гмелiна маленька
Гоголь
Горбиль свiтлий
Горностай
Гранарiя зернова
Гриф чорний
Губань зелений
Д
Дерихвiст лучний
Дерихвiст степовий
Джмiль вiрменський
Джмiль глинистий
Джмiль лезус
Джмiль мiнливий
Джмiль моховий
Джмiль незвичайний
Джмiль пахучий
Джмiль пластинчастозубий
Джмiль червонуватий
Джмiль яскравий
Дибка степова
Дисцелiя зональна
Довгокрил звичайний
Дозорець-iмператор
Долерус короткокрилий
Долерус степовий
Дрепанозурус дволикий
Дробацiя банатська
Дрофа
Е
Евхальцiя рiзнобарвна
Ейзенiя Гордєєва

Російська назва
- Бурозубка альпийская
-

Ванесса Л-белое
Ванесса черно-рыжая
Медведица большая
Медведица Гера
Медведица-госпожа
Медвдица красноточечная
Веснянка большая
Вечерница гигантская
Вечерница малая
Выдра речная
Вырезуб
Овсянка черноголовая
Водяная полевка малая
Волосатый краб
Волосатый стафилин
Усач большой дубовый западный
Усач земляной крестоносец
Усач мускусный
Усач краснокрылый Келлера

-

Гага обыкновенная
Гадюка степная восточная
Геккон крымский
Гемидиаптом Рылова
Эрпобделла Щёголева
Глухарь
Гмелина Кузнецова
Гмелина крошечная
Гоголь
Горбыль светлый
Горностай
Гранария зерновая
Гриф черный
Губан зелёный

-

Тиркушка луговая
Тиркушка степная
Шмель армянский
Шмель глинистый
Шмель лезус
Шмель изменчивый
Шмель моховой
Шмель необычный
Шмель душистый
Шмель пластинчатозубый
Шмель красноватый
Шмель яркий
Дыбка степная
Дисцелия зональная
Длиннокрыл обыкновенный
Дозорщик-император
Долерус короткокрылый
Долерус степной
Дрепанозурус двуликий
Дробацмя банатская
Дрофа

- Эвхальция разноцветная
- Эйзения Гордеева
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® ТОВ "Лісова сертифікація"
Українська назва
Ембiя релiктова
Емпуза пiщана
Емпуза смугаста
Ендромiс березовий
Ємуранчик звичайний
Ж
Жаба прудка
Жабоп'явка алжирська
Жовта чапля
Жовтопуз
Жовтянка торф'яникова
Жужелиця угорська
Жук-олень
Жук-самiтник
Журавель сiрий
Журавель степовий
З
Завирушка альпiйська
Заєць бiлий
Зарея бронзовотiла
Зарея мiднотiла
Зегрис Евфема
Змiєїд
Зубарик звичайний
Зубр
Зуйок морський
ЙІЇ
Iрис плямистокрилий
Iфiгенела Андрусова
Iфiгенела колючконога
Iфiгенела шаблiнська
Їжак вухатий
Йорж смугастий
К
Каламеута жовта
Кам'яний дрiзд строкатий
Кам'яний краб
Канюк степовий
Каптурниця блискуча
Каптурниця пишна
Каптурниця срiбляста
Каптурниця срiбна
Кiт лiсовий
Клiмена
Ковалик Паррейса
Ковалик сплощений
Колпиця
Коник-товстун степовий
Коновiя Маркевича
Коновiя мегаполiтанська
Коранус сiрий
Кордулегастер кiльчастий
Коровайка
Корольок червоноголовий
Кошенiль польська
Красотiл пахучий
Красуня блискуча кримська
Красуня-дiва
Криптохiл кiльчастий
Криптохiл червонуватий
Кроншнеп великий

Російська назва
-

Эмбия реликтовая
Эмпуза песчаная
Эмпуза крымская
Эндромис берёзовый
Емуранчик обыкновенный

-

Лягушка прыткая
Батрахобделла алжирская
Желтая цапля
Желтопузик
Желтушка торфянниковая
Жужелица венгерская
Жук-олень
Жук-отшельник
Журавль серый
Журавль степной

-

Завирушка альпийская
Заяц-беляк
Зарея бронзовотелая
Зарея меднотелая
Зегрис Эвфема
Змееяд
Зубарик обыкновенный
Зубр
Зуек морской

-

Ирис пятнистокрылый
Ифигенелла Андрусова
Ифигенелла колюченогая
Ифигенелла шаблинская
Еж ушастый
Ерш полосатый

-

Каламеута желтая
Каменный дрозд пестрый
Каменный краб
Курганник
Капюшонница блестящая
Капюшонница великолепная
Капюшонница серебристая
Капюшонница серебряная
Кошка лесная
Климена
Щелкун Паррейса
Щелкун уплощенный
Колпица
Кузнечик-толстун степной
Коновия Маркевича
Коновия мегаполитанская
Коранус серый
Кордулегастер кольчатый
Каравайка
Королек красноголовый
Кошениль польская
Красотел пахучий
Красотка блестящая крымская
Красотка-девушка
Криптохил кольчатый
Криптохил красноватый
Кроншнеп большой
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® ТОВ "Лісова сертифікація"
Українська назва
Кроншнеп середнiй
Кроншнеп тонкодзьобий
Крохаль довгоносий
Ксанто пореса
Ксилокопа звичайна
Ксилокопа фiолетова
Ксифiдрiя строката
Ктенофора святкова
Ктир гiгантський
Ктир шершнеподiбний
Кулик-сорока
Кутора мала
Л
Лаврак губатий
Лебiдь малий
Левкомiгус бiлоснiжний
Лежень
Лелека чорний
Лептоюлюс Семенкевича
Семенкевича Лiксус катрановий
Лiометопум звичайний
Лосось дунайський
Лосось чорноморський
Лунь польовий
Лунь степовий
Люпина
Ляра анафемська
Льодовичник Вествуда
М
Макрофiя тевтонська
Марена днiпровська
Марена кримська
Мармуровий краб
Махаон
Мегалодонт гаплофiлумовий
Мегалодонт середнiй
Мегариса рогохвостова
Мегахiла округла
Мелiтурга булавовуса
Меризiя азовська
Мишiвка степова
Мiдянка
Мiзида аномальна
Мiзида Варпаховського
Мiзида зубчаста
Мiнога угорська
Мiнога українська
Мнемозина
Могильник
Морiмус темний
Морський коник чорноморський
Морський крiт
Морський пiвень
Морський чорт
Мухоловка звичайна
Н
Нетопир кожанковидний
Нетопир середземноморський
Неуротома Фауста
Нiфарг середнiй
Нiчниця Бехштейна

Російська назва
-

Кроншнеп средний
Кроншнеп тонкоклювый
Крохаль средний
Ксанто порэсса
Ксилокопа обыкновенная
Ксилокопа фиолетовая
Ксифидрия пестрая
Ктенофора праздничная
Ктырь гигантский
Ктырь шершневидный
Кулик-сорока
Кутора малая

-

Лаврак губастый
Лебедь малый
Левкомигус белоснежный
Авдотка
Аист черный
Лептоюлюс
Ликсус катранный
Лиометопум обыкновенный
Лосось дунайский
Лосось черноморский
Лунь полевой
Лунь степной
Люпина
Лярра анафемская
Ледничник Вествуда

-

Макрофия тевтонская
Усач днепровский
Усач крымский
Мраморный краб
Махаон
Мегалодонт цельнолистниковый
Мегалодонт средний
Мегарисса рогохвостовая
Мегахила округлая
Мелиттурга булавоусая
Меризия азовская
Мышовка степная
Медянка
Мизида аномальная
Мизида Варпаховского
Мизида зубчатая
Минога венгерская
Минога украинская
Мнемозина
Могильник
Моримус темный
Морской конек черноморский
Морской крот
Морской петух
Морской черт
Мухоловка обыкновенная

-

Нетопырь кожановидный
Нетопырь средиземноморский
Неуротома Фауста
Нифарг средний
Ночница Бехштейна
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® ТОВ "Лісова сертифікація"
Українська назва
Нiчниця Наттерера
Нiчниця ставкова
Нiчниця триколiрна
Норка європейська
Носатка-листовидка
О
Огар
Окситира жовтовуса
Оксихiлюс Кобельта
Олiндiас несподiваний
Онкоцефал кримський
Орел-карлик
Орел степовий
Орлан-бiлохвiст
Орусус паразитичний
Осетер атлантичний
Очеретянка прудка
П
Пахiцефус степовий чорноногий
Пахучий стафiлiн
Пелiкан кучерявий
Пелiкан рожевий
Перев'язка звичайна
Перинеура приструмкова
Перистома мердвенева
Пилкохвiст Болдирева
Пилкохвiст лiсовий
Пилкохвiст Плiгiнського
Пилкохвiст український
Пiдковонiс великий
Пiдковонiс малий
Пiдорлик великий
Пiдорлик малий
Пiскарка бура
Пiскарка сiра
Пiстрянка весела
Пiчкур дунайський довговусий
Плероневра хвойна
Подалiрiй
Полiксена
Полоз жовточеревий
Полоз леопардовий
Полоз лiсовий
Полоз чотирисмугий
Поручайник
Прiсноводний краб
Простеномфалiя карпатська
Псевдотрохета п'ятикiльчаста
Пугач
П'явка медична
Р
Райдужниця велика
Реготун чорноголовий
Рибець малий
Рись звичайна
Рогохвiст аугур
Розалiя альпiйська
Ропуха очеретяна
Рофiтоїдес сiрий
С
Савка

Російська назва
-

Ночница Наттерера
Ночница прудовая
Ночница трехцветная
Норка европейская
Носатка-листовидка

-

Огарь
Окситира желтоусая
Оксихилюс Кобельта
Олиндиас неожиданный
Онкоцефал крымский
Орел-карлик
Орел степной
Орлан белохвост
Орусус паразитический
Осетр атлантический
Камышовка вертлявая

-

Пахицефус степной черноногий
Пахучий стафилин
Пеликан кудрявый
Пеликан розовый
Перевязка обыкновенная
Перинеура приручьевая
Перистома мердвеновая
Пилохвост Болдырева
Пилохвост лесной
Пилохвост Плигинского
Пилохвост украинский
Подковонос большой
Подковонос малый
Подорлик большой
Подорлик малый
Пескарка бурая
Пескарка серая
Пестрянка веселая
Пескарь дунайский длинноусый
Плероневра хвойная
Подалирий
Поликсена
Полоз желтобрюхий
Полоз леопардовый
Полоз лесной
Полоз палласов
Поручейник
Пресноводный краб
Простеномфалия карпатская
Псевдотрохета пятикольчатая
Филин
Пиявка медицинская

-

Переливница большая
Хохотун черноголовый
Рыбец малый
Рысь обыкновенная
Рогохвост аугур
Розалия альпийская
Жаба камышовая
Рофитоидес серый

- Савка

FC-STD-02 v.1.0 Загальний стандарт ТОВ "Лісова сертифікація" для сертифікації
систем лісоуправління на відповідність Принципам и Критеріям FSC, адаптованих для України

53

® ТОВ "Лісова сертифікація"
Українська назва
Садовий вовчок
Саламандра плямиста
Сапiга-полохрум
Сатир евксинський
Сатир залiзний
Сатурнiя мала
Сатурнiя руда
Сатурнiя середня
Серулiна зубчаста
Синявець ероiдес
Синявець Мелеагр
Синявець римнус
Сип бiлоголовий
Сипуха
Сич волохатий
Сичик-горобець
Сiнниця Геро
Сiобла бальзамiнова
Скарабей священний
Сколiя-гiгант
Сколiя степова
Скопа
Скорпiон кримський
Слимакоїд кримський
Слiпак бiлозубий
Слiпак буковинський
Слiпак пiщаний
Слiпак подiльський
Снiгова полiвка
Сова бородата
Сова довгохвоста
Совка розкiшна
Совка сокиркова
Совка Трейчке
Совка Хайвардi
Сокiл-сапсан
Сольпуга звичайна
Сорокопуд сiрий
Сорокопуд червоноголовий
Ставкових булавоподiбний
Ставкових потовщений
Стерв'ятник
Стериктифора шипшинова
Стерлядь
Стиз двокрапковий
Стиз смугастий
Стизоїд тризубий
Стрiлка Лiндена
Стрiлка Меркурiя
Стрiчкарка блакитна
Стрiчкарка велика червона
Стрiчкарка диз'юнкта
Стрiчкарка орденська малинова
Стрiчкарка тополева
Стрiчкарка червоно-жовта
Судак морський
Сфекс жовтокрилий
Сфекс рудуватий
Т
Танимастикс ставковий
Тентредо схожий

Російська назва
-

Садовая соня
Саламандра пятнистая
Сапига-полохрум
Сатир эвксинский
Сатир железный
Павлиноглазка малая
Павлиноглазка рыжая
Павлиноглазка средняя
Серулина зубчатая
Голубянка эроидес
Голубянка Мелеагр
Голубянка римнус
Сип белоголовый
Сипуха
Сыч мохноногий
Сыч воробьиный
Сенница Геро
Сиобла бальзаминовая
Скарабей священный
Сколия-гигант
Сколия степная
Скопа
Скорпион крымский
Жужелица крымская
Слепыш белозубый
Слепыш буковинский
Слепыш песчаный
Слепыш подольский
Снежная полевка
Неясыть бородатая
Неясыть длиннохвостая
Совка роскошная
Совка шпорниковая
Совка Трейчке
Совка Хайварди
Сапсан
Сольпуга обыкновенная
Сорокопут серый
Сорокопут красноголовый
Прудовик булавовидний
Прудовик утолщённый
Стервятник
Стериктифора шнповниковая
Стерлядь
Стиз двухточечный
Стиз полосатый
Стизоид трехзубый
Стрелка Линдена
Стрелка Меркурия
Ленточница голубая
Ленточница большая красная
Ленточница дизъюнкта
Ленточница орденская малиновая
Ленточница тополевая
Ленточница красно-жёлтая
Судак морской
Сфекс желтокрылый
Сфекс рыжеватый

- Танимастикс прудовой
- Тентредо сходный
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® ТОВ "Лісова сертифікація"
Українська назва
Томарес Каллiмах
Томарес Ногеля
Трав'яний краб
Тритон гiрський
Тритон карпатський
Трихiя опушена
Трохета потайна
Турикаспiя лiнкта
Тушканчик великий
Тхiр степовий
Тюлень-монах середземноморський
У
Умбра
Устриця їстiвна
Х
Харакопiг скiфський
Харiус європейський
Ховрах європейський
Ходуличник
Хондрина вiвсяна
Хохiтва
Хохуля звичайна
Хромадорина двоока
Ц
Ценолiда сiтчаста
Цератофiй багаторогий
Церцерис горбкувата
Цефус Загайкевича
Ч
Чеграва
Чекiнiола платисцелiдина
Червоновола казарка
Чернь бiлоока
Чоп великий
Чоп малий
Чорнушка Манто
Чорнушка Фегея
Ш
Шемая дунайська
Шип
Широковух європейський
Широкопалий рак
Шовкопряд Баллiона
Шовкопряд кульбабовий
Шпак рожевий
Шулiка рудий
Я
Ялець-андруга закарпатський
Ялець Данилевського
Янус червононогий
Яструб-тювик

Російська назва
-

Голубянка Каллимах
Голубянка Ногеля
Травяной краб
Тритон альпийский
Тритон карпатский
Трихия опушенная
Трохета субвиридис
Туррикаспия линкта
Тушканчик большой
Хорь степной
Тюлень-монах средиземноморский

- Умбра
- Устрица съедобная
-

Харакопиг скифский
Хариус европейский
Суслик европейский
Ходулочник
Хондрина овсяная
Стрепет
Выхухоль обыкновенная
Хромадорина двуглазая

-

Ценолида сетчатая
Цератофий многорогий
Церцерис бугорчатая
Цефус Загайкевича

-

Чеграва
Чеккиниола платисцелидина
Краснозобая казарка
Нырок белоглазый
Чоп большой
Чоп малый
Чернушка Манто
Чернушка Фегея

-

Шемая дунайская
Шип
Широкоушка европейская
Широкопалый рак
Шелкопряд Баллиона
Шелкопряд одуванчиковый
Скворец розовый
Коршун красный

-

Елец-андруга закарпатский
Елец Данилевского
Янус красноногий
Тювик европейский

FC-STD-02 v.1.0 Загальний стандарт ТОВ "Лісова сертифікація" для сертифікації
систем лісоуправління на відповідність Принципам и Критеріям FSC, адаптованих для України

55

