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Пол iтика
flП кБродiвський лiсгосп)) про

господарства узгоджених з критерiями FSC Ф

згiдно ,лiсового кодексу Украiни, лiсова сертифiкацiя - це оцiнка вiдповiдносri системи
!!|ення лiсового господарства встановленим мiжнародним вимогам щодо управлiння лiсами та
лlсокористування на засадах сталого розвитку.

лл.9:л:К,Т:llСj!!i СептиФлiкацiТ розробленi мiжнародним лiдером у цiй галузi Fогеst Stewaгdship
Uouncll' (,llcoBa Опiкунська Рада, код лiцензiТ пiдприемсгва FSс-с0O5о93). Лiсова сертифiкаrliя Ь
прочедурою оцiнювання вiдповiдностi системи ведення лiсового господарства пiдпр".мсr""
встановленим мiжнародним вимогам, тобто вона е iнсгрументом якостi' лiсоуправлiння та
лiсокористування. Проводиться вона В flП кБродiвський лЬiоспu з 2ОOS роф, "6зiле*вим "iдпiдприемства мiжнародними експертами згiдно прийнятих стандартiв за системою Fогеýt
Stewaгdship Сочпсil Ф (FSС)- незалежноТ . неприбуrковоТ, неур"до"ЬТ органiзацii, щЬ "rrор"*.для пiдтримки екологiчного належного , соцiально корисного та економiчно 

' 
жиiт""датного

управлiння свiтовими лiсами.

30 березня 2020 року набув чинностi FSС Ф, нацiональний стандарт системи ведення
лiсовоrо господарства для УкраТни .l-]ей сгандарт застосовуеться до Bcix типiв лiсу, продукцiii та
посj,tуг, включаючи не деревну лiсову продукцiю та послуги екосистеми

Полiтика flП <Бродiвський лiсгосп> полягае в дотриманнi принципlв, критерijв та нацiональних
iндикаторiв затверджених в стандартi FSC_STD-UKR-0,1-2o19 V 1_о,

'l0 Принципiв

П pu нцu п 1 .,Qоmр u м а н ня за ко н оОавсmва

прuнцuп 2, Права прафвнuкiв mа умовч працевлашmування

Прuнцчп 4, Сmосункч з epoMaOaMu.

Прчнцuп 5, ВuеоOч вid лiсiв,

Прчнцчп 6. I-tiHHocmi dовкiлля mа вплuвu,

Прuнцuп 7. Планування еоспоОарювання.

Прuнцuп 8. Монimорuн? mа офнювання,

Прuнцuп 9. Особлuвi фнносmi Оля збереження,

Прuнцuп 10, Вuконання еоспоdарськuх захоdiв.

ведення лiсового



Переваги, якi ми отримаемо вiд сертифiкацiТ лiсiв:
, незалежна гарантiя для клiонтiв-покупцiв, посередникiв та iнвесторis цодо контролю за якiстюлiсовоi продукцii;, :gз на ринки держав, якi використовують викпючно деревну продукцiю з сертифiкованихлlсlв;
, демонстрацiя залровадження найкращоТ праfiики в управлiннi лiсовим господарством,

_ _ 
Наявнtсть сертифiкаry засвiдчуе, що лiсова продукцiя надходить з лiсiв, веденнягосподарства в яких здiйснюеться на принчипах 

"евйсrаlt<пи.ого, 
постiйного i

::лт!:!.!"р лiсокорисryвання, з враryванням питань охорони довкiлля, збереженняоlорlзноманiття. iHTepeciB мiсцевого населення.


