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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ОБГОВОРЕННЯ
Вступ. Фокус проекту CUTIS. Відповідальність джерел походження продукції в міжнародній
торгівлі
Тема 1. Що таке FSC. Схема FSC сертифікації. Види сертифікатів
• Суть FSC сертифікації. Чому вона важлива для підприємств, які працюють з деревиною?
• Які існують види сертифікатів FSC і кого вони стосуються?
• Як співвідносяться сертифікати FSC з вимогами національного законодавства?
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Тема 2. Поширення у світі і ринкові переваги сертифікату FSC
• Які переваги для переробного підприємства надає FSC сертифікація? У яких країнах вона
є найбільш відомою та затребуваною?
• FSC сертифікація у світі. Коротке зведення із Global Market Survey 2016.
• Скільки підприємств в Україні вже сертифіковано за стандартами FSC? Як і де отримати
інформацію про те, чи сертифіковані постачальники сировини?
• Значення FSC для утримувачів сертифікатів на основі дослідження ринку FSC в Україні за
2017 рік.
Тема 3. Практичні аспекти сертифікації меблевого підприємства за стандартом FSС
• Хто і на якій підставі має право надавати послуги із FSC сертифікації?
• Де можна знайти перелік сертифікаційних органів, що акредитовані в системі FSC? Які
сервіси може надавати Національне представництво FSC в Україні?
• Як саме відбувається процес FSC сертифікації і яка його етапність? Де можна знайти
систематизовану інформацію про виконання вимог стандартів.
• Як визначається вартість і терміни отримання сертифікату FSC? Який термін дії сертифікату
FSC?
Тема 4. Коментар запрошеної сертифікованої компанії – ПРаТ «Дніпровуд»
• Що вас мотивувало сертифікувати підприємство за стандартом FSC СоС? Чи
виправдовуються наразі вкладені інвестиції?
Підсумок. Питання та відповіді. Можливості співфінансування сертифікації за стандартом FSC для
підприємств, що виходять / вийшли на ринок Канади.

