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ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ 

Номер проекту UA/FR- 6308071 

Назва клієнта ДП «Словечанське лісове господарство» 

Вид оцінки Наглядовий аудит 
Дата проведення 

аудиту 
15.07-16.07.2019 

Лідер команди 

Андрій Головко – ведучий аудитор SGS 

Має кваліфікацію спеціаліста з лісового господарства та магістра з 
виробничого менеджменту, к.е.н у сфері економіки природокористування та 
охорони навколишнього середовища, 13- річний досвід викладання у 
лісотехнічному університеті, понад 100 днів FSC аудитів, розмовляє  
українською, російською та англійською мовами. 

Члени команди 

Тетяна Данчук-Дворецька – ведучий аудитор SGS 

Має кваліфікацію інженера лісового господарства та інженера-еколога, 25- 
річний національний та регіональний досвід роботи пов’язаної зі сферою 
лісового господарства, 315 днів FSC аудитів, володіє українською, 
російською та польською  мовами. 

 

Дана схема представляє собою попередній графік проведення оцінки згідно вимог QUALIFOR. 
Необхідно відмітити, що лідер команди може змінити схему проведення оцінки у відповідності до 
питань піднятих під час проведення оцінки, і зазначена нижче схема проведення оцінки може 
бути змінена. 

Було б дуже доречно якби лідер команди був проінформований заздалегідь якщо хтось з 
перелічених осіб не зможе бути присутній під час проведення оцінки в запропонований час. 

Будь-ласка зверніть увагу на додаток А для ознайомлення з останніми змінами до стандартів та 
роз’яснень, що були видані організаціями з розроблення стандартів. Будь-ласка повідомте СЖС, 
якщо ви не отримали копії повідомлень про це. Також зверніть увагу на адресу інтернет-сторінки, 
де ця інформація може бути знайдена. 

Стандарти згідно яких проводитиметься оцінка: 

Стандарт Дата виходу 

СЖС стандарт ведення лісового господарства для України (схвалений 
FSC) 

Версія 6 від 30 березня 2015 

FSC-STD-40-004: Стандарт сертифікації ланцюжка постачання продукції 01 листопада 2016 року 

FSC-STD-50-001: Вимоги щодо використання товарних знаків FSC 
власниками сертифікатів 

25 листопада 2010 року 

Копії цих стандартів, директив та роз’яснень можна знайти на інтернет-ресурсах:  

For FSC Standards  https://ic.fsc.org/standards.340.htm  

For FSC Directives  https://ic.fsc.org/directives.348.htm  

https://ic.fsc.org/standards.340.htm
https://ic.fsc.org/directives.348.htm
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Важливі примітки: 

1. Будь-ласка забезпечте, щоб дані про обсяги реалізованої сертифікованої деревини за період з 
01.01.2018 по 31.12.2018 були представлені під час вступної зустрічі. Ці дані повинні бути 
підсумовані по сертифікованих клієнтах і по видах продукції. 

2. Будь-ласка надайте інформацію у випадку якщо існують які-небудь обмеження щодо доступу 
до окремих ділянок або інші логістичні проблеми, що можуть перешкоджати чи впливати на 
проведення сертифікаційного аудиту, із зазначенням відповідних господарських одиниць чи 
ділянок. 

Дата Час Місце Діяльність під час аудиту 

Задіяний персонал 

QUALIFOR 
Організація, що 

сертифікується 

14.07.2019 19.00-19.30 с. Словечне Приїзд команди 
аудиторів. 

Нічліг у с. Словечне 

Андрій Головко, 
Тетяна Данчук-
Дворецька 

 

15.07.2019 08.15-08.30 Контора 
підприємства в 
с. Словечне 

Вступна зустріч Андрій Головко, 
Тетяна Данчук-
Дворецька 

Керівництво 
підприємства 
(директор, 
головний 
лісничий, 
начальник 
відділу лісового 
господарства) 

08.30-12.00 Контора 
підприємства в 
с. Словечне 

Аналіз документації, 
інтерв’ю з працівниками 
підприємства, вибір 
лісництв та ділянок для 
польових візитів (за час 
аудиту планується 
відвідати при можливості 
3 лісництва з числа 
лісництв підприємства) 

Андрій Головко Виробничий 
відділ, відділ 
кадрів, 
економічний 
відділ 

Тетяна Данчук-
Дворецька 

Працівники 
відділу лісового 
господарства 

12.00-17.00 Територія 
лісового фонду 
підприємства 

Візит у лісництво, аналіз 
документації на лісництві, 
інтерв’ю з працівниками. 

Андрій Головко, 
Тетяна Данчук-
Дворецька 

Представник 
підприємства 

17.00 Контора 
підприємства в 
с. Словечне 

Обговорення результатів 
в команді аудиторів 

Андрій Головко, 
Тетяна Данчук-
Дворецька 

 

  Нічліг у с. Словечне   

15.07.2019 08.15-10.00 Контора 
підприємства в 
с. Словечне 

Робота з документацією 
підприємства, інтерв’ю з 
працівниками 
підприємства 

Андрій Головко Працівники 
відділу лісового 
господарства, 
інженер з ОП 

Тетяна Данчук-
Дворецька 

Виробничий 
відділ, голова 
профспілки 

10.00-16.00 Територія 
лісового фонду 
підприємства 

Візит на нижній склад, 
гараж підприємства, 
потім у вибране 
лісництво, аналіз 
документації на лісництві, 
інтерв’ю з працівниками. 

Андрій Головко, 
Тетяна Данчук-
Дворецька 

Представник 
підприємства 

16.00 Контора 
підприємства в 
с. Словечне 

Обговорення результатів 
в команді аудиторів 

Андрій Головко, 
Тетяна Данчук-
Дворецька 
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Дата Час Місце Діяльність під час аудиту 

Задіяний персонал 

QUALIFOR 
Організація, що 

сертифікується 

16.30 Контора 
підприємства в 
с. Словечне 

Заключна зустріч, 
підведення підсумків 

Андрій Головко, 
Тетяна Данчук-
Дворецька 

Керівництво 
підприємства 
(директор, 
головний 
лісничий, 
начальник 
відділу лісового 
господарства) 

17.00  Закінчення аудиту. Від’їзд 
команди аудиторів. 

  

 


