
www.pefc.org

PEFC в Україні

Представляємо Вам 

найбільшу в світі схему 

лісової сертифікації

www.woodcertification.com.ua



Що таке PEFC?

➢ Глобальна некомерційна неурядова 
організація

➢ Добровільний механізм сприяння сталому 
управлінню лісами, що забезпечує незалежну 
сертифікацію третьою стороною

➢ Альянс національних систем сертифікації лісів 
із глобальним представництвом та 
міжнародною мережею опіки

➢ Найбільша у світі система лісової сертифікації 
та постачальник двох третин світової 
сертифікованої деревини
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PEFC в світі
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➢ 62% сертифікованих лісів у світі сертифіковані 

PEFC це більше 325 млн га. 

➢ понад 20 000 компаній сертифіковані PEFC

➢ представлена більше ніж у 70 ти країнах



PEFC в Україні

➢ PEFC International дотримується принципу одна 

країна одна ініціатива

➢ 9 вересня 2019 року було створено 

Асоціацію «НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ЛІСОВОЇ 

ДОБРОВІЛЬНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ»

➢ 13 листопада 2019 року 

Асоціація «НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ЛІСОВОЇ 

ДОБРОВІЛЬНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ» затверджена 

генеральною асамблеєю PEFC International, як 

п’ятдесят третій національний член.
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Можливості та виклики для України

➢ Глибока переробка деревини. Трансформація 

від джерела сировини до виробника кінцевого 

продукту.

➢ Репутація України на світовому ринку. 

➢ Розробка стандарту Стале лісоуправління, 

який поєднає міжнародні вимоги та вітчизняне 

законодавство.

➢ Збільшення рівня довіри до лісових 

працівників.
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Навіщо сертифікат лісгоспу?

➢ Зміцнення довіри суспільства до лісівників

➢ Побудова міцних стосунків з усіма зацікавленими 

сторонами задля ефективного управління 

українськими лісами

➢ Конкуренція між системами сертифікації 

сприятиме здешевленню вартості процесу 

сертифікації, відповідно, зменшить собівартість 

лісопродукції, вартість якої стане більш 

прийнятною для покупців

➢ Диверсифікація ринків збуту

6



Переваги для деревообробних 

підприємств

➢ Розширення та диверсифікації своїх ринків збуту

➢ Підвищення конкурентоздатності на світовому 

ринку за рахунок міжнародно визнаного 

підтвердження сталого лісоуправління

➢ Понад 20 000 компаній в світі це нові потенційні 

клієнти 

➢ Можливість візуалізації відповідального вибору 

постачальників за допомогою PEFC Logo на 

продукції
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Як отримати сертифікат PEFC?

➢ Скачайте Стандарти PEFC

➢ Визначте тип сертифікату : груповий, 

індивідуальний, для організацій з декількома

локаціями

➢ Налаштуйте свою систему управління відповідно

до вимог PEFC. 

➢ Проведіть навчання для працівників

➢ Сконтактуйте із сертифікаційним органом та 

призначте дату аудиту. 

➢ Отримайте Ваш сертифікат та повідомте партнерів
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www.pefc.org

PEFC Council

World Trade Center 1

10, route de l’Aéroport

CH-1215 Geneva

Switzerland

Tel. +41 22 799 45 40

info@pefc.org

Наші контакти
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вул. Старокозацька, 5

м. Дніпро

44049 Україна

+38 097 556-53-35

info@pefcukraine.com


