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Валентин Реуцький 
ДП "Городнянське лісове господарство" 
Жовтнева, 54. 
15100 Городня 
Чернігівська область 
Україна 
 

13/07/2022 

Шановний Валентин Реуцький, 

Як ми вже повідомляли, 4 липня 2022 р. Forest Stewardship Council® (FSC) оприлюднено 
нове тлумачення щодо того, які сертифікати повинні бути призупинені в Україні INT-ADV-20-
001-12_02 на основі оцінки ризику щодо відомих і підозрюваних місць розташування 
вибухонебезпечних предметів. Залежно від локалізації, сертифікат може бути призупинено 
частково або повністю.  

FSC-ADV-20-001_12 зазначає, що сертифікати у географічній сфері оцінки ризику FSC, які 
охоплюються відповідними позначеннями «специфічного ризику», повинні бути призупинені.   

Цим листом ми хочемо повідомити, що FSC сертифікація для ДП "Городнянське лісове 
господарство" (certificate registration code (NC-FM/COC-022240, FSC license code: FSC-
C124975) буде призупинена з 3 серпня 2022.  

 Це означає, що з 3 серпня 2022 року:  

• Ваше підприємство буде тимчасово видалено з веб-сайту Forest Stewardship Council 
(FSC) як сертифікованого клієнта Preferred by Nature; 

• Ви повинні припинити продаж будь-якої продукції, як FSC сертифікованої;   

• Ви повинні припинити використання будь-яких заяв, маркування чи реклами щодо 
вашої FSC сертифікації та FSC сертифікованого статусу;   

• Ви повинні припинити будь-яке рекламне використання торгових знаків FSC і видалити 
їх, наприклад, із веб-сайту, підписів електронної пошти тощо;   

• Упродовж трьох робочих днів Ви повинні повідомити своїх існуючих клієнтів про 
призупинення дії вашого сертифікату FSC.   

 Будь ласка, зверніть увагу, що протягом періоду призупинення FSC може відмовитися від 
щорічного збору за акредитацію для призупинених сертифікацій, якщо призупинення 
пов’язане з подіями або обставинами, які не залежать від окремих організацій, як описано в 
ADVICE-20-005-01.  

ПРИМІТКА: Період призупинення залежить від рішення FSC. Максимальний період 
призупинення 12 місяців. Після закінчення цього часу або якщо термін дії вашого сертифіката 
закінчується раніше, його дію буде припинено, якщо FSC не прийме рішення про продовження 
періоду призупинення. Ми повідомимо вас, як тільки стане можливим відновлення вашого 
сертифіката.   

Будь ласка, підтвердіть отримання цього повідомлення та визнання зазначених вище 
умов, надіславши нам електронного або письмового листа. Заздалегідь дякуємо за увагу 
до цього питання. Якщо у вас виникнуть запитання, будь ласка, зв’яжіться з нами.  

https://fsc.org/sites/default/files/2022-07/FSC_Policy_responses_Ukraine__2022-07-04.pdf
https://fsc.org/sites/default/files/2022-07/FSC_Policy_responses_Ukraine__2022-07-04.pdf
https://fsc.org/sites/default/files/2022-07/FSC_Policy_responses_Ukraine__2022-07-04.pdf
https://fsc.org/en/document-centre/documents/resource/1220
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Ми дуже цінуємо можливість працювати з вами – дякуємо за те, що ви є нашими шановними 
клієнтами. Ми сподіваємося, що зможемо продовжити співпрацю з вами, щойно діяльність FSC 
у вашому регіоні буде відновлена. Ми будемо тримати вас в курсі будь-яких основних подій із 
схемою сертифікації FSC.  

 Щиро ваш,  

Olga Cholewa  
Спеціаліст з адміністрування сертифікації  

 

 

 Valentyn Reutskyi 
State Enterprise Horodnia forestry 
Zhovtneva, 54. 
15100 Horodnia 
Chernihivska oblast 
Ukraine 
 

13/07/2022 
Dear Valentyn Reutskyi, 
 
As we have already informed, on 4 July 2022, Forest Stewardship Council® (FSC) released a new 
interpretation concerning which certificates shall be suspended in Ukraine INT-ADV-20-001-12_02 
based on a risk assessment concerning known and suspected locations of explosives. Based on 
the localization, the certificate may be suspended partially or integrally. 
 
FSC-ADV-20-001_12 states that certificates within the geographical scope of the FSC risk 
assessment covered by relevant ‘specified risk’ designations shall be suspended. 
 
In this letter, we want to notify that FSC certification for State Enterprise Horodnia forestry 
(certificate registration code (NC-FM/COC-022240, FSC license code: FSC-C124975) will be 
suspended effective 3 August 2022. 
 
It means that effective 3 August 2022: 

• Your company will be temporarily removed from the Forest Stewardship Council (FSC) 
website as a Preferred by Nature’s certified client; 

• You shall cease selling any products as FSC-certified; 

• You shall cease usage of any claims, labelling or advertising in relation to your FSC 
certification and FSC-certified status; 

• You shall stop all promotional uses of FSC trademarks and remove them, e.g., from the 
website, email signatures, etc.; 

• You shall inform your existing customers about the suspension of your FSC certificate 
within three business days. 

https://fsc.org/sites/default/files/2022-07/FSC_Policy_responses_Ukraine__2022-07-04.pdf
https://fsc.org/sites/default/files/2022-07/FSC_Policy_responses_Ukraine__2022-07-04.pdf
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Please note that during the suspension period FSC may waive the Annual Accreditation Fee for 
suspended certifications where the suspension is due to events or circumstances beyond the 
control of individual organisations as described in ADVICE-20-005-01. 

NOTE: The suspension period depends on FSC’s decision. The maximum period of suspension 
is 12 months. After this time, or if your certificate expires earlier, your certificate will be terminated 
unless FSC decides on the extension of the suspension period. We will inform you as soon as the 
reinstatement of your certificate is possible. 
 
Please confirm the receipt of this notice and acknowledgment of the above conditions by 
sending a return email or written letter to us. Thank you in advance for your attention to this 
matter and please do not hesitate to contact us if you have any questions.  
 
We deeply appreciate the opportunity to work with you - thank you for being our valued clients. We 
hope to be able to continue our cooperation with you as soon as FSC’s operations in your region are 
reinstated. We will keep you posted on any major developments with the FSC certification scheme. 
 
Yours sincerely, 
 
Olga Cholewa 

Certification Administration Specialist 

https://fsc.org/en/document-centre/documents/resource/1220

