
MIHICTEPCTBO ЗАХИСТУ ДОВКI ЛЛЯТА IIРИРОДНIД( PECYPCIB УКРДНИ

нАкАз

КиiЪ

Про затверлження IнструкцiI
з ведення електронного
облiку деревини

Вiдповiдно до пункту б Порядку проведення монiторинry внутрiшнього

споживання вiтчизняних лiсоматерiаlriв необроблених i контролю за

неперевищенrшм обсяry внутрiшнього споживання вiтчизняних лiсоматерiалiв

необроблених, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи

вiд 04 Iрудня 2019 року }lЪ 1142, пункту 447 ллану прiоритетних дiй Уряду на

Z02| piK, затвердженого розпорядженнrIм Кабiнету MiHicTpiB УкраТни

вiд 24 березня 2021 року J\b 276-р, гryнкту 8 ПоложенIuI про MiHicTepcTBo

захисту довкiлля та природних pecypciB УкраiЪи, затвердженого постановою

Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 25 червня 2020 року Nч б14,

наказую:

l. Затверлити Iнструкцiю з ведення електронного облiку деревини, що

додаеться.

2. ,Щепартаменту з питань надрокористування та вlдновлення довкiлля

(Олександр ШУСТ) в установленому законодавством порядку забезпечити

подання цього Еаказу на державну реестрацiю до MiHicTepcTBa юстицii Украiни.

3. Цей нак€в набирае чинностi з дня його офiцiйного опублiкування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника

MiHicTpa БОРУХОВСЬКОГО Богдана.

MiHicTp Роман АБРАМоВсЬкИи



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa захисту
довкiлля та природних
pecypciB Украihи
27 вересня2021 ро*у Jф 62l

IНСТРУКЦШ
з ведення електронного облiку деревини

1. I]я Iнструкцiя
деревини власниками
лiсокористувачi).

2. У цiй Iнструкцii термiни вживаються в такому значеннi:
вiдповiдальна особа лiсокористувача (далi вiдповiдальна особа)

визначена наказоМ керiвника лiсокориСтувача особа, яка в процесi
господарськоi дiяльностi вносить до системи облiку деревини iнформацiю щодо
заготiвлi, вивезенню, перемiщенню та реалiзацiт деревини, формус первиннi та
товаросупровiднi документи з ix подttльшим друком на мобiльному прЙнтерi;

деревина - лiсоматерiали, деревнi хJIисти та ялинки новорiчнi; 
-

деревина дров'яна непромислового використання лiсоматерiали
хвойних та листяних порiд деревини, розрiзанi вздовж i поперек таlабо колотi,
що використовуються У якостi пulлива в таких побутових присlроях для
спсlлювання деревини, як печi, камiни i системи центраJIьного оп€LленшI;

деревина дров'яна промислового використання - лiсоматерiали хвойних
та листяtIих порiд деревини у виглядi колод, очищених вiд сучкiв, як правило з
корою, призначенi для промислового використання у виробництвi тепловоi та
електроенергii, TpicoK, сlружок, пiролiзу, гiдролiзу тощо. Також можуть бути
використанi, за умови договору (контракту), у якостi сировини для деревних
плит. На вимОгу спожИвача можутЬ поставлятисЯ яК У кругломУ, ,Ь* i у
розколотому видi;

деревний хлист стовбур пов€шеного дерева, очищений вiд гiлок,
верховiття та пеньковоi частини;

дiлова деревина - yci круглi i колотi лiсоматерiа_гlи, okpiM деревини
дров'яноi промислового i непромислового використання та хмизу;

довгомiрниЙ лiсоматерiал деревний хJIист, довгоття, довгомiрний
сортимент, комбiноване довгоття;

круглi лiсоматерiали лiсоматерiали, отриманi поперечним подiлом
стовбура поваленого дерева;

лiсоматерiатrи - деревнi матерiа-гlи, якi добуваються шляхом розподiлу на
частини зв€lлених дерев та деревних колод (удовж або поперек) для подЕLльшого
використанIuI або переробки;

партiЯ лiсоматерiалiв будь-яка кiлькiсть лiсоматерiалiв, оформлена
одним документом щодо якостi, розмiрiв та кiлькостi, i яка найчастiше
розташована на одному перевiзному транспортi;



розкряжУваннЯ поперечне розрiзання стовбура дерева на частини
(сортименти);

сортимент - лiсоматерiал круглий цiльового призначення;
хмиЗ - лiсоматерiали дiаметром менше 4 см та довжиною до б м, що

скJIадаюТься З тонких стовбурiв, верховiття, гiлок та cy^rKiB;
штабелЬ лiсоматерiалiв сукупнiсть лiсоматерiалiв круглих, piBHo

вкладенИх кiлькома паралельними за висотою шарами; ширина штабеля piBHa
довжинi лiсоматерiалiв у ньому;

ялинкИ новорiчНi - хвойнi леревнi рослини у зрубаному виглядi або TaKi,
що зростають у контейнерах, i призначенi для прикрашення до свята Нового
року або Рiздва.

Iншi термiнИ У цiй Iнструкцii вживаються у значенIUIх, визначених
Порядком проведення монiторинry внутрiшнього споживанIUI вiтчизняних
лiсоматерiалiв необроблених i контролю за неперевищенням обсяry
внутрiшнього споживання вiтчизняних лiсоматерiалiв необробл.""*,
затверджениМ постаноВою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 04 грудня 2о19 року
Ns 1142 (далi - Порядок).

3. основними завданнями електронного облiку деревини е:
своечасне та достовiрне вiдображеншI iнформацii про рух деревини;
монiторинг використаннJI лiсових pecypciB;
пiдтвердження походження, заготiвлi та реалiзацiТ лiсоматерiалiв

н еоброблених, запобiгання ix нелегаJIьIIому о бiry;
систематизацiя та узагальнення iнформацii про походження, заготiвлю та

реалiзацiю деревини лiсокористувачами.

4. основними джерелами надходження деревини е:

рубки головного користуванIш;
рубки формування та оздоровлення лiсiв та iHmi заходи, пов'язанi з

веденням лlсового господарства;
iншi заходи, не пов'язанi з веденнJlм лiсового господарства (розчищенrrя

лiсових дiлянок, вкритих лiсовою рослиннiстю, у зв'язку з будiвництвом
гiдровузлiв, трубопроводiв, шляхiв тощо).

5. Заготовлена деревина подiлясться на TaKi види:
кругл i лi coMaTepi а-гlи ;

довгомiрнi лiсоматерiали ;

деревина дров'яна промислового використання;
деревина дров'яна непромислового використання;
хмиз;
ялинки новорiчнi.

6. ДЯ еЛектронного облiку деревини, у тому числi деревини дров'яноi
промислового походженнJI встановлюеться наступний породний подiл:

СОСна, яЛина, ялиця, модрин4 ялiвець, тис ягiднийта iншi хвойнi породи;



ДУб, бУп, ясен, кJIен, Цаб, акацiя, горiх, каштан, явiр Та iншi
твердолистянi породи;

береза, вiльха, осика, тополя, виIцнrI, черешня, груша та iншi м'яколистянi
породи.

7. Електронний облiк деревини дров'яноi непромислового використання
здiйснюеться за наступними групами порiд:

перша група - береза, дуб, бук, ясен, |раб, клеЕ, модрина;
друга група - сосна, вiльха;
третя група - ялина, кодр, яли:.ц, осика, липа, тополя, верба.

8. Електронний облiк деревини ведеться способами, визначеними
пунктом 15 Порядку.

9. !ля ведення електронного облiку деревини застосовуються наступнi
форми облiку:

1) спечифiкацiя приймання деревини вiд заготiвлi (додаток 1);
2) щоденник прийманЕя деревини вiд заготiвлi (долаток 2);
3) щоденник приймання деревини вiд розкряжування довгомiрних

лiсоматерiалiв (лолаток 3 ) ;

4) специфiкацiя-накладна приймання деревини пiсля змiни якостi
(додаток 4);

5) специфiкацiя-накладна на вiдправлення деревини залiзничним
транспортом (додаток 5);

6) товарно-транспортна накJIадна (лiс) (далi - ТТН-лiс) (додаток 6).

10. Для забезпечення функцiонування сдиноi державноi системи
електронного облiку деревини (далi - система облiку деревини) адмiнiстратор
системи облiку деревини (дагri адмiнiстратор) формуе довiдники 

- 
.rро,

лiсокористувачiв; користувачiв системи облiкУ деревини (далi - користу"u"l);
види деревини; породи деревини; групи дiаметрiв; класи якостi; види рубок;
умови поставок; назвУ вапют; контрагентiв; дiапазони HoMepiB бирок
(самоклейних етикеток).

1l. Для забезпечення ведення
лiсокористувачi вносять до системи облiку
пункту 8 Порядку.

.елактронного облiку деревини
деревини iнформацiю вiдповiдно до

12. Електронний облiк деревини починаеться з прийманнJI i1
безпосередньо у мiсцях виконання робiт iз заготiвлi деревини.

.ЩО ПОЧаТКУ прийманцrI деревини вiд заготiвлi вiдповiдальна особа на
кишеньковому персональному комп'ютерi (далi _ кгп() здiйснюе обмiн даними
iз системою облiку деревини.

13. В ДеНЬ заготiвлi деревини вiдповiдальнi оооби замiряють та маркують
кожен деревний хJIист i сортимент вiдповiдно до роздiлу 4
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ту У 16.1_00994207,0042018 <Лiсоматерiали круглi. Маркування, сортування,
транспортування, приймання, облiк та зберiгання).

14. Поколодне маркування здiйсню€ться шляхом набиття бирки на торець
КОЖНОi КОЛОДИ, За НОМером якоТ до КПК вноситься iнформацiя щодо якiсних та
кiлькiснИх характеристиК сортимеНту (вид лiсоматерЫу, порода, кJIас якостi,
дiаметр, довжина).

15. Маркування партii лiсоматерiалiв здiйснюеться шляхом набиття увидимий торець колоди цiеi партii однiеi бирки, за номером якоi до КПК
вноситься iнформацiя щодо якiсних та кiлькiсних *upanr.p".r"K (виД
лiсоматерi-у, порода, лас якостi, дiаметр, довжина) кожноi колоди, що
належить до партiТ лiсоматерiалiв.

16. Маркування штабеля лiсоматерiаrriв здiйснюеться Iпляхом набитгя увидимиЙ торецЬ колодИ цьогО штабелЯ однiеi бирки, за номером якоТ до КПК
вноситься iнформаrtiя щодо породи (.pyn, порiд), розмiрiв, об."ry та якiсних
характеристик штабеля. Iнформацiя щодо ширини, висоти, довжини штабеля
заноситься в метрах з точнiстю до однiеi сотоi. При цьому ширина штабеля
дорiвнюе довжинi лiсоматерiалу в штабелi.

17, Поштучне маркування застосовуеться пiд час облiку ялиЕок
НОВОРiЧНИХ ШЛЯХОМ ПРИКрiплення самокгlейноi етикетки до кожноi ялинки по
центру стовбура у видимiЙ частинi. У випадку, коли висота яJIинки перевищуе З
метри, самоклейну етикетку необхiдно закрiплювати на висотi 1,3 метри-для
зргIногО доступУ до неi. Кожна самоклеЙна етикетка мiстить iндивiдуалlьний
номер та вiдповiдний йому штрих код.

18. Для бирки використовують гнуrкi плiвковi синтетичнi або iHrцi
матерiали. Бирка повинна бути розмiром не менше 25 мм в ширину i 40 мм в
довжину та мати штриховий i цифровий коди.

Бирка забиваеться у видимий торець колоди, на вiдстанi не менше 50 мм
(без врахування кори) вiд його краю.

19. облiк круглих лiсоматерiалiв здiйснюеться на ocнoBi вимiрювань та
визначенНя об'емiв за ЩСТУ 4020-2-2001 фrЕN 1309-2:1998) <Лiсоматерiали
круглi та пилянi. Методи обмiрювання та визначення об'емiв. Частина 2.
Лiсоматерiшlи круглi> (далi - ДСТУ 4О2О-2-200|).

20. Круглi лiсоматерiали товщиною вiд 15 см i бiльше за серединним
дiаметром пiдлягають поколодному облiку в пунктах ix вигото"пеп"" згiдно з
дстУ EN 1315-1_2001 <Класифiкацiя за розмiрами. Частина 1. Лiсоматерiали
круглi листянi> (далi - дсту EN 1315-1-200l) та ЩСту EN 1315_2-2001
<Класифiкацiя за розмiрами. Частина 2. Круглi лiсоматерiали хвойних порiд>
(далi - ДСТУ EN 1З 15-2-2001).
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21. .щозволено облiк за партiями круглих лiсоматерiшliв класiв якостi С iD товщиною 15 см 24 см за серединним дiаметром згiдно з
ДСТУ EN 13 1 5- 1-2001 та !СТУ EN 13 15-2-2001 .

22. !озволе.но облiк за партiями круглих лiсоматерiалiв класiв якостi С,
o1RiM цiнних порiд деревини, та класу якостi D довжино до 2,0 м i ,о"щиною
вiд 15 см i бiльше за серединним дiаметром згiдно з ЩСТу EN 1з15-1-2001,
дсту EN 1315-2_2001.

2з. В системi облiкУ деревини перед назвою круглих лiсоматерiалiв,
заготовлених без кори, зазначаеться префiкс <<бк>. П.р"д назвою круглих
лi соматерiал iB, що облiко вуються партiею, з азначает""" .rрЪб iкc (п)).

24. Поколодному облiку нё пiдлягас деревина дров'яна промислового та
не промислового використання, яку слiд облiковувати за штабельним методом
обмiрУ згiднО вимоГ дстУ 4O2o-2-2OOl. В сиЬтемi облiку деревини перед
нtr}вою такоi деревини зЕвначаеться префiкс ((ш)).

25. Лiсоматерiапи класiв якостi А i в, а також лiсоматерiали з цiннихпорiд деревини (горiховi, буковi, лубовi, ясеневi, берестовi, кленЪвi, каtптановi,
платановi, вишнеВi, яблуневi, грушевi та акацiя) класiв якостi А, В та С,
ПРИДаТНi ДЛЯ СТРУГаННЯ, ЛУЩiНня та пиляtlня, облiковуються поколодно,
незаJIежно вiд ik довжини.

26. Приймання дiловоi деревини та
проводиться поколодно в щiльних кубiчних
тисячноi.

довгомiрних лiсоматерiалiв
метрах з точнiстю до однiеi

27, ПриЙмання деревиЕи дров'яноi дJUI промислового i непромислового
використаннJI та хмизу проводиться штабелями в складових кубiчних метрах з
автоматичним переведенням в щiльнi, що необхiдно при складаннi первинних
документiв, облiку та звiтностi,

!ля переведення складових кубiчних MeTpiB в щiльнi використовуються
таблицi коефiцiснтiв згiдно дстУ 20з4-92 ,,Вiд*од" лере"иннi, Загапьнi
технiчнi умови>, дстУ 4020-2-200l та ту У 16.1_о099ц2о7-оо5:2018 <,Щеревина
дров'яна. Класифiкацiя, облiк, технiчнi вимоги)).

28. Приймання деревини вiд заготiвлi здiйснюеться за допомогою кпк
шляхом створення специфiкацii приймання деревини вiд заготiвлi.

щля цього вiдповiда-гrьна особа виконуе наступнi дii:
вибирае в кпк iнформацiю щодо мiсця приймання деревини iз

зzц}наченням квартЕtлу, видiлу, дiлянки (iT площi), номеру лiсорубного квитка, за
яким здiйснювапася заготiвля, виду рубки, договору пiдряду чи наряд-акту на
виконання робiт;

скануе (вводить) за допомогою кпк бирку i вибирае iнформацiю
стосовно породи, сортименту, кJIасу якостi;



6

вводить до Кпк iнформацiю щодо довжини i дiаметру (висоти, ширини
та коефiцiента повнодеревностi для штабелю) i зберiгае iT. Пр" чьому
автоматично розраховуеться об'ем кожноi колоди та формуетъся специфiкацiя
приймання деревини вiд заготiвлi, яка мiстить повний перелiк колод, ix об'ем та
номери бирок, якими вони MapKoBaHi;

перевiряе специфiкацiю приймання деревини вiд заготiвлi та роздруковусii за допомогою мобiльного принтера у двох примiрниках, 
"*i .u""iд.rу.

пiдписом;
здiйснюс в кiнцi дня заготiвлi обмiн даними мiж КПК та системою облiку

деревини.

29.на пiдставi специфiкацiй приймання деревини вiд заготiвлi, створених
за день роботи на однiй дiлянцi (виду рубки) та вiд одного виконавця робiт,
автоматично формуеться щоденник приймання деревини вiд заготiвлi.

вiдповiда_пьна особа роздруковуе i пiдписуе щоденник приймання
деревини вiд заготiвлi у трьох примiрниках, один з яких видаеться
представнику пiдрядника, лругий залишаеться у вiдповiдагrьноi особи, яка
прийняла деревину, третiй передаеться у пiдроздiл бухгалтерського облiку
лiсокористувача при складаннi звiтностi.

на пiдставi даних щоденника приймання деревини вiд заготiвлi
здiйснюеться оприбуткування деревини.

30. Залишки деревини на складах, що утворилися до дати введення
електронного облiку деревини заносяться в систему облiку деревини вiдповiдно
до порядКу, визнаЧеногО пуцктамИ 12_29 цiеТ Iнструкцii.

з 1. Розкряжування заготовлених довгомiрних лiсоматерiалiв проводиться
в лiсi та на промiжних i кiнцевих скJIадах.

fuя облiку деревини вiд розкряжування вiдповiдальна особа скануе бирки
маркованих довгомiрних лiсоматерiаrriв та вносить данi до щоденника
приймання деревини вiд розкряжуванIя довгомiрних лiсоматерiалiв.

з2. Пiсля розкряжування здiйснюеться маркувацня одержаних
сортиментiв вiдповiдно до ту У 16.1-00994207-004:2018 <Лiсоматерiали круглi.
MapKyBaHHrI, сортУвання, транспортування, приймання, облiк та Ъберiгra"ru.
Щанi щодо ix якiсних та кiлькiсних характеристик заносяться до КПК, де
формуеться щоденник приймання деревини вiд розкряжування довгомiрних
лiсоматерiа_гriв.

33. В кiнцi робочого дня вiдповiдальна особа здiйснюе передачу даних зкпк до системи облiку деревини та за допомогою мобiльного принтеру
роздруковуе щоденник приймання деревини вiд розкряжування довгомiрних
лiсоматерiалiв У двох примiрниках, кожен з яких пiдписусться працi"r"*оr,
який здiйснював розкряжування довгомiрних лiсоматерiалiв i вiдповiдаJIьною
особою, яка прийняла деревину, отриману вiд розкряжування. Один примiрник
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щоденника заJIишаеться у вiдповiдальноi особи, яка прийняла деревину, дрУгий
передаеться у пiдроздiл бухгалтерського облiку лiсокористувача.

З 4, Списання довгомiрних лiсоматерiалiв, направлених на розкряжування,
та оприбуткування круглих лiсоматерiаrriв, деревини дров'яноТ промислоВоГО Та

непромислового використання i вiдходiв, якi моя(уть бути використанi На

виробництвi або реалiзованi, здiйснюсться на пiдставi rцоденника приймання

деревини вiд розкряжування довгомiрних лiсоматерiалiв.

З5, На лiсосiках, де ведеть я сортиментна заготiвля деревини,
розкряжування дов омiрних лiсоматерiаrriв окремо не оформлюеться.

З6. Вивезення деревини iз мiсць заготiвлi на склади лiсокористувача
(нижнi, промiжнi склади, цехи переробки та iншi пiдроздiли) власниМ ЧИ

найманим транспортом здiйснюеться на пiдставi ТТН-лiс, сформованоi в КПК,
Щля цього вiдповiдапьна особа здiйснюе наступнi операцiТ:
обирас в КПК iнформацiю щодо пункту навантаження та

вантажоодерх(увача (повне найменування (прiзвище, власне iм'я та по батьковi
(за наявностi)), перевiзника (повне найменування прiзвиrце, власне iм'я та по
батьковi (за наявностi)), транспортного засобу (марка, модель, тип,

ресстрацiйний номер автомобiля, причепа/напiвпричепа), прiзвище, власне iм'я
та по батьковi (за наявностi) водiя та номер його посвiдчення;

скануе (вводить) за допомогою КПК бирки, якими маркована деревина,
що пiдлягас вивезенню, iз занесенням до ТТН-лiс iнформацii, що зафiксована в

системi облiку деревини при прийманнi деревини вiд заготiвлi (номер кварталу,
видiлу, дiлянки, де заготовлена деревина та номер спецiального дозволу на
використання лiсових pecypciB). При цьому вiдбуваеться автоматичне
заповнення ТТН-лiс з розподiлом по групах дiаметрiв та обрахуванням об'смiв
вiдпущеноТ деревини;

перевiряе внесену iнформацirо та друкуе ТТН-лiс за допомогою
мобiльного принтера у трьох примiрниках, якi пiдписуtоться вiдправником,
водiем, що прийняв вантаж для перевезення, та одержувачем;

здiйснюе обмiн даними мiж КПК та системою облiку деревини.

З7. Перемiщення деревини мiж складами пiдроздiлу лiсокористувача, де
одна i та ж вiдповiдальна особа, здiйснюсться на пiдставi ТТН-лiс.

38. Вiдправником та одержувачем деревини пiд час вивезення i
перемiщення можуть бути тiльки cTpyкTypHi пiдроздiли одного пiдприемства,

установи, органiзацii незалежно вiд ix територiального розташування.

39. Iншими джерелами надходження деревини можуть бути:
лишки, виявленi пiд час iнвентаризацiТ;
деревина, яка заготовлена в результатi незаконних рубок.



40. ОпрИбуткуваНнrI деревИни, зазначеноi в пунктi 39, в системi облiку
деревини здiйснюеться вiдповiдно до вимог пунктiв 12 _ 29 цiсi Iнструкцii.

41. У разi встановлення розбiжностей пiд час вiдвантаження/приймання
проводиться уточнення кiлькостi та якостi деревини. Вiдповiд€rльна особа за
допомогою КПК скануе або вводить номера бирок з деревини, iнформацiю
ЩОДО ЯКОi НеОбХiДНО Корегувати в системi облiку доревини, та вносить
виправленi данi.

42. У системi облiку деревини
приймання деревини пiсля змiни якостi.

формуеться специфiкацiя-накладна

43. облiк реа-гriзацii деревини здiйснюеться за допомогою кпк шляхом
створення ТТН-лiс.

Щля цього вiдповiдальна особа здiйснюе наступнi операцii:
вибирас в кпК iнформацiю щодо вантажовiдправника (повне

найменуВаннЯ (прiзвиЩе, власне iм'я та по батьКовi (за наявностi)), пункту
навантаження, контрагента та номер договору (контракту) ;

скануе або вводить номера бирок та завантажуе iнформацiю про кiлькiснi
та якiснi характеристики деревини, що пiдлягае реалiзацii;

вводить цiни та вноситъ iнформацiю щодо перевiзника (повне
найменуВаннЯ (прiзвище, власне iм'я та по батьковi (за наявностi)),
транспортного засобу (марка, модель, тип, реестрацiйний номер автомобiля,
причепа/напiвпричепа), прiзвище, власне iм'я та по батьковi (за наявностi) водiя
та номер його посвiдчення, вантажоодержувача (повне найменування
(прiзвище, власне iм'я та по батькОвi (за наявностi)) та пункту розвантаження;

перевiряе внесену iнформацiю та друкуе ТТН-лiс у трьох примiрниках.
Bci примiрники ТТН-лiс засвiдчуються пiдписами вантажовiдправника та

водiя, третiй примiрник, KpiM того, засвiдчуеться пiдписом вантажоодержувача.
Перший примiрниК ТТН-лiс зЕцишаеться у лiсокористувача,

лругий - водiй передае вантажоодержувачу, третiй примiрник передаеться
перевiзнику.

44. Щля вiдвантаження деревини залiзничним транспортом вiдповiдальна
особа за допомогою кпк створюе специфiкацiю-накладну на вiдправлен}ul
деревини залiзницею/ водним шляхом.

,.Щля цього вiдповiдальна особа:
вибирае в КПК iнформацiю щодо вантажовiдправника;
ВНОСИТЬ iНфОрмацiю про станцiю вiдправлення, вантажоодержувача,

станцiю призначення, номер вагону та номер залiзничноi накладноi;
СКаНУе абО вводитЬ номера бирок та завантажуе iнформацiю про кiлькiснi

та якiснi характеристики деревини, формуючи обсяг деревини, Що буд"
реалiзовуватися.

СПеЦИфiкацiя-накладна на вiдправлення деревини залiзничним
ТрансПортом складаеться окремо на кожний вагон та роздруковусться з КПК в
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ЧОтирьох примiрниках, з яких другиЙ додаеться до залiзничноТ Еакладноi та
передасться покупцю. Iншi примiрники запишаються у лiсокористувача.

45. Електронний облiк деревини, використаноi лiсокористувачем для
будiвництва i поточного ремонту основних засобiв, булiвничтва i поточЕого
реМонту лiсовозних та лiсогосlrодарських дорiг, тимчасових споруд та будинкiв
для обслуговування лiсосiчних робiт i пiдсочки лiсу, опаJIеIIня та iнших
виробничих i господарських потреб, проводиться вiдповiдно до вимог пунктiв
36 - 38 цiсi Iнструкцii.

46. Вiдповiдалъна особа у разi виявлення помилок щодо змiни дiлянки,
ДаТИ) цiни, складУ отримувача деревини та змiни контрагента, допущених при
ЗаПОВненнi докУментiв в програмi КПК пiсля iх друку, протягом чотирьох днiв
самостiйно ik виправляе.

47, Пiсля спливу чотирьох днiв невиправленi омилки щодо змiни н€вви
деревини, породи, класу якостi, дiаметру, довжини, ширини, висоти,
КОефiЦiентУ, грУпи дiаметрiв здiйснюеться адмiнi тратором системи облiку
деревини,

АДМiНiСТРатОр системи облiку деревини забезпечуе виправлення
ПОМилКово внесених даних до системи облiку деревини у вiдповiдностi до
обцрунтованих електронних заявок лiсокористувача.

48. Iнформацiя про першопочатковi та виправ eHi данi фiксуеться та
зберiгаеться у системi облiку деревини для подaльшого монiторинry
достовiрностi внесеноТ iнформацii.

Щиректор .Щепартаменту
3 питань надрокористування
та вiдновлення довкiлля Олександр ШУСТ



Додаток l
до lнструкцii з ведення
електронного облiку деревини
(пiлпункт 1 пункту 9)

Форма ЕО-1дд,мм.рррр.
Пiдпр иемство/установа/органiзацiя
Iдентифiкацiйний код згiдно з единим державним реестром
пiдприемств та органiзацiй Украihи :

лiсництво

СПЕЦИФIКАЦlЯ ПРИЙМАНIIЯ ДЕРЕВИНИ ВIД ЗАГОТIВЛI
М 

- 

вiд _20_ р.
До щоденника приймання деревини вiд заготiвлi Jф_ вiд 20_ р.
ЛКJ\Ъ _, Вид рубки:
Кв.: _, вид.: _, дiл._, пл.: _,_га
Склад:

ВIДОМОСТI ПРО ПРИЙНЯТУ ДЕРЕВИНУ

Вид деревини, Порода, L:_,_M
liaMeTp. Клас як. К-сть V,м3

Бирки: , )

Вид деревини, Порода, L;_,_M
liaMeTp. Клас як. К-сть V,м3

_r-
_r-

Бирки: ,

Вид деревини, Порода
Н: _r_ м, L: _,_м, W: _,_м, К: _,_, V,r3_,_
Бирки: ,

Разом:

Зазначену деревину, марковану бирками

3дав
Прiзвище, власне iм'я, по батьковi (за наявностi) (пiдпис)

Прийняв
Прiзвище, власне iм'я, по батьковi (за ваявностi) (пiдпис)



Додаток 2

до Iнструкцi[ з ведення
електронного облiку деревини
(пункт 2 пункту 9)

ДД.ММ.РРРР. Форма ЕО-2
Пiдприсмство/ установа/органiзачiя
Iдентифiкацiйний код згiдно з единим державним реестром
пiдприемств та органiзацiй Украiни:

лiсництво

ЩОДЕННИК ПРИЙМАННЯ ДЕРЕВИНИ ВIД ЗАГОТIВЛI
Jф вiд _20_ р,

Вiд заготiвлi по договору М _ вiд 20___р.
Склад:

Повний перелiк колод наведено в
СПД Ns_
спд j\lъ

СПД Np

Кв.: _, вид.: _, дiл._, пл.: _, га, вид. руб.

-r-.-*
Сор-rrенr, Пород", Гр Пч"L, .Щовяt:_,_
L: ,M,W:,M.H: мv"д' К -К--сть V,мГ

-r- -r- -r--==:=::==:==:=:=====-==-=:===:===Всього по документу; _шт., V: _,_м3
Зазначену деревиЕу, марковану бирками

Здав
Прiзвище, власне iм'я, по батьковi (за HMBHocTi) (пiлпис)

Прийняв
Прiзвище, власне iм'я, по батьковi (за наявностi) (пiдпис)



Додаток 3

до Iнструкцii з ведення
електронного облiку деревини
(пiдпункт 3 пункту 9)
Форма ЕО-3

Пiдприемство/установа/органiзацiя
Iдентифiкацiйний код згiдно з единим державним ресстром
пiдприсмств та органiзацiй Украiни:
Мiсце рокряжування

ЩОДЕННИК ПРИЙМАННЯ ДЕРЕВИНИ
вIд розкряжувАннrI довгомIрних

ЛIСОМАТЕРIАЛIВ
м вiд _20_ р.

Розкряжування
За наряд-актом
С*чд,

здiйснено:
J\ъ вlд

:::::::::::::==::::::-:=:==::=:=:=:::::=:::
НАПРАВЛЕНО НА РОЗКРЯЖУВАННJI

.Щовгомiрний лiсоматерiал, Порода,
D,cM Н, м V,м3

- -r-
Бирки JtlЪ

Разом: _шт., V:_,_Й]
Загальний об'ем: V; _,_м3.=::::::::__-::=-:=::=::::=:=::-::=:::=::=:=:

ОДЕРЖАНО ПICJUI РОЗКРЯЖУВАНFUI

Вид деревини, Порода, L:_, м
liaMeTp. Клас як. К-сть V,M3

-r-_r-

Вид деревини, Порода, L:_,_M
liaMeTp. Клас як. К-сть

Бирки Nэ

Бирки Nч -r-

V,M3

Вид деревини,
Н:_,_ м, L:
Бирки М

Зага-гlьний об'см:

Порода

-,_М, 
W: _,_м, К: _r_, Vrм3_r_

шт,, V:
-r_"'

Разом:

Здав

Одержану пiсля розкряжування деревину, марковану бирками

l/
Прiзвище, власне iм'я, по батьковi (за наявностi) (пiдпис)

Прийняв
Прiзвище, власне iм'я, по батьковi (за наявностi) (пiдпис)



Додаток 4

ло Iнструкцii з ведення
електронного облiку деревини
(пiдпункт 4 пункту 9)

Форма ЕО-4
Пiдприемство/установа/органiзацiя
Iдентифiкацiйний код згiдно з единим державним ре€стром
пiдприемств та органiзацiй УкраiЪи:

лlсництво

СПЕЦИФIКАЦIЯ_НЖЛАДНЛ ПРИЙМАННrI
ДЕРЕВИНИ ПIСJlЯ ЗМIНИ ЯКОСТI

вiд _20_р.
Мiсце заготiвлi (зберiгання):

!еревина була прийн ята заспецифiкацiею:
вiд --20_ р.

Вид деревини, Порода, L:_, м
Nл Бирки Щiаметр. Клас як. V,м3

-r-

-r-

-r-Вид деревини, Порода
JФ Бирки 

-_Н:_,- 

М, L:_,_M, W:-, м, Ki_,_, V,М3_,-
Разом:

-ШТ., 

V: 

-,-м3

N9

м

3агальний об'€м:

-ШТ., 

V: 
-,-м3::==::=:::=:::=::::::=:==:::=:===::=

Вiдповiдальний за зберiгання:

Виконавець
(пiдпис)

голова koMicii

Прiзвище, власне iм'я, по батьковi (за наявностi) (пiлпис)

Прийняв

(посада)

Прiзвище, власне iм'я, по батьковi (за наявностi) (пiдпис)



,Щодаток 5

до Iнструкцii з ведення
електроЕного облiку деревини
(пiдпункт 5 пункту 9)

Форма ЕО-5

Вантажовiдправник:
Пiдприемство/установа/органiзачiя, фiзична особа - пiдприемець

Iдентифiкацiйний код згiдно з единим державним реестром
пiдприемств та органiзацiй Украiни/реестрацiйgий номер облiковоi

картки платника податкiв/серiя (за наявностi) та номер паспорта (для

фiзичниХ осiб, якi через cBoi релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд

прийняття реестрацiйного номера облiковоi картки платника

пЪдаткiВ та повiдоМили прО це вiдповiдний контролюючий орган i
мають вiдмiтку у паспортi):

СПЕЦИФIКАЦlЯ_НАКЛАДНА
НА ВIДПРАВЛЕННЯ ДЕРЕВИНИ
ЗАЛIЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ

ьiд 20_року

Що залiзничноi накладноi J\Ъ вlд

Станцiя вiдправпення:
Вагон М
Станцiя призначення:
Вантажоодержувач:

:::::::::::=::::::::::::::::::=:::::::::::-_
ВIДОМОСТI ПРО ВАНТАЖ
::::::::::::::::::::::::::::

при вiдпуску сортиментiв:
Вид деревини Порода, L:_, м ,
Група Клас 

- 
К-сть, -V,м3 I_\iHa за м3, Сума,

дiам, Якоотi шт. (без ПЩВ) грн.

Вид деревини Порола, L:_, м 
_

Група Клас К-сть, -V,M3 I-{iHa за м3, Сума,

дiам. Якостi шт. (без ПЩВ) грн.

-r-

при вiдпуску штабелiв:
Вид деревини, Порода

]t



2
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Н: м, L: м, W: м, К:, V,м3 Щiна за м3, Сума,
(без ПЩВ) грн.

-)- -)- -)- 
-)- -r-

Всього вiдпущено: шт., V: _, М3

ПЕРЕЛIК ДЕРЕВИНИ ЗА НОМЕРАМИ БИРОК

при вlдпуску сортиментlв:
Вид деревини Порода, L:_, м

,Щiаметр. Клас як, К-сть V,м3

-)Бирки М ) )

Вид деревини Порода, L:_,_M
Щiаметр. Клас як. К-сть V,м3

-)-
Бирки Jtlb

при вiдпуску штабелiв:
Вид деревини, Порода
Н: _,_ м, L: _, м, W: _, м, Ki _,_, Vrм3_,
Бирки J\Ъ

Разом:

Здав
Прiзвище, власне iм'я, по батьковi (за наявностi) (пiдпис)

Прийняв
Прiзвище, власне iм'я, по батьковi (за наявностi) (пiдпис)

_шт., V: _, м3



.Щодаток 6

до Iнструкцii з ведення
електронного облiку деревини
(пiдпункт б пункту 9)

Форма ЕО-6
Вантажовiдправник:
Пiдприемство/установа/органiзацiя, фiзична особа - пiдприемець

(повне найменування (прiзвище, власне iм'я , по батьковi
(за наявностi))

Iдентифiкацiйний код згiдно з Сдиним державним реестром
пiдприемств та органiзацiй УкраiЪи/реестрацiйний. номер облiковоi
картки платника податкiв/серiя (за наявностi) та номер паспорта (для

фiзи,rних осiб, якi через своi релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд
прийнятгя реестрацiйного номера облiковоi картки платника
податкiв та повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i
мають вiдмiтку у паспортi)
Мiсце складання

ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНА НАКЛАДНА (ЛIС)
серlя ]ф вiд року

Автомобiльний перевiзник:
(повне найменування (прiзвище, власне

iм'я, по батьковi (за наявностi))

Iдентифiкацlйний код згiдно з единим державним реестром
пiдприемств та органiзацiй Украiни/реестрацiйний номер облiковоi
картки платника податкiв/серiя (за наявностi) та номер паспорта (для

фiзичних осiб, якi через своi релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд
прийняття реестрацiйного номера облiковоi картки платника
податкiв та повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i
мають вiдмiтку у паспортi)

Водiй
(прiзвище, власне iм'я, по батьковi (за наявностi))

Номер посвiдчення водiя
Транспортний засiб:

(найменування)
марка , модель
Реестрацiйний номер автомобiля

Загальна вага транспортного засобу
вантажем т., маса брутто _ т.

Реестрацiйний номер причепа./напiвпричепа

довжина,м ,ширинаrм ,висотаrм
Загальна вага причепа/напiвпричепа
вантажем т., маса брутто _ т.

т, утомучислr з
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Пункт завантаження:

(назва структурного пiдроздiлу)
Квартал JФ ,

Лiсорубний квиток Jф
видiл Ns , дiлянка J\Ъ

Вид рубки:
Пункт розвантаження:
Вантажоодержувач:

(повне найменування (прiзвище, власне

iм'я, по батьковi (за наявностi))

Iдентифiкацiйний код згiдно з Сдиним державним реестром
пiдприемств та органiзацiй УкраiЪи/реестрацiйний номер обпiковоi
картки платника податкiв/серiя (за наявностi) та номер паспорта (для

фiзичних осiб, якi через cBoi релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд
прийняття реестрацiйного номера облiковоi картки платника
податкiв та повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i
мають вiдмiтку у паспортi)
Умови вiдвантаження:

ВIДОМОСТI ПРО ВАНТАЖ

при вlдпуску сортиментlв:
Вид деревини, Порода, L:_, м
Група Клас К-сть, V,м3 I_{iHa за м3, Сума,
дlам. якостr ш

-r-
В-"д дер""""", ПорооuДl_, -'",
Група Клас К-сть, V,м3
дiам. якостi ш

-)-
при вiдпуску штабепiв:
Вид деревини, Порода
Н: м, L: м, W: м, К:, V,м3 Щiна за м3, Сума

(без ПЩВ) грн.

Разом: шт,, V: _, м3

Всього вiдпущено: шт., V:_, М3

на суму: грн (без ПЩВ), П.ЩВ: грн., разом грн

(без П.ЩВ) грн.

Щiна за м3, Сума,
(без ПЩВ) грн.

гривень _копiйок
(сума словами)

,Щеревину вiдпустив:
(посада)

Прiзвище, власне iм'я, по батьковi (за наявностi) (пiдпис)

Прийняв до перевезення

Водiй
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l
Прiзвище, власне iм'я, по батьковi (за наявностi) (пiдпис)

Прiзвище, власне iм'я, по батьковi (за наявностi) (пiдпис)

Додаток до ТТН-лiс серiя _ М

Пункт завантаження:

вiд року

(назва структурного пiдроздiлу)
Вантажоодержувач:

Вид рубки:
Умови вiдвантаження:

Вид деревини, Порода, L:_, м
.Щiаметр. Клас як. К-сть

Вид деревини, Порода, L:_, м

,,Щiаметр. Клас як. К-сть

ПЕРЕЛIК ДЕРЕВИНИ
при вiдпуску :

V,М3

-)-
-)-

V,М3

-)-
-)-Вид деревини, Порода

Н: _,_ м, L: ,_м, W: _, м, Ki _r_, V,м3_,_
Разом: _rlrr. V,_,_;-

Всього по документу:_шт., V: _, м3

Використано бирок для маркування: шт.


