
Системи електронного обліку деревини в Україні



Система ЕОД: Стан справ, основні проблеми/недоліки

Динаміка охоплення електронним обліком заготовленої деревини

Основні проблеми/недоліки: 

- необхідність нормативно-правового врегулювання

функціонування Єдиної державної системи електронного

обліку деревини;

- необхідність пошуку фінансування для

малоресурсних та бюджетних підприємств (установ.

організацій, тощо);

- посортиментне биркування всіх ділових

лісоматеріалів в т.ч. тонко-, короткомірних та

низькорентабельних;

- відсутність 100% впровадження (99 % у лісгоспах

ДАЛРУ, менше 10% у підприємствах Міноборони, Міносвіти,

в інших відомствах - 0).

Резюме:
+ система ЕОД впливає на зменшення тіньового ринку

деревини;

+ система ЕОД надає можливість автоматизувати облік

та посилити контроль заготівлі лісоматеріалів;

+ потенціал системи – прозорий електронний

документообіг між всіма учасниками ринку, який буде

мати РЕГЛАМЕНТ та ВІДПОВІДАЛЬНИХ ОСІБ на кожному

етапі, автоматизація звітності.

- система потребує 100 % імплементації серед всіх

постійних лісокористувачів та завершення законотворчої

роботи щодо затвердження остаточної покрокової

стратегії розвитку та ключових показників ефективності

імплементації системи

- вплив на собівартість 1м3 потребує зменшення на 20-

40% (до 0,5% від ціни реалізації)

Завдання на 2017-2018 рр.

В даний час Система «Електронний облік

деревини» функціонує на базі 273 підприємств. В

основному це підприємства Держлісагентства, та

два підприємства Міноборони і одне

підприємство Міносвіти – Боярська ЛДС.

Питомий обсяг заготовленої деревини, яка

охоплена електронним обліком по системі

Держлісагентства складає 99%.

Розпочато процес впровадження Системи

ЕОД у постійних лісокористувачів комунальної

власності та триває процес впровадження у

підприємствах Міноборони.

млн.м3



Система ЕОД: Основні критерії



Система ЕОД: Основні технологічні процеси



Дані системи ЕОД відкриті для громадськості

З метою посилення боротьби із тіньовим ринком деревини, надання можливості
громадськості приймати активну участь у даному процесі ДП «ЛІАЦ» розроблено механізм, що
дозволяє здійснювати перевірку законності заготовлених лісоматеріалів та новорічних ялинок в
режимі он-лайн, на сайті www.ukrforest.com.

http://www.ukrforest.com/


Співпраця з Національною поліцією України

В рамках виконання протоколу №1 про інформаційне співробітництво між Держлісагентством та
Департаментом захисту економіки Національної поліції України, ДП «ЛІАЦ» у Системі ЕОД
розроблено підсистему «Поліція» та надано доступ працівникам поліції до даних Системи, як
через центральний рівень (ПК) так і оперативний доступ через мобільний додаток.



Головні аспекти удосконалення Системи ЕОД

• Прийняття Постанови КМУ – законодавча підстава ЕОД в
Україні, встановлення відповідальності за нездійснення.

• Запровадження електронного обліку всіма постійними
лісокористувачами.

Законодавче забезпечення

• У розробленому проекті Постанови КМУ передбачено
перехід на партійний облік низькорентабельної ділової
деревини: техсировина ВТП, пиловник 14-19 хвойних порід,
пиловники м`ягколистяних порід та фансировини для
лущення.

Спрощення та вдосконалення 
Системи ЕОД, зменшення 

трудових та фінансових витрат

• Дозволить автоматизувати обчислення лісосічного фонду та
посилить контроль за його використанням.

• Автоматизація видачі лісорубних квитків, автоматичне
ведення реєстру.

Створення модуля Системи ЕОД 
по обліку деревини, що 

відводиться у рубку

• За фінансової підтримки ФАО розпочата розробка
Автоматизованої системи ведення Єдиного реєстру
оформлених Сертифікатів, яка буде поєднана із Системою
ЕОД за допомогою захищеного WEB серверу.

Поєднання різних баз та Систем 
галузі, які забезпечують вагомий 

державний контроль та не 
допускають тінізації обігу лісу

Головні аспекти Очікуваний результат



Головні аспекти удосконалення Системи ЕОД

• Автоматичне формування реєстру всіх договорів.

• Мінімізація можливості утворення помилок при
формуванні товаросупровідних документів Системи ЕОД,
за рахунок автоматичного заповнення даних із реєстру.

Електронний реєстр всіх 
договорів у діючій Системі 

ЕОД

• У зв'язку із Санкціями, введеними Указом Президента
№133/2017, які поширюються на компанію-постачальника
ERP-систем ТОВ "1С" і ряд інших пов'язаних IT-компаній,
вивчається можливість та ведуться переговори із ФАО,
щодо фінансування, у випадку необхідності, переходу
Системи ЕОД на іншу платформу.

• Що стосується існуючої конфігурації Системи ЕОД – її
вдосконалення відбувається постійно.

Оптимізація та вдосконалення
існуючої конфігурації Системи
ЕОД, при необхідності зміна
платформи діючої системи.

• Автоматизований, електронний документообіг між
лісокористувачем та контрагентом.

• Автоматизований обмін даними про лісоматеріали із
Системи ЕОД з контрагентами внутрішнього та
зовнішнього ринків.

Створення модуля доступу до 
Системи всім зацікавленим 
компаніям, які здійснюють 

покупку деревини, незалежним 
організаціям та державними 

органами влади

Головні аспекти Очікуваний результат



Резюме

Формування та становлення Єдиної 
державної Системи ЕОД в Україні 

Зміни до чинного 
законодавства

Постанова 
КМУ про 

ЕОД

Прийняття 
Порядку видачі 
сертифіката про 

походження 
лісоматеріалів та 
виготовлених з 

них 
пиломатеріалів –

автоматизація 
процесу.

Прийняття 
Положення про 

порядок реалізації 
необробленої 

деревини – перехід на 
електронні аукціонни.

Пошук джерел 
фінансування для 

вдосконалення існуючої та 
супровіду в майбутньому

Навчання та 
підвищення 
кваліфікацій

На базі НУБІПу 
розроблення 

методичного  курсу 
лекцій по 

функціонуванню 
системи контролю 

руху деревини 
(Системи ЕОД)

Проведення 
семінар навчань, 

відео-
конференцій… по 
функціонуванню 
Системи ЕОД з 

усіма учасниками 
цього процесу

Законна та 
обов'язкова 

підстава 
впровадження  

ЕОД всіма 
лісокористувачами 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


