
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
П.В. Кравець, М.М. Лазебник, Є.Ю.Хань  
Квітень 2015 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
©  Dmytro  Karabchuk /  WWF-DCP Ukra ine 
  

Закордонний досвід 
налагодження систем контролю 
руху і стеження деревини 

Ця публікація  видана  за сприяння Європейського  Союзу.   Відповідальність за зміст,  результати,  тлумачення і  висновки цієї публікації  

несе  колектив її авторів програми  FLEG II (www.enpi-fleg.org), які  в  жодному разі  не можуть трактуватись як такі , що відображають 

погляди  Європейського Союзу.   Висловлені  тут думки не обов'язково  співпадають з точкою  зору організацій-виконавців. 

http://www.enpi-fleg.org/


 
 

2 

ЗМІСТ 
 

Вступ              3 

1. Загальна частина           4 

2. Функціонування систем контролю руху деревини в тропічних країнах   6 
2.1. Малайзійська система контролю руху деревини       6 
2.2. Індонезійська система забезпечення законності деревини      6 
2.3. Система контролю руху та стеження деревини Республіки Гайана    7 
2.4. Система контролю руху деревини Тайланду       8 
2.5. Система контролю руху деревини в Народній Демократичній Республіці Лаоc    9 
2.6. Електронні та напівелектронні системи контролю руху та стеження деревини   10 

3. Огляд систем контролю руху деревини в країнах ЄС в контексті їх можливого 
використання для України          12 

3.1. Інформаційна система державних лісів у Польщі       12 
3.2. Система контролю перевезення деревини в Румунії      18 
3.3. Система стеження транспортування деревини в Австрії      21 
3.4. Система обліку та контролю руху лісопродукції в Швеції      22 
3.5. Пілотні проекти систем контролю руху та стеження деревини в Німеччині   23 

4. Висновки та пропозиції          24 

5. Використана література          26 

  



 
 

3 

Вступ 
 

Серед проблем правозастосування в лісовому секторі вагоме місце займають незаконні 
лісозаготівлі, включаючи торгівлю, транспортування і переробку деревини незаконного 
походження. Накопичений закордонний досвід вказує на те, що ефективна протидія 
негативним явищам можлива там, де налагоджено ефективний контроль за 
лісокористуванням, здійснюється ідентифікація походження деревини, яка надходить в 
обіг, контролюється процес торгівлі лісоматеріалами і переробки деревини, налагоджено 
взаємодію між державними органами управління, правоохоронними органами, 
відповідальним бізнесом, природоохоронними організаціями, місцевими громадами для 
досягнення сталого лісового господарства. 

Одним із напрямів реалізації програми «Правозастосування та управління в лісовому 
секторі країн східного регіону дії європейського інструменту сусідства і партнерства-2» 
(FLEG II) є розвиток систем контролю руху та стеження деревини, які дозволяють 
слідкувати за трансформацією деревини в процесі заготівлі, переробки, транспортування, 
закупівлі і продажу за умови ідентифікації її походження. 

Даний звіт містить закордонний аналіз систем контролю руху та стеження деревини на 
основі вивчення законодавчо-правових актів, положень та інструкцій по використанню 
систем, наукових публікацій, звітів міжнародних організацій та національних 
координаторів міжнародних угод, листування та спілкування зі спеціалістами. 

Він складається з двох частин. У першій частині звіту представлено узагальнений досвід 
функціонування зазначених систем у тропічних країнах, які традиційно є експортерами 
деревини на екологічно чутливі ринки лісопродукції. Він доповнений інформацією про 
посилення існуючих систем шляхом впровадження новітніх інформаційних систем і 
біотехнологічних досягнень задля гарантування законності лісозаготівель і підтвердження 
походження деревини. 

Друга частина звіту присвячена аналізу електронних систем контролю руху та стеження 
деревини країн Європи. Такі системи є втіленням сучасних організаційних рішень в 
лісовому і лісопереробному секторах задля підвищення економічної ефективності 
діяльності компаній, удосконалення технологічних операцій, забезпечення прозорості 
ведення бізнесу тощо. 

Підготовка звіту була здійснена за участю Торстена Хінріча, спеціаліста Департаменту 
європейської та міжнародної лісової політики Федерального міністерства продовольства і 
сільського господарства Німеччини, Антоанела Костеа, спеціаліста навколишнього 
природного середовища Департаменту лісів та заповідних територій Дунайсько-
Карпатської програми WWF, Сергія Шеремети, першого заступника начальника 
Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства, яким автори 
висловлюють глибоку подяку за надану інформацію, цінні зауваження та коментарі. 
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1. Загальна частина 
 

Тривалий час система контролю руху і стеження деревини розвивалася як підсистема 
господарського та частково бухгалтерського обліку лісопродукції. Основною метою 
підсистеми було забезпечення обліку деревини і контролю її руху від місця заготівлі до 
споживача по усіх технологічних і логістичних ланках. Таким чином, її зміст полягав у 
інформаційному супроводі руху деревини від виробника до споживача1. 

З розвитком систем менеджменту, в контексті забезпечення різноманітних аспектів якості, 
вагоме значення отримала друга складова системи, а саме стеження. Стандарт ISO 9001 
пропонує таке визначення простежуваності – здатність простежити передісторію, 
використання або місцезнаходження об’єкту2. 

Законодавчим підґрунтям розвитку систем, які мають властивість стеження стала, 
Міністерська декларація в Санкт-Петербурзі (2005) по проблемам правозастосування в 
лісовому секторі. Зокрема, визнаючи наявність проблем із незаконними рубками, 
представники урядів взяли на себе зобов’язання щодо формування систем стеження за 
походженням деревини, які можуть бути перевірені третьою стороною. 

Потужним стимулом для розвитку таких систем став регламент ЄС «Про зобов’язання 
операторів, які розташовують лісоматеріали та продукцію з деревини на ринку» від 
20.10.2010 року № 995/2010, який забороняє розміщення на ринку ЄС незаконно 
заготовленої деревини і продукції з неї. Відповідно до Регламенту усі імпортери 
лісоматеріалів в країнах ЄС (оператори) мають запровадити систему контролю 
законності походження деревини. Тобто, перш ніж завезти лісопродукцію на територію 
ЄС, імпортер має відстежити історію походження деревини, аж до країни або регіону її 
заготівлі [28]. 

Це в свою чергу зумовило необхідність включення функції стеження до вже існуючих 
систем контролю руху деревини. 

Сформованість та досконалість систем контролю руху і стеження деревини залежить від 
багатьох чинників, зокрема, мети і завдань, які ставляться перед нею; масштабу і 
обов’язковості системи; складністю ланцюгів постачання; методичних підходів стеження 
тощо. 

Розмаїття існуючих систем можна систематизувати за ознакою регуляторного впливу 
держави: державна обов’язкова (сформована і реалізується державними органами 
влади для контролю переважно за лісовими ресурсами державної власності); приватна 
добровільна (розробляється і запроваджується соціально і екологічно відповідальними 
лісовими та лісопромисловими компаніями або їх об’єднаннями); незалежна добровільна 
(запроваджена міжнародними чи національними схемами лісової сертифікації або 
органами сертифікації, які пропонують різноманітні програми верифікації); комбінована 
(побудована на використанні кількох попередніх систем). 

Відмінності приватної та незалежної добровільної систем полягають в тому, що 
відповідальність за контроль руху та стеження деревини, в першому випадку, 
покладається на представників лісопромислових компаній або їхніх об’єднань, які 
зацікавлені в експорті лісопродукції на екологічно чутливі ринки, а в другому, – на 

                                                           
1
 Перша складова системи – “контроль руху” в англійській мові відповідає поняттю “track”. 

2
 Друга складова системи – “стеження” в англійській мові відповідає поняттю “trace”. 



 
 

5 

незалежні спеціалізовані органи, що здійснюють свою діяльність на основі національної чи 
міжнародної акредитації. Відповідно довіра до систем, які побудовані на незалежній 
верифікації систем контролю руху та стеження деревини, є більш високою.  

За методичними підходами системи поділяються на балансової та індивідуальної 
ідентифікації. Балансовий метод полягає у стеженні за рухом деревини без її фізичної 
ідентифікації. Інформаційні потоки щодо входу і виходу лісопродукції та її трансформації в 
готову продукці. на усіх етапах просування до кінцевого споживача є основою побудови 
балансового методу. Він залишається базовим при формуванні різноманітних моделей 
систем контролю руху та стеження деревини. Одиницею стеження для цього методу 
зазвичай є лісопродукція, яка має незначні фізичні розміри (наприклад, тріска) або ж 
відрізняється низькими розмірно-якісними характеристиками (дрова паливні, техсировина). 
В цьому випадку одиницею обліку для цілей стеження, є транспортна партія лісопродукції. 

Застосування методу індивідуальної ідентифікації передбачає фізичне стеження за 
кожним окремим сортиментом, який має високі розмірно-якісні характеристики 
(фансировина, пиломатеріали). Зазвичай метод індивідуальної ідентифікації завершується 
при передачі деревини від первинного виробника (лісового господарства) до вторинного 
(деревопереробне підприємство). В подальшому, наступні етапи контролю та стеження 
передбачають застосування балансового методу. Таким чином в більшості випадків 
системи, які охоплюють увесь ланцюг постачання від виробника до споживача, 
використовують обидва методи.  

Метод індивідуальної ідентифікації передбачає використання таких основних типів 
маркування: 

- нанесення позначень фарбою або спеціальною крейдою; 
- нанесення клейма спеціальним молотком; 
- пластикові бирки (присвоєння індивідуального номера); 
- бирки з штих-кодом (присвоєння індивідуального номера, який 
використовується для он-лайн реєстрації та передачі інформації про об’єкт до 
банку даних); 
- RFID (радіочастотний ідентифікатор, який окрім ідентифікації передбачає 
запис інформації про об’єкт. При наближенні до RFID пристрою для зчитування, 
інформація автоматично передається до банку даних); 
- аналіз ДНК (верифікація генетичного матеріалу дерева з оригінальним 
матеріалом географічного району його походження чи оригінальним зразком 
конкретного дерева); 
- ізотопний аналіз [2,5,8]. 

Вартість систем контролю руху і стеження деревини може коливатися в значних межах 
залежно від низки чинників. Перш за все йдеться про регуляторні та методичні принципи 
побудови системи, її масштаб (географічний та виробничий), наявність відповідної 
інфраструктури її реалізації, готовність кадрів, застосовувані технічні пристрої та 
технологічні рішення, потреби в підтримці та обслуговуванні, рівень правозастосування 
тощо. 

Вартість систем у перерахунку на кубічний метр заготовленої деревини, які отримали 
поширення в тропічних країнах коливається переважно в діапазоні від 2 до 3 доларів США. 
В окремих країнах у зв’язку з відсутністю первинної інфраструктури та низьким рівнем 
підготовки кадрів вартість може сягати 5 доларів США за кубічний метр заготовленої 
деревини. 
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У розвинутих країнах світу, зокрема, країнах Європи, де системи слугують доповненням до 
господарської і бухгалтерської систем обліку або виступають частиною більш загальної 
інформаційної системи управління, розрахунок вартості ускладнюється.  

 

2. Функціонування систем контролю руху 
деревини в тропічних країнах  

2.1. Малайзійська система контролю руху деревини 
Залежно від того, до якого підрозділу управління лісовим господарством (постійний 
лісокористувач в українській інтерпретації) відноситься ділянка лісу, сформована 
відповідна система маркування заготовлених колод. Всі колоди мають свої номери та 
позначки, які означають місце заготівлі та номер ліцензії вальників лісу, тобто є 
можливість простежити ким, та де була заготовлена деревина [9]. 

Необхідно відмітити, що в країні є спеціальні станції перевірки деревини, працівники якої 
перевіряють допустимий обсяг заготовленої деревини з певної ділянки. Така оцінка 
проводиться як за матеріалами звітності підрозділів управління лісовим господарством, 
так і на основі випадкових перевірок місць заготівель деревини. Відповідно до 
законодавства країни усі місця з переробки деревини (лісопильні пункти), які отримують 
колоди, повинні вести журнал вхідного обліку, що містить інформацію про кількість 
сировини, що поступила, дату прийому, породу деревини. Додатково збирається 
інформація про обсяг використаної сировини в процесі виробництва та вихід готової 
продукції. Після цього всі дані направляються на державні станції перевірки, де 
відбувається звірка інформації. За результатами встановлення відповідності у журналі 
буде проставлена позначка «перевірено», що підтверджує законність усього ланцюга від 
заготівлі до переробки деревини [19]. Перевірки можуть носити як регулярний 
(щомісячний), так і випадковий (без попередження переробників) характер. 

Таким чином, сформована державою система контролю руху лісопродукції в Малайзії 
забезпечує можливість контролю та перевірки походження деревини, її законність від 
ділянки до уже готової продукції та обов’язкову перевірку місць переробки деревини, 
відповідність кількості отриманої/випущеної продукції [18]. Система контролю руху 
деревини в Малайзії дає такі переваги та можливості: 

 ідентифікувати походження колоди за биркою та позначкою; 

 випадкові перевірки місць заготівлі деревини незалежними експертами 
дозволяють отримати об’єктивну оцінку про лісозаготівельну діяльність; 

 контроль за переробкою деревини, перевірку вхідної та вихідної продукції, 
тобто зменшення вірогідності потрапляння нелегальної сировини. 

Система контролю руху деревини в Малайзії відноситься до державних обов’язкових і 
побудована на балансовому методі. 

2.2. Індонезійська система забезпечення законності деревини 
Інтерес представляє Індонезійська система гарантування законності (The Indonesian 
Legality Assurance System) [15]. Система побудована на базових принципах лісової 
сертифікації та реалізується в рамках добровільної партнерської програми FLEGT з 
Європейським Союзом. Зміст системи полягає в тому, що органи з оцінки відповідності, 
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акредитовані індонезійськими органами акредитації, перевіряють законність проведення 
операцій з деревиною лісокористувачами, продавцями, переробниками та експортерами. 
Результати перевірок надходять в Міністерство лісового господарства країни. Таким 
чином незалежна аудиторська компанія за дорученням уряду країни перевіряє увесь 
ланцюжок руху деревини, починаючи від місця її заготівлі в лісі і до вивезення готової 
продукції на експорт [8]. Проведення випадкових, незапланованих перевірок вважається 
стимулюючим чинником по дотриманню вимог лісового та іншого законодавства на усіх 
етапах руху деревини. 

Місцеві жителі мають право при виявленні незаконної заготівельної діяльності 
інформувати аудиторів, оцінювати їхню роботу. В разі незгоди або виявлених 
невідповідностей зі сторони органів з оцінки відповідності вони звертаються до органів 
акредитації. Додатково наказом Міністра лісового господарства створено робочу групу з 
питань моніторингу та оцінки діяльності національної системи гарантування законності. 

Узагальнивши досвід Індонезії можна зробити такі висновки: 

 сформована і запроваджена державою система гарантування законності 
дозволяє контролювати усі ланки утворення, переробки, транспортування 
лісоматеріалів; 

 з метою підвищення довіри до системи передбачена можливість залучення до 
оцінки діяльності та її контролю зі сторони третіх осіб (місцеві жителі, громадські 
активісти); 

 система не містить інформації про використання спеціальних технічних 
засобів, інформаційних технологій тощо. 

Система контролю руху деревини в Індонезії відноситься до незалежних добровільних і 
побудована на балансовому методі. 

2.3. Система контролю руху та стеження деревини Республіки Гайана 
Система контролю руху за деревиною розпочинається з визначення критичних точок 
появи незаконної деревини на усьому ланцюгу постачання та здійснення заходів 
попередження її виникнення. Лісовою комісією Гайани, яка є державним органом 
виконавчої влади, встановлено такі критичні контрольні точки та лісогосподарські заходи, 
де існує ймовірність проведення незаконної діяльності: 

 місця проведення лісозаготівель; 

 таксація лісу при здійсненні відводу насадження в рубку; 

 лісозаготівля; 

 перевезення деревини; 

 первинна обробка деревини; 

 продаж обробленої лісопродукції; 

 експорт. 

Необхідність ідентифікації критичних контрольних точок по всьому ланцюгу постачання від 
лісосіки до споживача пов’язана з налагодженням інформаційних потоків стеження за 
рухом лісопродукції. Відповідно до цієї системи кожне спиляне дерево та пень повинні 
бути промарковані спеціальною биркою. Номер бирки має бути нанесений на колоду за 
допомогою фарби на випадок того, що бирка загубиться при транспортуванні. Всі дані про 
заготовлену деревину, включаючи номер дозволу на рубку, заносяться в спеціальний 
реєстраційний пристрій (на кшталт КПК). Після цього інформація передається в 
центральне сховище даних Лісової комісії Гайани [20]. Отримані дані використовуються 
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для проведення лісозаготівельного аудиту (щось на зразок акту огляду лісосіки). 
Спеціаліст Лісової комісії перевіряє відповідність кількості спиляних дерев дозволу, 
наявність маркування на пнях, співвідношення діаметрів колод до діаметрів пнів, наявність 
пошкоджень дерев, які не планувались у рубку тощо. У разі виявлення розбіжностей 
мають прийматися заходи з усунення невідповідностей. 

Здійснюється контроль за діяльністю деревообробних підприємств. Лісопильні пункти 
зобов’язані вести журнал приймання сировини, здійснюючи облік кількості та походження 
деревини, видів деревних порід. Обсяги отриманої переробленої та проданої продукції 
повинні бути занотовані в окремому журналі, який щомісяця перевіряється працівниками 
Лісової комісії. Таким чином сформована система контролю за рухом лісоматеріалів в 
республіці дозволяє: 

  формувати контрольні критичні точки, які стають об’єктами збору інформації 
та здійснення перевірок; 

 проводити звірку звітних матеріалів з даними натурного обстеження; 

 дублювати систему маркування за допомогою фарбування колод; 

 перевіряти як вхідні, так і вихідні обсяги лісоматеріалів у процесі переробки. 

Система контролю руху деревини в Республіці Гайана відноситься до державних 
обов’язкових і передбачає використання як балансового, так і методу індивідуальної 
ідентифікації. 

2.4. Система контролю руху деревини Тайланду 
При формуванні системи контролю руху деревини застосовуються традиційні інструменти 
та засоби фіксації лісогосподарської інформації (паперові носії). 

Згідно з Лісовим Актом країни для перевезення деревини необхідний дозвіл (подібно до 
товар-транспортної накладної), який є активним впродовж 24-48 годин. Його відмінністю є 
регламентація зупинки на визначених контрольних точках залежно від відстані вивозки 
для перевірки державного лісового департаменту [14]. Після перевірки документації на 
певній частині колод ставиться клеймо спеціальним молотком, що підтверджує факт 
перевірки. 

Державний лісовий департамент підтримує функціонування 38 таких контрольних точок 
для перевірок, які функціонують 24 години на добу. Вони розташовані на основних 
перетинах доріг, що використовуються для перевезення деревини. Також є 249 пунктів, 
розкиданих по країні, які працюють з 8 ранку до 17 вечора. Пункти пропуску не 
перешкоджають руху транспорту, а використовуються для вибіркової перевірки транспорту 
[14]. Нелегальна деревина зазвичай перевозиться в критому транспорті, якому 
приділяється більше уваги. 

Окрім контролю на дорогах перевіряються і місця переробки деревини. Сформовані 
відповідні журнали, які пронумеровані і прошнуровані представниками державного 
лісового департаменту. Головним чином порівнюється кількість отриманої сировини та 
випущеної переробленої продукції, якщо присутні значні розбіжності, проводиться більш 
детальна перевірка. 

Отже, зазначена державна система контролю за обігом деревини забезпечує: 

 контроль та перевірку транспорту, який здійснює перевезення деревини; 

 перевірку деревообробних підприємств через верифікацію вхідної та вихідної 
продукції. 
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Система контролю руху деревини Тайланду відноситься до державних обов’язкових і 
передбачає використання балансового методу з окремими елементами індивідуальної 
ідентифікації. 

2.5. Система контролю руху деревини в Народній Демократичній 

Республіці Лаоc 
Після проведення таксації насадження, що здійснюється працівниками лісового 
господарства, а далі лісозаготівель, колоди складуються на спеціальній площадці для 
подальшого перевезення (на зразок верхнього складу). Працівники департаменту лісової 
інспекції здійснюють перевірку матеріалів таксації, здійснюють звірку обсягів фактично 
заготовленої деревини з матеріалами таксації. На площадці відбувається маркування 
колод за допомогою спеціальної крейди та фарби [3]. Інформація, що нанесена на колоді, 
означає місце заготівлі, породу деревини, площадку для складування. 

Далі деревина транспортується на наступну площадку збору деревини. На ній 
концентрується деревина зі всіх суміжних ділянок для того, щоб представники 
регіонального лісового офісу здійснили її вимірювання та сформували відомості про 
заготовлену лісопродукцію, що в подальшому передається до Офісу індустрії та комерції 
для наступної реалізації деревини на аукціоні.  

Представники департаменту лісової інспекції перебуваючи на площадці збору деревини, 
здійснюють звірку вхідних обсягів деревини разом із усією супутньою документацією 
(матеріали таксації, контракти на лісозаготівлю, дозволи на перевезення деревини) [3]. 

При здійсненні перевезення деревини для подальшої переробки, в товаро-транспортній 
накладній вказується розташування лісопильного виробництва. В обов’язки інспекторів 
входять регулярні та позапланові перевірки переробників. Вивчається журнал вхідної та 
вихідної інформації, здійснюється огляд складу сировини та супровідні документи. 

Органами влади країни визначена лімітована кількість деревообробних підприємств для 
кожної провінції країни. Представництва департаменту лісової інспекції в провінціях 
здійснюють перевірку вхідних і вихідних потоків деревини, визначають потребу в деревині 
та готують відповідні звіти.  

Система контролю руху за деревиною Лаоc має такі ознаки: 

 контрольні функції усіх ланцюгів руху деревини покладено на окремий орган – 
Департамент лісової інспекції; 

 органи влади лімітують кількість переробних підприємств країни, визначають 
потреби в деревині; 

 для цілей маркування використовується фарба та спеціальні крейда. 

Система контролю руху деревини в Лаосі відноситься до державних обов’язкових і 
передбачає використання як балансового, так і методу індивідуальної ідентифікації. 

 Подальший розвиток систем контролю руху деревини пов'язаний з переходом на 
електронні та напівелектронні системи стеження або включення їх на додачу до вже 
існуючих. При цьому, зазвичай, це супроводжується подальшим розвитком методу 
індивідуальної ідентифікації. 
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2.6. Електронні та напівелектронні системи контролю руху та 

стеження деревини 

Загальнонаціональна система моніторингу та верифікації деревини в Ліберії 

 В країні запроваджена загальнонаціональна обов’язкова система стеження руху 
деревини на усіх етапах ланцюга від місця проведення лісозаготівель до поставки 
продукції на експорт або місць продажу на внутрішньому ринку [5]. 

 Комп’ютерна система LiberFor розроблена на основі програмного продукту Helveta 
Platform CI World. Головними функціональними компонентами є:  

- картування лісозаготівельних ділянок за допомогою GPS позиціювання та ГІС, 
оцінка запасів деревини;  
- формування ланцюга постачання через биркування кожної колоди та 
передачу інформації за допомогою КПК до центрального банку даних, а далі – їх 
стеження на усіх етапах транспортування та переробки деревини;  
- верифікація даних, автоматична звірка об’ємів, вибіркова перевірка та 
інспекція; 
- реєстрація концесійних угод, рахунків-фактур та інших документів, контроль 
обігу бирок тощо. 

Система реалізує функцію стеження продукції – «назад до пня» з відповідною валідацією 
даних та є інтегрованою в мережу державної статистичної та податкової звітності. Таким 
чином вона дозволяє забезпечувати повний контроль руху деревини по усьому ланцюгу 
постачання та стягувати належні податки і збори з лісопромислових компаній до 
державного бюджету. 

Контроль діяльності системи здійснюється представниками Департаменту лісового 
розвитку та аудиторами незалежного органу сертифікації компанії СЖС. 

Вартість створення системи складала 1,5 млн. доларів США. Кошти були виділені урядом 
США в рамках проекту технічної допомоги. 

Система контролю руху та стеження деревини Ліберії відноситься до державних 
обов’язкових і передбачає використання методу індивідуальної ідентифікації. 

ДНК перевірка ланцюга постачання в Індонезії 

Перевірка ДНК ланцюга постачання є додатковим і незалежним елементом Індонезійської 
системи гарантування законності3, що спрямована на її посилення, виявлення випадків 
підміни деревини та фальшування документів. Вона не замінює систему контролю 
ланцюга постачання, а сприяє підвищенню довіри та здешевленню. 

Зміст системи полягає у відборі генетичного матеріалу з дерев до початку лісозаготівель 
та виготовлення з них первинних (верифікаційних) зразків. Повторний відбір зразків 
відбувається на різних етапах ланцюга постачання (деревина в круглому виді чи 
пиломатеріали) на основі реєстраційних записів при трансформації деревини з окремого 
дерева в готовий виріб. Збіг повторно відібраних зразків з верифікаційними буде вказувати 
на коректне функціонування системи контролю руху деревини [5]. 

Вартість впровадження та функціонування системи ДНК перевірки складає 0,5-1,5 доларів 
США за кубічний метр деревини. 

                                                           
3
 Див. підрозділ 2.2. 
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Система контролю руху та стеження деревини в Індонезії відноситься до незалежних 
добровільних і побудована на методі індивідуальної ідентифікації. 

Сертифікати лісового походження в Бразилії 

 Сертифікати лісового походження (DOF) є електронною системою контролю руху 
деревини. Система, запроваджена в 2006 році, є обов’язковою для усіх суб’єктів 
господарювання при здійсненні заготівлі, перевезення та переробки деревини і 
підтримується Федеральним агентством навколишнього природного середовища [11]. 
Реєстрація та користування системою є безкоштовною. 

Транспортування деревини на усіх етапах ланцюга постачання (місця заготівлі, 
складування, зберігання, переробки) здійснюється за умови внесення перевізником до 
центральної бази даних інформації про її походження (місце заготівлі), видову назву, тип 
продукції, кількість і вартість деревини, маршрут транспортування. Подальші операції, 
пов’язані з переробкою та використанням деревини, обов’язково відображаються в системі 
шляхом внесення відповідної інформації [22]. З цією метою до системи внесені відповідні 
перевідні коефіцієнти виходу напівфабрикатів або ж готової продукції. 

Необхідним етапом видачі сертифікату для здійснення перевезення лісопродукції 
продавцем до покупця є обов’язкове підтвердження трансакції покупцем. 

Друкований примірник сертифікату має супроводжувати лісопродукцію, а внесена до бази 
даних інформація співвідноситься з обсягами деревини, яка дозволена до заготівлі 
відповідно до планів ведення лісового господарства [33]. По мірі проведення 
лісозаготівель, система зменшує обсяг “кредиту деревини”, який можливо зареєструвати 
при отриманні сертифікату. 

Сертифікат є обов’язковим при перевезенні усієї деревної та недеревної лісової продукції 
за виключенням товарів кінцевого споживання (столярні вироби, меблі тощо) та деяких 
напівфабрикатів (целюлоза). 

Виданий сертифікат є дійсним впродовж обмеженого терміну: 5 днів – для 
внутрішньопровінційних автомобільних перевезень; 10 днів – для міжпровінційних 
автомобільних перевезень; 30 днів – у разі річкового сплаву [24]. 

Сертифікат лісового походження замінив собою попередню дозвільну систему, яка 
передбачала виготовлення транспортних документів на спеціальному папері. Тим самим 
була досягнута суттєва економія коштів для суб’єктів підприємницької діяльності, яка 
оцінюється в 11 млн доларів США щороку. 

Вартість розробки систем складає 261 тис доларів США без урахування витрат на 
придбання апаратного забезпечення та її обслуговування [5]. 

Програма є управлінською системою органів державної влади і, зокрема, інструментом 
для діяльності правоохоронних органів, яка забезпечує їх інформацією в реальному часі 
та використовується для планування польових перевірок. Система передбачає 
автоматизацію процедур аналізу та контролю етапів обігу деревини. 

Окрім усього іншого, вона інтегрована в інші національні системи реєстрації дозволів 
природоохоронного спрямування. 

До недоліків слід віднести, низький рівень правозастосування в країні, прояви корупції, 
бюрократизм, недостатня взаємодія і координація між різними органами влади, які 
значною мірою нейтралізують позитивний ефект від впровадження системи. Зловживання, 
зокрема, полягають у внесенні до системи неправдивою інформації, як то завищення 
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розмірів дозволеного лісокористування, і отже створюються можливості легалізації 
незаконно заготовленої деревини [10,6]. 

Привертає увагу те, що за змістом інформаційна система сертифікатів лісового 
походження є подібною до сертифікатів походження в українському законодавстві. 
Відмінність полягає в тім, що в Бразилії внесення усіх даних здійснюється самим 
заявником, видача сертифікату відбувається без особистого спілкування з 
представниками влади, в той час як в Україні, експортер має надати низку документів до 
обласного управління та отримати паперовий оригінал сертифікату. Корисним для України 
є можливість отримання сертифікату в електронному виді на основі декларації експортера 
без необхідності особистого звертання до представників органів влади. 

 Система контролю руху та стеження деревини в Бразилії відноситься до державних 
обов’язкових та передбачає використання балансового методу. 

 

3. Огляд систем контролю руху деревини в 
країнах ЄС в контексті їх можливого 
використання для України  

3.1. Інформаційна система державних лісів у Польщі 
Інформаційна система державних лісів у Польщі (SILP) є програмним комплексом, який 
слугує бізнес інструментом інтеграції усіх інформаційних потоків включаючи питання 
обліку, контролю та звітності холдингу «Державні ліси» на усіх організаційних рівнях: 
лісництво – надлісництво – інші cпоріднені виробничі підрозділи – регіональна дирекція – 
генеральна дирекція [7]. 

Історична довідка 

В грудні 1990 року було прийнято рішення Колегії холдингу «Державних лісів» про 
створення інформаційної системи. Програмне забезпечення розробляла австрійська 
компанія «Schnelldatenservice-SDS Austria», технічні засоби поставляла фірма «Hewlett-
Packard». 

1 січня 1997 року набрало чинності розпорядження Генерального директора «Державних 
лісів» про запровадження функціонування інформаційної системи у всіх структурних 
підрозділах холдингу. 

Більшість надлісництв (лісгоспів) не була готова до впровадження даної системи. Зокрема, 
першочерговим етапами були внесення в інформаційну систему даних лісовпорядкування 
(таксаційний опис і запроектовані заходи) та робота на портативному комп’ютері 
(реєстраторі). Нажаль рівень освіти лісничих, які мали великий досвід і практичний стаж 
роботи, був недостатнім для того щоб самостійно навчитись працювати з реєстратором. 
Тоді в засобах масової інформації було надруковано відкритий лист лісівників Польщі 
(зібрано 1 тисячі підписів) про те, що впровадження електронної системи обліку не 
полегшило працю лісівників, а навпаки – погіршило. 

Аналіз організації праці лісничих, який проводила Генеральна дирекція, вказав на її 
недосконалість, зокрема: виконання не властивих або взагалі не потрібних, як для 
лісничого, функцій; кількість реєстраторів була малою; навички роботи з портативним 
комп’ютером не достатні. В результаті проведеної роботи були переглянуті посадові 
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інструкції, здійснено оптимізацію праці лісничого. Також було закуплено достатню 
(оптимальну) кількість реєстраторів. Першими КПК були «PSION CE». 

Практичний досвід засвідчив, що оптимальним є варіант, коли один реєстратор обслуговує 
1,5 тис. га лісу. Разом з тим у кожне надлісництво було введено по два інструктори, які 
навчали лісничих, і одночасно були адміністраторами системи в надлісництві. З часом 
було розроблено постійно діючі навчальні програми. За цими програмами проходять 
підготовку нові працівники лісового господарства та перепідготовку працівники із досвідом. 
Курси є постійно діючими і організовані на базі лісових коледжів. 

На даний час інформаційна система державних лісів в Польщі обслуговує близько 15 тис. 
користувачів, у тому числі 5,5 тис. – в лісництвах, 430 – у надлісництвах, 17 – у 
регіональних дирекціях, 28 інших підрозділах. 

Короткий опис системи 

У структуру інформаційної системи державних лісів Польщі входять інтегровані між собою 
підсистеми: LAS – господарська діяльність; маркетинг – контроль за оборотом деревини; 
звіти – система, яка дозволяє використовувати інформацію, що міститься у підсистемі LAS 
у вигляді звітів; ACER – планування заготівлі деревини, формування плану реалізації; 
DLUZNIK – планування та надходження від реалізації товарів, робіт та послуг; PLATNIK – 
модуль, який відображає стан сплати податків, соціального внеску. 

LAS є основним модулем, який відображає господарську діяльність в «Державних лісах». 
Він містить інформацію лісовпорядкування (таксаційний опис, запроектовані 
лісогосподарські заходи, контроль за їх виконанням), оперативну інформацію про всі 
господарські заходи, що проводяться у лісовому господарстві [12]. 

Інформаційний модуль LAS в свою чергу умовно розділено на 7 основних підсистем, які 
відображають облік основних господарських процесів у «Державних лісах»: планування; 
лісове господарство; заробітна плата та кадри; фінанси і бухгалтерія; товарне 
виробництво; загальна інформація; звітність. 

Підсистеми інтегровані між собою таким чином, що коли первинний документ 
зареєстрований в одній із них, необхідна інформація з нього автоматично відображається 
в усіх інших взаємопов’язаних документах та всіх без виключення підсистемах і є 
доступною для використання. 

Інформаційний модуль LAS відрізняється від інших інформаційних систем тим, що він 
побудований відповідно до вимог спеціалізованого законодавства – Лісового кодексу 
(Ustawa o lasach państwowych), який, окрім суто господарських завдань, накладає на 
лісове господарство завдання забезпечення відкритості в галузі збереження та охорони 
природи. Функціонально робота системи ґрунтується на картографічних даних, основою є 
карта лісів (Mapą Leśną) та таксаційні описи. Картографічні матеріали є доступними на 
мобільних реєстраторах лісничих, обов’язком яких є внесення змін у таксаційні описи. 
Система LAS є центральним компонентом інформаційної системи «Державних лісів», тому 
жодна з інших підсистем не може функціонувати самостійно. 

Перша версія інформаційної системи LAS з’явилась у 1994 році і представляла собою 
лише текстовий документ, з часом система трансформувалась і удосконалювалась та 
розпочала функціонувати в 2005 році як інтернет ресурс. На початку система не була 
централізованою та функціонувала окремо в кожній із 17 Регіональних дирекцій. Із грудня 
2010 року роботи із практичного впровадження інформаційної системи були завершені. 
Вона стала централізованою. 
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 Основним технічним засобом функціонування інформаційної системи LAS є 
портативний комп’ютер – “Реєстратор”. Працює КПК на базі операційної системи Windows 
CE .NET 5.0 або Windows MOBILE 5/6. На реєстраторі інстальовано програми: Leśnik, 
Brakarz, Notatnik, eLAS. Портативний комп’ютер працює в комплекті разом із польовим 
принтером. В цей час застосовуються такі реєстратори: Psion Workabout Pro 4; Psion Omni 
XT15; Intermec CK70; Motorola TC55. 

Використовуються такі польові принтери: Seewo LK53; Voyager 2000; Zebra QLn420; 
Datamax Apex 4. 

Функціональні можливості підсистеми LAS 

 Підсистема LAS містить кілька програмних модулів, де одним із основних є Leśnik. В 
цьому модулі відображається: 

• план лісогосподарських заходів, визначений при лісовпорядкуванні; 

• контроль виконаних робіт та витрат по кожній позиції плану; 

• інформація по виконавцях робіт (фізичні особи та суб’єкти підприємницької 
діяльності); 

• облік заготовленої лісопродукції при лісозаготівельних роботах по кожній 
лісовій ділянці, виконавцю робіт, породі, сортиментах і т.д. (формується на основі 
реєстру бирок); 

• облік деревини, яка трелюється із лісової ділянки до верхнього складу, – 
формується в один документ на кожну партію деревини на основі реєстру бирок 
(назва документу - Kwit zrywkowy, KZ); 

• облік деревини, яка трелюється (підвозиться із верхнього складу до 
проміжного складу), – формується аналогічно з реєстру бирок в один документ на 
кожну партію деревини ( назва документу – Kwit podwozowy, KP); 

• облік деревини, яка реалізується споживачам із верхнього або нижнього 
складу, – формується аналогічно з реєстру бирок в один документ на кожну партію 
деревини ( назва документу – Kwit wywozowy, KW); 

Примітка: до товарно-супровідного документу, який видається лісничим під час 
реалізації деревини (Kwit wywozowy), додається специфікація на лісопродукцію 
(Specyfikacija manipulacyjna) та податкова накладна (Asygnata). 

• облік податку на додану вартість по кожній партії реалізованої деревини та 
споживачах (VAT); 

Примітка: лісничий відповідає не тільки за об’єм деревини, а також слідкує, щоб не було 
перевантаження по вазі. Тому, в цій же програмі здійснюється паралельний облік маси 
деревини в кілограмах. Про масу вантажу здійснюється відмітка у товарно-
супровідному документі (KW) за підписом лісничого. Водій відповідальності за 
навантаження продукції понад установленої норми не несе. 

• облік перевізників, які транспортують деревину до споживачів; 

• реалізація новорічних ялинок, сіянців, саджанців та іншої не деревної продукції; 

• щоденник праці робітника (облік робочого часу, облік заробітної плати, облік 
винагород, лікарняних та відпусток); 
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• посвідчення про законність походження деревини, заготовленої в лісах, які не 
відносяться до державної власності. Розпорядженням Міністра довкілля, природних 
ресурсів та лісівництва обов’язки по обліку деревини, заготовленої в лісах інших 
користувачів та лісовласників покладено на територіальні структурні підрозділи 
(лісництва) державних лісів. Вони маркують деревину та видають документ, який 
посвідчує законність заготовленої деревини. Цей документ містить номера бирок, 
інформацію про розмірно-якісні характеристики деревини, далі декларується 
законність її походження, яка засвідчується підписом і печаткою лісничого. 

Окрім того в модулі Leśnik є довідкові матеріали, які завантажуються із інформаційного 
модуля LAS: стандарти (технічні умови) на лісоматеріали; прейскурант цін на 
лісопродукцію; технічні умови по кожному споживачу; довідник користувача програми 
Leśnik. 

Окремим розділом модулю Leśnik є розділ ”Приватні ліси”. У цьому розділі по кожній 
адміністративній одиниці розміщена інформація в розрізі власників лісів – таксаційний 
опис, намічені лісогосподарські заходи. Окрім того наведена інформація про наявність 
угод приватного власника лісів із надлісництвом про здійснення державного нагляду за 
веденням лісового господарства. 

Модуль Leśnik забезпечує здійснення електронного обліку заготовленої деревини. Лісовим 
кодексом визначено, що вся деревина, яка заготовляється, підлягає обліку. 
Розпорядженням Міністра довкілля, природних ресурсів та лісівництва від 24 лютого 1998 
року № 201 визначено алгоритм обліку деревини та зразки документів, які посвідчують її 
законність. 

Маркування деревини передбачає довгострокове розміщення на заготовленій деревині 
графічного, буквенного або цифрового позначення, а також поточного номеру сортименту 
або штабелю. 

Знаряддями нанесення маркування є: молотки на одному кінці яких розміщені логотипи 
(графічні, буквенні або цифрові); номерні бирки з арабськими цифрами; нумератори. 

Облік деревини проводиться в державних лісах та лісах інших користувачів в місцях 
лісозаготівлель одночасно із їх проведенням. Спеціальним молотком на дерево 
наноситься графічний знак чорного кольору (“LP” – для державних лісів або інший – для 
лісів інших користувачів). Окрім того прибивається бирка червоного кольору із поточним 
номером. В лісах інших користувачів бирки можуть мати інший колір. Для прикладу, в лісах 
національних парків вони зелені [29]. 

Облік заготовленої деревини є 3-х ступеневим: первинний облік заготовленої деревини; 
облік деревини, яка трелюється або підвозиться до верхнього чи проміжного складу; облік 
деревини, яка вивозиться (реалізується). 

Первинний облік деревини проводиться безпосередньо на лісосіці, а виконує його 
лісничий або помічник. Облік деревини здійснюється в розділі ”надходження деревини”. 
Спершу з бази даних LAS вибирається конкретна лісова ділянка, на якій 
лісовпорядкуванням заплановано проведення заготівлі деревини. За допомогою підказок 
заповнюється відповідний електронний формуляр. Подальша робота проводиться таким 
чином: 

- на заготовлений сортимент прибивається бирка; 
- номер бирки заноситься в реєстратор вручну або за допомогою зчитування 
штрих-коду; 
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- заповнюється інформація стосовно породи, класу якості, діаметра та довжини 
сортименту; 
- визначається об’єм сортименту; 
- сортименти, які обліковуються в складочних кубічних метрах, складаються в 
штабеля, об’єм визначається шляхом занесення в реєстратор інформації про 
висоту, ширину, довжину; на штабель, як окрему партію деревини, прибивається 
одна бирка. 
- таким чином формується реєстр бирок з інформацією про наявну 
лісопродукцію. 

Інформація по ділянці на конкретну дату роботи об’єднується в один електронний 
документ, який потім можна роздрукувати - Kwit zrywkowy. В Україні подібним аналогом є 
щоденник лісозаготівель. 

При трелюванні деревини або її підвезенні на верхній чи проміжний склад лісничий 
формує партію деревини, інформація по якій групується в документ, який має назву Kwit 
podwozowy. При складанні електронної версії документу у реєстратор заносяться лише 
номери бирок, інша інформація по сортиментах завантажується автоматично. 

Аналогічно формується партія деревини, яка вивозиться (реалізується). Інформація 
відображається в документі, який має назву Kwit wywozowy. 

Модуль Brakarz – представляє спеціалізовану програму для лісничого, яка має практичне 
застосування при відборі дерев у рубку із застосуванням графічного формуляру. В цій 
програмі проводиться практичне визначення кількості і якості круглих сортиментів з дерев, 
які призначаються до рубок поточного або наступного років. При цьому одночасно 
визначаються способи проведення заготівельних робіт, способи трелювання зрубаних 
дерев, орієнтовні терміни виконання рубок. Результатом є кількісний та якісний план 
заготівлі деревини відповідно до призначених при лісовпорядкуванні заходів. Отримана 
інформація є основою при складанні виробничо-фінансового плану, а також основою 
плану реалізації деревини. 

Алгоритм роботи модуля при відборі дерев до рубки4: 

- користувач реєстратора (лісничий або помічник лісничого) із інформаційного 
модуля LAS (підсистема ACER) трансформує дані із визначеного 
лісовпорядкуванням плану проведення суцільних та вибіркових рубок на конкретних 
лісових ділянках в лісництві. Ця інформація є планом робіт із відведення лісосік; 

Примітка: лісосіки під суцільні рубки відводяться до лютого місяця в рік проведення 
рубки, а лісосіки під вибіркові рубки відводяться до травня місяця. 

- за допомогою підказок формується електронний варіант чистого бланку 
перелікової відомості (заповнюється інформація щодо таксаційної характеристики 
лісової ділянки та порід дерев, які будуть відводитись у рубку); 
- проводиться обмір дерев на висоті 1,3 м за допомогою мірної вилки, при 
цьому дерева розподіляються на чотири категорії за класами якості – А, B, C, D. 
Найкращими по якості є дерева, віднесені до класу А; 
- одночасно інформація заноситься у графічний формуляр у розрізі порід, 
класів якості по 1- сантиметрових ступенях товщини; 

                                                           
4
 Відведення лісосіки в українському законодавстві. 
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Примітка: При цьому програма здійснює самоконтроль, щоб лісничий свідомо (або не 
свідомо) не включив дерева високих класів якості до дерев нижчих класів якості і 
навпаки. Основним критерієм для цього є діаметр дерева. Окрім того для спеціально 
визначених діаметрів та класів якості програма дає підказки щодо виділення дерев з 
дуплами, наростами або іншими вадами. Це так звані «екологічні» дерева, важливі для 
збереження біорізноманіття. 

- на суцільних зрубах вимітка дерев не проводиться; 
- на ділянках з вибірковими рубками дерева, призначені до рубки, 
позначаються із двох сторін червоною фарбою із застосуванням аерозольних 
балончиків або затесками сокирою; 
- межі ділянок при всіх видах рубок позначаються білою фарбою із 
застосуванням аерозольних балончиків; 
- для кожної породи і середнього діаметра вимірюється висота дерев, 
відведених в рубку; 

Примітка: програма контролює, чи фактичні обміри дерев відповідають даним в 
таксаційному описі. 

- при відведенні ділянок в суцільні рубки лісничий проводить підрахунок 
підросту із розподілом по висоті (до 1 м, 1-2 м, більше 2 м); 
- лісничий визначає трелювальні волоки, місця складування деревини, віддаль 
трелювання, ступінь важкості розробки ділянки залежно від рельєфу; 
- вся інформація заноситься у відповідний електронний формуляр. 

Результатом роботи є така інформація, яку можна надрукувати у вигляді звітів: 

- розподіл відведених дерев у розрізі порід, діаметрів, класів якості у 
процентному відношенні; 
- розподіл відведених дерев у розрізі порід, діаметрів, класів якості в штуках; 
- розподіл об’єму відведених дерев у розрізі порід, діаметрів, класів якості в 
куб.м; 
- порівняння даних відводу із даними матеріалів лісовпорядкування; 
- історія лісозаготівель (роботи, які виконувались на конкретну дату). 

Вся інформація передається на центральний сервер надлісництва через мережу Інтернет. 

Модуль Notatnik – слугує для формування господарських планів, а також обліку робіт, які 
виконуються суб’єктами підприємницької діяльності в державних лісах. 

Також система включає модуль eLAS – який являє собою картографічну базу даних. Карти 
містять різні шари – ґрунти, протипожежне облаштування, зруби, лісові культури, 
рекреація, охоронні ліси та інша інформація. Кожен користувач інформаційної системи 
«Державні ліси» може завантажити картографічні матеріали, які його цікавлять і 
працювати з ними індивідуально. 

 Таким чином система контролю руху та стеження деревини є складовою частиною 
загального програмно-інформаційного комплексу, який забезпечує документообіг в 
лісовому господарстві, включаючи облік, контроль та звітність усієї господарської та 
фінансово-економічної діяльності холдингу. 

 Інформаційна система передбачає не тільки маркування деревини з метою 
здійснення електронного обліку, але й забезпечує підтвердження її законності походження 
усіма постійними лісокористувачами. Таким чином холдинг уповноважується державними 
органами влади здійснювати низку облікових і контрольних функцій. 
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Подальше стеження проходження деревини по ланцюгу постачання відсутнє. Таким чином 
система обмежується контролем руху деревини на етапі передачі її від виробника 
(надлісництва) до споживача (деревообробне підприємство). 

 Реалізація SILP спричинила значний вплив на організацію ведення лісового 
господарства та усю лісову галузь в цілому.  

Перше, інформатизація усіх процесів у лісовому господарстві дозволила поліпшити 
організацію праці через зменшення витрат і відповідно підвищення продуктивності. 
Удосконалення організації та управління холдингу завдяки, зокрема, впровадженню SILP 
дозволило скоротити кількість працівників компанії на 32% і водночас збільшити обсяги 
заготівлі деревини на 37%. 

 Друге, можливість доступу до системи наукових, навчальних закладів, а також 
неурядових громадських організацій стало свідченням відкритості і прозорості 
функціонування холдингу «Державних лісів», і в підсумку забезпечило підвищення довіри 
до лісового сектору в цілому. 

 Третє, ефективне функціонування системи в державних лісів холдингу дозволило 
поширити його на інших постійних користувачів (національні природні парки, заповідники) 
й приватних власників. Биркування заготовленої деревини здійснюється лісничим 
холдингу, маркований обсяг продукції заноситься в систему, а власник лісопродукції 
отримує документ про законність заготовленої деревини. 

 Привертає увагу подібність невірних кроків Польщі та України, які були зроблені при 
запровадженні електронного обліку деревини. Основними помилками було 
недоврахування інерції управлінської системи, відсутність мотивації працівників в 
отриманні нових знань і навичок в користуванні інформаційними технологіями, недостатня 
кількість технічних засобів для забезпечення ефективної роботи. 

 Корисним для України є підхід відповідно до якого електронних облік деревини є 
ключовим, але в той же час лише одним із елементів загальної системи інформаційного 
забезпечення та підтримки управлінських рішень. Відповідно, варто розглянути можливість 
трансформації єдиної державної системи державного обліку деревини в інформаційну 
систему лісового сектору, яка б включала до себе такі підсистеми як відведення лісосік і 
матеріально-грошової оцінки, картографічне забезпечення лісогосподарської діяльності, 
реалізація деревини на електронних торгах тощо. 

 Підсистема контролю руху та стеження деревини в Польщі відноситься до 
державних обов’язкових та передбачає використання як балансового методу, так і 
індивідуальної ідентифікації. 

3.2. Система контролю перевезення деревини в Румунії 
З метою запобігання незаконних рубок і нелегального обороту деревини в Румунії 
запроваджено контроль руху деревини шляхом обов’язкового використання 
безкоштовної інтегрованої інформаційної системи SUMAL [4,32]. 

Постанова уряду № 470 від 10 вересня 2014 року запровадила її використання з метою 
дотримання вимог Регламенту ЄС з питань торгівлі деревиною № 995/2010 в частині 
налагодження системи стеження за рухом лісопродукції та формування системи належної 
обачливості. 

Інформаційна система SUMAL є інструментом контролю руху деревини від місця її 
заготівлі до споживача (переробне підприємство, склад посередника, місце передачі 
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товару імпортеру тощо) в режимі реального часу завдяки використанню унікальної 
системи нумерації документів та роботи з єдиною державною базою даних. 

Система в тестовому режимі працювала з 2008 року, а повноцінно функціонує з 2015 року 
[13,21]. 

Користувачами системи є лісогосподарські та лісозаготівельні підприємства, лісовласники, 
деревообробні компанії, посередницькі структури, експортери, трейдери, контролюючі 
органи влади, органи управління лісовим господарством. 

Взаємодія з SUMAL відбувається завдяки комплексу програмних рішень, що охоплюють 
усі аспекти роботи вищезазначених типів користувачів [23,35]. Операції, пов’язані із 
заготівлею, рухом та обробкою деревини, фіксуються в системі впродовж установлених 
законодавством термінів шляхом внесення інформації до єдиного серверу Міністерства 
сільського господарства та розвитку сільських районів Румунії як працівниками лісового 
господарства при лісозаготівлі, так і суб’єктами підприємницької діяльності при вивезенні 
лісопродукції. Деревина, яка не внесена до системи, вважається незаконною та може бути 
вилучена. 

Центральним елементом системи є стеження руху деревини при здійсненні перевезень 
(рис 1). Разом із тим, він ґрунтується на вихідній інформації про дозволені обсяги заготівлі 
деревини. Документ, який носить назву APV складається з перелікової відомості 
відведених у рубку дерев і матеріальної оцінки лісосіки включаючи її сортиментну 
структуру. При занесенні інформацію про дерева, що відводяться в рубку, система 
здійснює розрахунок обсягу дозволеного до заготівлі деревини та генерує унікальний 
номер документу. Власне по аналогії це є нічим іншим як лісорубний квиток. При 
здійсненні усіх подальших операцій з деревиною ідентифікатором слугує унікальний номер 
дозволу. 

 

Рис. 1. Схема функціонування системи SUMAL 

Дозвільний документ на здійснення лісозаготівель містить іншу інформацію як місце її 
проведення (господарство, квартал, виділ), вид рубки, терміни її проведення тощо. 
Лісозаготівельник зобов’язаний щомісячно вносити до системи інформацію про обсяги 
відвантаження лісопродукції покупцям (деревообробним компаніям, посередникам тощо). 
Незалежно від цього, проводиться он-лайн контроль транспортування кожної партії 
продукції. З цією метою перевізник при відвантаженні деревини має отримати унікальний 
код, який генерується в системі. Інформація про походження деревини фіксується як в 
системі, так і товаросупровідній документації. 

ЗАГОТІВЛЯ ДЕРЕВИНИ РУХ ДЕРЕВИНИ ПЕРЕРОБКА ДЕРЕВИНИ 

ПЛАНУВАННЯ КОНТРОЛЬ АНАЛІЗ 

SUMAL 
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Останній елемент передбачає, що в свою чергу деревообробник так само щомісячно 
вносить інформацію про обсяги використаної деревини. В підсумку виникає можливість 
контролю обігу деревини на первинному ринку та автоматичної звірки фактичних обсягів 
та розмірно-якісних характеристик деревини з лімітованими відповідно до APV. 

Для забезпечення оперативного внесення інформації користувачами розроблено 
спеціалізовані додатки та різні алгоритми роботи з системою для кожного виду діяльності. 

Таким чином при перевезенні деревини використовується мобільний додаток "Wood 
Tracking", який є частиною системи Sumal, його можна безкоштовно завантажити на 
смартфон або планшет на базі операційних систем, як Windows, так і Android [23,35,38]. 
Після встановлення додатка користувач має авторизуватись в системі шляхом вводу свого 
логіну та паролю. Інтерфейс мобільного додатку містить обов’язкові поля для введення 
даних про користувача, які будуть відправлені на сервер. До них слід віднести: серія та 
номер документу на транспорт, що перевозить лісопродукцію, вибір пункту навантаження, 
номер дозвільного документу на лісозаготівлі, кінцевий пункт призначення, реєстраційний 
номер транспортного засобу та сортиментна структура деревини, яка перевозиться. Після 
внесення даних користувачем буде визначено місцезнаходження пристрою завдяки даним 
GPS пристрою та присвоєно пару кодів CodOffline та CodOnline, за наявності доступу до 
мережі Інтернет. У разі відсутності останнього генерується CodOffline, який є дійсним 
впродовж 6 годин після збору і зберігання даних. Протягом цього часу додаток повинен 
бути підключений до Інтернету для передачі інформації на сервер та отримання коду 
CodOnline. 

Перевірка законності походження деревини може проводитись як контролюючими 
органами влади, інспекторами – завдяки спеціалізованому програмному забезпеченню, 
так і громадськістю – шляхом запиту інформації відносно транспортного засобу, що 
перевозить деревину, за номером 112. Для того, щоб отримати детальну інформацію  
відносно деревини, що перевозиться інспектором, може бути використаний codOnline. 
Запит з кодом відправляється на сервер, у відповідь приходить звіт з необхідною 
інформацією. 

 Перевагою системи є можливість контролю перевезення деревини в он-лайн 
режимі. Разом із тим на відміну від польської системи SILP, яка передбачає ідентифікацію 
кожного окремого сортименту, одиницею контролю системи є вантажна партія 
лісопродукції. 

 Нетривалий час функціонування системи не дає можливість оцінити ефективність її 
впливу. Разом із тим слід вказати на потенційні сильні сторони системи. 

 Перше, на підставі внесених до системи інформації про дерева, що призначені в 
рубку автоматично генерується дозвільний документ – лісорубний квиток. 

 Друге, частина загальної статистичної інформації, яка накопичується в системі є 
відкритою для громадськості, що сприятиме її популяризації та підвищенню довіри до 
лісового сектору країни. 

 Третє, передбачена можливість контролю перевезення деревини як 
правоохоронними органами, так і пересічними громадянами. 

 Четверте, система була покладена в основу урядових рішень по реалізації 
Регламенту ЄС 995/2010 з питань деревини. Таким чином простежуваність руху деревини 
та підтвердження законності її походження відбувається шляхом внесення інформації про 
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усі переміщення та трансакції. Це значно полегшує і спрошує налагодження системи 
належної обачливості. 

 Для України цікавим є використання подібної системи для забезпечення вимог 
статті 294 Угоди про Асоціацію між ЄС та Україною та Закону України «Про особливості 
державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з 
реалізацією та експортом лісоматеріалів» задля підтвердження законності походження 
лісопродукції по усім ланцюгам постачання – від виробника до споживача. 

 В контексті удосконалення єдиної державної системи електронного обліку деревини 
варто розглянути можливість її доповнення матеріально-грошовою оцінкою та 
автоматичною випискою лісорубного квитка. 

 З урахування підвищення громадянської активності, низької довіри до лісової галузі 
доцільним є реалізації сервісу з он-лайн реєстрації деревини при її відвантаженні та 
контролю впродовж часу перевезення. 

Система контролю руху та стеження деревини в Румунії відноситься до державних 
обов’язкових та передбачає використання балансового методу. 

3.3. Система стеження транспортування деревини в Австрії 
 Лісова федеральна компанія Австрії для своїх логістичних рішень використовує 
програмне забезпечення Felixtools [17]. Спеціалізоване програмне забезпечення, 
встановлене на планшеті водія та ПК оператора, дозволяє систематизувати процес 
транспортування деревини шляхом поділу його на окремі етапи, від планування маршруту 
до відвантаження продукції споживачу. Таким чином транспортування деревини 
здійснюється на основі чіткого алгоритму, який задається оператором ПК. Слід зазначити, 
що водій також фотографує деревину одразу після навантаження. Інформація 
відправляється на сервер через мережу Інтернет та є доступною для перегляду одразу 
після введення даних на кожному етапі. Отже, оператор контролює процес 
транспортування деревини в он-лайн режимі. 

 Серед недоліків системи необхідно відзначити використання лише електронного 
документообороту, який передбачає постійну синхронізацію через мережу Інтернет. У разі 
відсутності зв’язку ускладнюється контроль і підтвердження законності походження 
деревини, яка перевозиться. 

 Цікавою є ідея фотографування вантажу, адже це суттєво спрощує візуальну 
перевірку його цілісності. В перспективі, за допомогою програмних засобів можна 
визначити площу поперечних перетинів та об’єм деревини. 

 Система контролю руху та стеження деревини лісової федеральної компанії 
відноситься до приватних добровільних та передбачає використання балансового 
методу. 

3.4. Система обліку та контролю руху лісопродукції в Швеції 
Аналізуючи систему обліку та контролю руху лісопродукції в Швеції необхідно відмітити, 
що об’єднання майже 50-ти лісопромислових компаній заснувало спеціальну і незалежну 
ІТ компанію, яка забезпечує контроль обліку угод з деревиною, її вимірювання та 
перевезення, використовуючи сучасні інформаційні технології – Skogsbrukets Datacentral 
(SDC) [30]. Така система представляє собою централізоване сховище інформації про 
угоди між власниками деревини, її покупцями, перевізниками, лісопильними заводами і 
незалежними організаціями, які здійснюють обмір та визначення якості деревини. 
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Базовим компонентом системи є підсистема обліку деревини VIOL, яка працює в он-лайн 
режимі через мережу Інтернет. Система використовується для збору, накопичення, 
обробки та отримання інформації про операції з деревиною в Швеції. 

Центральне місце в інформаційній системі обліку деревини займає сервіс «Замовлення на 
деревину». За його допомогою формується документ, призначений для ідентифікації 
походження деревини та стеження шляху її руху з лісу до деревообробного підприємства. 
Такий документ має унікальний ідентифікаційний номер для кожної бізнес транзакції 
(операції купівлі-продажу деревини) [1]. Необхідно також відмітити, що «замовлення на 
деревину» складається з кількох частин і формується покупцем деревини, який 
попередньо зареєструвався в системі і створив «замовлення»2. Фактично це і є діловий 
контракт між покупцем та продавцем, який дозволяє реалізовувати деревину на корені, з 
проміжного або нижнього складу. В контракті ж зазначається інформація про продавця та 
покупця, обсяг, умови доставки, місце розташування ділянки лісу, відстань доставки, 
методика вимірювання сортиментів і т.п. З метою маркування партії деревини на неї 
прикріплюється спеціальна паперова бирка, на якій нанесені код продавця, покупця та 
перевізника. Бирка має бути сформована на кожну партію лісопродукції – зазвичай по 
одній на кожну секцію лісовоза. 

Слід зауважити, що при перевезенні вантаж може бути перевірний третьою стороною. Ще 
одним важливим аспектом у контролі за рухом лісопродукції є самі лісозаготівлі, які 
проводяться харвестерами. Справа в тому, що заробітна плата оператору нараховується 
залежно від заготовленого обсягу деревини згідно з вимірювальною системою машини. 
Тому оператор харвестера є незацікавленим у проведенні незаконних рубань, окрім цього 
вся інформація про обсяги заготівлі накопичується в електронному вигляді. Далі 
відбувається процес продажу через систему SDC, за допомогою якої покупець може 
запросити дані заготовленої лісопродукції, а деревина при перевезенні буде 
пробиркована, що в комплексі формує замкнуте коло в системі контролю за рухом 
лісопродукції. За номером «Замовлення» може бути відстежений увесь ланцюг поставки: 
лісопродукція вивозиться лісовозом на деревообробне підприємство, де за номером 
визначається джерело її походження, виконуються контрольні заміри поставленої 
продукції та визначається її якість (деревина може поставлятися на лісозавод від кількох 
споживачів). Система обліку дозволяє враховувати увесь ланцюг поставки, навіть якщо він 
включає проміжних покупців деревини. Інформація про «замовлення» доступна покупцю, 
продавцю, SDC. Самі ж вимірювання обсягів лісопродукції проводяться незалежними 
компаніями, методами, передбаченими в контракті, що знижує ймовірність виникнення 
незаконної діяльності та махінацій. Ще однією особливістю обліку та контролю за 
деревиною в Швеції є її вимірювання на деревообробному підприємстві згідно зі 
стандартами розробленими Агентством лісового господарства країни. 

Вся отримана інформація записується та передається в SDC центр, де зберігається 
впродовж двох років. А кінцевий розрахунок між продавцем та покупцем відбувається за 
результатами даного вимірювання. 

Таким чином, особливості технологічних процесів заготівлі деревини виключають 
доцільність проведення відпуску деревини органами лісового господарства. Вони 
контролюють лише сплату належних податків та внесення коштів на лісовідновлення. 
Основну роботу виконують незалежні компанії (вимірювання обсягів лісопродукції, 
дотримання торгівельних угод, функціонування системи та сервісів). 

Система контролю руху та стеження деревини в Швеції відноситься до приватних 
добровільних та передбачає використання балансового методу. 
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3.5. Пілотні проекти систем контролю руху та стеження деревини в 

Німеччині 

Гессен 

Формування системи стеження руху з метою попередження незаконних рубок не є 
актуальним завданням в Німеччині. Однак, випадки крадіжок партій лісопродукції 
(переважно деревини для опалення), які розташовуються поблизу доріг для зручності 
навантаження та вивезення, зумовили тестування системи стеження за переміщенням 
лісопродукції держаною службою Гессен-Форест [31]. 

Основу системи складає пристрій стеження під назвою «Лісовий трекер». Це мініатюрний 
GPS передавач з автономним живленням та датчиком руху, який непомітно 
прикріплюється до об’єкту спостереження (партія лісопродукції призначена до вивезення). 
У тому випадку, якщо буде здійснено крадіжку, пристрій спрацює та відправить свої 
координати до пункту спостереження. Основним недоліком такого підходу є висока 
вартість пристрою – 300 Євро. 

Баварія 

До середини 2015 року Баварське державне лісове господарство  планує впровадити 
електронний документообіг при транспортуванні лісопродукції [16]. Проект знаходиться в 
стадії розробки, його метою є прискорення обробки інформації та зменшення числа 
помилок при заповненні транспортних документів. 

Фраунгоферський інститут інтегральних схем 
Дослідниками з Фраунгоферського інституту інтегральних схем в Німеччині було створено 
прототип системи щодо контролю руху деревини з використанням RFID міток, які 
кріпляться до деревини [34]. Зокрема, пристрої містять докладну інформацію про 
походження, кількість, тип та призначення продукції. Так як зчитування даних, що 
міститься в RFID мітці, може здійснюватися на незначній відстані, то було запропоновано 
використовувати такий підхід для реєстрації деревини на транспортному засобі при 
перетині пунктів навантаження та розвантаження. 

 

4. Висновки та пропозиції 
1. В країнах, що розвиваються, де експорт лісопродукції відіграє вагому роль у формуванні 
валового внутрішнього продукту, системи контролю руху та стеження є обов’язковими, 
запроваджуються і підтримуються державними органами влади. Поряд із обов’язковими, 
розвиток отримують добровільні незалежні системи контролю ланцюгів постачання. 

2. Традиційним і панівним методом контролю руху деревини залишається балансовий. З 
появою вимоги забезпечення відстежування продукції від споживача до місця заготівлі усе 
більше поширення отримують електронні та напівелектронні системи, що побудовані на 
методі індивідуальної ідентифікації. 

3. В країнах, що розвиваються, вагоме значення для забезпечення контролю ланцюгів 
постачання відіграють представники інспекційних та правоохоронних органів влади. При 
цьому особлива увага приділяється визначенню контрольних критичних точок, де можливе 
утворення незаконної деревини, зокрема, під час транспортування. 

4. Мотиваційними чинниками запровадження систем контролю руху та стеження деревини 
в експортно орієнтованих країнах є дотримання законодавчих вимог країн імпортерів, 
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міжнародних угод і міжурядових добровільних зобов’язань у частині гарантування 
законності лісозаготівель, в тому числі завдяки підтвердженню походження лісопродукції. 

5. Посилення вимогливості до таких систем зумовлює широке впровадження засобів 
об’єктивного контролю з можливістю їх верифікації третьою незалежною стороною. 

6. В країнах Європи запровадження електронних систем контролю руху та стеження 
деревини пов'язано з управлінськими та організаційними рішеннями, спрямованими на 
підвищення економічної ефективності лісової та лісопромислової галузей, удосконалення 
виробничих і логістичних процесів на основі новітніх інформаційних технологій. 

7. В постсоціалістичних країнах Європи з високою часткою лісів державної власності 
системи контролю руху та стеження деревини мають переважно обов’язковий характер, у 
той час коли в країнах західної Європи запровадження таких систем є частиною бізнес 
рішень державних або приватних компаній. 

8. Загальною тенденцією розвитку електронних систем контролю руху та стеження 
деревини є формування автоматизованих інструментів аналізу і контролю обігу деревини 
на усіх етапах її трансформації та їхня інтеграція до суміжних державних і комерційних 
систем обліку, звітності, видачі дозволів, реєстрації договорів тощо. 

9. Успішна реалізація будь-яких новацій, що пов’язані з запровадженням нової техніки та 
технологій полягає у проведенні серйозної підготовчої роботи, зокрема, інформування і 
роз’яснення щодо цілей і завдань системи, навчання і підвищення кваліфікації персоналу, 
підготовки нових кадрів, матеріального заохочення тощо. 

10. Досвід інших країн свідчить, що найсучасніші системи контролю руху та стеження 
деревини стають недієздатними у разі неналежного рівня правозастосування та 
відсутності сприятливого інституційного середовища. Умовами ефективного 
функціонування систем є розподіл конфліктних функцій управління лісами між різними 
органами влади, залучення до інспекційної діяльності третьої незалежної сторони, 
підвищення відповідальності та мотивації працівників лісового господарства, високий 
рівень виробничої та корпоративної етики, прозорість і відкритість функціонування 
лісового сектору. 

11. Для України цікавим є досвід формування національних електронних систем контролю 
руху та стеження деревини на основі реєстрації кожної транспортної партії продукції на 
усьому ланцюгу постачання. При цьому мотиваційним чинником створення і 
функціонування такої системи має стати Регламент ЄС 995/2010 з питань деревини та 
Закон України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів 
підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів», яким 
передбачено видачу сертифікатів походження. 

12. Варто розглянути можливість он-лайн реєстрації відвантаження кожної партії 
деревини, що дозволить оцінювати законність походження продукції без обов’язкової 
зупинки транспортного засобу та долучатися до інспекційної діяльності громадських 
активістів та окремих громадян. 

13. Нарікання інших постійних лісокористувачів на відсутність коштів, знань і навиків 
потрібних для поширення на них єдиної державної системи електронного обліку деревини 
(ЄДСЕОД) може бути усунуте в разі уповноваження працівників державних 
лісогосподарських підприємств здійснювати таку роботу. 

14. Враховуючи негативний досвід запровадження ЄДСЕОД на державних 
лісогосподарських підприємствах доцільним є перехід від індивідуального методу 
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реєстрації та ідентифікації деревини в системі (окремий сортимент) до балансового 
методу (транспортна партія лісопродукції). 

15. ЄДСЕОД має розглядатися базовим елементом загальної інформаційної системи 
лісового комплексу, яка включатиме такі елементи: відведення лісосік і видача лісорубного 
квитка; картографічне забезпечення лісогосподарської діяльності; електронні торги 
деревиною тощо. 
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Про програму FLEG II (ENPI East)  
 

Програма ФЛЕГ II (ЄІСП Схід) «Правозастосування й управління в лісовому секторі країн східного регіону дії 
Європейського інструменту сусідства та партнерства -2» покликана забезпечити підтримку в зміцненні систем 
управління в лісовому секторі країн-учасниць. На регіональному рівні Програма спрямована на поступ у 
реалізації Санкт-Петербурзької міністерської декларації 2005 року. На рівні країн Програма здійснює аналіз або 
перегляд лісової політики, правової бази й адмінстративної структури лісового сектору; сприяє підвищенню 
рівня знань і зміцненню підтримки сталому управлінню лісами й удосконаленню систем управління в лісовому 
секторі, зокрема з урахуванням впливу відповідних вимог законодавства ЄС. На суб -національному (місцевому) 
рівні Програма приділяє багато уваги розробці, тестуванню й оцінці пілотних проектів сталого лісокористування 
з метою тиражування та обміну успішним досвідом. Країни -учасниці: Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, 
Молдова, Росія й Україна. Програма фінансується Європейським Союзом.  
http://www.enpi-fleg.org 
 

Партнери проекту  
 

 

 
 

 
ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ  
Європейський союз є найбільшим у світі донором процесу офіційного сприяння 
розвитку. Europe Aid – генеральний директорат розвитку і співпраці Європейської 
комісії – розробляє Європейську політику розвитку і надає допомогу по всьому світу. 
Ця допомога надходить через ряд фінансових інструментів, при цьому особлива 
увага приділяється забезпеченню якості та ефективності допомоги, що надходить 
від Європейського союзу. У своїй активній участі у сфері розвитку ми прагнемо до 
утвердження принципів ефективного управління, зміцнення людського потенціалу та 
стимулювання економічного розвитку, а також до вирішення таких глобальних 
завдань як боротьба з голодом і збереження природних ресурсів. 
http://ec.europa.eu/index_en.htm 

   
 

 

 
СВІТОВИЙ БАНК  
Група Світового банку – одне з найбільших у світі джерел знань та фінансування, які 
надаються 188 державам-членам. Акціонерами організацій, що входять до складу 
Групи Світового банку, є уряди держав-членів, що мають право ухвалення 
остаточних рішень в рамках цих організацій за усіма аспектами, включаючи питання 
стратегії, фінансування та членства. До Групи Світового банку входять п’ять тісно 
пов’язаних між собою організацій: Міжнародний банк реконструкції та розвитку 
(МБРР) та Міжнародна організація розвитку (МАР), які разом утворюють Світовий 
банк; Міжнародна фінансова корпорація (МФК); Багатостороннє агентство з 
інвестиційних гарантій (БАІГ) та Міжнародний центр врегулювання інвестиційних 
спорів (МЦВІС). Кожна організація грає певну роль у виконанні місії Групи Світового 
банку щодо викорінення крайньої бідності шляхом скорочення населення, яке живе 
менше ніж 1, 25 долара США на день, до рівня, що не перевищує 3%, й 
забезпечення загального процвітання за рахунок підвищення рівня доходів 40% 
найбідніших верств населення в кожній країні. Більш детальна інформація надана 
на сайтах:  
http://www.worldbank.org http://www.ifc.org http://www.miga.org 

   
 

 

 
МІЖНАРОДНИЙ СОЮЗ ОХОРОНИ ПРИРОДИ  
Діяльність Міжнародного союзу охорони природи (МСОП/IUCN) спрямована на 
пошук оптимальних рішень найгостріших проблем охорони довкілля та розвитку. 
МСОП приділяє особливу увагу необхідності цінувати та охороняти природу, 
забезпечувати її ефективне та справедливе використання й розробляти базоване на 
збереженні природи вирішення таких глобальних проблем як зміна клімату, 
забезпечення продовольством та розвиток. МСОП надає підтримку науковим 
дослідженням, організує проекти на місцях в усьому світі й допомагає об’єднувати 
діяльність неурядових організацій, ООН та компаній з формування політики та 
розробки правових принципів та передових практик. МСОП – найстаріша і 
найбільша міжнародна екологічна організація в світі, що об’єднує понад 1200 
урядових та неурядових структур і близько 11 тис. фахівців з 160 країн, що 
працюють на добровільній основі. Діяльність МСОП забезпечується роботою понад 
1 тис. штатних співробітників більш ніж в 45 офісах і сотнями партнерських 
організацій державного, громадського та приватного секторів по всьому світу.  
http://www.iucn.org 

    

 

 
ВСЕСВІТНІЙ ФОНД ПРИРОДИ 
Всесвітній фонд природи (WWF) – одна з найбільших у світі і найбільш авторитетних 
незалежних природоохоронних організацій, що об’єднує близько 5 млн. 
прихильників і має відділення більш ніж у 100 країнах. Місія WWF – у запобіганні 
дедалі глибшій деградації природного середовища планети і досягненні гармонії 
людини і природи, збереження біологічного розмаїття Землі та забезпеченні сталого 
використання відновлюваних природних ресурсів і зниженні рівня забруднення 
довкілля та марнотратного споживання. 
www.panda.org 
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