
Перелік нормативних документів, які регулюють перевезення деревини та
електронний облік деревини

ПЕРЕВЕЗЕННЯ ДЕРЕВИНИ

1. Наказ Міністерства інфраструктури України, Міністерства аграрної політики та
продовольства України 29.11.2013 № 961/707 «Про затвердження спеціалізованої форми
товарно-транспортної накладної при перевезенні деревини автомобільним транспортом
(ТТН - ліс)»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2070-13#Text

2. Закон України від 8 вересня 2005 року № 2860-IV «Про особливості державного
регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та
експортом лісоматеріалів»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2860-15#Text

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р. N 1260 «Про затвердження
Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених
з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1260-2005-%D0%BF#Text

4. Наказ Державного комітету лісового господарства України від 07.09.2007 N
528,зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2007 р.
за N 1111/14378 «Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми Сертифіката про
походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення
експортних операцій»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1111-07#Text

5. Наказ Держкомлісгоспу України від 07.09.2009 N 230 «Про затвердження Стандарту
адміністративної послуги з видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та
виготовлених з них пиломатеріалів  для здійснення експортних операцій»
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0230245-09#Text

ЕЛЕКТРОННИЙ ОБЛІК ДЕРЕВИНИ

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.09.2009 р. №1090-р «Про
схвалення Концепції створення єдиної державної системи електронного обліку
деревини»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1090-2009-%D1%80#Text

2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.11.2009р. №1408-р. «Про
затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції створення єдиної державної
системи електронного обліку деревини»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1408-2009-%D1%80#Text

3. Наказ Міністерства інфраструктури України, Міністерства аграрної політики та
продовольства України 29.11.2013 № 961/707 «Про затвердження спеціалізованої форми
товарно-транспортної накладної при перевезенні деревини автомобільним транспортом
(ТТН - ліс)»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2070-13#Text
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4. Указ Президента України від 21.11.2017 №381/2017 « Про додаткові заходи щодо
розвитку лісового господарства, раціонального природокористування та збереження
об'єктів природно-заповідного фонду»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/381/2017#Text

5. Указ Президента України від 09.07.2019р. №511/2019 «Про деякі заходи щодо
збереження лісів та раціонального використання лісових ресурсів»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/511/2019#Text

6. Постанова КМУ від 04.12.2019 р. №1142 «Про затвердження Порядку проведення
моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених і
контролю за не перевищеннями обсягу внутрішнього споживання вітчизняних
лісоматеріалів необроблених»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1142-2019-%D0%BF#Text

7. Наказ Держлісагентства  від 24.01.2020р. №16
https://eod.ukrforest.com/documents/2020_1.pdf

8. Наказ ДАЛРУ №202 від 27.06.2012 ТИМЧАСОВА ІНСТРУКЦІЯ з електронного обліку
продукції лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки на підприємствах Державного
агентства лісових ресурсів України
https://drive.google.com/file/d/1rc9tsZk6AMXReuvsOsOzfgyelViM9kw4/view

Підготовлено ГО «Лісові ініціативи і суспільство» у рамках проєкту “Програма боротьби із лісовими злочинами в Україні” за підтримки
відділу Міжнародних програм Лісової служби США.
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