
ВИТЯГИ для роботи 

з ДСТУ EN 1316-1:2018, ДСТУ EN 1316-2:2018, ДСТУ EN 1927-1:2018, ДСТУ 

EN 1927-2:2018, ДСТУ EN 1927-3:2018 

і ТУУ-00994207-002:2018, ТУУ-00994207-003:2018, ТУУ-00994207-004:2018, 

ТУУ-00994207-005:2018  

(до часу затвердження і друку ТУУ) 

 

І. НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ (ДСТУ EN, ТУУ) ДЛЯ КЛАСИФІКАЦІЇ 

ЛІСОМАТЕРІАЛІВ КРУГЛИХ З 2019 РОКУ: 

1) ДСТУ EN 1316-1:2018, Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за 

якістю. Частина 1. Дуб та бук. 

2) ДСТУ EN 1316-2:2018, Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за 

якістю. Частина 2. Тополя. 

3) ДСТУ EN 1927-1:2018, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за 

якістю. Частина 1. Ялина та ялиця. 

4) ДСТУ EN 1927-2:2018, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за 

якістю. Частина 2. Сосна. 

5) ДСТУ EN 1927-3:2018, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за 

якістю. Частина 3. Модрина та псевдотсуга Мензіса (дугласія тисолиста, 

псевдотсуга тисолиста). 

6) ДСТУ EN 1310:2005, Лісоматеріали круглі та пиляні. Метод вимірювання 

параметрів. 

7) ДСТУ EN 1311:2001, Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи 

вимірювання біологічних пошкоджень. 

8) ДСТУ EN 1315-1-2001, Класифікація за розмірами. Частина 1. 

Лісоматеріали круглі листяні (EN 1315-1:1997, ІDT). 

9) ДСТУ EN 1315-2-2001, Класифікація за розмірами. Частина 2. Круглі 

лісоматеріали хвойних порід (EN 1315-2:1997, ІDT). 

10) ДСТУ 4020-2-2001 (prEN 1309-2:1998), Лісоматеріали круглі та пиляні. 

Методи обмірювання та визначення об'ємів. Частина 2. Лісоматеріали круглі. 

11) ДСТУ 8416: 2015, ЛІСОМАТЕРІАЛИ КРУГЛІ. ТАБЛИЦІ ОБ’ЄМІВ. 

12) ТУУ-00994207-001:2018, Лісоматеріали круглі та пиляні. Візуальні 

характеристики. Класифікація, терміни та визначення, способи вимірювання. 

13) ТУУ-00994207-002:2018, Лісоматеріали круглі листяних порід. 

Класифікація за якістю. 

14) ТУУ-00994207-003:2018, Лісоматеріали круглі хвойних та листяних порід. 



Правила класифікації. 

15) ТУУ-00994207-004:2018, Лісоматеріали круглі. Маркування, 

сортування, транспортування, приймання, облік та зберігання.  

16) ТУУ-00994207-005:2018, Деревина дров’яна. Класифікація, облік, 

технічні вимоги. 

  



ТУУ-00994207-002:2018, Лісоматеріали круглі листяних порід. 

Класифікація за якістю 

і 

ТУУ-00994207-003:2018  

Лісоматеріали круглі хвойних та листяних порід. Правила 

класифікації 

 

1. КЛАСИФІКАЦІЯ ЗА ЯКІСТЮ КРУГЛИХ ЛІСОМАТЕРІАЛІВ ЯСЕНЕВИХ, 

КЛЕНОВИХ ТА В’ЯЗОВИХ ПОРІД ДЕРЕВИНИ 

1.1. Правила сортування 

Кожна колода, довгомірні лісоматеріали або комбіновані лісоматеріали з 

умовним позначенням для поділу класифікують згідно з їх розмірами та 

зовнішнім виглядом, кількістю та розповсюдженням специфічних вад.  

Правилами сортування круглих лісоматеріалів листяних порід (ясеневі, 

кленові, в’язові) за класами якості допускається класифікація лісоматеріалів 

класів А та В за умовами контракту між покупцем та продавцем, у т.ч. з 

урахуванням відбракування за іншими ознаками, не зазначеними у загальних 

нормах сортування, що має бути враховано у вартості такого лісоматеріалу. 

Однак додаткові вимоги щодо певного класу якості лісоматеріалу не повинні 

виходити за межі такого класу і підвищувати якісні характеристики колод, якщо 

умовами контракту не передбачено повної або часткової компенсації більш 

переважних ознак іншими, менш значимими для конкретного покупця. В інших 

випадках лісоматеріал має бути відсортовано до вищого класу якості. 

Сортування круглих лісоматеріалів класів якості С та D з урахуванням 

вимог контракту допускається лише у томі разі, якщо додаткові вимоги щодо 

певного класу якості лісоматеріалу не виходять за межі такого класу і не 

підвищують якісні характеристики колод.  

У разі відсутності додаткових технічних вимог контракту, лісоматеріал має 

бути занижено в класі, якщо він не відповідає вимогам будь-якої з 

характеристик відповідного класу. 

Кожна колода чи довгомірний лісоматеріал можуть бути сортовані в 

одному або у кількох класах якості, з використанням умовних позначок для 

поділу. Мінімальна довжина між умовними позначками становить 3 м. 

 

1.2. Позначення класів 

Якісна оцінка складається з чотирьох класів: А, В, С та D. Така градація 

базується на наступному загальному описі класів якості: 

— клас якості А 



Лісоматеріал найвищого класу якості; здебільшого відноситься до нижньої 

частини колоди з чистою деревиною або з незначними вадами, які не 

обмежують його використання. 

— клас якості В 

Лісоматеріал середнього класу якості, без особливих вимог до чистої 

деревини. Сучки дозволено в межах середнього значення для кожної 

породи. 

— клас якості С 

Лісоматеріал нижче середнього класу якості, дозволяються всі якісні 

особливості, які не значно знижують природні властивості деревини. 

— клас якості D 

Лісоматеріал, що не задовольняє жодному з класів якості А, B та C і який 

може бути розпиляні на товарну продукцію (пиломатеріали), придатні для 

подальшого використання.  

Зі всіма допустимими візуальними характеристиками, до класу якості D слід 

відносити лісоматеріал, в якому більше 40 % об’єму деревини придатні для 

використання у лісопилянні. 

До класу якості D можуть бути частково віднесені сухостійні лісоматеріали 

(ТУУ-00994207-001:2018). 

 

1.3. Ознаки, що враховують під час сортування 

Більш точне визначення класів наведено в Таблиці 1 – для ясенів і 

Таблиці 2 – для кленів та в’язів. Всі перелічені у Таблиці 1 і Таблиці 2 якісні 

особливості слід враховувати у процесі призначення класу лісоматеріалу, 

вимірювання мають бути виконані відповідно до ДСТУ EN 1310, ДСТУ EN 1311 

і ТУУ-00994207-001:2018.  

Довжина і діаметр повинні бути виміряні методами, наведеними в ДСТУ 

4020-2. Об’єм колод слід обчислювати: за умов використання обліку 

лісоматеріалів за верхівковим діаметром – згідно ДСТУ 8416; у разі обліку 

колод за серединним діаметром – згідно ДСТУ 4020-2. 

Під час сортування та у разі сумніву зі сторони продавця та/або покупця 

щодо наявності сортоутворюючих ознак в лісоматеріалі, будь-які зовнішні 

видимі або можливі приховані характеристики (наприклад, зарослі сучки, 

заросла тріщина, ураження комахами тощо) повинні бути виявлені та оцінені 

згідно з якісними специфікаціями. Наявність сторонніх тіл (наприклад, 

шрапнелі) в колоді не обумовлені цими технічними умовами. 

В контрактах між продавцем та покупцем може бути зазначено 

відбракування лісоматеріалів за ознаками (ТУУ-00994207-001:2018), не 

врахованими нормами сортування, а саме: прорість відкрита, роза, водяний 



пагін, наріст, шрам, тріщина від звалювання, вирив та інші механічні 

пошкодження, тверда та м’яка гнилизна, рак, овальність, нахил волокон, 

зміщення серцевини, обвугленість, сторонні включення, омела, сухобокість 

тощо. 

Якщо деякі ознаки круглого лісоматеріалу класів А і B не відповідають 

якісним критеріям угоди, вони можуть бути компенсовані (урівноважені) більш 

високою якістю в інших характеристиках. Наступні ознаки взагалі не можуть 

бути компенсовані: ураження комахами (особливо Тrypodendron lineatum), 

гнилизна і грибні забарвлення. У разі можливості компенсації для незначної 

гнилизни, слід передбачити таку умову в контракті. 

Сухостійний лісоматеріал без явних ознак всихання за ТУУ-00994207-

001:2018 або з однією чи двома ознаками у межах норм сортування 

відповідної породи, може бути класифіковано, як круглий лісоматеріал класу С 

чи D. Сухостійний лісоматеріал з кількома ознаками всихання, які значно 

погіршують природні характеристики деревини, слід відносити до деревини 

дров’яної. 

У процесі класифікації лісоматеріалу порода вказується латинською 

назвою. Також може бути використана абревіатура латинської назви. 

 

ПРИКЛАД 1. Ясен: Fraxinus клас А або FRX-А*. 

ПРИКЛАД 2. Клен: Acer клас B або АCE-B*. 

ПРИКЛАД 3. В’яз: Ulmus клас В або ULM-В*. 

*Позначення дано в ISO 2036 

 

1.4. Таблиці норм сортування 

Таблиця 1 — Норми сортування для ясена 

№ 
п/п 

Ознаки1) Класи 

A B C D 

1 
Мінімальні 
розміри2): 

    

1.1 - довжина,м 13) 13) 13) 13) 

1.2 
- серединний діаметр 
без кори4), см 

303) 253) 203) 153) 

2 
Відкриті здорові 
сучки, см 

допускаються 
1 шт. на 1 м 

розміром  
≤ 2 см 

допускаються 
1 шт. на 1 м 

розміром  
≤ 4 см 

допускаються 
розміром  

≤ 8 см 
дозволено 

3 

Відкриті гнилі 
(порохняві) сучки, 
см 

не дозволено не дозволено 
допускаються 

розміром  
≤ 3 см 

допускаються 
розміром  

≤ 8 см 

4 Зарослі сучки та 
допускаються 
1 шт. на 3 м 

допускаються 
1 шт. на 1 м 

допускаються 
2 шт. на  

дозволено 



№ 
п/п 

Ознаки1) Класи 

A B C D 

здуття, шт. колоди колоди 1 м колоди 

5 
Проста кривизна 5), 
см/м 

≤ 2 ≤ 4 ≤ 6 дозволено 

6 
Метикові тріщини 
(прості і складні) 

дозволено в 
центральній 

частині до 1/5 
серединного 

діаметра 

дозволено в 
центральній 

частині до 1/3 
серединного 

діаметра 

дозволено в 
центральній 

частині до 1/2 
серединного 

діаметра 

дозволено без 
виходу на 

бічну 
поверхню та 

окрім 
наскрізних 

7 
Бічні тріщини 
всихання 

не дозволено 

допускаються глибиною до: 

1/20 1/10 1/5 

діаметра відповідного торця 

і довжиною на поверхні колоди: окрім тих, 
довжина яких 
рівна довжині 

колоди і які 
виходять на 

обидва торця 
3)

 

меншою, ніж 
серединний 
діаметр 

3)
 

меншою, ніж 
подвійний 

серединний 
діаметр 

3)
 

8 
Торцеві тріщини 
всихання  

не дозволено 

дозволено в 
межах 

встановленого 
припуску за 
довжиною 

дозволено в 
межах 

встановленого 
припуску за 
довжиною 

дозволено 

9 Відлуплені тріщини не дозволено не дозволено 

допускаються 
ті, що 

вкладаються у 
полосу, 

величиною до 
1/10 

серединного 
діаметру, з 
виходом на 
один торець 

допускаються 
ті, що 

вкладаються у 
полосу, 

величиною до 
1/5 

серединного 
діаметру 

10 Морозні тріщини не дозволено не дозволено не дозволено дозволено 

11 
Ураження комахами 
(червоточини) 

не дозволено не дозволено 

дозволено 
поверхневі та 

глибокі у 
заболоні 

дозволено в 
незначній 

кількості – в 
середньому до 
10 отворів на  
1 м довжини 

12 Прорість закрита не дозволено не дозволено дозволено дозволено 

13 
Показник прирісту, 
мм 

≤ 4 мм не лімітується не лімітується не лімітується 

14 Гнилизна не дозволено 

дозволено 
лише в 

заболоні, але 
не більше 1/10 
серединного 
діаметра 

6) 

дозволено в заболоні та в 
центральній частині, сумарно 

до: 

1/5 
серединного 
діаметру з 
виходом на 

один торець 
6)

 

до 1/3 
серединного 
діаметру, з 
виходом на 
два торця 

або 
до 1/2 

серединного 
діаметру, з 



№ 
п/п 

Ознаки1) Класи 

A B C D 
виходом на 

один торець 
6)

 

15 

Грибні 
забарвлення, 
побуріння, 
плямистість 

не дозволено 
дозволено 

лише в 
заболоні 

дозволено у 
межах 1/10 

серединного 
діаметру 

дозволено у 
межах 1/5 

серединного 
діаметру 

Примітки: 
1) Обмеження за ознаками, що не включені до цих норм, повинні бути обумовлені 

контрактом. 

2) Мінімальні розміри лісоматеріалів встановлено з урахуванням національних 
особливостей, пов’язаних з наявним досвідом заготівлі круглих лісоматеріалів, із 
загальним рівнем технічної оснащеності лісопромислових і деревообробних 
підприємств, а також із торговельною практикою лісового ринку країни. 

3) За винятком положень, обумовлених контрактом. 

4) Класифікацію за серединним діаметром в корі чи без кори слід погодити між 
продавцем та покупцем у контракті. 

5) Складна кривизна допускається у межах половини простої кривизни, встановленої 
для кожного класу якості. 

6) За умови, що принаймні 80% поперечного перетину може бути використано на 
повній довжині колоди. 

Таблиця 2 — Норми сортування для кленів та в’язів 

№ 
п/п 

Ознаки1) Класи 

A B C D 

1 
Мінімальні 
розміри2): 

    

1.1 - довжина,м 13) 13) 13) 13) 

1.2 
- серединний діаметр 
без кори4), см 

303) 253) 203) 153) 

2 
Відкриті здорові 
сучки, см 

допускаються 
1 шт. на 1 м 

розміром  
≤ 3 см 

допускаються 
1 шт. на 1 м 

розміром  
≤ 5 см 

допускаються 
розміром  

≤ 8 см 
дозволено 

3 

Відкриті гнилі 
(порохняві) сучки, 
см 

не дозволено не дозволено 

допускаються 

Σ макс. ≤ 8 см 
на 2 м колоди 

допускаються 

Σ макс.  
≤ 15 см на 3 м 

колоди 

4 
Зарослі сучки та 
здуття, шт. 

допускаються 
1 шт. на 3 м 

колоди 

допускаються 
1 шт. на 1 м 

колоди 

допускаються 
2 шт. на  

1 м колоди 
дозволено 

5 
Проста кривизна 5), 
см/м 

≤ 2 ≤ 4 ≤ 6 дозволено 



№ 
п/п 

Ознаки1) Класи 

A B C D 

6 
Метикові тріщини 
(прості і складні) 

дозволено в 
центральній 

частині до 1/5 
серединного 

діаметра 

дозволено в 
центральній 

частині до 1/3 
серединного 

діаметра 

дозволено в 
центральній 

частині до 1/2 
серединного 

діаметра 

дозволено без 
виходу на 

бічну 
поверхню та 

окрім 
наскрізних 

7 
Бічні тріщини 
всихання 

не дозволено 

допускаються глибиною до: 

1/20 1/10 1/5 

діаметра відповідного торця 

і довжиною на поверхні колоди: окрім тих, 
довжина яких 
рівна довжині 

колоди і які 
виходять на 

обидва торця 
3)

 

меншою, ніж 
серединний 
діаметр 

3)
 

меншою, ніж 
подвійний 

серединний 
діаметр 

3)
 

8 
Торцеві тріщини 
всихання  

не дозволено 

дозволено в 
межах 

встановленого 
припуску за 
довжиною 

дозволено в 
межах 

встановленого 
припуску за 
довжиною 

дозволено 

9 Відлуплені тріщини не дозволено не дозволено 

допускаються 
ті, що 

вкладаються у 
полосу, 

величиною до 
1/10 

серединного 
діаметру, з 
виходом на 
один торець 

допускаються 
ті, що 

вкладаються у 
полосу, 

величиною до 
1/5 

серединного 
діаметру 

10 Морозні тріщини не дозволено не дозволено не дозволено дозволено 

11 
Ураження комахами 
(червоточини) 

не дозволено не дозволено 

дозволено 
поверхневі та 

глибокі у 
заболоні 

дозволено в 
незначній 

кількості – в 
середньому до 
10 отворів на  
1 м довжини 

12 Прорість закрита не дозволено не дозволено дозволено дозволено 

13 Гнилизна не дозволено 

дозволено 
лише в 

заболоні, але 
не більше 1/10 
серединного 
діаметра 

6) 

дозволено в заболоні та в 
центральній частині, сумарно 

до: 

1/5 
серединного 
діаметру з 
виходом на 

один торець 
6)

 

до 1/3 
серединного 
діаметру, з 
виходом на 
два торця 

або 
до 1/2 

серединного 
діаметру, з 
виходом на 

один торець 
6)

 

14 

Грибні 
забарвлення, 
побуріння, 

не дозволено 
дозволено 

лише в 
заболоні 

дозволено у 
межах 1/10 

серединного 

дозволено у 
межах 1/5 

серединного 



№ 
п/п 

Ознаки1) Класи 

A B C D 

плямистість діаметру діаметру 

Примітки: 
1) Обмеження за ознаками, що не включені до цих норм, повинні бути обумовлені 

контрактом. 

2) Мінімальні розміри лісоматеріалів встановлено з урахуванням національних 
особливостей, пов’язаних з наявним досвідом заготівлі круглих лісоматеріалів, із 
загальним рівнем технічної оснащеності лісопромислових і деревообробних 
підприємств, а також із торговельною практикою лісового ринку країни. 

3) За винятком положень, обумовлених контрактом. 

4) Класифікацію за серединним діаметром в корі чи без кори слід погодити між 
продавцем та покупцем у контракті. 

5) Складна кривизна допускається у межах половини простої кривизни, встановленої 
для кожного класу якості. 

6) За умови, що принаймні 80% поперечного перетину може бути використано на 
повній довжині колоди. 

Для круглих лісоматеріалів класів якості А, В, С, D, майбутнє 

використання яких невідоме, встановлено припуски за довжиною у межах:  

а) 0,03 см – 0,05 см для колод довжиною 2,0 м і більше; допускається для 

таких лісоматеріалів збільшення припуску на 0,05 см від номінальної довжини 

разом із припуском; 

б) 0,02 – 0,05 см для колод довжиною до 2,0 м. 

 

2. КЛАСИФІКАЦІЯ ЗА ЯКІСТЮ ЛІСОМАТЕРІАЛІВ КРУГЛИХ З ДЕРЕВИНИ 

ВІЛЬХИ, БЕРЕЗИ, ОСИКИ, ЛИПИ, ГРАБА, АКАЦІЇ, ВИШНІ, ЧЕРЕШНІ ТА 

ІНШИХ ЛИСТЯНИХ ПОРІД (окрім ДУБА, БУКА, ТОПОЛІ, ЯСЕНА, КЛЕНА, 

В’ЯЗА) 

2.1. Правила сортування 

Кожна колода, довгомірні лісоматеріали або комбіновані лісоматеріали з 

умовним позначенням для поділу класифікують згідно з їх розмірами та 

зовнішнім виглядом, кількістю та розповсюдженням специфічних вад.  

Правилами сортування круглих лісоматеріалів листяних порід (вільхи, 

берези, осики, липи, граба, акації, вишні, черешні та інших, окрім дуба, бука, 

тополі, ясена, клена та в’яза) за класами якості допускається класифікація 

лісоматеріалів класів А та В за умовами контракту між покупцем та продавцем, 

у т.ч. з урахуванням відбракування за іншими ознаками, не зазначеними у 

загальних нормах сортування, що має бути враховано у вартості такого 

лісоматеріалу. Однак додаткові вимоги щодо певного класу якості 



лісоматеріалу не повинні виходити за межі такого класу і підвищувати якісні 

характеристики колод, якщо умовами контракту не передбачено повної або 

часткової компенсації більш переважних ознак іншими, менш значимими для 

конкретного покупця. В інших випадках лісоматеріал має бути відсортовано до 

вищого класу якості. 

Сортування круглих лісоматеріалів класу якості С з урахуванням вимог 

контракту допускається лише у томі разі, якщо додаткові вимоги щодо певного 

класу якості лісоматеріалу не виходять за межі такого класу і не підвищують 

якісні характеристики колод.  

У разі відсутності додаткових технічних вимог контракту, лісоматеріал має 

бути занижено в класі, якщо він не відповідає вимогам будь-якої з 

характеристик відповідного класу. 

Кожна колода чи довгомірний лісоматеріал можуть бути сортовані в 

одному або у кількох класах якості, з використанням умовних позначок для 

поділу. Мінімальна довжина між умовними позначками становить 3 м. 

2.2. Позначення класів 

Якісна класифікація круглих лісоматеріалів з деревини берези, вільхи, 

осики, липи, граба, акації, вишні, черешні та інших листяних порід (окрім дуба, 

бука, тополі, ясена, клена, в’яза) має три класи: A, B, C. Класифікація 

базується на наступному описі класів: 

— клас якості А 

Лісоматеріал найвищого класу якості; здебільшого відноситься до нижньої 

частини колоди з чистою деревиною або з незначними вадами, які не 

обмежують його використання. 

— клас якості В 

Лісоматеріал середнього класу якості, без особливих вимог до чистої 

деревини. Сучки дозволено в межах середнього значення для кожної 

породи. 

— клас якості С 

Лісоматеріал, що не задовольняє жодному з класів якості А та B, але з 

якого ще можливо отримати товарну продукцію (пиломатеріали). Зі всіма 

допустимими візуальними характеристиками, до класу якості С слід 

відносити лісоматеріал, в якому не менше 40 % об’єму деревини придатні 

для використання у лісопилянні. 

 

2.3. Ознаки, що враховують під час сортування 

Більш точне визначення класів наведено в Таблиці 3 – для вільхи та 

берези, Таблиці 4 – для осики, Таблиці 5 – для липи, граба, акації, вишні, 



черешні та інших листяних порід (крім дуба, бука, тополі, ясена, клена, в’яза, 

вільхи, берези та осики). Всі перелічені у Таблиці 3, Таблиці 4 і Таблиці 5 якісні 

особливості слід враховувати у процесі призначення класу лісоматеріалів, 

вимірювання мають бути виконані відповідно до ДСТУ EN 1310, ДСТУ EN 1311 

і ТУУ-00994207-001:2018.  

Довжина і діаметр повинні бути виміряні методами, наведеними в ДСТУ 

4020-2. Об’єм колод слід обчислювати: за умов використання обліку 

лісоматеріалів за верхівковим діаметром – згідно ДСТУ 8416; у разі обліку 

колод за серединним діаметром – згідно ДСТУ 4020-2. 

Під час сортування та у разі сумніву зі сторони продавця та/або покупця 

щодо наявності сортоутворюючих ознак в лісоматеріалі, будь-які зовнішні 

видимі або можливі приховані характеристики (наприклад, зарослі сучки, 

заросла тріщина, ураження комахами тощо) повинні бути виявлені та оцінені 

згідно з якісними специфікаціями. Наявність сторонніх тіл (наприклад, 

шрапнелі) в колоді не обумовлені цими технічними умовами. 

В контрактах між продавцем та покупцем може бути зазначено 

відбракування лісоматеріалів за ознаками (ТУУ-00994207-001:2018), не 

врахованими нормами сортування, а саме: прорість відкрита, роза, водяний 

пагін, наріст, шрам, тріщина від звалювання, вирив та інші механічні 

пошкодження, тверда та м’яка гнилизна, рак, овальність, нахил волокон, 

зміщення серцевини, обвугленість, сторонні включення, омела, сухобокість 

тощо. 

Якщо деякі ознаки круглого лісоматеріалу класів А і B не відповідають 

якісним критеріям угоди, вони можуть бути компенсовані (урівноважені) більш 

високою якістю в інших характеристиках. Наступні ознаки взагалі не можуть 

бути компенсовані: ураження комахами (особливо Тrypodendron lineatum), 

гнилизна і грибні забарвлення. У разі можливості компенсації для незначної 

гнилизни, слід передбачити таку умову в контракті. 

Сухостійний лісоматеріал без явних ознак всихання за ТУУ-00994207-

001:2018 або з однією чи двома ознаками у межах норм сортування 

відповідної породи, може бути класифіковано, як круглий лісоматеріал класу 

С. Сухостійний лісоматеріал з кількома ознаками всихання, які значно 

погіршують природні характеристики деревини, слід відносити до деревини 

дров’яної. 

У процесі класифікації лісоматеріалів порода вказується латинською 

назвою. Також може бути використана абревіатура латинської назви. 

 

ПРИКЛАД 1. Вільха: Alnus клас А або АLN-А*. 

ПРИКЛАД 2. Береза: Betula клас B або ВET-B*. 

ПРИКЛАД 3. Осика: Pоpulus trеmula клас C або РOPR-C*. 



ПРИКЛАД 4. Граб: Carpinus клас B або СAR-B*. 

ПРИКЛАД 5. Липа: Tilia клас C або ТIL-C*. 

ПРИКЛАД 6. Акація: Robinia клас A або ROB-A*. 

ПРИКЛАД 7. Вишня: Prunus cerasus клас B або PRUС-B*. 

ПРИКЛАД 8. Черешня: Prunus avium клас B або PRUA-B*. 

*Позначення дано в ISO 2036 

 

2.4. Таблиці норм сортування 

Таблиця 4 — Норми сортування для вільхи та берези 

№ 
п/п 

Ознаки1) Класи 

A B C 

1 Мінімальні розміри2):    

1.1 - довжина,м 13) 13) 13) 

1.2 
- серединний діаметр без 
кори4), см 

153) 153) 153) 

2 
Відкриті здорові сучки, 
см 

допускаються 
кількістю 1 шт. на 

сортимент 
розміром  
≤ 6 см 3) 

допускаються 
кількістю 1 шт. 
(розміром ≤ 12 

см) на 1 м 
або 1 мутовка на 

2 м (кожен 
одиничний сучок 

– діаметром  
≤ 8 см) 

дозволені 
розміром  
≤ 12 см 

3 
Відкриті гнилі 
(порохняві) сучки, см 

не дозволено не дозволено 
1 шт. (розміром  
≤ 8 см) на 1 м 

5 
Шпильки та водяні 
пагони, шт. 

1 шт. на 3 м дозволено дозволено 

6 
Зарослі сучки та 
здуття, шт. 

не дозволено 
допускається 
макс. 1 шт.  

на 1 м 
дозволено 

7 Зміщена серцевина, % < 10 < 20 дозволено 

8 
Проста кривизна 5), 
см/м 

< 2 см/м < 5 см/м не лімітується 

9 Овальність < 10 % не лімітується не лімітується 

10 
Ребриста 
окоренкуватість 3) не дозволено дозволено дозволено 

11 
Метикові тріщини 
(прості і складні) 

дозволено в 
центральній 

частині до 1/5 
серединного 

діаметра 

дозволено в 
центральній 

частині до 1/3 
серединного 

діаметра 

дозволено в 
центральній 

частині: 
- до 1/2 середин-
ного діаметра для 
складних; 
- до 2/3 середин-
ного діаметра та 
без виходу на 
бічну поверхню 
для простих 

12 Бічні тріщини всихання не дозволено допускаються глибиною до: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Prunus_cerasus


№ 
п/п 

Ознаки1) Класи 

A B C 
1/20 1/10 

діаметра відповідного торця 
і довжиною на поверхні колоди: 

меншою, ніж 
серединний 
діаметр 

3)
 

меншою, ніж 
подвійний 

серединний 
діаметр 

3)
 

13 Відлуплені тріщини не дозволено 

допускаються ті, 
що вкладаються у 

полосу, 
величиною до 1/10 

серединного 
діаметру, з 

виходом на один 
торець 

допускаються ті, 
що вкладаються у 
полосу, величиною 

до 1/5 
серединного 

діаметру 

14 Морозні тріщини не дозволено не дозволено дозволено 

15 
Ураження комахами 
(червоточини) 

не дозволено не дозволено 

дозволено в 
незначній 

кількості – в 
середньому до 10 

отворів на  
1 м довжини 

16 Прорість закрита не дозволено дозволено дозволено 

17 Гнилизна не дозволено 

дозволено в заболоні та в 
центральній частині, сумарно до: 

1/5 серединного 
діаметру з 

виходом на один 
торець 

6)
 

до 1/3 
серединного 
діаметру, з 

виходом на два 
торця 
або 

до 1/2 
серединного 
діаметру, з 

виходом на один 
торець 

6)
 

18 
Грибні забарвлення, 
побуріння, плямистість 

не дозволено 

дозволено у 
межах 1/10 

серединного 
діаметру 

дозволено у 
межах 1/5 

серединного 
діаметру 

Примітки: 
1) Обмеження за ознаками, що не включені до цих норм, повинні бути обумовлені 

контрактом. 

2) Мінімальні розміри лісоматеріалів встановлено з урахуванням національних 
особливостей, пов’язаних з наявним досвідом заготівлі круглих лісоматеріалів, із 
загальним рівнем технічної оснащеності лісопромислових і деревообробних 
підприємств, а також із торговельною практикою лісового ринку країни. 

3) За винятком положень, обумовлених контрактом. 

4) Класифікацію за серединним діаметром в корі чи без кори слід погодити між 
продавцем та покупцем у контракті. 

5) Складна кривизна допускається у межах половини простої кривизни, встановленої 
для кожного класу якості. 



6) За умови, що принаймні 80% поперечного перетину може бути використано на 
повній довжині колоди. 

Таблиця 5 — Норми сортування для осики 

№ 
п/п 

Ознаки1) Класи 

A B C 

1 Мінімальні розміри2):    

1.1 - довжина,м 2,53) 23) 23) 

1.2 
- серединний діаметр без 
кори4), см 

153) 153) 153) 

2 
Відкриті здорові сучки, 
см 

допускаються 
кількістю 1 шт. на 

сортимент 
розміром  
≤ 6 см 3) 

допускаються 
кількістю 1 шт. 
(розміром ≤ 12 

см) на 1 м 
або 1 мутовка на 

2 м (кожен 
одиничний сучок 

– діаметром  
≤ 8 см) 

дозволені 
розміром  
≤ 12 см 

3 
Відкриті гнилі 
(порохняві) сучки, см 

не дозволено не дозволено 
1 шт. (розміром  
≤ 8 см) на 1 м 

4 
Шпильки та водяні 
пагони, шт. 

1 шт. на 3 м дозволено дозволено 

5 
Зарослі сучки та 
здуття, шт. 

не дозволено 
допускається 
макс. 1 шт.  

на 1 м 
дозволено 

6 
Проста кривизна 5), 
см/м 

< 2 см/м < 5 см/м не лімітується 

7 Овальність < 10 % не лімітується не лімітується 

8 
Метикові тріщини 
(прості й складні) 

дозволено в 
центральній 

частині до 1/5 
серединного 

діаметра 

дозволено в 
центральній 

частині до 1/3 
серединного 

діаметра 

дозволено в 
центральній 

частині: 
- до 1/2 середин-
ного діаметра для 
складних; 
- до 2/3 середин-
ного діаметра та 
без виходу на 
бічну поверхню 
для простих 

9 Бічні тріщини всихання не дозволено 

допускаються глибиною до: 
1/20 1/10 

діаметра відповідного торця 
і довжиною на поверхні колоди: 

меншою, ніж 
серединний 
діаметр 

3)
 

меншою, ніж 
подвійний 

серединний 
діаметр 

3)
 

10 Відлуплені тріщини не дозволено 

допускаються ті, 
що вкладаються у 

полосу, 
величиною до 1/10 

серединного 
діаметру, з 

виходом на один 

допускаються ті, 
що вкладаються у 
полосу, величиною 

до 1/5 
серединного 

діаметру 



№ 
п/п 

Ознаки1) Класи 

A B C 
торець 

11 Морозні тріщини не дозволено не дозволено дозволено 

12 
Ураження комахами 
(червоточини) 

не дозволено не дозволено 

дозволено в 
незначній 

кількості – в 
середньому до 10 

отворів на  
1 м довжини 

13 Гнилизна не дозволено 

дозволено в заболоні та в 
центральній частині, сумарно до: 

1/5 серединного 
діаметру з 

виходом на один 
торець 

6)
 

до 1/3 
серединного 
діаметру, з 

виходом на два 
торця 
або 

до 1/2 
серединного 
діаметру, з 

виходом на один 
торець 

6)
 

14 
Грибні забарвлення, 
побуріння, плямистість 

не дозволено 

дозволено у 
межах 1/10 

серединного 
діаметру 

дозволено у 
межах 1/5 

серединного 
діаметру 

Примітки: 
1) Обмеження за ознаками, що не включені до цих норм, повинні бути обумовлені 

контрактом. 

2) Мінімальні розміри лісоматеріалів встановлено з урахуванням національних 
особливостей, пов’язаних з наявним досвідом заготівлі круглих лісоматеріалів, із 
загальним рівнем технічної оснащеності лісопромислових і деревообробних 
підприємств, а також із торговельною практикою лісового ринку країни. 

3) За винятком положень, обумовлених контрактом. 

4) Класифікацію за серединним діаметром в корі чи без кори слід погодити між 
продавцем та покупцем у контракті. 

5) Складна кривизна допускається у межах половини простої кривизни, встановленої 
для кожного класу якості. 

6) За умови, що принаймні 80% поперечного перетину може бути використано на 
повній довжині колоди. 

Таблиця 6 — Норми сортування для липи, граба, акації, вишні, черешні та 

інших листяних порід (окрім дуба, бука, тополі, ясена, клена, в’яза, вільхи, 

берези та осики) 

№ 
п/п 

Ознаки1) Класи 

A B C 

1 Мінімальні розміри2):    

1.1 - довжина,м 2,53) 23) 23) 

1.2 - серединний діаметр без 253) 203) 153) 



№ 
п/п 

Ознаки1) Класи 

A B C 
кори4), см 

2 
Відкриті здорові сучки, 
см 

допускаються 
кількістю 1 шт. на 

сортимент 
розміром  
≤ 6 см 3) 

допускаються 
кількістю 1 шт. 
(розміром ≤ 12 

см) на 1 м 
або 1 мутовка на 

2 м (кожен 
одиничний сучок 

– діаметром  
≤ 8 см) 

дозволені 
розміром  
≤ 12 см 

3 
Відкриті гнилі 
(порохняві) сучки, см 

не дозволено не дозволено 
1 шт. (розміром  
≤ 8 см) на 1 м 

4 
Проста кривизна 5), 
см/м 

< 2 см/м < 5 см/м не лімітується 

5 Овальність < 10 % не лімітується не лімітується 

6 
Ребриста 
окоренкуватість 

не дозволено дозволено дозволено 

7 
Метикові тріщини 
(прості й складні) 

дозволено в 
центральній 

частині до 1/5 
серединного 

діаметра 

дозволено в 
центральній 

частині до 1/3 
серединного 

діаметра 

дозволено в 
центральній 

частині: 
- до 1/2 середин-
ного діаметра для 
складних; 
- до 2/3 середин-
ного діаметра та 
без виходу на 
бічну поверхню 
для простих 

8 Відлуплені тріщини не дозволено 

допускаються ті, 
що вкладаються у 

полосу, 
величиною до 1/10 

серединного 
діаметру, з 

виходом на один 
торець 

допускаються ті, 
що вкладаються у 
полосу, величиною 

до 1/5 
серединного 

діаметру 

9 Морозні тріщини не дозволено не дозволено дозволено 

10 
Ураження комахами 
(червоточини) 

не дозволено не дозволено 

дозволено в 
незначній 

кількості – в 
середньому до 10 

отворів на  
1 м довжини 

11 Гнилизна не дозволено 

дозволено в заболоні та в 
центральній частині, сумарно до: 

1/5 серединного 
діаметру з 

виходом на один 
торець 

6)
 

до 1/3 
серединного 
діаметру, з 

виходом на два 
торця 
або 

до 1/2 
серединного 
діаметру, з 

виходом на один 



№ 
п/п 

Ознаки1) Класи 

A B C 
торець 

6)
 

12 
Грибні забарвлення, 
побуріння, плямистість 

не дозволено 

дозволено у 
межах 1/10 

серединного 
діаметру 

дозволено у 
межах 1/5 

серединного 
діаметру 

Примітки: 
1) Обмеження за ознаками, що не включені до цих норм, повинні бути обумовлені 

контрактом. 

2) Мінімальні розміри лісоматеріалів встановлено з урахуванням національних 
особливостей, пов’язаних з наявним досвідом заготівлі круглих лісоматеріалів, із 
загальним рівнем технічної оснащеності лісопромислових і деревообробних 
підприємств, а також із торговельною практикою лісового ринку країни. 

3) За винятком положень, обумовлених контрактом. 

4) Класифікацію за серединним діаметром в корі чи без кори слід погодити між 
продавцем та покупцем у контракті. 

5) Складна кривизна допускається у межах половини простої кривизни, встановленої 
для кожного класу якості. 

6) За умови, що принаймні 80% поперечного перетину може бути використано на 
повній довжині колоди. 

Для круглих лісоматеріалів класів якості А, В, С, майбутнє використання 

яких невідоме, встановлено припуски за довжиною у межах:  

а) 0,03 см – 0,05 см для колод довжиною 2,0 м і більше; допускається для 

таких лісоматеріалів збільшення припуску на 0,05 см від номінальної довжини 

разом із припуском; 

б) 0,02 – 0,05 см для колод довжиною до 2,0 м. 

 

  



ДСТУ EN1927-2: 2018 (EN 1927-2:2008, IDT) 

Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 2. 

Сосна (чинний з 01.01.2019 р.) 

і 

ТУУ-00994207-003:2018  

Лісоматеріали круглі хвойних та листяних порід. Правила класифікації 

 

Якісна оцінка складається з чотирьох класів: А, В, С та D. Така градація 

базується на наступному загальному описі класів якості: 

— клас якості А 

Лісоматеріал найвищого класу якості; здебільшого відноситься до нижньої 

частини колоди з чистою деревиною або з незначними вадами, які не 

обмежують його використання. 

— клас якості В 

Лісоматеріал середнього класу якості, без особливих вимог до чистої 

деревини. Сучки дозволено в межах середнього значення для кожної 

породи. 

— клас якості С 

Лісоматеріал нижче середнього класу якості, дозволяються всі якісні 

особливості, які не значно знижують природні властивості деревини. 

— клас якості D 

Лісоматеріал, що не задовольняє жодному з класів якості А, B та C і який 

може бути розпиляно на товарну продукцію (пиломатеріали), придатні для 

подальшого використання.  

Зі всіма допустимими візуальними характеристиками, до класу якості D слід 

відносити лісоматеріал, в якому більше 40 % об’єму деревини придатні для 

використання у лісопилянні. 

До класу якості D можуть бути частково віднесені сухостійні лісоматеріали 

(ТУУ-00994207-001:2018). 

 
Кожна колода, довгомірні лісоматеріали або комбіновані лісоматеріали з 

умовним позначенням для поділу класифікують згідно з їх розмірами та 

зовнішнім виглядом, кількістю та розповсюдженням специфічних вад.  

Правилами сортування круглих лісоматеріалів за класами якості 

допускається класифікація лісоматеріалів класів А та В за умовами контракту 

між покупцем та продавцем, у т.ч. з урахуванням відбракування за іншими 

ознаками, не зазначеними у загальних нормах сортування, що має бути 

враховано у вартості такого лісоматеріалу. Однак додаткові вимоги щодо 

певного класу якості лісоматеріалу не повинні виходити за межі такого класу і 



підвищувати якісні характеристики колод, якщо умовами контракту не 

передбачено повної або часткової компенсації більш переважних ознак 

іншими, менш значимими для конкретного покупця. В інших випадках 

лісоматеріал має бути відсортовано до вищого класу якості. 

Сортування круглих лісоматеріалів класів якості С та D з урахуванням 

вимог контракту допускається лише у тому разі, якщо додаткові вимоги щодо 

певного класу якості лісоматеріалу не виходять за межі такого класу і не 

підвищують якісні характеристики колод.  

У разі відсутності додаткових технічних вимог контракту, лісоматеріал має 

бути занижено в класі, якщо він не відповідає вимогам будь-якої з 

характеристик відповідного класу. 

 

Довжина і діаметр повинні бути виміряні методами, наведеними в ДСТУ 

4020-2. Об’єм колод слід обчислювати: за умов використання обліку 

лісоматеріалів за верхівковим діаметром – згідно ДСТУ 8416; у разі обліку 

колод за серединним діаметром – згідно ДСТУ 4020-2. 

Під час сортування та у разі сумніву зі сторони продавця та/або покупця 

щодо наявності сортоутворюючих ознак в лісоматеріалі, будь-які зовнішні 

видимі або можливі приховані характеристики (наприклад, зарослі сучки, 

заросла тріщина, ураження комахами тощо) повинні бути виявлені та оцінені 

згідно з якісними специфікаціями. Наявність сторонніх тіл (наприклад, 

шрапнелі) в колоді не обумовлені цими технічними умовами. 

В контрактах між продавцем та покупцем може бути зазначено 

відбракування лісоматеріалів за ознаками (ТУУ-00994207-001:2018), не 

врахованими нормами сортування, а саме: прорість відкрита, роза, водяний 

пагін, наріст, шрам, тріщина від звалювання, вирив та інші механічні 

пошкодження, тверда та м’яка гнилизна, рак, овальність, нахил волокон, 

зміщення серцевини, обвугленість, сторонні включення, омела, сухобокість 

тощо. 

Якщо деякі ознаки круглого лісоматеріалу класів А і B не відповідають 

якісним критеріям угоди, вони можуть бути компенсовані (урівноважені) більш 

високою якістю в інших характеристиках. Наступні ознаки взагалі не можуть 

бути компенсовані: ураження комахами (особливо Тrypodendron lineatum), 

гнилизна і грибні забарвлення. У разі можливості компенсації для незначної 

гнилизни, слід передбачити таку умову в контракті. 

Сухостійний лісоматеріал без явних ознак всихання за ТУУ-00994207-

001:2018 або з однією чи двома ознаками у межах норм сортування 

відповідної породи, може бути класифіковано, як круглий лісоматеріал класу С 

чи D. Сухостійний лісоматеріал з кількома ознаками всихання, які значно 



погіршують природні характеристики деревини, слід відносити до деревини 

дров’яної. 

 

Класифікація повинна містити назву зазначеної породи латиною. 
Скорочення цієї назви латиною можна також використовувати замість повної 
назви. 

Приклад 1. Шотландська сосна (сосна звичайна):  

Pinus sylvestris, class B або PINS-B1 

Приклад 2. Корсіканська або Австралійська сосна (сосна чорна):  

Pinus nigra, class B або PINN-B1 

Приклад 3. Приморська сосна: Pinus pinaster, class B або PINР-B1 

Приклад 4. Промениста сосна (сосна Монтерей):  

Pinus radiate, class B або PINR-B1 

1 Позначення згідно ISO 2036 

 
Таблиця 1 — Норми сортування для сосни 

Ознаки 
Класи якості 

A B C D  

Мінімальні 
розміри2): 

    

- серединний діаметр 
без кори, см 

251) 251) 151) 151) 

- сучки     

- зрослі, здорові не 

дозволено1) ≤ 5 см ≤ 8 см дозволено 

- незрослі (відмерлі) не дозволено ≤ 4 см ≤ 7 см дозволено 
- гнилі не дозволено не дозволено ≤ 4 см дозволено 

здуття не дозволено дозволено3) дозволено дозволено 

смоляні кишеньки 
не 

дозволено1) 

1 шт. на 

поперечний 

переріз 

дозволено дозволено 

показник прирісту     

Pinus radiata, Pinus 

pinaster 
≤ 6 мм ≤ 8 мм 

не 

лімітується 
не 

лімітується 
Pinus sylvestris, Pinus 

nigra 
≤ 4 мм ≤ 7 мм 

не 

лімітується 
не 

лімітується 
показники будови 

деревини 
    

спіральний нахил 

волокон 
≤ 3 см/м ≤ 7см/м ≤ 10 см/м 

не 

лімітується 

зміщена серцевина ≤ 10 % ≤ 20 % 
не 

лімітується 
не 

лімітується 
реактивна деревина 

(крень)4) не дозволено ≤ 10 % ≤ 33 % 
не 

лімітується 



Ознаки 
Класи якості 

A B C D  

кривизна     

Pinus radiata, Pinus 

pinaster 
≤ 2 см/м ≤ 2 см/м ≤ 4 см/м ≤ 6 см/м 

Pinus sylvestris, Pinus 

nigra 
≤ 1 см/м ≤ 1,5 см/м ≤ 3 см/м ≤ 4,5 см/м 

збіг4)     

< 35 cм не лімітується ≤ 1,5 см/м ≤ 2,5 см/м 
не 

лімітується 

≥ 35 см не лімітується ≤ 2 см/м ≤ 4 см/м 
не 

лімітується 

тріщини     

метикові (серцевинні 

тріщини, за винятком 

тріщин всихання) 

                        < 35 cм 

не дозволено не дозволено 
≤ 1/2 

діаметру 
дозволено 

                       ≥ 35 см ≤ 1/4 діаметру ≤1/3 діаметру 
≤ 1/2 

діаметру 
дозволено 

відлуплені 

      < 35 cм 
не дозволено не дозволено 

не 

дозволено 
≤ 1/2 

діаметру 

                     ≥ 35 см не дозволено ≤ 1/4 діаметру 
≤ 

1/3діаметру 

≤ 1/2 

діаметру 

ураження комахами не дозволено не дозволено 
дозволено в 

заболоні 
дозволено 

< 2 мм  

(Trypodendron lineatum) 
не дозволено не дозволено 

не 

дозволено5) дозволено 

≥ 2 мм  

(Sirex, Cerambycidae) 
не дозволено не дозволено 

не 

дозволено 

дозволено 

невелике 

ураження 

гнилизна не дозволено не дозволено 
не 

дозволено6) дозволено 

забарвлення не дозволено не дозволено 
дозволено в 

заболоні 7) 
дозволено 

1) Можуть бути застосовані спеціальні правила контракту 
3)  Посилання на загальний опис класів якості 
4) Метод вимірювання: ширина крені, як функція діаметру поперечного перерізу (у 

додатку до ДСТУ EN 1310) 
5) Незначні ураження Тrypodendron lineatum дозволено 
6) Невеликі ділянки поверхневої  гнилизни дозволені в межах окоренкуватості 
7) Рекомендовано керуватися правилами контракту 

Примітки: 
2) Мінімальні розміри лісоматеріалів встановлено з урахуванням національних 

особливостей, пов’язаних з наявним досвідом заготівлі круглих лісоматеріалів, із 
загальним рівнем технічної оснащеності лісопромислових і деревообробних 



підприємств, а також із торговельною практикою лісового ринку країни. 
Мінімальний розмір за довжиною для лісоматеріалів з деревини сосни не 
регламентується. 

Кожна колода може бути сортована або в одному класі, або у кількох 

класах, використовуючи умовні позначки для поділу. 

Мінімальна довжина між умовними позначками становить 3 м для Pinus 

sylvestris, Pinus nigra, Pinus radiate та 2 м для Pinus pinaster. 

Для круглих лісоматеріалів з деревини сосни класів якості А, В, С, D, 

майбутнє використання яких невідоме, встановлено припуски за довжиною 

у межах:  

а) 0,03 см – 0,05 см для колод довжиною 2,0 м і більше; допускається для 

таких лісоматеріалів збільшення припуску на 0,05 см від номінальної довжини 

разом із припуском; 

б) 0,02 – 0,05 см для колод довжиною до 2,0 м. 

 

ДСТУ EN1927-1: 2018 (EN 1927-1:2008, IDT) 

Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 1. 

Ялина та ялиця (чинний з 01.01.2019 р.) 

і 

ТУУ-00994207-003:2018  

Лісоматеріали круглі хвойних та листяних порід. Правила класифікації 

 

Якісна оцінка складається з чотирьох класів: А, В, С та D. Така градація 

базується на наступному загальному описі класів якості: 

— клас якості А 

Лісоматеріал найвищого класу якості; здебільшого відноситься до нижньої 

частини колоди з чистою деревиною або з незначними вадами, які не 

обмежують його використання. 

— клас якості В 

Лісоматеріал середнього класу якості, без особливих вимог до чистої 

деревини. Сучки дозволено в межах середнього значення для кожної 

породи. 

— клас якості С 

Лісоматеріал нижче середнього класу якості, дозволяються всі якісні 

особливості, які не значно знижують природні властивості деревини. 

— клас якості D 



Лісоматеріал, що не задовольняє жодному з класів якості А, B та C і який 

може бути розпиляно на товарну продукцію (пиломатеріали), придатні для 

подальшого використання.  

Зі всіма допустимими візуальними характеристиками, до класу якості D слід 

відносити лісоматеріал, в якому більше 40 % об’єму деревини придатні для 

використання у лісопилянні. 

До класу якості D можуть бути частково віднесені сухостійні лісоматеріали 

(ТУУ-00994207-001:2018). 

 
Кожна колода, довгомірні лісоматеріали або комбіновані лісоматеріали з 

умовним позначенням для поділу класифікують згідно з їх розмірами та 

зовнішнім виглядом, кількістю та розповсюдженням специфічних вад.  

Правилами сортування круглих лісоматеріалів за класами якості 

допускається класифікація лісоматеріалів класів А та В за умовами контракту 

між покупцем та продавцем, у т.ч. з урахуванням відбракування за іншими 

ознаками, не зазначеними у загальних нормах сортування, що має бути 

враховано у вартості такого лісоматеріалу. Однак додаткові вимоги щодо 

певного класу якості лісоматеріалу не повинні виходити за межі такого класу і 

підвищувати якісні характеристики колод, якщо умовами контракту не 

передбачено повної або часткової компенсації більш переважних ознак 

іншими, менш значимими для конкретного покупця. В інших випадках 

лісоматеріал має бути відсортовано до вищого класу якості. 

Сортування круглих лісоматеріалів класів якості С та D з урахуванням 

вимог контракту допускається лише у тому разі, якщо додаткові вимоги щодо 

певного класу якості лісоматеріалу не виходять за межі такого класу і не 

підвищують якісні характеристики колод.  

У разі відсутності додаткових технічних вимог контракту, лісоматеріал має 

бути занижено в класі, якщо він не відповідає вимогам будь-якої з 

характеристик відповідного класу. 

 

Довжина і діаметр повинні бути виміряні методами, наведеними в ДСТУ 

4020-2. Об’єм колод слід обчислювати: за умов використання обліку 

лісоматеріалів за верхівковим діаметром – згідно ДСТУ 8416; у разі обліку 

колод за серединним діаметром – згідно ДСТУ 4020-2. 

Під час сортування та у разі сумніву зі сторони продавця та/або покупця 

щодо наявності сортоутворюючих ознак в лісоматеріалі, будь-які зовнішні 

видимі або можливі приховані характеристики (наприклад, зарослі сучки, 

заросла тріщина, ураження комахами тощо) повинні бути виявлені та оцінені 

згідно з якісними специфікаціями. Наявність сторонніх тіл (наприклад, 

шрапнелі) в колоді не обумовлені цими технічними умовами. 



В контрактах між продавцем та покупцем може бути зазначено 

відбракування лісоматеріалів за ознаками (ТУУ-00994207-001:2018), не 

врахованими нормами сортування, а саме: прорість відкрита, роза, водяний 

пагін, наріст, шрам, тріщина від звалювання, вирив та інші механічні 

пошкодження, тверда та м’яка гнилизна, рак, овальність, нахил волокон, 

зміщення серцевини, обвугленість, сторонні включення, омела, сухобокість 

тощо. 

Якщо деякі ознаки круглого лісоматеріалу класів А і B не відповідають 

якісним критеріям угоди, вони можуть бути компенсовані (урівноважені) більш 

високою якістю в інших характеристиках. Наступні ознаки взагалі не можуть 

бути компенсовані: ураження комахами (особливо Тrypodendron lineatum), 

гнилизна і грибні забарвлення. У разі можливості компенсації для незначної 

гнилизни, слід передбачити таку умову в контракті. 

Сухостійний лісоматеріал без явних ознак всихання за ТУУ-00994207-

001:2018 або з однією чи двома ознаками у межах норм сортування 

відповідної породи, може бути класифіковано, як круглий лісоматеріал класу С 

чи D. Сухостійний лісоматеріал з кількома ознаками всихання, які значно 

погіршують природні характеристики деревини, слід відносити до деревини 

дров’яної. 

Класифікація повинна містити назву зазначеної породи латиною. 
Скорочення цієї назви латиною можна також використовувати замість повної 
назви. 

Приклад 1. Ялиця: Abies alba, клас В або ABIA-B1 

Приклад 2. Ялина: Picea abies, клас B або PICA-B1 

1 Позначення згідно ISO 2036 

Таблиця 1— Сортування ялин та ялиць 

Характеристики 
Клас 

A B C D 

Мінімальні розміри2):     

- серединний діаметр 
без кори, см 

253) 253) 153) 153) 

Сучки, см     

— зрослі, здорові 
 

не дозволеноа 

 
≤ 4 см 

 
≤ 8 см 

 
дозволено 

 

— незрослі (відмерлі) 
 

не дозволено 

 
≤ 3 см 

 
≤ 6 см 

 
дозволено 

 

— гнилі не дозволено 

 
не дозволено 

 
≤ 3 см 

 
дозволено 

 

cмоляні кишеньки не дозволеноа 1 на секцію дозволено дозволено 

показник прирісту ≤ 4 мм ≤ 7 мм не лімітується не лімітується 

показники будови  
деревини 

спіральний нахил ≤ 3 см/м ≤ 7 см/м ≤10 см/м не лімітується 



Характеристики 
Клас 

A B C D 

волокон 

зміщена серцевина ≤ 10% ≤ 15% не лімітується не лімітується 

реактивна деревина 

(крень)b не дозволено ≤ 10% ≤ 33% не лімітується 

кривизнас   

< 20 см 
без обмежень ≤ 1 см/м ≤ 1,5 см/м ≤ 3 см/м 

від ≥ 20 см до < 35 см ≤ 1 см/м ≤ 1 см/м ≤ 1,5 см/м ≤ 3,5см/м 

 ≥ 35 см ≤ 1 см/м ≤ 1,5 см/м ≤ 2 см/м ≤ 4,5см/м 

збігс  

                          < 20 см 
без обмежень 

≤ 1,25 см/м 

 

≤ 2 см/м 

 
не лімітується 

від ≥ 20 см до < 35 см не лімітується ≤ 1,5 см/м ≤ 2,5 см/м не лімітується 

                       ≥ 35 см не лімітується ≤ 2 см/м ≤ 4 см/м не лімітується 

Тріщини 

метиковіс (серцевинні 

тріщини, за винятком 

тріщин всихання) 

< 35 см 

не дозволено не дозволено 
≤ 1/2 

діаметру 
дозволено 

                         ≥ 35 см ≤1/4 діаметру ≤1/4 діаметру 
≤ 1/2 

діаметру 
дозволено 

відлупленіс 

< 35 см 
не дозволено не дозволено 

не 

дозволено 

≤ 1/2 

діаметру 

                       ≥ 35 см не дозволено ≤ 1/4 діаметру 
≤ 1/3 

діаметру 

≤ 1/2 

діаметру 

Ураження комахами     
< 2 мм  
(наприклад: 

Тrypodendron lineatum) 
 

не дозволено не дозволено 
не 

дозволеноd дозволено 

≥ 2 мм  
(наприклад: 

Sirex,Cerambyciden) 
не дозволено не дозволено 

не 
дозволено 

дозволено 
невеликі 
ураження 

Тверда гнилизна не дозволено не дозволено 

для середин-
них діаметрів  

< 35 см 
дозволено 

площею 
поверхні до 10 
% серединного 

діаметру, 
 

для середин-
них діаметрів  

≥ 35 см 
дозволено 

площею 
поверхні до 20 

дозволено 



Характеристики 
Клас 

A B C D 

% серединного 
діаметру 

М’яка гнилизна не дозволено не дозволено 
не 

дозволеноe дозволеноf 

Забарвлення не дозволено не дозволено 
дозволено в 
заболонній 

частиніg 
дозволено 

а Посилання на загальний опис класів якості 
b Метод вимірювання: ширина крені, як функція діаметру поперечного перерізу (у 
додатку до ДСТУ EN 1310) 
с Серединний діаметр без кори 
d Незначні ураження Тrypodendron lineatum дозволено 
e Невеликі ділянки поверхневої гнилизни дозволені в межах окоренкуватості 
f За умови, що принаймні 80% поперечного зрізу може бути використано на повній 
довжині 
g Рекомендовано керуватися правилами контракту 

Примітки: 
2) Мінімальні розміри лісоматеріалів встановлено з урахуванням національних 

особливостей, пов’язаних з наявним досвідом заготівлі круглих лісоматеріалів, із 
загальним рівнем технічної оснащеності лісопромислових і деревообробних 
підприємств, а також із торговельною практикою лісового ринку країни. 
Мінімальний розмір за довжиною для лісоматеріалів з деревини ялини, ялиці не 
регламентується. 

Кожна колода може бути сортована або в одному класі, або у кількох 

класах, використовуючи умовні позначки для поділу. Мінімальна довжина між 

умовними позначками становить 3 м. 

Для круглих лісоматеріалів з деревини ялини, ялиці класів якості А, В, С, 

D, майбутнє використання яких невідоме, встановлено припуски за 

довжиною у межах:  

а) 0,03 см – 0,05 см для колод довжиною 2,0 м і більше; допускається для 

таких лісоматеріалів збільшення припуску на 0,05 см від номінальної довжини 

разом із припуском; 

б) 0,02 – 0,05 см для колод довжиною до 2,0 м. 

 

ДСТУ EN 1927-3: 2018 (EN 1927-3: 2008, IDT) 

Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 3. 

Модрина та псевдотсуга Мензиса (дугласія тисолиста) (чинний з 

01.01.2019 р., EN) 

і 

ТУУ-00994207-003:2018  

Лісоматеріали круглі хвойних та листяних порід. Правила класифікації 

 



Якісна оцінка складається з чотирьох класів: А, В, С та D. Така градація 

базується на наступному загальному описі класів якості: 

— клас якості А 

Лісоматеріал найвищого класу якості; здебільшого відноситься до нижньої 

частини колоди з чистою деревиною або з незначними вадами, які не 

обмежують його використання. 

— клас якості В 

Лісоматеріал середнього класу якості, без особливих вимог до чистої 

деревини. Сучки дозволено в межах середнього значення для кожної 

породи. 

— клас якості С 

Лісоматеріал нижче середнього класу якості, дозволяються всі якісні 

особливості, які не значно знижують природні властивості деревини. 

— клас якості D 

Лісоматеріал, що не задовольняє жодному з класів якості А, B та C і який 

може бути розпиляно на товарну продукцію (пиломатеріали), придатні для 

подальшого використання.  

Зі всіма допустимими візуальними характеристиками, до класу якості D слід 

відносити лісоматеріал, в якому більше 40 % об’єму деревини придатні для 

використання у лісопилянні. 

До класу якості D можуть бути частково віднесені сухостійні лісоматеріали 

(ТУУ-00994207-001:2018). 

 
Кожна колода, довгомірні лісоматеріали або комбіновані лісоматеріали з 

умовним позначенням для поділу класифікують згідно з їх розмірами та 

зовнішнім виглядом, кількістю та розповсюдженням специфічних вад.  

Правилами сортування круглих лісоматеріалів за класами якості 

допускається класифікація лісоматеріалів класів А та В за умовами контракту 

між покупцем та продавцем, у т.ч. з урахуванням відбракування за іншими 

ознаками, не зазначеними у загальних нормах сортування, що має бути 

враховано у вартості такого лісоматеріалу. Однак додаткові вимоги щодо 

певного класу якості лісоматеріалу не повинні виходити за межі такого класу і 

підвищувати якісні характеристики колод, якщо умовами контракту не 

передбачено повної або часткової компенсації більш переважних ознак 

іншими, менш значимими для конкретного покупця. В інших випадках 

лісоматеріал має бути відсортовано до вищого класу якості. 

Сортування круглих лісоматеріалів класів якості С та D з урахуванням 

вимог контракту допускається лише у тому разі, якщо додаткові вимоги щодо 



певного класу якості лісоматеріалу не виходять за межі такого класу і не 

підвищують якісні характеристики колод.  

У разі відсутності додаткових технічних вимог контракту, лісоматеріал має 

бути занижено в класі, якщо він не відповідає вимогам будь-якої з 

характеристик відповідного класу. 

 

Довжина і діаметр повинні бути виміряні методами, наведеними в ДСТУ 

4020-2. Об’єм колод слід обчислювати: за умов використання обліку 

лісоматеріалів за верхівковим діаметром – згідно ДСТУ 8416; у разі обліку 

колод за серединним діаметром – згідно ДСТУ 4020-2. 

Під час сортування та у разі сумніву зі сторони продавця та/або покупця 

щодо наявності сортоутворюючих ознак в лісоматеріалі, будь-які зовнішні 

видимі або можливі приховані характеристики (наприклад, зарослі сучки, 

заросла тріщина, ураження комахами тощо) повинні бути виявлені та оцінені 

згідно з якісними специфікаціями. Наявність сторонніх тіл (наприклад, 

шрапнелі) в колоді не обумовлені цими технічними умовами. 

В контрактах між продавцем та покупцем може бути зазначено 

відбракування лісоматеріалів за ознаками (ТУУ-00994207-001:2018), не 

врахованими нормами сортування, а саме: прорість відкрита, роза, водяний 

пагін, наріст, шрам, тріщина від звалювання, вирив та інші механічні 

пошкодження, тверда та м’яка гнилизна, рак, овальність, нахил волокон, 

зміщення серцевини, обвугленість, сторонні включення, омела, сухобокість 

тощо. 

Якщо деякі ознаки круглого лісоматеріалу класів А і B не відповідають 

якісним критеріям угоди, вони можуть бути компенсовані (урівноважені) більш 

високою якістю в інших характеристиках. Наступні ознаки взагалі не можуть 

бути компенсовані: ураження комахами (особливо Тrypodendron lineatum), 

гнилизна і грибні забарвлення. У разі можливості компенсації для незначної 

гнилизни, слід передбачити таку умову в контракті. 

Сухостійний лісоматеріал без явних ознак всихання за ТУУ-00994207-

001:2018 або з однією чи двома ознаками у межах норм сортування 

відповідної породи, може бути класифіковано, як круглий лісоматеріал класу С 

чи D. Сухостійний лісоматеріал з кількома ознаками всихання, які значно 

погіршують природні характеристики деревини, слід відносити до деревини 

дров’яної. 

Класифікація повинна містити назву зазначеної породи латиною. 
Скорочення цієї назви латиною можна також використовувати замість повної 
назви. 

Приклад 1. Псевдотсуга Мензиса: Pseudotsuga, клас B або PSES-B1 

Приклад 2. Модрина: Larix, клас B або LARX-B1 

1 Позначення згідно ISO 2036 



 
Таблиця 1 — Норми сортування для модрини 

Характеристики 
Клас 

A B C D 

Мінімальні розміри2):     

- серединний діаметр 
без кори, см 

253) 253) 153) 153) 

Сучки, см     

— зрослий, здоровий 
 

не дозволеноа 

 
≤ 5 см 

 
≤ 8 см 

 
дозволено 

 

— незрослий 
(відмерлий) 
 

не дозволеноа 

 
≤ 3 см 

 
≤ 7 см 

 
дозволено 

 

— гнилий не дозволено 

 
не дозволено 

 
≤ 3 см 

 
дозволено 

 

cмоляна кишенька не дозволеноа 1 на секцію дозволено дозволено 

показник прирісту ≤ 4 мм ≤ 7 мм не лімітується не лімітується 

показники будови  
деревини 

спіральний нахил 

волокон 
≤ 3 см/м ≤ 7 см/м ≤10 см/м не лімітується 

зміщена серцевина ≤ 10% ≤ 20% не лімітується не лімітується 

кривизнаb   

< 35 см 
≤ 1 см/м ≤ 1,5 см/м ≤ 2,5 см/м ≤ 4,5 см/м 

≥ 35 см ≤ 1,5 см/м ≤ 2,0 см/м ≤ 3,0 см/м ≤ 4,5см/м 

збігb 

< 35 см 
не лімітується ≤ 1,5 см/м ≤ 2,5 см/м не лімітується 

                       ≥ 35 см не лімітується ≤ 2 см/м ≤ 4 см/м не лімітується 

Тріщини 

метиковіb (серцевинні 

тріщини, за винятком 

тріщин всихання) 

< 35 см 

не дозволено не дозволено 
≤ 1/2 

діаметру 
дозволено 

                         ≥ 35 см ≤ 1/4 діаметру ≤ 1/3 діаметру 
≤ 1/2 

діаметру 
дозволено 

відлупленіb 

< 35 см 
не дозволено не дозволено 

не 

дозволено 

≤ 1/2 

діаметру 

                       ≥ 35 см не дозволено ≤ 1/4 діаметру 
≤ 1/3 

діаметру 

≤ 1/2 

діаметру 

Ураження комахами     
< 2 мм  
(наприклад: 

Тrypodendron lineatum) 
 

не дозволено не дозволено 
не 

дозволенос дозволено 

≥ 2 мм  
(наприклад: 

Sirex,Cerambyciden) 
не дозволено не дозволено 

не 
дозволено 

дозволено 
невеликі 
ураження 



Характеристики 
Клас 

A B C D 

Гнилизна не дозволено не дозволено 
не 

дозволеноd дозволено 

Забарвлення не дозволено не дозволено 
дозволено в 
заболонній 

частиніe 
дозволено 

а Посилання на загальний опис класів якості 
b Серединний діаметр без кори 
с Незначні ураження Тrypodendron lineatum дозволено 
d Невеликі ділянки поверхневої гнилизни дозволені в межах окоренкуватості 
e Рекомендовано керуватися правилами контракту 

 

У разі сумніву будь-які зовнішні видимі або можливі приховані вади 

(наприклад зарослі сучки, заросла тріщина, обдир кори) повинні бути виявлені 

та оцінені згідно з якісними специфікаціями. Сторонні тіла (наприклад 

шрапнель) не обумовлені цим стандартом. 

Якщо деякі характеристики круглого лісоматеріалу класів А і B не 

відповідають якісним критеріям угоди, вони можуть бути компенсовані 

(урівноважені) більш високою якістю в інших характеристиках. 

Наступні характеристики взагалі не можуть бути компенсовані: ураження 

комахами (особливо Тrypodendron lineatum), гнилизна і забарвлення. Якщо є 

компенсація для незначної гнилизни, то необхідна угода. 

Кожна колода може бути сортована або в одному класі, або у кількох 

класах, використовуючи умовні позначки для поділу. Мінімальна довжина між 

умовними позначками становить 3 м. 

Для круглих лісоматеріалів з деревини модрини та псевдотсуги Мензиса 

класів якості А, В, С, D, майбутнє використання яких невідоме, встановлено 

припуски за довжиною у межах:  

а) 0,03 см – 0,05 см для колод довжиною 2,0 м і більше; допускається для 

таких лісоматеріалів збільшення припуску на 0,05 см від номінальної довжини 

разом із припуском; 

б) 0,02 – 0,05 см для колод довжиною до 2,0 м. 

 

ДСТУ EN 1316-1: 2018 (EN 1316-1:2012, IDT) 

Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 1. 

Дуб і бук (чинний з 01.01.2019 р., EN) 

і 

ТУУ-00994207-003:2018  

Лісоматеріали круглі хвойних та листяних порід. Правила класифікації 

 



Якісна оцінка складається з чотирьох класів: А, В, С та D. Така градація 

базується на наступному загальному описі класів якості: 

— клас якості А 

Лісоматеріал найвищого класу якості; здебільшого відноситься до нижньої 

частини колоди з чистою деревиною або з незначними вадами, які не 

обмежують його використання. 

— клас якості В 

Лісоматеріал середнього класу якості, без особливих вимог до чистої 

деревини. Сучки дозволено в межах середнього значення для кожної 

породи. 

— клас якості С 

Лісоматеріал нижче середнього класу якості, дозволяються всі якісні 

особливості, які не значно знижують природні властивості деревини. 

— клас якості D 

Лісоматеріал, що не задовольняє жодному з класів якості А, B та C і який 

може бути розпиляно на товарну продукцію (пиломатеріали), придатні для 

подальшого використання.  

Зі всіма допустимими візуальними характеристиками, до класу якості D слід 

відносити лісоматеріал, в якому більше 40 % об’єму деревини придатні для 

використання у лісопилянні. 

До класу якості D можуть бути частково віднесені сухостійні лісоматеріали 

(ТУУ-00994207-001:2018). 

 
Кожна колода, довгомірні лісоматеріали або комбіновані лісоматеріали з 

умовним позначенням для поділу класифікують згідно з їх розмірами та 

зовнішнім виглядом, кількістю та розповсюдженням специфічних вад.  

Правилами сортування круглих лісоматеріалів за класами якості 

допускається класифікація лісоматеріалів класів А та В за умовами контракту 

між покупцем та продавцем, у т.ч. з урахуванням відбракування за іншими 

ознаками, не зазначеними у загальних нормах сортування, що має бути 

враховано у вартості такого лісоматеріалу. Однак додаткові вимоги щодо 

певного класу якості лісоматеріалу не повинні виходити за межі такого класу і 

підвищувати якісні характеристики колод, якщо умовами контракту не 

передбачено повної або часткової компенсації більш переважних ознак 

іншими, менш значимими для конкретного покупця. В інших випадках 

лісоматеріал має бути відсортовано до вищого класу якості. 

Сортування круглих лісоматеріалів класів якості С та D з урахуванням 

вимог контракту допускається лише у тому разі, якщо додаткові вимоги щодо 



певного класу якості лісоматеріалу не виходять за межі такого класу і не 

підвищують якісні характеристики колод.  

У разі відсутності додаткових технічних вимог контракту, лісоматеріал має 

бути занижено в класі, якщо він не відповідає вимогам будь-якої з 

характеристик відповідного класу. 

 

Довжина і діаметр повинні бути виміряні методами, наведеними в ДСТУ 

4020-2. Об’єм колод слід обчислювати: за умов використання обліку 

лісоматеріалів за верхівковим діаметром – згідно ДСТУ 8416; у разі обліку 

колод за серединним діаметром – згідно ДСТУ 4020-2. 

Під час сортування та у разі сумніву зі сторони продавця та/або покупця 

щодо наявності сортоутворюючих ознак в лісоматеріалі, будь-які зовнішні 

видимі або можливі приховані характеристики (наприклад, зарослі сучки, 

заросла тріщина, ураження комахами тощо) повинні бути виявлені та оцінені 

згідно з якісними специфікаціями. Наявність сторонніх тіл (наприклад, 

шрапнелі) в колоді не обумовлені цими технічними умовами. 

В контрактах між продавцем та покупцем може бути зазначено 

відбракування лісоматеріалів за ознаками (ТУУ-00994207-001:2018), не 

врахованими нормами сортування, а саме: прорість відкрита, роза, водяний 

пагін, наріст, шрам, тріщина від звалювання, вирив та інші механічні 

пошкодження, тверда та м’яка гнилизна, рак, овальність, нахил волокон, 

зміщення серцевини, обвугленість, сторонні включення, омела, сухобокість 

тощо. 

Якщо деякі ознаки круглого лісоматеріалу класів А і B не відповідають 

якісним критеріям угоди, вони можуть бути компенсовані (урівноважені) більш 

високою якістю в інших характеристиках. Наступні ознаки взагалі не можуть 

бути компенсовані: ураження комахами (особливо Тrypodendron lineatum), 

гнилизна і грибні забарвлення. У разі можливості компенсації для незначної 

гнилизни, слід передбачити таку умову в контракті. 

Сухостійний лісоматеріал без явних ознак всихання за ТУУ-00994207-

001:2018 або з однією чи двома ознаками у межах норм сортування 

відповідної породи, може бути класифіковано, як круглий лісоматеріал класу С 

чи D. Сухостійний лісоматеріал з кількома ознаками всихання, які значно 

погіршують природні характеристики деревини, слід відносити до деревини 

дров’яної. 

Класифікація повинна містити назву зазначеної породи латиною. 
Скорочення цієї назви латиною можна також використовувати замість повної 
назви. 

Приклад 1. Дуб: Quercus клас B або Q-B 

Приклад 2. Бук: Fagus клас B або F-B 



Таблиця 1 — Норми сортування для дуба 

Ознаки 
Клас 

A B C Dc 

Мінімальні розміри2):     

- довжина,м 13) 13) 13) 13) 

- серединний діаметр без 
кори4), см 

303) 253) 203) 153) 

(2) Шпильки та водяний 
пагін 

1 на 3 м дозволено дозволено дозволено 

(3) Здоровий сучок 
1 на з м 
(≤ 2 см) 

1 на 1 м 
(≤ 4 см)  

або 1 на 3 м 
(≤ 6 см) 

дозволено дозволено 

(4) Гнилий сучок 
     (у тому числі рози) 

не дозволено 
1 на 2 м 

(≤ 3 см;  ≤ 4 
см для роз) 

не 
лімітуються 
для сучків  

≤ 3 см  
та роз ≤ 4 см; 

1 на 2 м 
≤ 10см 

дозволено 

(5) Кап не дозволено 1 на 2 м дозволено дозволено 

(6) Складна метикова 
тріщина 

дозволено в 
центральній 
четвертині 

радіуса 

дозволено в 
центральній 

третині 
радіуса 

дозволено в 
центральній 
2/3 радіуса 

дозволено 

(7) Відлуплена тріщина не дозволено 

допускається 
в центральній 

четвертині 
радіуса на 

одному торці 

допускається 
тільки на 

одному торці 
дозволено 

(8) Бічна тріщина 
всихання 

не дозволено 

довжина 
тріщини на 
поверхні 

повинна бути 
меншою, ніж 
серединний 

діаметрd 

довжина 
тріщини на 

поверхні має 
бути меншою, 
ніж подвійний 
серединний 

діаметрd 

дозволено 

(9) Морозна тріщина не дозволено не дозволено не дозволено дозволено 

(10) Ураження комахами не дозволено не дозволено 
дозволено в 

заболоні 
дозволено 

(11) Закрита прорість не дозволено не дозволено дозволено дозволено 

(12) Заболонь ≤ 3 см не лімітується не лімітується 
не 

лімітується 

(13) Показник приросту ≤ 4 мм не лімітується не лімітується 
не 

лімітується 

(14) Колір, забарвлення одноріднийb не має вимог немає вимог 
немає 
вимог 

(15) Зміщена серцевина ≤ 10 % ≤ 20 % не лімітується 
не 

лімітується 

(16) Спіральний нахил ≤ 4 см/м ≤ 7см/м дозволено дозволено 



Ознаки 
Клас 

A B C Dc 

волокон 

(17) Проста кривизна ≤ 2 см/м ≤ 4 см/м ≤ 10 см/м дозволено 

(18) Внутрішня заболонь не дозволено не дозволено не дозволено дозволено 

(19) Гнилизна не дозволено 
дозволено в 

заболоні 

дозволено в 
заболоні та в 
центральній 
четвертині 
діаметру 

дозволено 

(20) Бурий дуб (підпар) не дозволено не дозволено 
дозволено в 
центральній 
1/3 діаметра 

дозволено 

Інші ознаки, як наприклад, бурі плями, побуріння, овальність, рекомендовані 
спеціальними договірними вимогами 
a Підрядникам необхідно погодити видалення кори 
b За винятком положень, передбачених договором 
c За умови, що принаймні 80% поперечного перетину може бути використано на повній 
довжині 
d У разі наявності наскрізних тріщин, необхідно зменшувати довжину лісоматеріалу 
е У разі білої гнилі слід зменшувати довжину сортименту 

 

Таблиця 1 — Норми сортування для бука 

Ознаки 
Клас 

A B C De 

Мінімальні розміри2):     

- довжина,м 13) 13) 13) 13) 

- серединний діаметр 
без кори4), см 

303) 253) 203) 153) 

 (2) Здоровий сучок 
1 на 3 м 

(≤ 4 см) 

1 на 1 м 

(≤ 6 см) або 

1 на 2 м 

(≤ 8 см) 

дозволено дозволено 

(3) Гнилий сучок не дозволено 
не 

дозволено 

cума 

діаметрів 

сучків 

≤ 8 см на 2 м 

дозволено 

(4) Зарослий сучок 

1 на 3 м, якщо 

частка шраму 

від сучка 

становить  

≤ 1:4 

1 на 1 м 

якщо частка 

шраму від 

сучка 

становить  

≤ 1:2  

та висота 

сучка ≤ 10 

см 

2 на 1 м дозволено 



Ознаки 
Клас 

A B C De 

(5) Спіральний нахил 

волокон 
≤ 3 см/м ≤ 7см/м 

не 

лімітується 

не 

лімітується 

(6) Зміщена серцевина ≤ 10 % ≤ 20 % 
не 

лімітується 

не 

лімітується 

(7) Проста кривизна ≤ 2 см/м ≤ 4 см/м ≤ 8 см/м дозволено 

(8) Овальність ≤ 15 % 
не 

лімітується 

не 

лімітується 

не 

лімітується 

(9) Ребристість  не дозволено 
не 

дозволено 
дозволено дозволено 

(10) Наскрізна тріщина не дозволено 

допускаєтьс

я одна 

тріщина в 

одній 

площині; 

довжина 

тріщини на 

поверхні 

має бути 

менше 

серединног

о діаметру 

допускається 

одна тріщина 

в одній 

площині, 

якщо її 

довжина на 

поверхні 

менше 

подвійного 

серединного 

діаметру 

дозволено 

(11) Інші тріщини не дозволено 
не 

дозволено 

допускається

, якщо 

найбільша 

довжина 

тріщини на 

поверхні 

менша за 

серединний 

діаметр 

дозволено 

(12) Ураження 

комахами 
не дозволено 

не 

дозволено 

не 

дозволено 
дозволено 

(13) Гнилизна (% від 

діаметру) 
не дозволено 

≤ 15 % в 

серцевині 

≤ 25 % в 

серцевині 
дозволено 

(14) Червоне ядро (% 

від діаметру) 
≤ 15% С ≤ 30% d дозволено дозволено 

(15) Зірчасте червоне 

ядро (% від діаметру) 
не дозволено ≤ 10% ≤ 40% дозволено 

(16) Забарвлення не дозволено 
не 

дозволено 

не 

дозволено 
дозволено 

(17) Закрита прорість не дозволено 1 на 1 м дозволено дозволено 

a  Сторонам контракту необхідно погодити видалення кори 

b  За винятком положень, передбачених договором 

с у класі А "Червоне ядро" означає 100% однорідне червоне ядро, але відмінне від 



Ознаки 
Клас 

A B C De 

здорового 

d У класі B "червоне ядро" означає 100% однорідне червоне ядро, але відмінне від 

здорового 

d Для всіх ознак у класі D, має бути придатним для використання > 40% обсягу 

деревини  

 

Для круглих лісоматеріалів з деревини дуба, бука класів якості А, В, С, D, 

майбутнє використання яких невідоме, встановлено припуски за довжиною 

у межах:  

а) 0,03 см – 0,05 см для колод довжиною 2,0 м і більше; допускається для 

таких лісоматеріалів збільшення припуску на 0,05 см від номінальної довжини 

разом із припуском; 

б) 0,02 – 0,05 см для колод довжиною до 2,0 м. 

 

ДСТУ EN 1316-2: 2018 (EN 1316-2:2012, IDT) 

Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 2. 

Тополя (чинний з 01.01.2019 р., EN) 

і 

ТУУ-00994207-003:2018  

Лісоматеріали круглі хвойних та листяних порід. Правила класифікації 

Кожна колода, довгомірні лісоматеріали або комбіновані лісоматеріали з 

умовним позначенням для поділу класифікують згідно з їх розмірами та 

зовнішнім виглядом, кількістю та розповсюдженням специфічних вад.  

Правилами сортування круглих лісоматеріалів з деревини тополі за 

класами якості допускається класифікація лісоматеріалів класів А та В за 

умовами контракту між покупцем та продавцем, у т.ч. з урахуванням 

відбракування за іншими ознаками, не зазначеними у загальних нормах 

сортування, що має бути враховано у вартості такого лісоматеріалу. Однак 

додаткові вимоги щодо певного класу якості лісоматеріалу не повинні 

виходити за межі такого класу і підвищувати якісні характеристики колод, якщо 

умовами контракту не передбачено повної або часткової компенсації більш 

переважних ознак іншими, менш значимими для конкретного покупця. В інших 

випадках лісоматеріал має бути відсортовано до вищого класу якості. 

Сортування круглих лісоматеріалів класу якості С з урахуванням вимог 

контракту допускається лише у томі разі, якщо додаткові вимоги щодо певного 

класу якості лісоматеріалу не виходять за межі такого класу і не підвищують 

якісні характеристики колод.  



У разі відсутності додаткових технічних вимог контракту, лісоматеріал має 

бути занижено в класі, якщо він не відповідає вимогам будь-якої з 

характеристик відповідного класу. 

Кожна колода чи довгомірний лісоматеріал можуть бути сортовані в 

одному або у кількох класах якості, з використанням умовних позначок для 

поділу. Мінімальна довжина між умовними позначками становить 3 м. 

2.5. Позначення класів 

Якісна класифікація круглих лісоматеріалів з деревини тополі має три 

класи: A, B, C. Класифікація базується на наступному описі класів: 

— клас якості А 

Лісоматеріал найвищого класу якості; здебільшого відноситься до нижньої 

частини колоди з чистою деревиною або з незначними вадами, які не 

обмежують його використання. 

— клас якості В 

Лісоматеріал середнього класу якості, без особливих вимог до чистої 

деревини. Сучки дозволено в межах середнього значення для кожної 

породи. 

— клас якості С 

Лісоматеріал, що не задовольняє жодному з класів якості А та B, але з 

якого ще можливо отримати товарну продукцію (пиломатеріали). Зі всіма 

допустимими візуальними характеристиками, до класу якості С слід 

відносити лісоматеріал, в якому не менше 40 % об’єму деревини придатні 

для використання у лісопилянні. 

 

2.6. Ознаки, що враховують під час сортування 

Більш точне визначення класів наведено в Таблиці 1. Всі перелічені у 

Таблиці якісні особливості слід враховувати у процесі призначення класу 

лісоматеріалів, вимірювання мають бути виконані відповідно до ДСТУ EN 

1310, ДСТУ EN 1311 і ТУУ-00994207-001:2018.  

Довжина і діаметр повинні бути виміряні методами, наведеними в ДСТУ 

4020-2. Об’єм колод слід обчислювати: за умов використання обліку 

лісоматеріалів за верхівковим діаметром – згідно ДСТУ 8416; у разі обліку 

колод за серединним діаметром – згідно ДСТУ 4020-2. 

Під час сортування та у разі сумніву зі сторони продавця та/або покупця 

щодо наявності сортоутворюючих ознак в лісоматеріалі, будь-які зовнішні 

видимі або можливі приховані характеристики (наприклад, зарослі сучки, 

заросла тріщина, ураження комахами тощо) повинні бути виявлені та оцінені 



згідно з якісними специфікаціями. Наявність сторонніх тіл (наприклад, 

шрапнелі) в колоді не обумовлені цими технічними умовами. 

В контрактах між продавцем та покупцем може бути зазначено 

відбракування лісоматеріалів за ознаками (ТУУ-00994207-001:2018), не 

врахованими нормами сортування, а саме: прорість відкрита, роза, водяний 

пагін, наріст, шрам, тріщина від звалювання, вирив та інші механічні 

пошкодження, тверда та м’яка гнилизна, рак, овальність, нахил волокон, 

зміщення серцевини, обвугленість, сторонні включення, омела, сухобокість 

тощо. 

Якщо деякі ознаки круглого лісоматеріалу класів А і B не відповідають 

якісним критеріям угоди, вони можуть бути компенсовані (урівноважені) більш 

високою якістю в інших характеристиках. Наступні ознаки взагалі не можуть 

бути компенсовані: ураження комахами (особливо Тrypodendron lineatum), 

гнилизна і грибні забарвлення. У разі можливості компенсації для незначної 

гнилизни, слід передбачити таку умову в контракті. 

Сухостійний лісоматеріал без явних ознак всихання за ТУУ-00994207-

001:2018 або з однією чи двома ознаками у межах норм сортування 

відповідної породи, може бути класифіковано, як круглий лісоматеріал класу 

С. Сухостійний лісоматеріал з кількома ознаками всихання, які значно 

погіршують природні характеристики деревини, слід відносити до деревини 

дров’яної. 

У процесі класифікації лісоматеріалів порода вказується латинською 

назвою. Також може бути використана абревіатура латинської назви. 

ПРИКЛАД 3. Тополя: Pоpulus клас C або РOP-C*. 

*Позначення дано в ISO 2036 

 

Таблиця 1 — Норми сортування для тополі 

№ 

п/п 
Ознакиа Класи 

A B C 

1 Мінімальні розміри:    

1.1 - довжина,м 2,5b 2b 2b 

1.2 
- серединний діаметр без 

кориа, см 
25b 20b 15b 

2 
Відкриті здорові сучки, 

мм 

1 шт. (діаметром 

≤ 6 cм) на 2,5 м 
c
 

1 шт. (діаметром 

≤ 12 см) на 1 м 

або 1мутовка на 

2 м (кожен 

одиничний сучок 

– діаметром  

≤ 8 см) 

дозволені 

розміром  

≤ 12 см 

3 Відкриті гнилі сучки, мм не дозволено не дозволено 1 шт. (розміром  



№ 

п/п 
Ознакиа Класи 

A B C 
≤ 12 см) на 1 м 

4 Проста кривизна, см/м < 2 см/м < 5 см/м не лімітується 

5 Овальність < 10 % не лімітується не лімітується 

6 
Метикові тріщини 

(прості й складні) 

без наскрізних 

тріщин 

довжина тріщини 

на поверхні має 

бути меншою, 

ніж половина 

серединного 

діаметру 

дозволено 

7 Відлуплені тріщинаи не дозволено 

дозволяється 

тільки в центрі, 

до 15 % радіусу 

відземкового 

торця  

дозволяється 

тільки в центрі, 

до 15 % радіусу 

відземкового 

торця  

8 Морозна тріщина не дозволено не дозволено дозволено 

9 
Ураження комахами 

(червоточини) 
не дозволено не дозволено дозволено 

10 Гнилизна  не дозволено не дозволено не дозволено 

a Контрактом обумовлюється наявність кори. 
b За винятком положень, обумовлених контрактом; 
с Не дозволено в колодах для виробництва шпону. 

Для круглих лісоматеріалів з деревини тополі класів якості А, В, С, 

майбутнє використання яких невідоме, встановлено припуски за довжиною 

у межах:  

а) 0,03 см – 0,05 см для колод довжиною 2,0 м і більше; допускається для 

таких лісоматеріалів збільшення припуску на 0,05 см від номінальної довжини 

разом із припуском; 

б) 0,02 – 0,05 см для колод довжиною до 2,0 м. 

 

ТУУ-00994207-005:2018 

Деревина дров’яна. Класифікація, облік, технічні вимоги 

Метою цих технічних умов є регламентація вимог до дров’яної деревини, 

що має використання у промисловості, а також підтримка використання 

деревного палива в непромислових цілях і спеціально для внутрішніх 

(побутових) і невеликих комерційних потреб на ринку опалення, де 

пред'являються особливі вимоги до якості палива. 



Ці технічні умови розроблені з урахуванням основних нормативних 

положень наступних європейських стандартів: 

1) EN ISO 17225-1:2014, Solid biofuels – Fuel specifications and classes 

-- Part 1: General requirements (Тверде біопаливо - Специфікації та класи 

палива - Частина 1: Загальні вимоги). 

2) EN ISO 17225-5:2014, Solid biofuels – Fuel specifications and classes 

Part 5: Graded firewood (Тверде біопаливо - Специфікації та класи палива - 

Частина 5: Класифікація паливної деревини). 

3) EN 15234-5:2012, Solid biofuels – Fuel quality assurance Part 5: 

Firewood for non-industrial use (Тверде біопаливо - Забезпечення якості - 

Частина 5: Деревина паливна непромислового використання). 

4) EN ISO 16559: 2014, Solid biofuels Terminology, definitions and 

descriptions (Тверде біопаливо - Термінологія, визначення та опис). 

 

3. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

Ці технічні умови встановлюють класифікацію, технічні вимоги та облік 

деревини дров’яної промислового та непромислового використання, що 

представлені у вигляді круглих та/або колотих лісоматеріалів з деревини 

хвойних та листяних порід. 

 

4. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

4.1. В цих технічних умовах вжито терміни та визначення понять, які 

наведено у ДСТУ 2152, ДСТУ EN 1310, ДСТУ EN 1311, ТУУ-00994207-

001:2018 і ТУУ-00994207-004:2018. 

4.2. Цими технічними умовами використано та встановлено наступні 

терміни та визначення: 

4.2.1. Коефіцієнт повнодеревинності штабеля – відношення обсягу 

круглих лісоматеріалів в штабелі без кори до складеного обсягу штабеля. 

Встановлюється за результатами вибіркових вимірювань шляхом поділу 

обсягу колод у вибірці, виміряного дослідним методом кінцевих перетинів, 

на складений обсяг штабелів вибірки. 

4.2.2. Стос – штабель з круглих або колотих полін дров’яної деревини. 

4.2.3. Штабель-кліть – стіс дров’яної деревини, в якому круглі та/або 

колоті короткомірні поліна вкладені у взаємно перпендикулярному за 

висотою стосу порядку. 

 

5. КЛАСИФІКАЦІЯ  

Деревина дров’яна промислового і непромислового використання – 

лісоматеріали круглі або колоті, непридатні (або недоцільні) для пиляння, 

стругання чи лущення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, 



заготовок, шпону, сірників. Також ці лісоматеріали не можуть бути використані 

у якості будівельної деревини в круглому виді. До цієї групи не відносяться 

лісоматеріали для виробництва целюлози, дубильних екстрактів, сортименти 

для кріплення гірничих виробок, для гідротехнічних споруд і елементів мостів. 

Деревина дров’яна промислового використання – лісоматеріали круглі 

хвойних та листяних порід деревини у вигляді колод, очищених від сучків, як 

правило, з корою, призначені для промислового використання у виробництві 

теплової та електроенергії, трісок, стружок, піролізу, гідролізу тощо. Також 

можуть бути використані, за умовами контракту, у якості сировини для 

деревних плит. На вимогу споживача можуть поставлятись як у круглому, так і 

у розколотому виді. 

Деревина дров’яна непромислового використання – лісоматеріали 

хвойних та листяних порід деревини, розрізані вздовж і поперек та/або колоті, 

що використовуються у якості палива в таких побутових пристроях для 

спалювання деревини, як печі, каміни і системи центрального опалення.  

Деревину дров’яну може бути отримано з наступної сировини: 

1) Цілих дерев без коріння. 

2) Деревини стовбурової; 

3) Крупномірні відходи лісозаготівель (товсті гілки, верхівки тощо); 

4) Хімічно не оброблених залишків деревини. 

 

6. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 

6.1. Розміри деревини дров’яної промислового і непромислового 

використання встановлено у табл.1 і табл.2. Вимоги до якості – у табл.3. 

Таблиця 1 – Розміри деревини дров’яної промислового використання  

хвойних та листяних порід 

Параметри Розміри Градація Граничні відхили 

- довжина, м 2,0 – 4,0 0,1 ± 0,05 

- товщина, см від 5 см і більше 1,0 - 

 

Таблиця 2 – Розміри деревини дров’яної непромислового використання  

хвойних та листяних порід 

Параметри Розміри Градація Граничні відхили1) 

- довжина, м 
0,25 – >1,0 

1,0 – 1,9 
0,01 

±0,02 

±0,05 

- товщина, см від 2 см і більше 1,0 - 

Примітки. 



1) Для деревини дров’яної непромислового використання довжинами до 1,0 м 

граничні відхилення встановлюють у межах ±0,02 м, довжинами від 1,0 м до 1,9 м – 

у межах ±0,05 м. 

Таблиця 3 – Якісна характеристика деревини дров’яної промислового та 

непромислового використання хвойних та листяних порід 

№ 
з/п 

Візуальні характеристики і 
ознаки деревини, згідно 
ТУУ-00994207-001:2018 

Деревина дров’яна 
промислового 
використання 

Деревина дров’яна 
непромислового 

використання 

1 Сучки, всі види 
допускаються зрізані 

на висоті  
не вище 3 см 

допускаються зрізані 
на висоті  

не вище 3 см 

2 Кривизна не лімітується не лімітується 

3 Ребриста окоренкуватість не лімітується не лімітується 

4 Тріщини, всі види не лімітуються не лімітуються 

5 Хімічні забарвлення не лімітуються не лімітуються 

6 
Гнилизна (ядрова та 
заболонна) 2) 

допускається за умов 
збереження цілісності 

деревини 

допускається за умов 
збереження 

цілісності деревини 

7 
Зовнішня порохнява 
гнилизна 

не допускається не допускається 

8 Ураження комахами 
допускається за умов 
збереження цілісності 

деревини 

допускається за умов 
збереження 

цілісності деревини 

9 
Механічні пошкодження, 
прорість, сухобокість, рак 

не лімітуються не лімітуються 

10 Обвугленість деревини не допускається 
допускається тільки 

зовнішня поверхнева 

Примітки.  
2) Кількість деревини дров’яної, що містить гнилизну, не має перевищувати 40 % 

обсягу партії, що постачається. 

6.2. Деревина дров’яна довжинами   1,0 м і товщинами   16 см (у 

верхньому відрізі) може постачатись у колотому вигляді, а саме: 

- товщинами 16 см – 26 см – розколена на дві частини; 

- товщинами 27 см – 40 см – розколена на чотири частини; 

- товщинами 41 см і більше – розколена на таку кількість частин, за якої 

найбільша лінія розколу у торці будь-якої частини не перевищувала б 22 

см. 

6.3. У залежності від теплотворної здатності, деревину дров’яну, 

призначену для палива, виробництва теплової та електроенергії, а також 

піролізу, поділяють за наступними групами порід:  

1а група – береза, дуб, бук, ясень, граб, клен, в’яз, модрина;  

2а група – сосна, вільха;  

3а група – ялина, кедр, ялиця, осика, липа, тополя, верба. 



Також таку деревину можливо поділяти за однорідністю порід, як 

однорідна та змішана деревина. Однорідною рахується партія (штабель) 

деревини дров’яної, що складається з деревних порід, віднесених до однієї 

групи, змішаною – з деревних порід різних груп. 

6.4. Деревина дров’яна може постачатись як в корі, так і без кори. Обдир 

кори допускається. 

6.5. Деревина дров’яна має бути очищена від сучків, висота яких не 

повинна бути більша за 3,0 см. 

 

7. ПРИЙМАННЯ ТА ОБЛІК 

7.1. Деревину дров’яну промислового і непромислового використання 

вантажоотримувачі приймають партіями. Партією вважається будь-яка 

кількість деревини дров’яної, оформлена одним документом щодо якості, 

розмірів та кількості, і яка відповідає вимогам цих технічних умов. 

7.2. В документі має бути вказано: 

- найменування підприємства-постачальника і його місце 

знаходження; 

- однорідність деревини дров’яної та співвідношення різних груп у 

партії змішаної деревини; 

- об’єм партії у щільній мірі, в м3, однак за умов штабельного методу 

обміру (Розділ 6 ДСТУ 4020-2) слід вказати розміри штабеля та 

застосований коефіцієнт повнодеревинності; за умов приймання деревини 

дров’яної за масою – вага партії в тонах та вологість деревини;  

- позначення цих ТУ, за умови їх повного дотримання; в іншому разі – 

посилання на контракт, згідно якого визначено якість та ціну на 

лісоматеріали в партії. 

7.3. Правила приймання – згідно ТУУ-00994207-004:2018. Однак партія 

належить до приймання у разі, якщо кількість деревини, що не відповідає 

вимогам цих ТУ, не перевищує 5 % контрольної вибірки. 

7.4. Правила обміру та обліку – згідно ДСТУ 4020-2 та Додатку А до цих 

ТУ. 

 

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЯ 

8.1. Розміри (довжину і товщину) деревини дров’яної промислового і 

непромислового використання слід вимірювати за ДСТУ 4020-2. 

8.2. Вимірювання розмірів вад деревини – за ТУУ-00994207-001:2018. 

8.3. Вимірювання вологості деревини дров’яної промислового і 

непромислового використання слід виконувати згідно ДСТУ 4922. 



8.4. Для визначення об’єму деревини дров’яної промислового і 

непромислового використання слід використовувати штабельний метод 

обміру згідно ДСТУ 4020-2. Об’єм штабеля (стосу) визначається шляхом 

перерахунку складової міри у щільну (м3), із застосуванням коефіцієнтів 

повнодеревинності, наведених у Додатку А цих ТУ.  

8.5. Обсяг деревини у складовій мірі визначають множенням висоти 

штабеля (стосу) на його довжину і ширину. Ширину штабеля, стосу приймають 

рівною номінальній довжині вкладених у стіс лісоматеріалів. Висоту штабеля, 

стосу визначають, як середнє арифметичне результатів не менше трьох 

вимірів.  

За довжини штабеля, стосу більше 10,0 м його висоту вимірюють через 

кожні 3 м. За умови нерівномірної висоти – згідно п.6.2.2 ДСТУ 4020-2, та з 

можливим мінімальним кроком 1,0 м. 

Товщину перекладок і підштабельних (підстосових) підкладок під час 

вимірювання висоти штабеля (стосу) не враховують. 

У випадку вкладання деревини дров’яної вологістю більше 25 % у 

штабель (стіс) слід додати до його висоти невраховану надбавку на всихання 

та усадку величиною 3 см на кожен метр висоти. 

8.6. Допускається визначення обсягу дров груповими методами за 

технічною документацією, затвердженою в установленому порядку.  

8.7. У разі необхідності та за умов виникнення розбіжностей у визначенні 

обсягу дров’яної деревини методом, наведеним у пп.8.4 – 8.5, об’єм штабеля 

(стосу) дров’яної деревини у щільній мірі можливо визначати шляхом 

множення обсягу штабеля (стосу) у складовій мірі на фактичний коефіцієнт 

повнодеревинності. 

8.8. Фактичний коефіцієнт повнодеревинності визначають на дослідному 

стосі, з фасадного боку якого відмічають прямокутник висотою, рівною висоті 

стосу, і довжиною вздовж стосу не менше 8 м. Сторони прямокутника 

окреслюють видимим маркером (олівцем, фарбою, крейдою тощо). В 

прямокутнику проводять діагональ. У разі довжини основи прямокутника 

менше 8 м проводять дві діагоналі. Діагональ або, в іншому випадку, обидві 

діагоналі повинні перетинати не менше 60 торців полін. 

Фактичний коефіцієнт повнодеревинності, що має вираз у сотих частках, 

визначають шляхом поділу суми розмірів торців полін за діагоналлю 

прямокутника (або за двома діагоналями) на загальну довжину діагоналі (або, 

відповідно, двох діагоналей). Довжину діагоналі вимірюють в сантиметрах. 

Результат вимірювання довжини діагоналі округлюють до цілого числа, 

при цьому частки менше 0,5 см не враховують, а частки, рівні 0,5 см і більше, 

вважають за цілий сантиметр. 



Протяжність кожного торця полін (без пустот) за діагоналлю вимірюють з 

округленням результату до 0,5 см, при цьому частки менше 0,3 см не 

враховують, а частки, рівні 0,3 см і більше, вважають за 0,5 см. 

8.9. Фактичний коефіцієнт повнодеревинності стосу, що складається з 

деревини дров’яної у круглому вигляді, допускається визначати поділом 

сумарної площі торців полін, визначеної на фасадній стороні стосу в 

прямокутнику площею 4 м2, на площу цього прямокутника. 



Додаток А (обов’язковий) 

Коефіцієнти повнодеревинності для переведення складової міри у щільну 

Таблиця А.1 

Коефіцієнти повнодеревинності для дров’яної деревини малих діаметрів та у розколотому виді 

Довжина 
полін, м 

Коефіцієнт повнодеревинності для стосів деревини дров’яної: 

хвойних порід листяних порід 

у круглому виді в розколотому 
виді 

у виді суміші 
круглих та 
розколотих 

у круглому виді в розколотому 
виді 

у виді суміші 
круглих та 
розколотих 

тонких середніх тонких середніх 

0,25 0,79 0,81 0,77 0,77 0,75 0,8 0,76 0,76 

0,33 0,77 0,79 0,75 0,75 0,72 0,78 0,74 0,74 

0,5 0,74 0,76 0,73 0,73 0,69 0,75 0,71 0,71 

0,75 0,71 0,74 0,71 0,72 0,65 0,72 0,69 0,69 

1 0,69 0,72 0,7 0,7 0,63 0,7 0,68 0,68 

1,25 0,67 0,71 0,69 0,69 0,61 0,68 0,67 0,67 

1,5 0,66 0,703 0,68 0,68 0,6 0,67 0,65 0,66 

2 0,64 0,68 0,66 0,67 0,58 0,65 0,63 0,65 

2,5 0,62 0,67 0,64 0,66 0,56 0,63 0,62 0,64 

3 0,61 0,66 0,63 0,65 0,55 0,62 0,6 0,6 
Примітки: 

1. Тонкі поліна – товщиною 3-10 см включно, середні – товщиною 11-14 см включно; суміш полін – круглих 40% і розколотих 60%; 

2. За наявності у стосі понад 25% кривих полін з висотою сучків більше 1 см, коефіцієнт повнодеревинності зменшується: для 

круглих полін – на 0,07; для суміші круглих і розколотих – на 0,05; для розколотих – на 0,04. 

3. За наявності в партії деревини дров’яної хвойних і листяних порід допускається застосовувати коефіцієнти за переважаючою 

групою (хвойні або листяні) порід. 



4. Для партії об'ємом більше 1000 складених кубічних метрів у разі переведення в щільну міру допускається застосовувати 

коефіцієнти для суміші круглих і розколотих полін за переважаючою групою порід (хвойним або листяним), але без урахування 

примітки 2. 

 

 

Таблиця А.2 

Коефіцієнти повнодеревинності для деревини дров’яної непромислового використання1) 

Назва 
лісоматеріалів 

Порода 
Коефіцієнти повнодеревинності для довжин, м 

1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 

деревина дров’яна 
непромислового 

використання 

хвойні 0,67 0,667 0,664 0,661 0,658 0,655 0,652 0,649 0,646 0,643 

листяні 0,62 0,618 0,616 0,614 0,612 0,61 0,608 0,606 0,604 0,602 

Порода 
Коефіцієнти повнодеревинності для довжин, м 

0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

хвойні 0,8 0,78 0,772 0,764 0,756 0,749 0,733 0,717 0,701 0,686 

листяні 0,78 0,75 0,741 0,731 0,722 0,713 0,694 0,676 0,657 0,639 

Примітки. 
1) За умови складування, транспортування полін розмірами від 2 см і більше разом. 

 

  



Таблиця А.2 

Коефіцієнти повнодеревинності для деревини дров’яної промислового використання1) 

Назва 
лісоматеріалів 

Порода 
Коефіцієнти повнодеревинності для довжин, м 

2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 

деревина 
дров’яна 

промислового 
використання 

хвойні 0,64 0,632 0,624 0,616 0,608 0,6 0,592 0,584 0,576 0,568 

листяні 0,64 0,63 0,62 0,61 0,6 0,59 0,58 0,57 0,56 0,55 

Порода 
Коефіцієнти повнодеревинності для довжин, м 

3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 

хвойні 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 

листяні 0,54 0,538 0,536 0,534 0,532 0,53 0,528 0,526 0,524 0,522 0,52 

Примітки. 
1) За умови складування, транспортування колод розмірами від 5 см і більше разом. 

 



ТУУ-00994207-004:2018 
Лісоматеріали круглі. 

Маркування, сортування, транспортування, приймання, облік та 
зберігання 

9. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

Ці технічні умови поширюються на круглі лісоматеріали і встановлюють 

основні вимоги до їх маркування, сортування, зберігання, транспортування, 

методів приймання та обліку. 

 

10. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

10.1. У цих технічних умовах використані терміни, основні з яких 

встановлено ДСТУ 3071, ДСТУ 2034, ДСТУ 2152, НПАОП 02.0-1.04-05. 

10.2. Цими технічними умовами використано та встановлено наступні 

терміни та визначення: 

4.2.1. Бирка – уніфікований засіб маркування з номером та відповідним 

штрих-кодом для обліку деревини. 

4.2.2. Деревина – лісоматеріали, деревні хлисти та ялинки новорічні. 

4.2.3. Деревна сировина – повалені дерева, деревні хлисти, круглі і 

колоті лісоматеріали, пенькова і подрібнена деревина, а також відходи 

лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки, призначені для перероблення 

чи використання у якості палива.  

4.2.4. Деревний хлист – стовбур поваленого дерева, очищений від гілок, 

верховіття та пенькової частини.  

4.2.5. Деревина дров’яна промислового і непромислового використання 

– лісоматеріали круглі або колоті, непридатні (або недоцільні) для пиляння, 

стругання чи лущення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, 

заготовок, шпону, сірників. Також ці лісоматеріали не можуть бути 

використані у якості будівельної деревини в круглому виді. До цієї групи не 

відносяться лісоматеріали для виробництва целюлози, дубильних 

екстрактів, сортименти для кріплення гірничих виробок, для гідротехнічних 

споруд і елементів мостів. 

4.2.6. Ділова деревина – усі круглі і колоті лісоматеріали, окрім 

деревини дров’яної промислового і непромислового використання та хмизу. 

4.2.7. Довгомірний лісоматеріал – деревний хлист, довгоття, 

довгомірний сортимент, комбіноване довгоття. 

4.2.8. Довгоття – відрізок хлиста, в якому ще не виконано поперечний 

поділ на сортименти, що має довжину, кратну довжині потрібного 

сортименту, з припуском на обробляння (кряжування). 

4.2.9. Єдина державна система електронного обліку деревини (далі – 

система ЕОД) – автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, 



що забезпечує збирання, зберігання, обробку і захист інформації про 

походження, заготівлю та реалізацію деревини. 

4.2.10. Кишеньковий персональний комп’ютер (далі – КПК) – мобільний 

електронний термінал, оснащений модулями зв’язку і призначений для 

вводу і передачі інформації до системи ЕОД або отримання інформації 

користувачами. 

4.2.11. Комбіноване довгоття – довгоття, передбачене для розподілу на 

сортименти різного призначення. 

4.2.12. Коефіцієнт повнодеревинності штабеля – відношення обсягу 

круглих лісоматеріалів в штабелі без кори до складеного обсягу штабеля. 

Встановлюється за результатами вибіркових вимірювань шляхом поділу 

обсягу колод у вибірці, виміряного дослідним методом кінцевих перетинів, 

на складений обсяг штабелів вибірки. 

4.2.13. Круглі лісоматеріали – лісоматеріали, отримані поперечним 

поділом стовбура поваленого дерева. 

4.2.14. Лісоматеріали – деревні матеріали, отримані шляхом поділу на 

частини повалених дерев та деревних колод (уздовж чи впоперек) для 

подальшого використання чи перероблення.  

4.2.15. Облік штабелями – занесення інформації щодо круглих 

лісоматеріалів за деревними породами, їх розмірами та якісними 

характеристиками з прив’язкою всіх колод у штабелі до однієї бирки. 

4.2.16. Облік за партіями – занесення інформації щодо круглих 

лісоматеріалів або деревних хлистів за породами, їх розмірами та якісними 

характеристиками з прив’язкою всіх колод у партії до однієї бирки. 

4.2.17. Пакет лісоматеріалів – лісоматеріали (круглі, довгомірні, 

довгоття, комбіноване довгоття, деревні хлисти, дров’яна деревина) 

конкретної форми й розмірів, рівномірно розміщені та зафіксовані обв’язкою, 

контейнером або іншими пакувальними засобами. 

4.2.18. Пакетний штабель лісоматеріалів – штабель, у якому 

лісоматеріали (круглі, дров’яна деревина) вкладені сформованими і 

зафіксованими пакувальними засобами пакетами. 

4.2.19. Пачка лісоматеріалів – лісоматеріали (круглі, довгомірні, 

довгоття, комбіноване довгоття, деревні хлисти, дров’яна деревина), зібрані 

у в’язку для подальшого трелювання, складування або іншого обробляння. 

4.2.20. Пачковий штабель лісоматеріалів – штабель, у якому 

лісоматеріали (круглі, дров’яна деревина) вкладені пачками, 

відокремленими одна від одної перекладками. 

4.2.21. Поколодний облік – занесення інформації щодо лісоматеріалів 

або довгомірних лісоматеріалів за породами, їх розмірами та якісними 

характеристиками з прив’язкою одної колоди до однієї бирки. 



4.2.22. Поштучний облік – занесення інформації щодо ялинок 

новорічних за породами, їх розмірами та якісними характеристиками з 

прив’язкою одної ялинки новорічної до однієї бирки. 

4.2.23. Рядовий штабель лісоматеріалів – штабель, у якому 

лісоматеріали (круглі, довгомірні, дров’яна деревина) вкладені щільними 

рядами, відокремленими один від одного горизонтальними перекладками. 

4.2.14. Сортимент – лісоматеріал круглий цільового призначення.  

4.2.15. Стос – штабель з круглих або колотих полін дров’яної деревини. 

4.2.16. Хмиз – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 

м, що складаються з тонких стовбурів, верховіття, гілок та сучків. 

4.2.17. Штабель лісоматеріалів – сукупність лісоматеріалів (круглих, 

довгомірних, довгоття, комбінованого довгоття, деревних хлистів, дров’яної 

деревини), рівно вкладених кількома паралельними за висотою шарами. 

4.2.18. Штабель-кліть – стіс дров’яної деревини, в якому круглі та/або 

колоті короткомірні поліна вкладені у взаємно перпендикулярному за 

висотою стосу порядку. 

4.2.19. Щільний штабель лісоматеріалів – штабель, у якому 

лісоматеріали (круглі, довгомірні, дров’яна деревина) вкладені без 

перекладок, щільними рядами. 

4.2.20. Щільно-рядовий штабель лісоматеріалів – штабель, у якому 

лісоматеріали (круглі, довгомірні, дров’яна деревина) вкладені щільними 

рядами, з горизонтальними перекладками між групами рядів. 

 

5. МАРКУВАННЯ 

5.1. Загальні вимоги до маркування заготовлених лісоматеріалів: 

5.1.1. Круглі лісоматеріали товщиною від 15 см за серединним 

діаметром (класи D1b – D 6 за ДСТУ EN 1315) маркують поколодно в 

пунктах їх виготовлення. 

5.1.2. Круглі лісоматеріали довжиною до 2 м включно незалежно від 

товщини поколодному маркуванню не підлягають, за винятком 

лісоматеріалів класів якості А та В, а також лісоматеріалів з цінних порід 

деревини (горіхових, букових, дубових, ясеневих, берестових, кленових, 

каштанових, платанових, черешневих, вишневих, яблуневих, грушевих та 

акації) класів якості А, В та С, придатних для стругання, лущіння та пиляння 

з метою виготовлення шпону (у т.ч. й пиляного), пиломатеріалів і заготовок. 

5.1.3. Поколодному маркуванню не підлягають лісоматеріали 

серединними діаметрами до 24 см включно (класи D0 – D2а за ДСТУ EN 

1315) класів якості С та D, які можуть бути використані: для тимчасових 

споруд, кріплення гірничих виробок, формування транспортних пакетів 

лісоматеріалів у/на залізничних вагонах/платформах та для виготовлення 



целюлозної маси. Також поколодному маркуванню не підлягає деревина 

дров’яна промислового та не промислового використання. 

5.1.4. Лісоматеріали, об’єм яких визначається груповими методами, а 

також ті, що поставляються сплавом, допускається поколодно не маркувати. 

5.1.5. Поставка сплавом лісоматеріалів класів якості А та В, а також 

лісоматеріалів цінних порід деревини (горіхових, букових, дубових, 

ясеневих, берестових, кленових, каштанових, платанових, черешневих, 

вишневих, яблуневих, грушевих та акації) без поколодного маркування не 

допускається. 

5.1.6. Маркування повинне містити позначення класу якості і товщини 

лісоматеріалів. Якщо нормативно-технічні документи встановлюють один 

клас якості лісоматеріалів, то маркування повинно містити тільки 

позначення товщини, окрім класу якості А та В. За умови складування в 

одному стосі чи штабелі або постачання в одній партії лісоматеріалів різних 

довжин, слід маркувати їх і за довжинами. 

5.1.7. Реквізити маркування наносять на верхні торці лісоматеріалів 

водостійкими фарбами (за необхідності) або фарбами і крейдою, стійкими 

до атмосферних впливів. Допускається наносити маркування іншими 

засобами, що забезпечують його збереження до отримання лісоматеріалів 

споживачем. 

5.1.8. Умовні позначення реквізитів маркування: 

а) клас якості – буквами А, В, С та D; з’єднувальні одиниці 

лісоматеріалів (паки, пучки, стоси та штабелі) дров’яної деревини можливо 

позначати буквами «д.д.п» – для промислового використання і буквами 

«д.д.н» – не промислового використання; 

б) товщина (згідно прийнятої системи обліку лісоматеріалів – за 

верхівковим або за серединним діаметром), см, – арабськими цифрами: 

20, 30, 40 тощо – 0; 

21, 31, 41 тощо – 1 (за умови градації за діаметрами 1 см); 

22, 32, 42 тощо – 2; 

23, 33, 43 тощо – 3 (за умови градації за діаметрами 1 см); 

14, 24, 34 тощо – 4; 

15, 25, 35 тощо – 5 (за умови градації за діаметрами 1 см); 

16, 26, 36 тощо – 6; 

17, 27, 37 тощо – 7 (за умови градації за діаметрами 1 см); 

18, 28, 38 тощо – 8; 

19, 29, 39 тощо – 9 (за умови градації за діаметрами 1 см). 

Умовні позначення повинні мати висоту 30–50 мм. 

У разі використання електронного обліку деревини та кріплення бирок – 

нанесення маркування на верхні торці лісоматеріалів не обов’язкове. 



5.1.9. Паки або з’єднувальні одиниці лісоматеріалів, підготовлених до 

реалізації, повинні мати прикріплений до них ярлик з реквізитами: номер 

стосу або паки (пучки), деревна порода (або породний склад: хвойні, 

м’яколистяні, твердолистяні), кількість колод та їх загальний об’єм. Номер 

стосу або паки (пучки) має дублюватись нанесенням на декількох колодах 

або на іншому ярлику. Реквізити наносять незмивною фарбою або іншими 

засобами, які забезпечують збереження реквізитів до отримання 

лісоматеріалів споживачем. 

5.1.10. У разі групового визначення об’єму лісоматеріалів кількість 

колод не вказують (або вказують на вимогу споживача, що має бути 

передбачено контрактом). 

5.1.11. Для лісоматеріалів класу якості А та В, а також з деревини 

цінних порід (горіхових, букових, дубових, ясеневих, берестових, кленових, 

каштанових, платанових, черешневих, вишневих, яблуневих, грушевих та 

акації) допускається поколодне номерне маркування шляхом прикріплення 

на верхній торець кожної колоди (або на обидва торця) бирки зі штриховим і 

дублюючим його цифровим, візуально читабельним, кодом з реквізитами: 

лісозаготівельник (продавець) та номер колоди або маркування цифрового 

коду за допомогою інших видимих засобів (фарби, клейма, тощо). 

5.1.12. Штрихове кодування застосовують для автоматизованого 

зчитування сканером у КПК даних щодо колоди у разі використання 

електронних засобів обліку лісоматеріалів. 

5.1.13. У мобільний електронний термінал (або КПК) послідовно за 

номером колоди вносять дані щодо: постачальника, лісництва, складу, 

ділянки, виду продукції (круглий лісоматеріал, довгомірний лісоматеріал, 

дров’яна деревина промислового використання тощо), породи деревини, 

довжини, товщини (згідно прийнятої системи обліку – верхівковий та/або 

серединний діаметр колоди) і класу якості. 

5.2. Вимоги до маркування заготовлених лісоматеріалів за умов 

використання електронного обліку. 

5.2.1. У разі використання електронних засобів обліку заготовлених 

лісоматеріалів може бути здійснено: 

5.2.1.1. Поколодне маркування – застосовується під час обліку круглих 

лісоматеріалів класів якості А, В, С та D, крім лісоматеріалів 

хвойних порід деревини усіх класів якості діаметром до 20 см 

(як за верхівковим, так і за серединним діаметром);  

5.2.1.2. Маркування партії лісоматеріалів – застосовується під час 

обліку лісоматеріалів хвойних порід деревини усіх класів якості 

діаметром до 20 см (як за верхівковим, так і за серединним 

діаметром), крім деревини, що підлягає поколодному 



маркуванню або маркуванню штабеля та деревини дров’яної 

промислового використання; 

5.2.1.3. Маркування штабеля лісоматеріалів – застосовується під час 

обліку лісоматеріалів діаметром до 24 см (включно для обліку 

за серединним діаметром і до 24 см – для обліку за 

верхівковим діаметром), деревини целюлозно-паперового 

напряму використання, деревини дров’яної промислового та 

непромислового використання та хмизу; 

5.2.1.4. Поштучне маркування – застосовується під час обліку ялинок 

новорічних. 

5.2.2. Поколодне маркування здійснюється шляхом набиття бирки на 

торець кожної колоди, за номером якої до КПК вноситься інформація щодо 

якісних та кількісних характеристик сортименту (вид лісоматеріалу, порода, 

клас якості, діаметр, довжина). 

5.2.3. Маркування партії лісоматеріалів здійснюється шляхом набиття 

у видимий торець колоди цієї партії однієї бирки, за номером якої до КПК 

вноситься інформація щодо якісних та кількісних характеристик (вид 

лісоматеріалу, порода, клас якості, діаметр, довжина) кожної колоди, що 

належить до партії лісоматеріалів. 

5.2.4. Маркування штабеля лісоматеріалів здійснюється шляхом 

набиття у видимий торець колоди цього штабеля однієї бирки, за номером 

якої до КПК вноситься інформація щодо породи (групи порід), розмірів, 

обсягу та якісних характеристик штабеля. Інформація щодо ширини, висоти, 

довжини штабеля заноситься в метрах з точністю до однієї сотої. При 

цьому, ширина штабеля дорівнює довжині лісоматеріалу в штабелі. 

5.2.5. Для бирки (ярлика) використовують гнучкі плівкові синтетичні 

або інші матеріали. Бирка повинна бути розміром не менше 30 мм в ширину 

і 50 мм в довжину, при чому 2/3 частини бирки відводять під штриховий код, 

а 1/3 – під цифровий код. 

5.2.6. Бирку жорстко кріплять на торець колоди. Кріплення бирки 

виконують спеціальними засобами з двох протилежних країв середньої 

частини ширини або довжини бирки, при цьому не повинен бути порушений 

код. 

5.2.7. Бирка забивається у видимий торець колоди, на відстані не 

менше 50 мм (без врахування кори) від його краю. 

 

6. ОБЛІК 

9.1. Облік круглих лісоматеріалів здійснюється на основі вимірювань та 

визначення об’ємів за ДСТУ 4020-2 та, у разі обліковування лісоматеріалів за 

верхівковим діаметром, з використанням ДСТУ 8416. 



9.2. Круглі лісоматеріали товщиною від 15 см і більше (класи D1b – D 6 за 

ДСТУ EN 1315) та від 14 см і більше (за верхівковим діаметром) підлягають 

поколодному обліку в пунктах їх виготовлення. 

9.3. Круглі лісоматеріали довжиною до 2,0 м включно, незалежно від їх 

товщини обліковують за штабельним методом обміру, за винятком 

лісоматеріалів класів якості А та В, а також лісоматеріалів з цінних порід 

деревини (горіхових, букових, дубових, ясеневих, берестових, кленових, 

каштанових, платанових, черешневих, вишневих, яблуневих, грушевих та 

акації) класів якості А, В та С, придатних для стругання, лущіння та пиляння. 

9.4. У спірних випадках ділові сортименти у штабелі обліковуються за 

методом поколодного вимірювання. 

9.5. Поколодному обліку не підлягають ділові сортименти круглих 

лісоматеріалів діаметрами до 24 см (за верхівковим діаметром) і до 25 см (за 

серединним діаметром) класів якості С та D, які можуть бути використані у 

круглому виді та для виготовлення целюлозної маси. Також поколодному 

обліку не підлягає деревина дров’яна промислового та не промислового 

використання. 

9.6. Лісоматеріали класів якості А та В, а також лісоматеріали з цінних 

порід деревини (горіхові, букові, дубові, ясеневі, берестові, кленові, каштанові, 

платанові, черешневі, вишневі, яблуневі, грушеві та акація) класів якості А, В 

та С, придатні для стругання, лущіння та пиляння, слід обліковувати 

поколодно, не залежно від їх довжини. 

9.7. Допускається поколодний облік ділових сортиментів круглих 

лісоматеріалів будь-якої товщини та довжини, якщо це передбачено 

контрактом та не суперечить вимогам ДСТУ 4020-2 та цих ТУ. 

9.8. Електронний облік деревини здійснюється (ЕОД) лісокористувачами 

у відповідності до нормативно-правових документів з ведення електронного 

обліку деревини.  

9.9. Облік сортиментів ділової деревини здійснюється за їх породами. 

9.10. Облік деревини дров’яної, використання якої відоме і визначене як 

сировина для палива, виробництва теплової та електроенергії, а також 

піролізу, може здійснюватись за наступними групами порід:  

9.10.1. 1-а група – береза, дуб, бук, ясень, граб, клен, модрина;  

9.10.2. 2-а група – сосна, вільха;  

9.10.3. 3-а група – ялина, кедр, ялиця, осика, липа, тополя, верба.  

  



 

ТУУ-00994207-003:2018  

Лісоматеріали круглі хвойних та листяних порід. Правила класифікації 

 

11. ПРАВИЛА КЛАСИФІКАЦІЇ ЗА РОЗМІРАМИ ЛІСОМАТЕРІАЛІВ КРУГЛИХ 

ЛИСТЯНИХ ТА ХВОЙНИХ ПОРІД ДЕРЕВИНИ 

11.1. Правила класифікації лісоматеріалів листяних  

Кожна колода, довгомірні або комбіновані лісоматеріали з умовним 

позначенням для поділу можуть бути класифіковані згідно з їх розмірами за 

ДСТУ EN 1315-1.  

11.2. Позначення класів лісоматеріалів листяних 

Розмірна оцінка складається з класів розмірів товщини колод без кори і 

позначається літерою D та класів розмірів товщини колод з корою і 

позначається літерою R. В кожній з цих груп існує 7-м класів і 3-и підкласи, з 

можливістю додавання класів за необхідності.  

Така класифікація пов’язана із класифікацією колод за якістю та може 

бути критерієм для цінової градації.  

Вимірювання розмірів лісоматеріалів круглих листяних порід слід 

виконувати за ДСТУ 4020-2. 

11.3. Правила класифікації лісоматеріалів хвойних 

Кожна колода, довгомірні або комбіновані лісоматеріали з умовним 

позначенням для поділу можуть бути класифіковані згідно з їх розмірами за 

ДСТУ EN 1315-2. 

11.4. Позначення класів лісоматеріалів хвойних 

Розмірна оцінка складається з класів розмірів товщини колод без кори і 

позначається літерою D та класів розмірів довжин, що позначаються літерою 

L. Передбачено 7-м класів і 3-и підкласи за товщиною, з можливістю 

додавання класів за необхідності. За довжиною існує 4-и класи. 

Така класифікація пов’язана із класифікацією колод за якістю та може 

бути критерієм для цінової градації.  

Вимірювання розмірів лісоматеріалів круглих хвойних порід слід 

виконувати за ДСТУ 4020-2. 

 

12. ПРАВИЛА КЛАСИФІКАЦІЇ ЛІСОМАТЕРІАЛІВ КРУГЛИХ ЛИСТЯНИХ ТА 

ХВОЙНИХ ПОРІД ЗА ПОКАЗНИКОМ ПРИРОСТУ ДЕРЕВИНИ 

12.1. Правила класифікації  



Кожна колода, довгомірні або комбіновані лісоматеріали можуть бути 

класифіковані за показником річного приросту деревини. Визначення цього 

показнику та методи вимірювання встановлено в ТУУ-00994207-001:2018. 

Показник приросту регламентовано для класів якості А та В у 

лісоматеріалах хвойних порід (ялина, ялиця, сосна, модрина, псевдотсуга 

Мензіса) в ДСТУ EN 1927-1, ДСТУ EN 1927-2, ДСТУ EN 1927-3 та для класу 

якості А у лісоматеріалах листяних порід (дуб, ясен) в ДСТУ EN 1316-1 і ТУУ-

00994207-002:2018. 

Показник приросту також може встановлюватись у контрактах на поставку 

лісоматеріалів. Рішення щодо сортування лісоматеріалів за показником 

приросту або щодо коригування ціни партії лісоматеріалів з урахуванням 

середнього показника приросту, приймають продавець і покупець під час 

укладення контракту.  

12.2. Позначення класів 

Оцінка лісоматеріалів за показником приросту, залежно від ширини річних 

шарів, складається з десяти класів якості за приростом: R1, R2, R3, R4, R5, 

R6, R7, R8, R9, R10. Позначення R (rate of growth) – означає показник 

приросту, цифри від 1 до 10 – номери класів, що прив’язані за значенням до 

діапазону значень приросту, табл.8.1. 

Таблиця 8.1 – Класи якості лісоматеріалів за показником приросту 

Значення 
показника 

приросту, мм 

Клас якості 
лісоматеріалу за 

показником приросту 

Значення 
показника 

приросту, мм 

Клас якості 
лісоматеріалу за 

показником приросту 

  1,0 R1 5,1 – 6,0 R6 

1,1 – 2,0 R2 6,1 – 7,0 R7 
2,1 – 3,0 R3 7,1 – 8,0 R8 
3,1 – 4,0 R4 8,1 – 9,0 R9 
4,1 – 5,0 R5 9,1 – 10,0 R10 

 

Лісоматеріали можуть бути класифіковано за показником приросту 

поколодним або груповим (за штабелями або за партіями) методом, залежно 

від умов контракту між продавцем та покупцем.  

За умов поколодної класифікації лісоматеріали сортують з урахуванням 

виміряного у кожній колоді показника приросту. У цьому випадку все 

лісоматеріали, що відвантажуються однією партією у межах одного класу 

якості повинні мати приріст не більш, ніж номер класу за показником приросту.  

ПРИКЛАД. Для класу партії R4 всі лісоматеріали у ній повинні мати 

приріст не більше 4 мм. У разі включення до партії колод з приростом 4,5 мм, 

партію слід класифікувати за показником приросту, як R5. 



У випадку групової (за штабелями або за партіями) класифікації клас 

приросту залежить від середнього значення показника приросту колод у 

контрольній вибірці штабеля (партії).  

ПРИКЛАД. Для партії з класом якості за приростом R4, середнє значення 

приросту у лісоматеріалів не повинно перевищувати 4 мм.  

Визначення класу приросту для штабеля (партії) лісоматеріалів слід 

виконувати за випадковою вибіркою колод з візуально оціненим найбільшим 

приростом, кількістю не менше 10 штук та середнім для штабеля (партії) 

значенням величини діаметру. За результатами вимірювань обчислюють 

середнє значення показника приросту для колод вибірки. Отримане значення 

вважають середнім показником приросту для партії круглих лісоматеріалів, за 

яким і класифікують штабель (партію). 

ПРИКЛАД. Вибірка з 10-ти колод партії лісоматеріалів сосни має приріст: 

2,2 мм; 2,0 мм; 2,6 мм; 3,0 мм; 2,5 мм; 2,2 мм; 2,8 мм; 3,0 мм; 3,1 мм; 2,4 мм. 

Середнє значення показника приросту у такому разі – 2,58 (2,6 мм), клас якості 

партії лісоматеріалів за показником приросту – R3. 

В контрактах на купівлю-продаж лісоматеріалів, для яких передбачено 

сортування за показником приросту, слід передбачати класи приросту (R1 – 

R10) та умови його визначення – за двома торцями чи тільки за одним. 

ПРИКЛАД позначення повної класифікації для лісоматеріалу з деревини 

ялини: PICA – 1А(R4). Лісоматеріал з деревини ялини європейської (звичайної) 

класу якості А, підкласу 1, класу якості за показником приросту R4. 

 


