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Витяг з протоколу №14
Засідання аукціонного комітету ТБ «Всеукраїнська лісова біржа»
від 21.02.2018 р.

м. Житомир

Присутні: 16 членів аукціонного комітету, а саме:
Голова аукціонного комітету – Міцкевич Валерій Володимирович, директор ТБ
«Всеукраїнська лісова біржа»;
Секретар аукціонного комітету – Полінка Володимир Володимирович, заступник
директора ТБ «Всеукраїнська лісова біржа».
Члени аукціонного комітету :
Артемчук Дмитро Вікторович – президент «Всеукраїнської асоціації
деревообробних підприємств»;
Захаров Ігор Володимирович – менеджер 1-ї категорії ДП «ЛІАЦ»;
Остудімов Анатолій Олександрович - директор ДП «Баранівське ЛМГ»;
Карчевський Руслан Анатолійович – директор ДП «Житомирське ЛГ»;
Васько Анатолій Анатолійович - головний менеджер ПрАТ «Коростенський завод
МДФ»;
Баєв Ярослав Ігорович – комерційний директор ТОВ «Полісся 2002»;
Іванюк Олександр Дмитрович - фізична особа – підприємець;
Романюк Юрій Андрійович - директор ПрАТ Фабрика «Мрія»;
Бадзян Володимир Володимирович – директор ДП «Коростенське ЛМГ»;
Павлушенко Олександр Денисович – директор ДП «Словечанське ЛГ»;
Козловець Олександр Миколайович – фізична особа – підприємець;
Нусбаум Степан Антонович – директор ДП « Новоград-Волинське ДЛМГ»;
Ейсмонт Валентин Севастянович - директор ДП «Коростишівське ЛГ»;
Скред Олександр Вікторович – фізична особа-підприємець.
Відсутні 2 чоловіка : Беркута Володимир Миколайович – начальник відділу
Житомирського ОУЛМГ; Шатило Олексій Анатолійович – директор департаменту
економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва Житомирської
ОДА.
Додатково в засіданні аукціонного комітету прийняли участь Кучер Людмила
Євгенівна – начальник управління аналізу соціально – економічного розвитку, цінової
ситуації та торгівлі департаменту економічного розвитку, торгівлі та
міжнародного співробітництва Житомирської ОДА; Хрустальова Яна Валеріївна –
заступник начальника Житомирського ОУЛМГ; два представника деревообробних
підприємств області.
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Порядок денний:
1.
Організаційні питання щодо проведення аукціонних торгів на ІІ-й квартал 2018
року.
- Ознайомлення з обсягами та ціновими пропозиціями на деревину, яка
виставлена на квартальний аукціон.
- Встановлення кроку торгів в розрізі деревних сортиментів.
- Інформація щодо удосконалення механізму проведення торгів.
2.
Ознайомлення з фактичним станом виконання аукціонних зобов’язань
учасниками торгів в IV кварталі 2017 року та І кварталі 2018 року.
3.
Різне.
Питання №1:
Виступив Директор ТБ «Всеукраїнська лісова біржа» Міцкевич В.В. – інформував
присутніх, що з метою забезпечення сировиною вітчизняних деревообробних
підприємств в ІІ – му кварталі поточного року, біржею передбачено провести
аукціонні торги з продажу необробленої деревини як «з голосу», так і в формі
електронних торгів. Торги «з голосу» передбачено провести 02 і 03 березня,
електронні торги 12 – го березня. На голосові торги держлісгоспи Житомирського
ОУЛМГ виставляють 98,2 тис. куб .м. необробленої деревини, в тому рахунку:
- Пиловника хвойного – 53,2 тис. куб. м.;
- Пиловника різнолистяного – 5,5 тис. куб. м.;
- Пиловника дубового – 5,0 тис. куб. м.;
- Техсировини хвойної для ВТП – 29,5 тис. куб. м.;
- Фансировини дубової – 508 куб. м.
- Інші деревні сортименти.
Ознайомив присутніх з рівнем стартових цін на основні види лісопродукції.
Запропонував встановити крок торгів, в розрізі деревних сортиментів,
аналогічний кроку торгів I – го кварталу поточного року, а саме:
Пиловник дубовий – 20 грн./куб.м.;
Фансировина дубова – 50 грн./куб.м.;
Інші сортименти – 10 грн. ./куб.м.
Щодо удосконалення механізму проведення торгів інформував присутніх, що
близько 30% обсягу, від квартального ресурсу необробленої деревини, держлісгоспи
області передбачають виставити на електронні торги. В порівнянні з попереднім
кварталом обсяг продажу деревини на он – лайн торгах помітно зростає.
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По закінченню інформування між членами аукціонного комітету відбулась жвава
дискусія, в першу чергу стосовно обґрунтування рівня стартових цін на деревину. В
ході дискусії виступили:
З боку покупців деревини: Артемчук Д.В. – президент «Всеукраїнської асоціації
деревообробних підприємств»; Васько А.А. – менеджер ПрАТ «Коростенський завод
МДФ»; Баєв Я.І. – комерційний директор ТОВ «Полісся 2002»; Скред О.М. – фізична
особа-підприємець – всі виступаючі зазначили, що окремі лісогосподарські
підприємства підвищили стартові ціни, на їх думку безпідставно, до рівня
недоцільності подальшої переробки даної деревини.
З боку продавців деревини: Ейсмонт В.С. – директор ДП «Коростишівське ЛГ»;
Остудімов А.О. – директор ДП «Баранівське ЛМГ»; Павлушенко О.Д. – директор ДП
«Словечанське ЛГ»; Хрустальова Я.В. – заступник начальника Житомирського ОУЛМГ
– виступаючі зазначили критерії відповідно яких відбулось формування стартових
цін.
В ході дискусії члени аукціонного комітету прийшли до висновку, що стартові ціни
на деревину слід додатково вивчити і в окремих випадках відкорегувати відповідно
до ситуації, яка склалась сьогодні на ринку деревини.
Васько А.А. – зазначив, що враховуючи терміни необхідні продавцям для
корегування стартових цін, а також 10 – ти денний термін оприлюднення бюлетня
на продаж деревини, який буде порушено, надав пропозицію перенести аукціонні
торги ІІ – го кварталу з 02 – 03 березня на другу декаду березня.
Пропозиція: «Перенести аукціонні торги з продажу необробленої деревини заготівлі
ІІ – го кварталу 2018 року з 02 – 03 березня на іншу дату ( орієнтовано 2 – га декада
березня)» поставлена на голосування:
Голосували: ЗА – 15 голосів, ПРОТИ – 0 голоси, УТРИМАЛИСЬ – 1 голос.
Пропозиція прийнята більшістю голосів.
Питання №2:
Виступив Міцкевич В.В. – зазначив присутнім, що інформація по факту невиконання
покупцями деревини своїх аукціонних зобов’язань в IV кварталі 2017 року, а також
аналогічна інформація щодо І – го кварталу поточного року на біржу не надходила.
Даний результат досягнуто завдяки принциповій позиції аукціонного комітету біржі
щодо контролю за виконанням учасниками торгів своїх аукціонних зобов’язань, а
також недопущенням на торги суб’єктів господарювання, які не є по факту
деревообробниками. Дану роботу слід проводити в подальшому.
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Питання №3:
Баєв Я.І. – висловив думку щодо недоцільності проведення електронних торгів як
таких, що безпідставно піднімають ціни на деревину. Звернув увагу, що механізму
утримання ціни на економічно – обґрунтованому рівні програма електронних торгів
не передбачає.
Скред О.М. – надав пропозицію щодо продажу на електронних торгах деревини, яка
була не продана на основних голосових торгах.
Павлушенко О.М. – виступив від імені продавців деревини і зазначив, що
керівництво лісогосподарського підприємства має право на самостійне рішення
щодо відсоткових обсягів деревини, які держлісгосп виставляє на голосові або
електронні торги.
На голосування поставили пропозицію : «Деревина, яка була не продана на голосових
торгах повинна в подальшому виставлятись на електронні торги».
Голосували: ЗА – 15 голосів, ПРОТИ – 0 голоси, УТРИМАЛИСЬ – 1 голос.
Пропозиція прийнята більшістю голосів.

Підписи :
Голова аукціонного комітету
Секретар

Міцкевич В.В.
Полінка В.В.
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