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Протокол №12
Засідання аукціонного комітету ТБ «Всеукраїнська лісова біржа»
від 01.11.2017 р.

м. Житомир

Присутні: 13 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 :
Беркута Володимир Миколайович – начальник відділу Житомирського ОУЛМГ;
Карчевський Руслан Анатолійович – директор ДП «Житомирське ЛГ»;
Васько Анатолій Анатолійович - головний менеджер ПрАТ «Коростенський завод
МДФ»;
Іванюк Олександр Дмитрович - фізична особа – підприємець;
Романюк Юрій Андрійович - директор ПрАТ Фабрика «Мрія»;
Бадзян Володимир Володимирович – директор ДП «Коростенське ЛМГ»;
Скред Олександр Вікторович – фізична особа-підприємець;
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»;
Відсутні 5 чоловік : Артемчук Дмитро Вікторович – президент «Всеукраїнської
асоціації деревообробних підприємств»; Остудімов Анатолій Олександрович директор ДП «Баранівське ЛМГ»; Баєв Ярослав Ігорович – комерційний директор
ТОВ «Полісся 2002»; Захаров Ігор Володимирович – менеджер 1-ї категорії ДП
«ЛІАЦ»; Шатило Олексій Анатолійович – директор департаменту економічного
розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва Житомирської ОДА.
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Додатково в засіданні аукціонного комітету прийняли участь два
представника деревообробних підприємств області.
Порядок денний:
1. Організація та проведення періодичних додаткових торгів з продажу
необробленої деревини.
2. Аналіз виконання учасниками торгів аукціонних зобов'язань за 1-й місяць 4-го
кварталу 2017 року.
3. Різне.
Перед початком засідання аукціонного комітету Павлушенко О.Д.
запропонував внести до порядку денного засідання питання удосконалення діючої
редакції договору купівлі-продажу деревини.
По узгодженню з членами аукціонного комітету в порядок денний засідання
четвертим питанням внесено «Удосконалення діючої редакції договору купівліпродажу деревини».
Питання №1:
Виступив Директор ТБ «Всеукраїнська лісова біржа» Міцкевич В.В. –
інформував присутніх, що відповідно ініціативи лісогосподарських підприємств
передбачено періодичне проведення додаткових торгів з продажу необробленої
деревини. На торги продавцями буде виставлятись додатково заготовлена
деревина або деревина, яка не вибирається покупцем в ході виконання укладених
договорів купівлі-продажу деревини. Чергові додаткові торги передбачено
провести 10-го листопада, бюлетень на продаж біржа оприлюднить
04.11.2017р.
Також, членам аукціонного комітету було запропоновано визначитись з
формою проведення даних торгів. Після жвавої дискусії в ході якої були зазначені
позитивні і негативні сторони електронних (он-лайн) торгів та голосових
торгів, на голосування поставлені наступні питання:
1. Додаткові торги провести в формі електронних (он-лайн) торгів.
Голосували: ЗА – 2 голоси, ПРОТИ – 9 голосів, УТРИМАЛИСЬ – 2 голоси.
2. Додаткові торги провести в голосовій формі ( «з молотка» ).
Голосували: ЗА – 9 голосів, ПРОТИ – 2 голоси, УТРИМАЛИСЬ – 2 голоси.
Більшістю голосів прийнято рішення провести додаткові торги в голосовій
формі ( «з молотка» ).

Питання №2:
Виступив начальник відділу Житомирського ОУЛМГ Беркута В.М. – інформував
присутніх, що відповідно проведеного аналізу за жовтень місяць договора купівліпродажу деревини 4-го кварталу виконано орієнтовано на 30%. Фактично,
відмічається не значне відставання, яке пояснюється організаційними
моментами початкового етапу виконання договірних зобов’язань. Одночасно, за
інформацією держлісгоспів підвідомчих управлінню окремі споживачі грубо
порушили свої договірні зобов’язання. Перелік даних споживачів надано на розгляд
членів аукціонного комітету.
Міцкевич В.В. – зазначив, що відповідно до регламенту аукціонних торгів з
продажу необробленої деревини, діючому на біржі, до порушників своїх аукціонних
зобов’язань передбачаються відповідні покарання. Запропонував дослідити
ступінь порушення по кожному фігуранту, та прийняти рішення щодо
доцільності їх участі в чергових торгах.
Під час вивчення питання директорами лісогосподарських підприємств
(Карчевський Р.А., Нусбаум С.А., Ейсмонт В.С., Павлушенко О.Д.) відмічено, що
окремі з фігурантів даного переліку активно співпрацюють з їх підприємствами
і зауваження до даних споживачів відсутні. Можливо проблема криється в
невідомих нам особливостях співпраці між споживачем та конкретним
держлісгоспом.
Директор ДП «Житомирське ЛГ» Карчевський Р.А. – запропонував всіх
фігурантів висвітленого списку попередити про відповідальність за невиконання
аукціонних зобов’язань, а до торгів не допускати покупців виключно по
конкретному лісогосподарському підприємству, яке надало відповідного листа,
за підписом керівника держлісгоспу, зазначивши мотивацію даного рішення.
Вищезазначену пропозицію поставлено на голосування:
Голосували: ЗА – 13 голосів, ПРОТИ – 0 голоси, УТРИМАЛИСЬ – 0 голосів.
Ухвалено одноголосно.
Відповідно до рішення покупці деревини, згідно нищенаведеного переліку, які за
інформацією держлісгоспів Житомирського ОУЛМГ порушили свої аукціонні
зобов’язання попереджаються, що в разі грубого порушення умов проведених
аукціонних торгів вони можуть бути не допущені до участі в чергових торгах.

Перелік учасників аукціонних торгів, які порушили власні аукціонні
зобов’язання в 4-му кварталі 2017 року:

Лісгосп
ДП "Баранівське ЛМГ"
ДП "Білокоровицьке ЛГ"
ДП "Білокоровицьке ЛГ"
ДП "Новоград-Волинське ДЛМГ"
ДП "Городницьке ЛГ"
ДП "Ємільчинське ЛГ"
ДП "Житомирський ВЛГ"
ДП "Житомирський ВЛГ"
ДП "Малинське ЛГ"
ДП "Народицьке СЛГ"
ДП "Народицьке СЛГ"
ДП "Народицьке СЛГ"
ДП "Народицьке СЛГ"
ДП "Овруцьке ЛГ"
ДП "Овруцьке ЛГ"
ДП "Овруцьке ЛГ"
ДП "Овруцьке ЛГ"
ДП "Попільнянське ЛГ"
ДП "Попільнянське ЛГ"

Споживач
ТОВ "Верба - ВВ"
ФОП Сорока М.В.
ТОВ "ЦМБ "Осмолода"
ТОВ "Деревообробна компанія "Вуд-ІФ"
ТОВ "Форест Індустрія"
ФОП Климчук Ю.О.
ТОВ "Українська холдингова лісопильна компанія"
ТОВ "Майданівський деревопереробний комбінат"
ТОВ "Галицька гуртівня"
ТОВ "Украгролісопереробка"
ПП "Рубас"
ТОВ "Ванеса"
ПрАТ "Товкачівський ГЗК"
ТОВ "Платани Європи"
ТОВ "Промлісекспорт"
ПП "Мірт"
ТОВ "КУБ"
ТОВ "ВУД БУД"

Питання №3:
Міцкевич В.В. – попросив представників лісогосподарських підприємств
переглянути номенклатуру продукції, яка зазвичай виставляється продавцями
на торги. Відмітив, що є випадки коли до назви сортименту додатково вносять
характеристики, які і так передбачені нормативно – технічною документацією
або їй суперечать.
Питання обговорили і прийняли до відома.
Питання №4:
Павлушенко О.Д. – інформував присутніх, що діюча редакція договору купівліпродажу деревини потребує удосконалення в розділах, які регламентують
порядок поставки деревини та поряд оплати лісопродукції.
Після обговорення питання члени аукціонного комітету погодили внести
зміни до редакції договору купівлі-продажу деревини, а саме:
- Внести в редакцію договору, окремим розділом графік подекадної поставки
деревини, який розробляється продавцем і узгоджується сторонами;

-

В умовах поставки визначити, що поставка деревини здійснюється
партіями відповідно подекадного графіку поставки;
В умовах оплати визначити, що оплата здійснюється в формі попередньої
оплати відповідно виставленого рахунку за партію лісопродукції
передбаченої до поставки у відповідній декаді. Термін оплати рахунку
встановити 5 календарних днів.

Біржі до 07.11.17р. підготувати проект оновленої редакції договору купівліпродажу деревини і надати її в електронному вигляді на узгодження членам
аукціонного комітету.

