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Протокол №3
Засідання аукціонного комітету ТБ «Всеукраїнська лісова біржа»

від 07.06.2016 р.

м. Житомир

Присутні: 11 членів аукціонного комітету, а саме:
Голова аукціонного комітету – Міцкевич Валерій Володимирович,
директор ТБ «Всеукраїнська лісова біржа».
Секретар аукціонного комітету - Слободенюк Олена Олегівна,
менеджер біржи.
Члени аукціонного комітету :
Остудімов Анатолій Олександрович - директор ДП «Баранівське
ЛМГ»;
Карчевський Руслан Анатолійович - директор ДП «Житомирське
ЛГ»;
Бадзян Володимир Володимирович - директор ДП
«Коростенське ЛМГ»;
Нусбаум Степан Антонович - директор ДП «НовоградВолинське ДЛМГ»;
Павлушенко Олександр Денисович - директор ДП «Словечанське
ЛГ»;
Захаров Ігор Володимирович - менеджер 1-ї категорії ДП «ЛІАЦ»;
Козловець Олександр Миколайович - фізична особа підприємець;
Іванюк Олександр Дмитрович - фізична особа підприємець;
Артемчук Дмитро Вікторович - президент «Всеукраїнської
асоціації деревообробних підприємств»;
Романюк Юрій Андрійович - директор ПрАТ Фабрика «Мрія».
Відсутні : 5 чоловік, Баєв Ярослав Ігорович – комерційний директор
ТОВ «Полісся 2002»; Беркута Володимир Миколайович - начальник
відділу Житомирського ОУЛМГ, Васько Анатолій Анатолійович головний менеджер «Коростенський завод МДФ», Ейсмонт Валентин
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Севастянович - директор ДП «Коростишівське ЛГ»; Скред
Олександр Вікторович - фізична особа підприємець .
Порядок денний
1. Розгляд організаційних питань щодо підготовки та проведення
відкритих аукціонних торгів з продажу необробленої деревини
передбаченої до заготівлі в 3-му кварталі 2016 року:
 Ознайомлення з обсягами деревині, які виставляються
лісогосподарськими підприємствами на торги;
 Визначення кроку торгів для кожного виду лісопродукції;
 Інші питання.
2. Обговорення та узгодження єдиної редакції договору купівліпродажу
деревини,
який
укладається
сторонами
за
результатами торгів.
3. Підвищення відповідальності учасників торгів за порушення
регламенту торгів та невиконання власних аукціонних
зобов’язань. Вирішення питання щодо участі в торгах
споживачів, які грубо порушують свої аукціонні зобов’язання в Iму та II-му кварталах 2016 року.
Питання №1:
Виступив директор біржи Міцкевич В.В. - інформував всіх присутніх
з обсягами деревині, які
було виставлено лісогосподарськими
підприємствами на квартальні торги III кварталу 2016 року, та
запропонував встановити шкалу кроків на торгах, які передбачено
провести 22 і 23 червня поточного року, а саме:
Фансировина (дуб, ясень)
- 50 грн.;
Пиловник ( дуб, ясень)
- 20 грн.;
Техсировина для ВТП ( дуб, ясень)
- 20 грн.;
Інші сортименти
- 10 грн.
Голосували: ЗА – 11 голосів, ПРОТИ – немає, УТРИМАЛИСЬ – немає.
Ухвалили одноголосно.
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Питання №2
Виступив директор біржи Міцкевич В.В. – зазначив, що на біржу
протягом II кварталу надходили пропозиції від лісогосподарських
підприємств та покупців деревини стосовно удосконалення договору
купівлі-продажу деревини, який укладається сторонами після
проведення торгів. Враховуючи отримані пропозиції біржа підготувала
нову редакцію договору купівлі-продажу деревини та виносить її на
обговорення членів аукціонного комітету. В обговоренні прийняли
участь : Нусбаум Степан Антонович - директор ДП «НовоградВолинське ДЛМГ», Остудімов Анатолій Олександрович - директор ДП
«Баранівське ЛМГ», Карчевський Руслан Анатолійович - директор ДП
«Житомирське ЛГ», Артемчук Дмитро Вікторович - президент
«Всеукраїнської асоціації деревообробних підприємств», Козловець
Олександр Миколайович - фізична особа підприємець, Захаров Ігор
Володимирович - менеджер 1-ї категорії ДП «ЛІАЦ».
Після обговорення та внесення запропонованих змін, питання
затвердження нової редакції договору купівлі-продажу деревини
поставили на голосування.
Голосували: ЗА – 11 голосів, ПРОТИ – немає, УТРИМАЛИСЬ – немає.
Ухвалили одноголосно.
Питання №3
По третьому питанню виступив Павлушенко Олександр Денисович
- директор ДП «Словечанське ЛГ» - висловив загальну думку керівників
лісогосподарських підприємств щодо посилення контролю за
дотриманням учасниками аукціонних торгів з продажу необробленої
деревини правил проведення торгів та особистих зобов'язань.
Артемчук Дмитро Вікторович - президент «Всеукраїнської асоціації
деревообробних підприємств» висловив думку, що перелік документів,
зазначених в «Положенні про організацію та проведення аукціонних
торгів з продажу необробленої деревини» на ТБ «Всеукраїнська лісова
біржа», які надають покупці для участі в торгах, не дозволяє
об'єктивно визначити учасника торгів (Покупця), як переробника
деревини. З метою вирішення даного питання надано пропозицію
діючий перелік документів, необхідних для реєстрації учасника торгів,
доповнити наступними документами :
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- копія дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки або довідку, в довільній формі за підписом
керівника підприємства (підприємця) та печаткою про місце
(адресу) фактичного розташування деревообробного обладнання;
- заяву щодо дозволу на перевірку біржою достовірності наданої
інформації в довільній формі за підписом керівника підприємства
(підприємця) та печаткою.
Пропозицію поставлено на голосування.
Голосували: ЗА – 11 голосів, ПРОТИ – немає, УТРИМАЛИСЬ – немає.
Ухвалили одноголосно.
Міцкевич В.В. – директор ТБ «Всеукраїнська лісова біржа»
запропонував прийняти рішення, щодо недопущення до участі в
аукціонних торгах з продажу необробленої деревини на III квартал 2016
року, учасників торгів, які грубо порушили свої аукціонні зобов'язання за
результатами торгів II кварталу 2016 року (листи ДП «Бердичівське
ЛГ» № 12/527 від 06.06.2016р., ДП «Баранівське ЛМГ» №384 від
07.06.2016 р., ДП «Малинське ЛГ» №01-04/283 від 01.06.2016 р., ДП
«Житомирський ЛГ» №405 від 07.06.2016р.) відповідно
нищезазначеного списку :
1. ТОВ "ВКП Біоенергосервіс";
2. ТОВ «АРТ-ПАК»;
3. ТОВ «Тартак ЮЛС»;
4. ТОВ «Мельн інвест груп»;
5. ТОВ «Время ШНТ»;
6. ТОВ «Глобалвуд»;
7. ТОВ "Торгівельна компанія "ЛІСОВИК";
8. ТОВ «Гранд С»;
9. ТОВ «ВУДБУД»";
10.ТОВ «Вудексперт»;
11.ТОВ Укрдінпропроект»;
12. ФОП Гелевей Наталія Вікторовна;
13. ФОП Герасимов Ісах»
14. ФОП Гераймович С.О.;
15. ФОП Наумчук Тамара Володимирівна
16. ФОП Оксамитний Валентин Вікторович;
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17. ФОП Стефанишин Юрій Васильович;
18. ФОП Семенець Дмитро Валерійович;
19.ФОП Цаль Валерій Іванович;
20.ФОП Яворський Артур Іванович;
Виступили : директор ДП «Баранівське ЛМГ» Остудімов А.О.,
директор ДП «Новоград-Волинське ДЛМГ» Нусбаум С.А., президент
«Всеукраїнської асоціації деревообробних підприємств» Артемчук Д.В.
Всі виступаючі висловились за посилення відповідальності учасників
торгів за виконання своїх аукціонних зобов’язань і за недопущення
до участі в квартальних торгах III кварталу 2016 року, передбачених
на 22.06.2016 та 23.06.2016р., споживачів зазначених в листах ДП
«Бердичівське ЛГ» № 12/527 від 06.06.2016р., ДП «Баранівське ЛМГ»
№384 від 07.06.2016 р., ДП «Малинське ЛГ» №01-04/283 від 01.06.2016
р., ДП «Житомирський ЛГ» №405 від 07.06.2016р.
Пропозицію поставлено на голосування.
Голосували: ЗА – 11 голосів, ПРОТИ – немає, УТРИМАЛИСЬ – немає.
Ухвалили одноголосно.
Міцкевич В.В. – директор ТБ «Всеукраїнська лісова біржа» інформував
членів аукціонного комітету, що учасники торгів II кварталу 2016 року,
а саме :
1. ТОВ "КАРПИ";
2. ТОВ "Торгівельна компанія "ЛІСОВИК";
3. ФОП Батіна Марія Олексіївна;
3. ФОП Козачок Ігор Олександрович;
5. ФОП Легкий Руслан Іванович;
6. ФОП Муха Микола Костянтинович;
7. ФОП Муха Світлана Олександрівна .
Не виконали своїх аукціонних зобов'язань перед Біржою за
участь в квартальних торгах 24.03.2016 та 25.03.2016 року,
а саме порушили п.2.2.2 «Договору про акредитацію
учасника біржової торгівлі на ТБ «Всеукраїнська лісова
біржа». З огляду на зазначене надав пропозицію щодо
допуску даних покупців до участі в квартальних торгах III
кварталу 2016 року, передбачених
на 22.06.2016 та
23.06.2016р., тільки після виконання ними своїх зобов'язань
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перед біржою.
Пропозицію поставлено на голосування.
Голосували: ЗА – 11 голосів, ПРОТИ – немає,
УТРИМАЛИСЬ – немає.
Ухвалили одноголосно.
Підписи :
Голова аукціонного комітету

Міцкевич В.В.

Секретар

Слободенюк О.О
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