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10014, Україна, м. Житомир, вул. Перемоги, 4, тел. /факс (0412) 42-22-78, e-mail : vlbztb@gmail.com

Протокол №5
Засідання аукціонного комітету ТБ «Всеукраїнська лісова біржа»

від 23.08.2016 р.

м. Житомир

Засідання відбулося в відкритому режимі
Присутні: 14 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»;
Бадзян Володимир Володимирович - директор ДП
«Коростенське ЛМГ»;
Ейсмонт Валентин Севастянович - директор ДП
«Коростишівське ЛГ»;
Карчевський Руслан Анатолійович - директор ДП «Житомирське
ЛГ»;
Нусбаум Степан Антонович - директор ДП «Новоград-Волинське
ДЛМГ»;
Беркута Володимир Миколайович - начальник відділу
Житомирського ОУЛМГ;
Козловець Олександр Миколайович - фізична особа - підприємець;
Артемчук Дмитро Вікторович - президент «Всеукраїнської
асоціації деревообробних підприємств»;
Васько Анатолій Анатолійович - головний менеджер
«Коростенський завод МДФ»;
Іванюк Олександр Дмитрович - фізична особа – підприємець;
Романюк Юрій Андрійович - директор ПрАТ Фабрика «Мрія»;
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Скред Олександр Вікторович - фізична особа - підприємець
Відсутні : 3 чоловіка, Баєв Ярослав Ігорович – комерційний
директор ТОВ «Полісся 2002»; Захаров Ігор Володимирович менеджер 1-ї категорії ДП «ЛІАЦ»; Павлушенко Олександр
Денисович - директор ДП «Словечанське ЛГ».
Порядок денний
1. Розгляд організаційних питань щодо підготовки та проведення
відкритих аукціонних торгів з продажу необробленої деревини
передбаченої до заготівлі в ІV кварталі 2016 року.
2. Підвищення відповідальності учасників торгів за порушення
регламенту торгів та виконання власних аукціонних забов’язань.
Вирішення питання щодо участі в торгах споживачів, які грубо
порушили свої аукціонні зобов’язання в 2-му та 3-му кварталах
2016 року.
3. Різне
Питання №1:
Виступив директор біржи Міцкевич В.В. - інформував, що аукціон
передбачено провести 7 та 8 вересня поточного року. Місцем
проведення буде студія Житомирського телецентру, 7-го числа
передбачені торги з продажу деревини хвойних та різнолистяних
порід, 8-го числа деревини твердолистяних порід (дуб, ясен).
Запропонував встановити наступний крок торгів для лісопродукції (
за 1 куб. м.):
- Фансировина дубова та ясенева - 50 грн;
- Пиловник дубовий та ясеневий
- 20 грн.;
- Інша лісопродукція
- 10 грн.
Данна пропозиція поставлена на голосування.
Голосували: ЗА – 14 голосів, ПРОТИ – немає, УТРИМАЛИСЬ – немає.
Ухвалили одноголосно.
Виступив Артемчук Д.В. зазначив, що відповідно наказу
Держлісагенства за № 42 від 19.02.2007 року Покупцем на торгах
має виступати суб’єкт господарювання України який купує
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деревину для власного деревообробного виробництва, від свого
імені і за свій рахунок. Однак сьогодні багато «псевдо
деревообробників», які прикриваючись давальницькими схемами
займаються звичайним перепродажем придбаного на торгах лісу.
Запропонував – при реєстрації покупців на торги запровадити
принцип: від одного деревообробного виробництва участь в торгах
може прийняти лише один Покупець.
Данна пропозиція поставлена на голосування.
Голосували: ЗА – 14 голосів, ПРОТИ – немає, УТРИМАЛИСЬ – немає.
Ухвалили одноголосно.
Питання №2
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
торгах ІV кварталу, споживачів зазначених в листах ДП «Баранівське
ЛМГ» та ДП «Бердичівське ЛГ» відповідно нижче наданого переліку:
1. ТОВ «АРТ-ПАК»;
2. ТОВ «ГРАНД-С»»;
3. ТОВ «Укрдніпропроект»;
4. ФОП Стефанишин Ю.В.;
5. ФОП Яворський А.І.;
6. ТОВ «Успіх»;
7. ПП «Чевік-Ліс»;
Учасників торгів: ТОВ «Альпарен» та ФОП Тахіров, які неодноразово
порушували свої зобов'язання ІІІ кварталу однак мають можливість
виправити
ситуацію
до
кінця
кварталу,
попередити
про
відповідальність за не виконання правил та умов торгів.
Пропозицію поставили на голосування.
Голосували: ЗА – 14 голосів, ПРОТИ – немає, УТРИМАЛИСЬ – немає.
Ухвалили одноголосно.
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Питання №3
Виступив директор ПрАТ Фабрика «Мрія» Романюк Ю.А. зазначив, що
під час реалізації деревини якість лісопродукції не завжди відповідає
вимогам
нормативної
документації.
Тому
слід
підвищити
відповідальність сторін в зазначеному питанні.
Міцкевич В.В. інформував учасників, що 26-го серпня передбачено
оприлюднити на сайті Біржи товарні партії деревини (лоти), які
виставляються держлісгоспами на аукціонні торги ІV кварталу
поточного року. Враховуючи сказане, попросив продавців вчасно надати
на Біржу необхідну інформацію.
Зазначена інформація прийнята до відома членами аукціонного
комітету і буде врахована в процесі подальшої роботи.

Підписи :
Голова аукціонного комітету

Міцкевич В.В.

Секретар

Слободенюк О.О.
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