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Протокол №6
Засідання аукціонного комітету ТБ «Всеукраїнська лісова біржа»

від 17.10.2016 р.

м. Житомир

Присутні: 14 членів аукціонного комітету, а саме:
Голова аукціонного комітету – Міцкевич Валерій Володимирович,
директор ТБ «Всеукраїнська лісова біржа».
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 « Новоград-Волинське ДЛМГ»;
Ейсмонт Валентин Севастянович - директор ДП «Коростишівське ЛГ»;
Козловець Олександр Миколайович - фізична особа - підприємець;
Павлушенко Олександр Денисович – директор ДП «Словечанське ЛГ»;
Захаров Ігор Володимирович – менеджер 1-ї категорї ДП «ЛІАЦ»;
Васько Анатолій Анатолійович - головний менеджер «Коростенський завод
МДФ»;
Іванюк Олександр Дмитрович - фізична особа – підприємець;
Романюк Юрій Андрійович - директор ПрАТ Фабрика «Мрія»;
Беркута Володимир Миколайович – начальник відділу Житомирського
ОУЛМГ;
Скред Олександр Вікторович – фізична особа-підприємець.
Відсутні : 3 чоловіка, Артемчук Дмитро Вікторович – президент
«Всеукраїнської асоціації деревообробних підприємств»; Баєв Ярослав
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Ігорович – комерційний директор ТОВ «Полісся 2002»; Слободенюк Олена
Олегівна – менеджер ТБ «Всеукраїнська лісова біржа».
Порядок денний:
1. Розгляд організаційних питань щодо підготовки та проведення
додаткових аукціонних торгів з продажу необробленої деревини передбаченої
до заготівлі в ІV кварталі 2016 року:





Ознайомлення з обсягами деревини, які виставляються на торги
лісогосподарськими підприємствами;
Визначення кроку торгів для кожного виду лісопродукції;
Інші питання.

2. Обговорення ситуації, яка існує сьогодні на ринку деревини. Аналіз
виконання учасниками торгів (продавцями та покупцями деревини) своїх
аукціонних зобов’язань за ІІІ квартал поточного року.
3. Різне.
Питання №1:
Виступив директор ТБ «Всеукраїнська лісова біржа» Міцкевич В.В. –
інформував всіх присутніх про обсяги деревини, які виставлено
лісогосподарськими підприємствами на додаткові торги ІV кварталу 2016
року (інформація публічна і розміщена на сайті біржі в формі бюлетня торгів)
та запропонував встановити шкалу кроків на торгах, які передбачено
провести 18 жовтня поточного року, а саме:
Фансировина дубова та ясенева - 50 грн;
Пиловник дубовий та ясеневий - 20 грн;
Інша лісопродукція
- 10 грн.
Дана пропозиція поставлена на голосування.
Голосували: ЗА – 14 голосів, ПРОТИ – немає, УТРИМАЛИСЬ – немає.
Ухвалили одноголосно.
Виступили: директор ДП «Житомирське ЛГ» Карчевський Руслан
Анатолійович, директор ДП «Коростишівське ЛГ» Ейсмонт Валентин

Севастянович та зазначили, що знімати продукцію з торгів по причині
надмірного зростання ціни представники держлісгоспів не передбачають.
Інформація була прийнята до відому та обговорена членами аукціонного
комітету.
Питання №2
Виступив директор ТБ «Всеукраїнська лісова біржа» Міцкевич В.В. –
інформував членів аукціонного комітету, що відповідно звітності
держлісгоспів, понад 11800 куб. м. сировини хвойних порід та 1800 куб. м.
пиловника дубового, які були продані в ході торгів ІІІ-го кварталу по факту не
забрано споживачами. В цілому, фактичне виконання аукціонних договорів не
перевищує 70%. Нарікань досить багато, як збоку продавців деревини, так і від
споживачів. Ситуація потребує об’єктивного аналізу з метою усунення
існуючих недоліків, а також підвищення відповідальності учасників торгів за
виконання власних аукціонних зобов’язань.
Начальник відділу Житомирського ОУЛМГ Беркута Володимир Миколайович
– інформував присутніх, що до 20-го жовтня держлісгоспи управління
нададуть письмову інформацію про споживачів, які в ІІІ кварталі 2016 року не
виконали та грубо порушували свої аукціонні зобов’язання.
В ході обговорення вищевказаного, на голосування поставлено пропозицію:
За результатами аналізу причин невиконання аукціонних договорів ІІІ-го
кварталу 2016 року сформувати перелік споживачів, які грубо порушили власні
аукціонні зобов’язання і винести на чергове засідання аукціонного комітету
питання, щодо доцільності їхньої участі в торгах І-го кварталу 2017 року.
Вказаний перелік споживачів розмістити на офіційному сайті біржі не пізніше
5-ти діб до згаданого засідання аукціонного комітету.
Пропозицію поставили на голосування.
Голосували: ЗА – 14 голосів, ПРОТИ – немає, УТРИМАЛИСЬ – немає.
Ухвалили одноголосно.

Питання №3
Виступив директор ДП «Словечанське ЛГ» Павлушенко Олександр
Денисович- висвітлив ситуацію, що значна кількість переможців торгів ІV

кварталу не звертались до держлісгоспу з пропозицією підписання договорів
купівлі-продажу деревини. Фактично дані споживачі зірвали графік поставки
деревини в жовтні місяці поточного року. Фінансовий стан підприємства від
такої співпраці погіршився. Аналогічна ситуація і по інших держлісгоспах.
Надав пропозицію передбачити ефективні заходи спонукання згаданих
споживачів до виконання своїх аукціонних зобов’язань, особливо, дотримання
термінів укладання угод та проведення розрахунків за передбачену до
реалізації деревини.
Після активного обговорення піднятого питання члени аукціонного
комітету поставили на голосування наступну пропозицію:
ТБ «Всеукраїнська лісова біржа», відповідно до діючого обліку реєстрації
укладених договорів купівлі-продажу деревини станом на 17 жовтня 2016
року, надіслати покупцям, які не дотримуються термінів укладання
вищевказаних договорів, офіційне повідомлення, що в разі подальшого
зволікання з укладанням договору покупець втрачає право на придбання
купленої на торгах лісопродукції. Одночасно на чергове засідання аукціонного
комітету буде винесено питання щодо доцільності участі даного споживача
в торгах І-го кварталу 2017 року.
Пропозицію поставили на голосування.
Голосували: ЗА – 12 голосів, ПРОТИ – 1, УТРИМАЛИСЬ – 1.
Ухвалили пропозицію більшістю голосів.

Підписи :
Голова аукціонного комітету

Міцкевич В.В.

