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Протокол №1

Засідання аукціонного комітету ТБ «Всеукраїнська лісова біржа»

від 22.03.2016 р.

м. Житомир

Присутні: 18 чоловік кандидатів в члени аукціонного комітету.
Порядок денний
1) Формування аукціонного комітету при ТБ «Всеукраїнська лісова
біржа».
2) Інші питання пов’язані з організацією та проведенням аукціонних
торгів.
Перше питання:
Виступив директор біржи Міцкевич В.В.- інформував, що на біржу
надійшли пропозиції від державних лісогосподарських підприємств та
деревообробних підприємств області в яких зазначені кандидати до складу
аукціонного комітету. Відповідно отриманих пропозицій аукціонний
комітет запропоновано сформувати з 17 чоловік у наступному складі:
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»;
Ейсмонт Валентин Севастянович - директор ДП «Коростишівське ЛГ»;
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Нусбаум Степан Антонович - директор ДП «Новоград-Волинське ДЛМГ»;
Павлушенко Олександр Денисович – директор ДП «Словечанське ЛГ»;
Беркута Володимир Миколайович – начальник відділу Житомирського
ОУЛМГ;
Захаров Ігор Володимирович – менеджер 1-ї категорії ДП « ЛІАЦ»;
Васько Анатолій Анатолійович - гол. менеджер «Коростенський завод
МДФ»;
Скред Олександр Вікторович - фізична особа підприємець;
Козловець Олександр Миколайович - фізична особа підприємець ;
Іванюк Олександр Дмитрович – фізична особа підприємець;
Артемчук Дмитро Вікторович – президент Всеукраїнської асоціації
деревообробних підприємств;
Баєв Ярослав Ігорович – комерційний директор ТОВ «Полісся 2002»;
Романюк Юрій Андрійович – директор ПрАТ Фабрика «Мрія»;
Всього 17 чоловік.
Питання поставлено на голосування списком.
Голосували: ЗА- 16 чоловік, ПРОТИ - немає, УТРИМАЛИСЬ – немає.
Ухвалили одноголосно.
В подальшій роботі аукціонного комітету приймали участь 16 чоловік,
один з членів комітету ( Павлушенко О.Д.) відсутній.
Друге питання:
- Міцкевич В.В.- запропонував встановити шкалу кроків на торгах, які
передбачено провести 24 і 25 березня 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 - 16 чоловік, ПРОТИ - немає, УТРИМАЛИСЬ - немає.
Ухвалили одноголосно.

2
Ідентифікаційний код : 40075684

awex.com.ua

ТОВАРНА БІРЖА «ВСЕУКРАЇНСЬКА ЛІСОВА БІРЖА»
10014, Україна, м. Житомир, вул. Перемоги, 4, тел. /факс (0412) 42-22-78, e-mail : info@awex.com.ua

-

Баєв Я.І. - У разі зростання цін продажу деревини до рівня економічної
недоцільності її подальшої переробки, запропонував рекомендувати
продавцям деревини знімати з торгів данні лоти і переносити їх на
додаткові торги, які мають відбутись не пізніше 15 квітня поточного
року. Максимальний рекомендований рівень зростання цін, до
стартової ціни, встановити:
Фанерна сировина ( всі породи)
- 100%;
Пиловник (дуб, ясен) 1-2 ґатунків - 70%;
Пиловник ( дуб, ясен) 3 ґатунку
- 50%;
Пиловник (сосна, ялина)
- 25%;
Техсировина для ВТП (дуб)
- 50%.

В обговоренні питання прийняли участь Міцкевич В.В., Ейсмонт В.С.,
Артемчук Д.В., Нусбаум С.А. Питання поставили на голосування.
Голосували: ЗА - 16 чоловік, ПРОТИ - немає, УТРИМАЛИСЬ – немає.
Ухвалили одноголосно.
-

Козловець О.М. – Зазначив, що для прийняття вищезгаданого рішення
в ході проведення торгів, на торгах має бути присутній представник
від продавця з відповідними повноваженнями за посадою не нижче
головного інженера держлісгоспу. Пропозиція була поставлена на
голосування.

Голосували : ЗА – 16 чоловік, ПРОТИ – немає, УТРИМАЛИСЬ – немає.
Ухвалили одноголосно.
-

Міцкевич В.В. – Вказав на необхідність посилення контролю під час
реєстрації учасників торгів, щоб не допускати на торги покупців , які
деревину не переробляють, а перепродають. Довідка, яка передбачена і
надається в довільній формі, а також завіряється покупцем , питання
контролю не вирішує. Запропоновано, під час реєстрації учасників на
додаткові або електронні торги, до пакету необхідних реєстраційних
документів , ввести копію статистичного звіту про виробництво
підприємством промислової продукції за минулий квартал, а для
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фізичних осіб підприємців - копії товарних накладних, або ВМД , які
підтверджують факт реалізації підприємцем продукції деревообробки
в минулому кварталі.
Після обговорення піднятої проблеми пропозиція поставлена на
голосування.
Голосували: ЗА -16 чоловік, ПРОТИ - немає, УТРИМАЛИСЬ – немає.
Ухвалили одноголосно.
Підписи :
Голова аукціонного комітету _______________ Міцкевич В.В.
Секретар

_______________ Слободенюк О.О.
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