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Протокол №10
Засідання аукціонного комітету ТБ «Всеукраїнська лісова біржа»

від 07.08.2017 р.

м. Житомир

Присутні: 11 членів аукціонного комітету, а саме:
Голова аукціонного комітету – Міцкевич Валерій Володимирович, директор
ТБ «Всеукраїнська лісова біржа»;
Члени аукціонного комітету :
Карчевський Руслан Анатолійович – директор ДП «Житомирське ЛГ»;
Васько Анатолій Анатолійович - головний менеджер «Коростенський завод
МДФ»;
Іванюк Олександр Дмитрович - фізична особа – підприємець;
Романюк Юрій Андрійович - директор ПрАТ Фабрика «Мрія»;
Баєв Ярослав Ігорович – комерційний директор ТОВ «Полісся 2002»;
Козловець Олександр Миколайович – фізична особа – підприємець;
Захаров Ігор Володимирович – менеджер 1-ї категорї ДП «ЛІАЦ»;
Остудімов Анатолій Олександрович - директор ДП «Баранівське ЛМГ»;
Павлушенко Олександр Денисович – директор ДП «Словечанське ЛГ»;
Беркута Володимир Миколайович – начальник відділу Житомирського
ОУЛМГ;
Відсутні 7 чоловік : Артемчук Дмитро Вікторович – президент
«Всеукраїнської асоціації деревообробних підприємств»; Бадзян Володимир
Володимирович – директор ДП «Коростенське ЛМГ»; Скред Олександр
Вікторович – фізична особа-підприємець; Слободенюк Олена Олегівна,
менеджер біржі; Нусбаум Степан Антонович – директор ДП « НовоградВолинське ДЛМГ»; Ейсмонт Валентин Севастянович - директор ДП
«Коростишівське ЛГ»; Шатило Олексій Анатолійович – директор
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департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного
співробітництва Житомирської ОДА.
Додатково в засіданні аукціонного комітету прийняли участь чотири
представника деревообробних підприємств області та представник
юридичної служби біржі.
Порядок денний:
1. Організаційні питання.
2. Розгляд поточних питань щодо підготовки додаткових аукціонних
торгів з продажу необробленої деревини в ІІІ-му кварталі 2017 року.
- Ознайомлення з обсягами та цікавими пропозиціями на деревину, яка
виставлена на додатковий аукціон 10 серпня 2017 року.
- Удосконалення механізму організації та проведення додаткових
аукціонних торгів.
3. Обговорення та узгодження питання щодо проведення квартальних
аукціонних торгів з продажу необробленої деревини у формі електронних
(онлайн) торгів.
4. Різне.
Питання №1:
Виступив Директор ТБ «Всеукраїнська лісова біржа» Міцкевич В.В. –
інформував, що у зв’язку з декретною відпусткою секретаря біржового
комітету Слободенюк О.О. необхідно вирішити питання, щодо виведення
Слободенюк О.О. з членів аукціонного комітету. На місце, що звільняється слід
прийняти нову людину або покласти обов’язки секретаря на одного з діючих
членів аукціонного комітету. Після обговорення питання запропонував ввести
до складу аукціонного комітету біржі, з покладанням обов’язків секретаря
аукціонного комітету, заступника директора ТБ «Всеукраїнська лісова біржа»
Полінку Володимира Володимировича. Слободенюк О.О. вивести зі складу
аукціонного комітету.
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Дана пропозиція поставлена на голосування.
Голосували: ЗА – 11 голосів, ПРОТИ – 0 голосів, УТРИМАЛИСЬ – 0 голосів.
Ухвалили одноголосно.
Питання №2:
Виступив директор ТБ «Всеукраїнська лісова біржа» Міцкевич В.В. –
інформував присутніх, що формат додаткових аукціонних торгів, які
відбудуться 10 серпня поточного року, відповідає рішенню Житомирської
обласної ради № 688 від 25.05.2017р. На торги виставлено 1235 куб. м.
необробленої деревини, стартова ціна лісопродукції фактично відповідає
цінам квартальних торгів ІІІ-го кварталу поточного року. Крок аукціонних
торгів відповідатиме параметрам встановленим аукціонним комітетом на
торги ІІІ-го кварталу 2017 року.
Враховуючи побажання представників Житомирської ОДА, щодо легалізації
робочих місць на деревообробних підприємствах області, а також підвищення
рівня фактичної зайнятості населення, на розгляд аукціонного комітету
винесена пропозиція відповідно якої кількість працівників на підприємствах,
приймаючих участь в додаткових торгах по дубовій сировині, має становити
не менше 8 працівників.
В обговоренні питання прийняли участь:
- Козловець О.М. – зазначив, що фактично діючі деревообробні
підприємства, навіть самої первинної обробки деревини, мають
кількість працівників не менше 8-ми чоловік, тому він підтримує дану
пропозицію.
- Павлушенко О.Д. – висловився в підтримку цілей, які має досягти дана
пропозиція, однак зазначив, що на його думку аукціонний комітет не має
права приймати таке рішення.
- Остудімов А.О. – запропонував відкласти прийняття даного рішення до
моменту його більш детального вивчення.
Після проведення жвавої дискусії питання було поставлено на голосування.
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Голосували: ЗА – 3 голоси, ПРОТИ – 6 голосів, УТРИМАЛИСЬ – 2 голоси.
Пропозиція відхилена більшістю голосів.
Питання №3:
Директор ТБ «Всеукраїнська лісова біржа» Міцкевич В.В. – інформував
присутніх, що в 9-ти областях України, в тому рахунку ресурсних, таких як
Рівненська і Київська, аукціонні торги з продажу деревини на ІІІ-й квартал
відбулись в електронному режимі. Враховуючи позитивні моменти даних
торгів, продавці деревини (держлісгоспи) висловили вимогу торги на IV-й
квартал поточного року в Житомирській області провести також в
електронному режимі. Товарна біржа «Всеукраїнська лісова біржа», як
організатор торгів в Житомирській області має необхідне технічне та
програмне забезпечення для проведення даних торгів і передбачає торги на IVй квартал провести в онлайн режимі. З метою підготовки учасників торгів до
участі в онлайн аукціоні біржею передбачене проведення мінімум двох семінар
– навчань, а також 7-10 навчальних торгових сесій в електронному режимі.
Після активної дискусії між присутніми, питання щодо доцільності
проведення квартальних торгів IV-го кварталу 2017 року в електронному
режимі поставлено на голосування.
Голосували: ЗА – 6 голосів, ПРОТИ – 2 голоси, УТРИМАЛИСЬ – 3 голоси.
Рішення ухвалили більшістю голосів.

Питання №4:
Павлушенко О.Д. – інформував представників деревообробних підприємств,
які є членами аукціонного комітету, що у зв’язку зі складним екологічно –
санітарним станом, пов’язаним з масовим всиханням соснових насаджень,
може виникнути ситуація при якій держлісгоспи будуть вимушені відмовитись
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від освоєння лісосіки головного користування і почати освоювати виключно
санітарні рубки. Тому вже сьогодні слід вивчати можливості ринку щодо
поставки лісопродукції з сухостійної деревини. Також слід використовувати
нові технології по обробці деревини пошкодженої хворобами (синева, сухостій).
Запропонував біржі інформувати всіх зареєстрованих на біржі споживачів
щодо даного застереження.

Підписи :
Голова аукціонного комітету

Міцкевич В.В.
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