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Протокол №11
Засідання аукціонного комітету ТБ «Всеукраїнська лісова біржа»

від 21.09.2017 р.

м. Житомир

Присутні: 11 членів аукціонного комітету, а саме:
Голова аукціонного комітету – Міцкевич Валерій Володимирович, директор
ТБ «Всеукраїнська лісова біржа»;
Члени аукціонного комітету :
Артемчук Дмитро Вікторович – президент «Всеукраїнської асоціації
деревообробних підприємств»;
Полінка Володимир Володимирович – заступник директора ТБ «ВЛБ»;
Карчевський Руслан Анатолійович – директор ДП «Житомирське ЛГ»;
Васько Анатолій Анатолійович - головний менеджер ПрАТ «Коростенський
завод МДФ»;
Іванюк Олександр Дмитрович - фізична особа – підприємець;
Романюк Юрій Андрійович - директор ПрАТ Фабрика «Мрія»;
Бадзян Володимир Володимирович – директор ДП «Коростенське ЛМГ»;
Скред Олександр Вікторович – фізична особа-підприємець;
Остудімов Анатолій Олександрович - директор ДП «Баранівське ЛМГ»;
Павлушенко Олександр Денисович – директор ДП «Словечанське ЛГ»;
Відсутні 7 чоловік : Беркута Володимир Миколайович – начальник відділу
Житомирського ОУЛМГ; Баєв Ярослав Ігорович – комерційний директор ТОВ
«Полісся 2002»; Козловець Олександр Миколайович – фізична особа –
підприємець; Захаров Ігор Володимирович – менеджер 1-ї категорї ДП «ЛІАЦ»;
Нусбаум Степан Антонович – директор ДП « Новоград-Волинське ДЛМГ»;
Ейсмонт Валентин Севастянович - директор ДП «Коростишівське ЛГ»;
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Шатило Олексій Анатолійович – директор департаменту економічного
розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва Житомирської ОДА.
Додатково в засіданні аукціонного комітету прийняла участь начальник
управління департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного
співробітництва Житомирської ОДА – Кучер Людмила Євгенівна та чотири
представника деревообробних підприємств області.
Порядок денний:
1. Інформація щодо результатів електронних торгів з продажу деревини
хвойних та м’яколистяних порід ресурсу 4-го кварталу 2017 року.
2. Підготовка до проведення додаткових аукціонних торгів з продажу
деревини дубової деревообробним підприємствам Житомирщини.
3. Різне.
Питання №1:
Виступив Директор ТБ «Всеукраїнська лісова біржа» Міцкевич В.В. –
інформував присутніх, що за результатами електронних торгів з продажу
необробленої деревини хвойних та м’яколистяних порід реалізація становила
94,9 %. Слід врахувати факт купівлі переважного обсягу пиловника соснового,
понад 71%, потужними деревообробними підприємствами України, такими як:
ТОВ «УХЛК», ТОВ «Українські лісопильні», ТОВ «Барлінек Інвест». В наслідок
зазначеного багато місцевих переробників залишилось без сировини на 4-й
квартал. Проблему слід вирішувати «цивілізованим» шляхом. Біржа, як
організатор торгів бере на себе формування реєстру деревообробних
підприємств Житомирщини, які залишились без сировини на 4-й квартал.
Реєстр потрібен, щоб лісогосподарські підприємства мали інформацію щодо
необхідного обсягу деревини. Зазначив, щоб деревообробники також врахували
реалії сьогодення і були готові переробляти сухостійну деревину як один з
шляхів вирішення проблеми.
Під час обговорення інформації виникла гостра дискусія між представниками
лісогосподарських підприємств та деревообробниками, щодо ринковості цін,
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які були визначені в ході електронних торгів. Відмічено, що програма
проведення електронних торгів має бути удосконалена. Зазначено, що одним
із шляхів вирішення проблеми з забезпечення сировиною хвойних порід
деревообробників області мають стати регіональні торги не тільки по
дубовій сировині, але і по інших деревних породах в обсязі 30% від загального
квартального ресурсу. Обумовлено необхідність роботи з депутатами
районних та обласної ради, а також керівництвом лісогосподарської галузі для
запровадження даного рішення.
Питання №2:
Виступив директор ТБ «Всеукраїнська лісова біржа» Міцкевич В.В. –
зазначив, що регламент з організації та проведення додаткових аукціонів з
продажу необробленої деревини на ТБ «Всеукраїнська лісова біржа» для
деревообробних підприємств (підприємців) Житомирщини, відповідає рішенню
Житомирської обласної ради від 26.05.2017р. № 688 і був погоджений на одному
з засідань аукціонного комітету біржи. Враховуючи вказане запропонував
додатковий аукціон з продажу дубової деревини провести у відповідності з
даним регламентом.
Інформував присутніх, що на дані торги передбачено виставити близько 1,5
тис. куб.м. дубової сировини, або 24% від загального квартального ресурсу
виставленого на торги підприємствами області. Зазначив, що біржа, як було
обговорено раніше, готова взяти на себе функцію проведення відповідного
пропорційного поділу ресурсу та формування біржового інформаційного
бюлетня на додаткові торги для деревообробних підприємств
Житомирщини.
Кучер Людмила Євгенівна, начальник управління департаменту економічного
розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва Житомирської ОДА –
зазначила, що керівництво Житомирської ОДА активно переймається
проблематикою, яка існує в лісогосподарській та деревообробній галузях
області. Завжди готові надати дієву допомогу і саме тому адміністрація
підтримала ініціативу проведення окремих аукціонних торгів для підприємців
Житомирщини. Однак, одночасно з забезпеченням сировиною місцевих
підприємств, адміністрація вимагає від деревообробників прозорості в
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виробничій діяльності. В першу чергу сплаті податків до місцевих бюджетів
та офіційного працевлаштування працівників. Тому для підприємств,
бажаючих прийняти участь в регіональних торгах пропонуємо запровадити
норму щодо мінімальної чисельності працюючих на виробництві робітників в
кількості 10-ти чоловік.
Артемчук Д.В. – обговорюючи дану пропозицію зазначив, що реально існуюче
виробництво по переробці дубової сировини потребує більшої кількості
працівників.
Романюк Д.Ю. – надав характеристику власному виробництву і зазначив як
достатню кількість у 8 працівників.
Скред О.М. – зазначив, що відповідно попередніх рішень аукціонного комітету
мінімальна кількість працюючих була визначена 3 чоловіка. Аналізуючи відомі
йому виробництва в Овруцькому районі інформував, що існують підприємці у
яких ефективно працює виробництво при 6 робітниках. Запропонував
встановити мінімальну кількість працівників для участі в чергових
додаткових торгах на рівні 6-ти чоловік, а на додаткові торги слідуючого року
мінімальну кількість визначити 10 працівників. Дане рішення стимулюватиме
деревообробників області до розвитку.
Міцкевич В.В. по закінченню дискусій поставив на голосування наступні
питання:
1. Додатковий аукціон з продажу дубової сировини, передбаченої до
заготівлі держлісгоспами області в 4-му кварталі 2017 року, який
заплановано провести в кінці вересня місяця поточного року, провести
за правилами регламенту для деревообробних підприємств
(підприємців) Житомирський області.
Голосували: ЗА – 9 голосів, ПРОТИ – 2 голоси, УТРИМАЛИСЬ – 0 голосів.
Примітка:
Директора лісогосподарських підприємств Павлушенко О.Д. та Бадзян В.В.
пропонували додатковий аукціон провести в електронному режимі.
Рішення прийняте більшістю голосів.
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2. Доручити ТБ «Всеукраїнська лісова біржа», як організатору торгів,
відповідно розподілу сформувати біржовий інформаційний бюлетень на
додаткові торги з реалізації дубової сировини деревообробним
підприємствам (підприємцям) Житомирщини.
Голосували: ЗА – 11 голосів, ПРОТИ – 0 голосів, УТРИМАЛИСЬ – 0 голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
3. Для покупців бажаючих прийняти участь в додаткових торгах з продажу
дубової сировини деревообробним підприємствам Житомирської
області (ресурсу 4-го кварталу 2017 року) встановити мінімальну
чисельність працюючих в кількості 6 робітників, для додаткових торгів
2018 року мінімальна кількість працюючих становитиме 10 робітників.
Голосували: ЗА – 11 голосів, ПРОТИ – 0 голосів, УТРИМАЛИСЬ – 0 голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
Питання №3:
Міцкевич В.В. – інформував присутніх, що на біржу надійшло звернення від ДП
«Житомирське ЛГ», щодо необхідності оновити договір купівлі – продажу
деревини, який укладається за результатами проведення аукціонних торгів.
Після обміну думками прийняли рішення вивчити дане питання, узгодити
редакцію договори між учасниками ринку і винести на одне із засідань
аукціонного комітету для прийняття рішення по суті.

Підписи :
Голова аукціонного комітету

Міцкевич В.В.
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