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Протокол №13
Засідання аукціонного комітету ТБ «Всеукраїнська лісова біржа»
від 24.11.2017 р.

м. Житомир

Присутні: 15 членів аукціонного комітету, а саме:
Голова аукціонного комітету – Міцкевич Валерій Володимирович, директор ТБ
«Всеукраїнська лісова біржа»;
Секретар аукціонного комітету – Полінка Володимир Володимирович, заступник
директора ТБ «Всеукраїнська лісова біржа».
Члени аукціонного комітету :
Артемчук Дмитро Вікторович – президент «Всеукраїнської асоціації
деревообробних підприємств»;
Беркута Володимир Миколайович – начальник відділу Житомирського ОУЛМГ;
Остудімов Анатолій Олександрович - директор ДП «Баранівське ЛМГ»;
Карчевський Руслан Анатолійович – директор ДП «Житомирське ЛГ»;
Васько Анатолій Анатолійович - головний менеджер ПрАТ «Коростенський завод
МДФ»;
Баєв Ярослав Ігорович – комерційний директор ТОВ «Полісся 2002»;
Іванюк Олександр Дмитрович - фізична особа – підприємець;
Романюк Юрій Андрійович - директор ПрАТ Фабрика «Мрія»;
Бадзян Володимир Володимирович – директор ДП «Коростенське ЛМГ»;
Павлушенко Олександр Денисович – директор ДП «Словечанське ЛГ»;
Козловець Олександр Миколайович – фізична особа – підприємець;
Нусбаум Степан Антонович – директор ДП « Новоград-Волинське ДЛМГ»;
Ейсмонт Валентин Севастянович - директор ДП «Коростишівське ЛГ»;
Відсутні 3 чоловіка : Захаров Ігор Володимирович – менеджер 1-ї категорії ДП
«ЛІАЦ»; Шатило Олексій Анатолійович – директор департаменту економічного
розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва Житомирської ОДА; Скред
Олександр Вікторович – фізична особа-підприємець.
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Додатково в засіданні аукціонного комітету прийняли участь три представника
деревообробних підприємств області.
Порядок денний:
1.
Організаційні питання щодо проведення аукціонних торгів на І-й квартал 2018
року.
Ознайомлення з обсягами та ціновими пропозиціями на деревину, яка
виставлена на квартальний аукціон.
Встановлення кроку торгів в розрізі деревних сортиментів.
Інформація щодо удосконалення механізму проведення торгів.
2.
Ознайомлення з фактичним станом виконання аукціонних зобов’язань
учасниками торгів в III та IV кварталах 2017 року.
3.
Різне.
Питання №1:
Виступив Директор ТБ «Всеукраїнська лісова біржа» Міцкевич В.В. – інформував
присутніх, що на торги І-го кварталу 2018 року держлісгоспами Житомирського
ОУЛМГ виставлено понад 140 тис. м. куб. необробленої деревини. Пиловника хвойних
порід виставлено 74 тис. м. куб., дубової сировини майже 6 тис. м. куб. Рівень
стартових цін на деревину відповідає цінам за якими було проведено останні
додаткові торги.
Запропонував встановити крок торгів, в розрізі деревних сортиментів,
аналогічний кроку торгів IV-го кварталу поточного року, а саме:
Пиловник, техсировина для ВТП дубові – 20 грн.;
Фансировина дубова
– 50 грн.;
Інші сортименти
– 10 грн.
Павлушенко О.Д. (директор ДП «Словечанське ЛГ») запропонував підвищити крок
торгів, особливо по дубових сортиментах.
Після дискусії поставили на голосування пропозицію: «Встановити на торгах І-го
кварталу 2018 року наступний крок торгів»:
Пиловник, техсировина для ВТП дубові – 20 грн.;
Фансировина дубова
– 50 грн.;
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Інші сортименти

– 10 грн.

Дану пропозицію поставлено на голосування:
Голосували: ЗА – 14 голосів, ПРОТИ – 0 голоси, УТРИМАЛИСЬ – 1 голос.
Пропозиція прийнята більшістю голосів.
Міцкевич В.В. надав інформацію щодо засідання робочої групи з впровадження
електронних торгів, яка сформована при Держлісагенстві України. Зазначив, що
однією з найкращих програм з проведення он-лайн торгів визнано програмний
продукт представлений ДП «ЛІАЦ». Погоджено он-лайн торги проводити за даною
програмою, однак програма потребує доопрацювання. Тому запропонував торги на
І-й квартал 2018 року, заплановані на 4-5 грудня поточного року, провести «з
голосу». На дані торги виставити 60% від загального обсягу деревини, передбаченої
для продажу на торгах. На он-лайн торги, які орієнтовано відбудуться після 20-го
грудня по новій програмі, виставити решту деревини.
Під час дискусії виступив Баєв Я.І. – запропонував на торги «з голосу» виставити
не менше 85% обсягу деревини, що надасть можливість покупцям та продавцям
укласти контракти на основний обсяг деревини І-го кварталу 2018 року. Роботу
нової програми он-лайн торгів доцільно випробувати на меншому обсязі деревини.
Після жвавої дискусії пропозиція «Проведення торгів на І-й квартал 2018 року «з
голосу» виставивши на аукціон не менше 85% від передбаченого обсягу деревини»
поставили на голосування.
Голосували: ЗА – 13 голосів, ПРОТИ – 0 голоси, УТРИМАЛИСЬ – 2 голоси.
Пропозиція прийнята більшістю голосів.
Питання №2:
Виступив начальник відділу Житомирського ОУЛМГ Беркута В.М. – ознайомив
присутніх з фактичним станом виконання учасниками ринку свої аукціонних
зобов’язань. Зазначив, що в IV-му кварталі поточного року інформації щодо грубого
порушення споживачами умов укладених договорів, від лісогосподарських
підприємств в управління не надходило.
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Аналогічна інформація була висловлена членами аукціонного комітету в ході
обговорення даного питання.
Питання №3:
Учасники засідання аукціонного комітету обговорили та погодили зміни редакції
договору купівлі – продажу деревини, який формується за результатами проведених
торгів і пропонується організатором торгів для укладання продавцю і покупцю.
Остудімов А.О. (директор ДП «Баранівське ЛМГ») запропонував: в разі наявності
укладеного договору на даний квартал з конкретним покупцем і подальшій його
перемоги на додаткових торгах, сторонам укладати не новий договір, а доповнення
до існуючого договору. Підставою для укладання доповнення є аукціонне свідоцтво
на перемогу, яке формується біржею. Погодили, що питання є слушним і при
погодженні сторін, заперечень до такої форми оформлення власних зобов’язань не
виникає.
ФОП Козловець О.М. – нагадав присутнім, що завдяки узгодженій роботі місцевих
деревообробників,
аргументованим
зверненням
до
органів
місцевого
самоврядування, підтримки депутатів облради, Житомирською облрадою
прийнято рішення від 25.05.2017 року №688 щодо підтримки деревообробної галузі
області. Рішення має рекомендаційний характер, однак запропонував його
врахувати під час підготовки торгів на І-й квартал2018 року. Пропозиція була
обговорена і більшістю членів аукціонного комітету визнана такою, яку слід
врахувати.

Підписи :
Голова аукціонного комітету
Секретар

Міцкевич В.В.
Полінка В.В.
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