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Протокол №15
Засідання аукціонного комітету ТБ «Всеукраїнська лісова біржа»
від 03.03.2018 р.

м. Житомир

Присутні: 14 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»;
Захаров Ігор Володимирович – менеджер 1-ї категорії ДП «ЛІАЦ»;
Беркута Володимир Миколайович – начальник відділу Житомирського ОУЛМГ;
Остудімов Анатолій Олександрович - директор ДП «Баранівське ЛМГ»;
Васько Анатолій Анатолійович - головний менеджер ПрАТ «Коростенський завод
МДФ»;
Іванюк Олександр Дмитрович - фізична особа – підприємець;
Романюк Юрій Андрійович - директор ПрАТ Фабрика «Мрія»;
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»;
Скред Олександр Вікторович – фізична особа-підприємець.
Відсутні 4 чоловіка : Карчевський Руслан Анатолійович – директор
ДП«Житомирське ЛГ»; Баєв Ярослав Ігорович – комерційний директор ТОВ «Полісся
2002»;Бадзян Володимир Володимирович – директор ДП «Коростенське ЛМГ»;
Шатило Олексій Анатолійович – директор департаменту економічного розвитку,
торгівлі та міжнародного співробітництва Житомирської ОДА.
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Додатково в засіданні аукціонного комітету прийняла участь Кучер Людмила
Євгенівна – начальник управління аналізу соціально – економічного розвитку, цінової
ситуації та торгівлі департаменту економічного розвитку, торгівлі та
міжнародного співробітництва Житомирської ОДА.

Порядок денний
1. Організаційні питання щодо проведення аукціонних торгів на ІІ-й квартал 2018
року:
- Ознайомлення з обсягами та ціновими пропозиціями на деревину, яка
виставлена на квартальні торги;
- Встановлення кроку торгів в розрізі деревних порід;
- Інформація щодо порядку проведення електронних торгів.
2. Визначення принципів та обговорення шляхів їх впровадження щодо сировинної
підтримки
деревообробних
підприємств
Житомирщини
відповідно
до
рекомендаційного рішення Житомирської облради №688 від 25.05.2017 року.
3. Різне.
Питання №1:
Виступив Директор ТБ «Всеукраїнська лісова біржа» Міцкевич В.В. – інформував
присутніх щодо обсягів необробленої деревини, які виставляються держлісгоспами
області на квартальні торги ІІ – го кварталу поточного року. Зазначив, що
відповідно нового графіку торгів, торги «з голосу» відбудуться 15 – 16 березня, а
електронні торги – 23 березня поточного року.
Ознайомив присутніх з рівнем стартових цін на основні види лісопродукції.
Запропонував встановити крок торгів, в розрізі деревних сортиментів, який
відповідає наступному рівню:
Для торгів з голосу:
- Пиловник дубовий – 20 грн./куб.м. і кратне;
- Фансировина дубова – 50 грн./куб.м. і кратне;
- Інші сортименти – 10 грн. ./куб.м. і кратне
Для електронних торгів:
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- Всі сортименти – 10 грн./куб.м. і кратне.
Після обговорення дана пропозиція поставлена на голосування:
Голосували: ЗА – 14 голосів, ПРОТИ – 0 голосів, УТРИМАЛИСЬ – 0 голосів.
Пропозиція прийнята одноголосно.
Питання №2:
Директор ТБ «ВЛБ» Міцкевич В.В. – зазначив, що відповідно до пропозицій членів
аукціонного комітету, які були висловлені на минулому засіданні, дане питання
виноситься сьогодні на засідання окремим питанням порядку денного. Запросив всіх
присутніх до його обговорення.
ФОП Козловець О.М. – звернув увагу на актуальність даного питання для
деревообробників області, відмітив, що часто місцеві підприємці є свідками коли
деревина заготовлюється в межах їх територіальних громад, вивозиться по дорозі
біля їх виробництв, однак вони щомісячно 30 – 40% робочого часу вимушено
простоюють. В першу чергу, це стосується переробників дуба. Така ситуація не є
нормальною і місцевого виробника потрібно підтримати. Тим більше коли дане
рішення було прийняте Житомирською обласною радою.

Питання №3:
Павлушенко О.Д. директор ДП «Словечанське ЛГ» – інформував присутніх, що ТОВ
«Барлінек Інвест» не виконує свої зобов’язання перед підприємством щодо купівлі
пиловника соснового. Аналогічні зауваження держлісгосп має і до ТОВ «Українські
лісопильні». Так як квартал ще не закінчився, ми не маємо можливості прийняти
жорстке рішення по даним споживачам, однак їх слід попередити.
Остудімов А.О. – підтримав свого колегу в даному питанні, підтвердив, що має
аналогічні проблеми з ТОВ «Українські лісопильні». Запропонував зобов’язати біржу
письмово попередити ТОВ «Барлінек Інвест» та ТОВ «Українські лісопильні» про
відповідальність за невиконання власних аукціонних зобов’язань.
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Пропозицію підтримали всі члени аукціонного комітету.
Артемчук Д.В. – розповів про непоодинокі випадки, коли споживач безпідставно
підіймає ціну на низькосортну деревину, в основному породи дуб, маючи мету
вимагати під час відбору поставку деревини кращої якості. Запропонував прийняти
міри, щоб унеможливити подібні маніпуляції, а саме: «Започаткувати практику
комісійної реалізації деревини вартість якої в ході торгів зросла на 50% і більше».
Дану пропозицію посталено на голосування:
Голосували: ЗА – 12 голосів, ПРОТИ – 0 голосів, УТРИМАЛИСЬ – 2 голоси.
Рішення прийнято більшістю голосів.
Міцкевич В.В. – зачитав лист ТОВ «Укрдревексім» №77 від 02.03.2018р. щодо
виконання аукціонних зобов’язань продавцями деревини та пропозицією підвищення
відповідальності обох сторін за невиконання аукціонних договорів. Інформація
прийнята до уваги і активно обговорена.

Підписи :
Голова аукціонного комітету
Секретар

Міцкевич В.В.
Полінка В.В.
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