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

Протокол №4

Засідання аукціонного комітету ТБ «Всеукраїнська лісова біржа»

від 04.08.2016 р.

м. Житомир

Засідання відбулося в відкритому режимі

Присутні: 13 членів аукціонного комітету, а саме:
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»;
Павлушенко Олександр Денисович - директор ДП «Словечанське ЛГ»;
Беркута Володимир Миколайович - начальник відділу
Житомирського ОУЛМГ
Захаров Ігор Володимирович - менеджер 1-ї категорії ДП «ЛІАЦ»;
Козловець Олександр Миколайович - фізична особа - підприємець;
Артемчук Дмитро Вікторович - президент «Всеукраїнської асоціації
деревообробних підприємств»;
Баєв Ярослав Ігорович – комерційний директор ТОВ «Полісся
2002»;
Васько Анатолій Анатолійович - головний менеджер
«Коростенський завод МДФ»;
Романюк Юрій Андрійович - директор ПрАТ Фабрика «Мрія»;
Скред Олександр Вікторович - фізична особа - підприємець Відсутні : 4
чоловіка, Бадзян Володимир Володимирович - директор ДП «Коростенське
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ЛМГ»; Ейсмонт Валентин Севастянович - директор ДП «Коростишівське ЛГ»;
Нусбаум
Степан Антонович - директор ДП «Новоград-Волинське ДЛМГ»; Іванюк
Олександр Дмитрович - фізична особа - підприємець.
В роботі аукціонного комітету, крім його членів, прийняли участь :
Крисюк Роман Анатолійович – начальник управління промисловості, розвитку
інфраструктури та туризму Житомирської ОДА ;
Курінський Андрій Борисович – начальник Житомирського обласного
управління лісового та мисливського господарства ;
Васильєв Павло Володимирович – керівник Державного підприємства
«Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр» ;
Степанчук Вадим Анатолійович – перший заступник начальника
Держпраці Житомирської області ;
Сарган Наталія Леонідівна – представник Житомирської ОДПІ ГУ
ДФС України в Житомирській області ;
Представники
10-ти
деревообробних
підприємств
(підприємців)
Житомирської області та директор ДП «Малинське лісове господарство» .
Всього в роботі відкритого засідання аукціонного комітету прийняло участь
29 чоловік .

Порядок денний
1.
Обговорення ситуації, що склалась в Житомирській області з
забезпеченням сировиною місцевих
підприємств
деревообробного
виробництва. Захист інтересів продавців та переробників деревини від
недобросовісної поведінки партнерів.
2.
Прийняття комплексу узгоджених рішень по недопущенню до участі
в торгах суб’єктів господарювання, які не мають деревообробного
виробництва та грубо порушують свої аукціонні зобов’язання.
3.
Різне
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Питання №1:
Виступили :
Директор ТБ «Всеукраїнська лісова біржа» Міцкевич В.В. інформував
присутніх стосовно проблем, які існують в області на ринку деревини,
зазначив небажання більшості приватних деревообробних підприємств
висвітлювати інформацію про фактичне місце розташування свого
виробництва та оприлюднення кількості працівників. Анкету для формування
реєстру надали всього 62 деревообробника області з 221, які прийняли участь
в торгах. Висловив побажання стосовно відповідності обсягів деревини, яка
виставляється на торги, потребам ринку. Зазначив, що запитань сьогодні до
учасників торгів досить багато і це стосується як продавців так і покупців
деревини.
Начальник Житомирського ОУЛМГ Курінський А.Б. від імені лісогосподарських
підприємств області висловив готовність та бажання подальшого
удосконалення ринку деревини в області та запровадження прозорих і
зрозумілих принципів співпраці з деревообробниками. Інформував присутніх,
що в ІІІ кварталі, станом на 04.08.2016р., споживачі фактично купили менше
30 % від обсягу деревини придбаної на аукціонних торгах. Фінансова дисципліна
покупців внутрішнього ринку бажає кращого, хоча держлісгоспи мають чіткі
зобов’язання по сплаті коштів до бюджету, інших обов'язкових платежів,
заробітної плати, тощо. Стосовно обсягів деревини, слід точно визначити,
для кого держлісгоспи виставляють сировину на торги – для деревообробників
чи для перекупників. Потрібно підвищити відповідальність кожного з
учасників торгів, а також чітко визначити, хто з учасників ринку є
деревообробник і має право на користування відповідним державним ресурсом.
Генеральний директор ТОВ «ВІВАД 09» Ходак І.Є. висловив побажання
підвищення фінансової дисципліни учасників торгів, дотримання принципу
виробничої доцільності в формуванні стартових цін на деревину, а також
передбачити контроль за доцільністю цін в ході торгів. Слід відмежувати від
торгів учасників, які є деревообробниками лише на папері, підіймають
безпідставно ціни і як правило на подальших торгах вони вже відсутні.
ФОП Скред О.М. висловив пропозицію передбачити можливість часткового
забезпечення деревообробників області сировиною за прямими угодами,
враховуючи їх значимість для району розташування.
Директор біржи
Міцкевич В.В. інформував, що більшість з піднятих питань пройшли
обговорення між представниками лісогосподарської галузі області та
провідними деревообробниками в процесі підготовки засідання аукціонного
комітету. При розгляді питання №3 порядку денного, передбачено підписання
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відповідного документу з намірами удосконалення ринку деревини в області.
Запропонував перейти до розгляду питання №2 порядку денного.
Питання №2
Виступили :
Перший заступник начальника управління Держпраці Житомирської області
Степанчук В.А. інформував присутніх, що беззаперечним документом який
підтверджує наявність на підприємстві працюючого деревообробного
обладнання, яке експлуатується з дотримання вимог техніки безпеки, що
передбачає законодавство України, є «дозвіл на експлуатацію машин,
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки». Дозвіл видається
підрозділами обласних управлінь Держпраці за місцем реєстрації суб'єкта
господарювання. Термін проведення експертизи виробництва становить 80
діб, термін видачі дозволу 10 діб.
Представник ОДПІ ГУ ДФС України в Житомирській області Сарган Н.Л.
інформувала присутніх, що суб'єкти господарювання, в тому числі і фізичні
особи - підприємці, які розпочинають експлуатацію обладнання, як власного
так і за договором оренди, надають до державної фіскальної служби звіт за
Формою №20-ОПП «Повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти
пов'язані з оподаткуванням, або через які проводиться діяльність». В формі
№20-ОПП зазначена інформація про обладнання(виробництво), яке
експлуатують суб'єкти господарювання.
Стосовно визначення кількості
працівників у суб'єкта господарювання існує податковий звіт за Формою 1 ДФ
який є квартальним і висвітлює повну інформацію з даного питання.
Зазначені два звіти дозволяють також визначити причетність суб'єкта
господарювання до деревообробки. В разі необхідності надання підприємцем
даних звітів за вимогою біржи для участі в торгах з продажу необробленої
деревини місцеві податкові органи здійснюють їх завірення без жодних
проблем.
Директор ДП «ЛІАЦ» Васильєв П.В. зазначив, що дана практика перевірки
покупців деревини на наявність деревообробного виробництва не суперечить
законодавству України, передбачена регламентом торгів і дозволяє
достатньо ефективно боротись з перепродажем круглого лісу придбаного на
аукціонних торгах. ФОП Козловець О.М. запропонував визначити мінімальну
кількість працюючих, яка дозволяє організувати деревообробне виробництво,
не меншою ніж 3 працівники. Пояснив з досвіду, що при меншій кількості
працюючих, можливо організувати лише виготовлення штучного товару з
обсягом споживання мізерної кількості сировини.
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Директор ПрАТ Фабрика «Мрія» Романюк Ю.А. зазначив, що не зважаючи на
завчасне інформування переробників деревини стосовно необхідності
отримання «дозволу на експлуатацію машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки» багато хто з реальних деревообробників цього не
зробив. Запропонував дозволити приймати участь в торгах ІV кварталу 2016
року покупцям, які нададуть біржі документи , що засвідчують початок
роботи покупця в отриманні дозволу, а саме :
копія договору з експертно-технічним центром Держпраці на
отримання дозволу на експлуатацію машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки;
підтвердження сплати рахунку експертно-технічного центра на
проведення даних робіт .
Враховуючи думку учасників аукціонного комітету, голова аукціонного
комітету Міцкевич В.В. поставив на голосування питання щодо доповнення
діючого переліку документів, необхідних для реєстрації учасника торгів
(покупця) наступними документами :
1. Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної
небезпеки, або документи які підтверджують початок робіт по отриманню
деревообробником даного дозволу, а саме :
копія договору з експертно-технічним центром Держпраці на
отримання дозволу на експлуатацію машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки;
підтвердження сплати рахунку експертно-технічного центра на
проведення даних робіт .
2.
Копія податкового звіту за Формою №20-ОПП, завірена підрозділом ДПІ
ГУ ДФС України ;
3.
Копія податкового звіту за Формою 1 ДФ, завірена підрозділом ДПІ ГУ
ДФС України, при цьому кількість працюючих на виробництві не повинна бути
менше 3 працівників.
Голосували: ЗА – 13 голосів, ПРОТИ – немає, УТРИМАЛИСЬ – немає.
Ухвалили одноголосно.
Питання №3
Виступив президент «Всеукраїнської
асоціації
деревообробних
підприємств» Артемчук Д.В. , який інформував присутніх про співпрацю
представників асоціації, керівництва Житомирського ОУЛМГ, директорів
5
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

держлісгоспів області, що відбулась в період підготовки до проведення
відкритого засідання аукціонного комітету біржи. Відзначив розуміння всіх
учасників ринку деревини необхідності вирішення висвітлених сьогодні питань.
Відмітив підтримку керівників лісогосподарської галузі Житомирської області
щодо кроків з формування прозорого ринку деревини та проведення
конструктивного діалогу зі споживачами лісопродукції. На підставі
вищезазначеного запропонував керівництву Житомирського ОУЛМГ,
оператору торгів в області ТБ «Всеукраїнська лісова біржа», керівництву ДП
«Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр» разом з «Всеукраїнською
асоціацією деревообробних підприємств» укласти меморандум про
підвищення прозорості проведення аукціонів з продажу необробленої деревини.
Копія меморандуму додається.

Підписи :
Голова аукціонного комітету
Секретар

Міцкевич В.В.
Слободенюк О.О.
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