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Протокол №8
Засідання аукціонного комітету ТБ «Всеукраїнська лісова біржа»

від 03.03.2017 р.

м. Житомир

Присутні: 14 членів аукціонного комітету, а саме:
Голова аукціонного комітету – Міцкевич Валерій Володимирович, директор
ТБ «Всеукраїнська лісова біржа»;
Секретар аукціонного комітету - Слободенюк Олена Олегівна, менеджер
біржі.
Члени аукціонного комітету :
Артемчук Дмитро Вікторович – президент «Всеукраїнської асоціації
деревообробних підприємств»;
Остудімов Анатолій Олександрович - директор ДП «Баранівське ЛМГ»;
Карчевський Руслан Анатолійович – директор ДП «Житомирське ЛГ»;
Нусбаум Степан Антонович – директор ДП « Новоград-Волинське ДЛМГ»;
Ейсмонт Валентин Севастянович - директор ДП «Коростишівське ЛГ»;
Павлушенко Олександр Денисович – директор ДП «Словечанське ЛГ»;
Васько Анатолій Анатолійович - головний менеджер «Коростенський завод
МДФ»;
Іванюк Олександр Дмитрович - фізична особа – підприємець;
Романюк Юрій Андрійович - директор ПрАТ Фабрика «Мрія»;
Беркута Володимир Миколайович – начальник відділу Житомирського
ОУЛМГ;
Баєв Ярослав Ігорович – комерційний директор ТОВ «Полісся 2002»;
Козловець Олександр Миколайович – фізична особа – підприємець;
Відсутні 3 чоловіка : Бадзян Володимир Володимирович – директор ДП
«Коростенське ЛМГ»; Захаров Ігор Володимирович – менеджер 1-ї категорї ДП
«ЛІАЦ»; Скред Олександр Вікторович – фізична особа-підприємець.
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Додатково в засіданні аукціонного комітету прийняли участь п’ять
представників деревообробних підприємств.
Порядок денний:
1. Розгляд організаційних питань щодо підготовки та проведення
відкритих аукціонних торгів з продажу необробленої деревини
передбаченої до заготівлі в ІІ-му кварталі 2017 року:
- Ознайомлення з обсягами деревини та ціновими пропозиціями на
деревину, яка виставляється лісогосподарськими підприємствами на
торги;
- Визначення кроку торгів для кожного виду лісопродукції;
- Інші питання.
2. Розгляд змін в регламенті проведення аукціонних торгів з продажу
необробленої деревини, а також перспектив проведення електронних
біржових торгів (он-лайн торгів) на ТБ «Всеукраїнська лісова біржа».
3. Підвищення відповідальності учасників торгів за порушення регламенту
торгів та невиконання власних аукціонних зобов’язань. Захист інтересів
продавців та переробників деревини від недобросовісної поведінки
партнерів.
4. Різне.
Питання №1:
Виступив директор ТБ «Всеукраїнська лісова біржа» Міцкевич В.В. –
інформував, що всі держлісгоспи Житомирського ОУЛМГ надали заявки на
продаж деревини, передбаченої до заготівлі в ІІ кварталі 2017 року. Бюлетень
фактично можна оприлюднити, однак в даний момент Продавці корегують
свої ціни, в основному в бік їх зменшення, тому бюлетень буде оприлюднений
сьогодні після 16:00.
Беркута В.М., начальник відділу Житомирського ОУЛМГ – інформував
присутніх, що на торги виставлено близько 90 тис. м. куб. пиловника
соснового; 8,4 тис. м. куб. пиловника дубового; 1,4 тис. м. куб. техсировини
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дубової для ВТП; 615 м. куб. фансировини дубової. В цілому на торги виставлено
близько 135 тис. м. куб. необробленої деревини.
Остудімов А.О., директор ДП «Баранівське ЛМГ» – інформував присутніх,
що даний обсяг виставленої на продаж деревини був сформований з
врахуванням вимог нових санітарних правил заготівлі деревини, а також
враховуючи передбачений законом «режим тиші» в лісі весною та в першому
місяці літа.
Міцкевич В.В. – запропонував встановити наступну шкалу кроків на торгах,
які передбачено провести 13 – 14 березня поточного року:
Фансировина дубова та ясенева – 50 грн.;
Пиловник дубовий та ясеневий – 20 грн.;
Техсировина дубова для ВТП – 20 грн.;
Інша лісопродукція – 10 грн.;
Дана пропозиція поставлена на голосування.
Голосували: ЗА – 14 голосів, ПРОТИ – 0 голосів, УТРИМАЛИСЬ – 0 голосів.
Ухвалили одноголосно.
Питання №2:
Міцкевич В.В. – інформував присутніх, що враховуючи рекомендацію
Держлісагенства України, а також пропозиції та зауваження висвітлені на
робочій зустрічі представників товарних бірж України з керівниками
Держлісагенства України, ТБ «Всеукраїнська лісова біржа» зменшила суму своєї
винагороди до 0,5% від вартості проданого лота.
Інформація була сприйнята членами аукціонного комітету без зауважень.
Питання №3:
Директор ТБ «Всеукраїнська лісова біржа» Міцкевич В.В. – ознайомив членів
аукціонного комітету з переліком споживачів, які за інформацією
лісогосподарських підприємств порушили, грубо порушили або взагалі не
виконали своїх аукціонних зобов’язань за ІV квартал 2016 року та І квартал
2017 року. Розглянувши перелік порушників та вивчивши причини невиконання
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споживачами власних аукціонних зобов’язань, члени аукціонного комітету
запропонували:
- Не допускати до участі в торгах на ІІ-й квартал 2017 року споживачів,
які грубо порушили або взагалі не виконали аукціонні зобов’язання
відповідно нижчевказаного переліку:
1. ТОВ «Еколіс»
2. ТОВ «Стиль-Екологія»
3. ТОВ «Форест Трейд Україна»
4. ФОП Тушак О.Ю.
5. ТОВ «Гранд С»
6. ФОП Парінцев А.Є.
7. ФОП Степанюк О.Я.
8. ПП «Тімберволд»
9. ПП «Тімбертрейд»
10. ФОП Зелінський О.А.
11. ТОВ «ГНО»
12. ТОВ «Укрфорест Груп»
13. ТОВ «Теолда»
14. ТОВ «ЛаФорет»
15. ТОВ «Платани Європи»
16. ТОВ «Рукос-Полісся»
17. ТОВ «Ліс-Альянс»
18. ТОВ «ТК «Гефест»
19. ТОВ «Спільний Ліс»
20. ТОВ «Інтервуд-ЛТД»
21. ПП «Агал»
22. ТОВ «Еко Вуд Технолоджі»
23. ТОВ «Аллон ЛТД»
24.ТОВ «Ведагруп»
25. ТОВ «Вудтрейдкомпані»
26. ТДВ «Електронагрівач»
27. ПП «Енергобудівник»
28. ТОВ «Лісова Компанія СВ»
29. ТОВ «Простор-ВС»
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30. ФОП Трофимчук О.В.
31. ТОВ «Укрлісексперт»
32. ТОВ «Ліс-Буд»
33. ТОВ «Вуд Експо»
34. ТОВ «Ліспром Груп»
35. ТОВ «Форест Еко Інвест»
- Попередити споживачів деревини (покупців), вказаних в
нижченаданому переліку, які в ході виконання договорів купівлі продажу деревини порушували свої аукціонні зобов’язання, що в разі
повторного порушення, вони будуть недопущені до участі в чергових
аукціонних торгах:
1. ФОП Аврамчук О.В.
2. ТОВ «Анна Лес»
3. ТОВ «Вітакомс»
4. ТОВ «Даніком Груп»
5. ФОП Дворак Ю.В.
6. ФОП Кухаренко В.Д.
7. ПП «Укргосптовари»
8. ПІІ у формі ТОВ «Укршпон»
9. ТОВ «Екзіто»
10. ПП «Світ-11»
11. ТОВ «Мирвуд»
12. ФОП Пайцун В.Ф.
13. ТОВ «Дем-Вуд»
14. ФОП Мороз О.П.
15. ТОВ «Форест Технолоджі»
16. ТОВ «ЧНР»
17. ТОВ «Укаб»
18. ПП «Райтел»
19. ТОВ «Меліс Україна»
20. ТОВ «Ярен»
21. ТОВ «МД-Центр»
22. ТОВ «ТД «Крона Вуд»
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23. ПП «Рубас»
24. ТОВ «Верба-ВВ»
25. ІП «Шамс»
26. ТОВ «Санвуд»
27. ТОВ «ТБ-Пак»
Пропозиція поставлена на голосування.
Голосували: ЗА – 14 голосів, ПРОТИ – 0 голос, УТРИМАЛИСЬ – 0 голосів.
Ухвалили одноголосно.
Міцкевич В.В. – нагадав членам аукціонного комітету, що відповідно
рішення аукціонного комітету ТБ «Всеукраїнська лісова біржа» від 04 серпня
минулого року ( Протокол № 4 від 04.08.2016 року ), діючий перелік документів,
необхідних для реєстрації учасника торгів (Покупця) було доповнено «Дозволом
на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної
небезпеки». Однак, враховуючи звернення окремих деревообробних
підприємств щодо відтермінування даного рішення, протягом 6-ти місяців
покупці мали можливість реєструватись на торги надавши не тільки
вищезгаданий дозвіл, але і договір з експертно-технічним центром Держпраці
на початок робіт з отримання даного дозволу. Часу для бажаючих отримати
дозвіл було більш ніж достатньо, тому членам аукціонного комітету
запропоновано прийняти рішення про обов’язкове надання покупцем деревини,
для реєстрації на торгах «Дозволу на експлуатацію (застосування) машин,
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» або позитивного
експертного висновку щодо додержання деревообробником вимог
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час
експлуатації машин, механізмів, устаткування.
Пропозиція поставлена на голосування.
Голосували: ЗА – 14 голосів, ПРОТИ – 0 голос, УТРИМАЛИСЬ – 0 голосів.
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Ухвалили одноголосно.
Питання №4:
Павлушенко О.Д., директор ДП «Словечанське ЛГ» – інформував присутніх,
що екологічною комісією при Житомирській обласній раді було запропоновано
лісогосподарським підприємствам проводити реалізацію дров паливних
споживачам, які випалюють деревне вугілля, тільки при наявності у споживача
екологічного дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Запропонував даний дозвіл також внести в перелік документів, необхідних
учаснику торгів (Покупцю), який купує дров’яну деревину для випалювання
деревного вугілля.
Пропозиція поставлена на голосування.
Голосували: ЗА – 14 голосів, ПРОТИ – 0 голос, УТРИМАЛИСЬ – 0 голосів.
Ухвалили одноголосно.
Підписи :
Голова аукціонного комітету
Секретар

Міцкевич В.В.
Слободенюк О.О.
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