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Протокол №9
Засідання аукціонного комітету ТБ «Всеукраїнська лісова біржа»

від 19.05.2017 р.

м. Житомир

Присутні: 11 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 :
Карчевський Руслан Анатолійович – директор ДП «Житомирське ЛГ»;
Васько Анатолій Анатолійович - головний менеджер «Коростенський завод
МДФ»;
Іванюк Олександр Дмитрович - фізична особа – підприємець;
Романюк Юрій Андрійович - директор ПрАТ Фабрика «Мрія»;
Баєв Ярослав Ігорович – комерційний директор ТОВ «Полісся 2002»;
Козловець Олександр Миколайович – фізична особа – підприємець;
Бадзян Володимир Володимирович – директор ДП «Коростенське ЛМГ»;
Захаров Ігор Володимирович – менеджер 1-ї категорї ДП «ЛІАЦ»;
Скред Олександр Вікторович – фізична особа-підприємець.
Відсутні 6 чоловік : Артемчук Дмитро Вікторович – президент
«Всеукраїнської асоціації деревообробних підприємств»; Остудімов Анатолій
Олександрович - директор ДП «Баранівське ЛМГ»; Нусбаум Степан Антонович
– директор ДП « Новоград-Волинське ДЛМГ»; Ейсмонт
Валентин
Севастянович - директор ДП «Коростишівське ЛГ»; Павлушенко Олександр
Денисович – директор ДП «Словечанське ЛГ»; Беркута Володимир
Миколайович – начальник відділу Житомирського ОУЛМГ;
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Додатково в засіданні аукціонного комітету прийняли участь два
представника деревообробних підприємств.
Порядок денний:
1. Введення до складу аукціонного комітету представника Житомирської
ОДА.
2. Розгляд звернень деревообробних підприємств Житомирщини щодо
організації та проведення додаткових торгів для представників
Житомирської області.
3. Розгляд та узгодження регламенту проведення додаткових аукціонних
торгів для деревообробних підприємств Житомирської області.
4. Розгляд організаційних питань щодо підготовки додаткових аукціонних
торгів з продажу необробленої деревини в ІІ-му кварталі 2017 року, а
також квартальних аукціонних торгів з продажу необробленої деревини,
передбаченої до заготівлі держлісгоспами Житомирської області в ІІІ-му
кварталі 2017 року:
- Ознайомлення з обсягами та ціновими пропозиціями на деревину, яка
виставляється на додаткові аукціонні торги 23 травня 2017 року;
- Розгляд та узгодження обсягів деревини, яка передбачена до продажу
держлісгоспами області на ІІІ-й квартал 2017 року (торги 30-31 травня
цього року).
5. Різне.
Питання №1:
Виступив директор ТБ «Всеукраїнська лісова біржа» Міцкевич В.В. –
інформував, що під час засідання робочої групи, сформованої з представників
Житомирської ОДА, а також представниками лісогосподарської та
деревообробної галузей області було висловлено необхідність залучити до
роботи аукціонного комітету ТБ «Всеукраїнська лісова біржа» представника
від Житомирської обласної Державної адміністрації. Враховуючи пропозицію
адміністрації запропонував ввести в склад аукціонного комітету ТБ
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«Всеукраїнська лісова біржа» директора департаменту економічного
розвитку , торгівлі та міжнародного співробітництва Житомирської ОДА
Шатило О.А.
Дана пропозиція поставлена на голосування.
Голосували: ЗА – 11 голосів, ПРОТИ – 0 голосів, УТРИМАЛИСЬ – 0 голосів.
Ухвалили одноголосно.
Питання №2:
Виступив директор ТБ «Всеукраїнська лісова біржа» Міцкевич В.В. –
ознайомив присутніх з листами, які надійшли на біржу щодо необхідності
організації та проведення окремих торгів для деревообробних підприємств
Житомирської області (листи №135 від 03.04.2017р. ПП «Меблева фабрика
«Мірт», №36 від 07.04.2017р. ПрАТ «Дніпровуд», №213 від 09.04.2017р. ТОВ
«Вівад 09», №35 від 12.04.2017р. ПП «Реал-ТП», №10 від 10.04.2017р. ГО «Ліга
деревообробників Полісся», №01/17-сд від 13.04.2017р. Організація
роботодавців «Житомирська обласна організація роботодавців в галузі
деревообробки»).
У всіх зверненнях зазначено, що не зважаючи на найбільший обсяг заготівлі
деревини серед областей України, деревообробники області залишаються не
захищеними і забезпеченість їх сировиною не перевищує 50% від наявних
потужностей. Деревообробні підприємства області простоюють, доля
працівників є невизначеною. В першу чергу це стосується підприємств
орієнтованих на переробку дубової сировини. Причина криється у вивозі наявної
в регіоні сировини споживачами з інших областей. Одночасно, територіальні
громади області сподіваються на розвиток місцевої промисловості, яка
базується на переробці місцевого природного ресурсу і є основним потенціалом
фінансової стабільності лісових регіонів Житомирщини.
В обговоренні питання прийняли участь:
- Козловець О.М. – зазначив, що для півночі Житомирщини деревообробка
є чи не єдиною легальною можливістю утримувати свої родини для
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більшості мешканців регіону. Всі фінансові навантаження пов’язані з
забезпеченням соціального життя цілих районів області покладено на
плечі місцевих підприємців, в переважній більшості пов’язаних з
переробкою деревини. Місцеві громади, бачучи проблему не за
розмовами, а фактично, вимагають запровадити механізм по захисту їх
прав. На переважну думку мешканців сільських районів, організація та
проведення окремих аукціонів з продажу необробленої деревини для
деревообробників області буде практичним втіленням в життя реформ
децентралізації влади в державі.
- Шатило О.А. – інформував присутніх, що аналогічні звернення надійшли
також і до органів влади області. Розуміючи проблему, керівництво
Житомирської ОДА зробило ряд кроків на зустріч деревообробникам
Житомирщини. Було проведено спільну нараду, відбулось засідання
робочої групи. Питання винесено на засідання постійної комісії з питань
екології, охорони навколишнього середовища та використання
природних ресурсів Житомирської обласної ради. Комісія з даного
питання прийняла позитивне рішення та рекомендації, щодо його
погодження та розгляд обласної ради. Житомирською адміністрацією
вивчена робота органів влади інших областей України з даного питання.
Одночасно, адміністрація області, зробивши крок на зустріч місцевим
підприємцям буде вимагати від деревообробних підприємств прозорості
у роботі, легалізації робочих місць, сумлінності у сплаті податків.
- Карчевський Р.А. – зазначив, що також розуміє необхідність рішення
щодо підтримки місцевих деревообробних підприємств. Як керівник
лісогосподарського підприємства висловив думку, що завдяки
проведенню аукціонів з продажу необробленої деревини споживачами
області, забезпеченість місцевих деревообробників сировиною
збільшиться і це сприятиме зменшенню випадків крадіжок деревини та
інших лісопорушень. Однак, погоджувати рішення щодо запровадження
окремих аукціонних торгів для деревообробників області бажано після
позитивного рішення обласної ради, а не тільки комісії обласної ради.
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Питання №3:
Директор ТБ «Всеукраїнська лісова біржа» Міцкевич В.В. – запропонував на
розгляд членам аукціонного комітету регламент проведення додаткових
аукціонних торів для деревообробників Житомирської області. Окремо
обговорено обсяг деревини, який може бути виставлений на додаткові торги
для місцевих споживачів. Погоджено, що прописана норма (до 30% від обсягу
квартальної заготівлі деревини), не порушує антимонопольного
законодавства, а також прав споживачів з інших областей України, які свою
потребу в деревині можуть задовільнити шляхом участі в квартальних
торгах. Після обміну думками щодо положень регламенту та правового
аспекту його впровадження запропонував узгодити даний регламент шляхом
голосування.
Дана пропозиція поставлена на голосування.
Голосували: ЗА – 9 голосів, ПРОТИ – 0 голосів, УТРИМАЛИСЬ – 2 голоси
(Карчевський Р.А., Бадзян В.В.).
Шатило О.А. участі в голосуванні не приймав.
Ухвалили більшістю голосів.
Питання №4:
Виступив директор ТБ «Всеукраїнська лісова біржа» Міцкевич В.В. –
інформував присутніх, що всі держлісгоспи Житомирського ОУЛМГ надали свої
заявки на продаж деревини на додаткових торгах ІІ-го кварталу 2017 року,
проведення яких передбачено 23.05.2017р. Відповідно бюлетня, який вже
оприлюднено, на торги виставлено 21,2 тис. куб. м. деревини. В тому рахунку
735 куб. м. пиловника дубового, 13,3 тис. куб. м. пиловника соснового, 7,2 тис.
куб. м. іншої лісопродукції. Приймаючи до уваги узгодження аукціонним
комітетом регламенту проведення додаткових аукціонних торгів для
деревообробників Житомирської області, додаткові торги будуть проведені
відповідно до даного регламенту.
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Щодо квартальних торгів на ІІІ-й квартал поточного року зазначено, що
держлісгоспи Житомирської області активно надають заявки на продаж
необробленої деревини і відповідно регламенту проведення квартальних
торгів бюлетень на продаж буде оприлюднено 21-го травня.
Запропонував встановити наступну шкалу кроків та торгах, які
передбачено провести 23.05. та 30-31.05.2017 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 – 11 голосів, ПРОТИ – 0 голосів, УТРИМАЛИСЬ – 0 голосів.
Шатило О.А. участі в голосуванні не приймав.
Ухвалили одноголосно.
Питання №5:
Виступив Баєв Я.І. (комерційний директор ТОВ «Полісся-2002») –
запропонував
лісогосподарським
підприємствам
переглянути
та
відкоригувати стартові ціни на пиловник сосновий. Зазначив, що
переробляючи в місяць 3 000 куб.м. пиловника соснового понад 50% сировини
товариство купує в держлісгоспах Київської області. Цінова політика для
споживачів там краща, хоча територіально товариству вигідніше прцювати
з держлісгоспами Житомирщини.
Карчевський Р.А. (директор ДП «Житомирське ЛГ») – зазначив, що цінова
політика його підприємства відповідає сучасному попиту і стартові ціни на
деревину підприємство формувало відповідно проведеного моніторингу
ситуації на ринку.
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
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виконали своїх аукціонних зобов’язань за І та ІІ квартали 2017 року.
Розглянувши перелік порушників та вивчивши причини невиконання
споживачами власних аукціонних зобов’язань, члени аукціонного комітету
запропонували:
- Не допускати до участі в додаткових торгах на ІІ-й квартал та
квартальних торгах ІІІ-го кварталу 2017 року споживачів, які грубо
порушили або взагалі не виконали аукціонні зобов’язання відповідно
нижчевказаного переліку:
1. ТОВ «Рукос Полісся»
2. ТОВ «Ліс – Альянс»
3. ТОВ «Форест Технолоджі»
4. ТОВ «МД-Центр»
5. ПП «Енергобудівник»
6. ТОВ «Примула Трейд»
- 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. ТОВ «ГНО»
2. ТОВ «Лафорет»
3. ФОП Мороз Олег Петрович
4. ТОВ «Спільний ліс»
5. ПП «Агал»
6. ТОВ «Вудтрейдкомпані»
7. ТОВ «Інтервуд-ЛТД»
8. ТОВ «Укрлісексперт»
9. ТОВ «Аллон-ЛТД»
10. ТОВ «Ясін-2007»
11. ФОП Агдаш Мустафа
12. ТОВ «Коч – Ліс»
13. ТОВ «Санвуд»
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14. ПП «Світ – 11»
15. ПП «Райтел»
16. ФОП Налапко Петро Петрович
17. ТОВ «ТК «Гефест»
18. ФОП Климчук Юрій Олександрович
19. ФОП Степанюк Олексій Якович
20. ТОВ «Екзіто»
Дана пропозиція поставлена на голосування.
Голосували: ЗА – 11 голосів, ПРОТИ – 0 голосів, УТРИМАЛИСЬ – 0 голосів.
Шатило О.А. участі в голосуванні не приймав.
Ухвалили одноголосно.
- Присутній на засіданні аукціонного комітету представник ФОП
Костякова В.П. інформував членів аукціонного комітету, що
підприємець розвиваючи своє виробництво на виробничій базі ФОП
Костякова В.П. зареєстрував ТОВ «СМК – Вуд» і участь в торгах бажає
приймати як ТОВ «СМК – Вуд». Однак, дозвіл на експлуатацію
обладнання підвищеної небезпеки у нього поки на ФОП Костякова В.П.
і попросив аукціонний комітет допустити ТОВ «СМК – Вуд» до торгів
при наявності попереднього дозволу.
Після відповідного обговорення, питання щодо допущення ТОВ «СМК – Вуд» до
торгів поставлено на голосування.
Голосували: ЗА – 11 голосів, ПРОТИ – 0 голос, УТРИМАЛИСЬ – 0 голосів.
Шатило О.А. участі в голосуванні не приймав.
Ухвалили одноголосно.
Підписи :
Голова аукціонного комітету
Секретар

Міцкевич В.В.
Слободенюк О.О.
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