ТОВАРНА БІРЖА «ВСЕУКРАЇНСЬКА ЛІСОВА БІРЖА»
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Протокол №16
Засідання аукціонного комітету ТБ «Всеукраїнська лісова біржа»
від 18.05.2018 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 :
Карчевський Руслан Анатолійович – директор ДП «Житомирське ЛГ»;
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;
Бадзян Володимир Володимирович – директор ДП «Коростенське ЛМГ»;
Нусбаум Степан Антонович – директор ДП « Новоград-Волинське ДЛМГ»;
Ейсмонт Валентин Севастянович - директор ДП «Коростишівське ЛГ»;
Баєв Ярослав Ігорович – комерційний директор ТОВ «Полісся 2002»;
Відсутні 3 чоловіка : Артемчук Дмитро Вікторович – президент «Всеукраїнської
асоціації деревообробних підприємств»; Шатило Олексій Анатолійович – директор
департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва
Житомирської ОДА; Скред Олександр Вікторович – фізична особа-підприємець.
Додатково в засіданні аукціонного комітету прийняли участь представники ТОВ
«МГА Груп» і ТОВ «Форест Технолоджі».
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Порядок денний
1. Організаційні питання щодо проведення аукціонних торгів на ІІІ-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 та удосконалення програми електронних
торгів.
2. Аналіз виконання учасниками торгів аукціонних зобов’язань за І-й квартал та хід
виконання аукціонних зобов'язань ІІ -го кварталу 2018 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 ІІІ – го кварталу поточного року. Зазначив, що відповідно
графіку торгів, торги «з голосу» відбудуться 24 – 25 травня, а електронні торги – 7
червня поточного року.
Ознайомив присутніх з рівнем стартових цін на основні види лісопродукції, які
відповідають рівню стартових цін ІІ – го кварталу.
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:
- Всі сортименти – 10 грн./куб.м. і кратне.
Після обговорення дана пропозиція поставлена на голосування:
Голосували: ЗА – 15 голосів, ПРОТИ – 0 голосів, УТРИМАЛИСЬ – 0 голосів.
Пропозиція прийнята одноголосно.
Питання №2:
Директор ТБ «Всеукраїнська лісова біржа» Міцкевич В.В. – інформував присутніх, що
інформація про порушення покупцями деревини власних аукціонних зобов’язань в І – му
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кварталі поточного року на біржу не надходила. Принципово дану інформацію
підтверджує і звітність щодо виконання аукціонних договорів станом на 01.04.2018
року. Однак на біржу надійшла інформація від лісогосподарських підприємств про
порушення своїх аукціонних зобов’язань покупцями в ІІ – му кварталі поточного року. В
окремих випадках деревина споживачами відібрана, однак не оплачується і не
забирається. Є випадки, що лісопродукція втратила свою якість з причини ухилення
споживача від власних аукціонних зобов’язань і договірних зобов’язань. Держлісгоспи
надали на аукціонний комітет біржі перелік порушників і просять вжити до них заходи
дисциплінарного впливу і спонукати до виконання власних аукціонних зобов’язань.
Розглянувши перелік порушників та вивчивши причини невиконання споживачами
власних аукціонних зобов’язань, члени аукціонного комітету запропонували:
Не допустити до участі в торгах на ІІІ – й квартал 2018 року
споживачів, які грубо порушили або взагалі не виконують власні аукціонні
зобов’язання, що призводить до фінансових втрат продавців, відповідно до
нижченаданого переліку:
Назва споживача порушника
ТОВ «Куб»

Держлісгосп, який інформував про
порушення
ДП «Баранівське ЛМГ»

ФОП Трубій С.В.

ДП «Баранівське ЛМГ»

ДП «Формет»

ДП «Баранівське ЛМГ»
ДП «Білокоровицьке ЛГ»
ДП «ЛДЛАП Лугинський Держлісгосп АПК»

- Попередити споживачів деревини (покупців), вказаних в нижченаданому
переліку, які в ході виконання договорів купівлі – продажу деревини
порушували
свої
аукціонні
зобов’язання,
про
передбачену
відповідальність за дані порушення аж до можливого недопущення до
участі в чергових аукціонних торгах:
Назва споживача порушника
ТОВ «Велум Шиппінг»
ТОВ «Вудленд Інтернешнл»
ТОВ «МГА Груп»
ПІІ у формі ТОВ «Укршпон»

Держлісгосп, який інформував про
порушення
ДП «Баранівське ЛМГ»
ДП «Баранівське ЛМГ»
ДП «Баранівське ЛМГ»
ДП «Коростенське ЛМГ»
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ФОП Дятел І.Ю.
ПП «Баобаб – Україна»
ТОВ «Сафор Груп»
ТОВ «Агро Вуд»
ТОВ «ТД «Крона Вуд»
ТОВ «Метбудліс»
ТОВ «Глянс»

ДП «Овруцьке Спеціалізоване ЛГ»
ДП «Овруцьке Спеціалізоване ЛГ»
ДП «Овруцьке Спеціалізоване ЛГ»
ДП «Городницьке ЛГ»
ДП «Городницьке ЛГ»
ДП «Городницьке ЛГ»
ДП «Житомирське ЛГ»

Дана пропозиція поставлена на голосування.
Голосували: ЗА – 15 голосів, ПРОТИ – 0 голосів, УТРИМАЛИСЬ – 0 голосів.
Пропозиція прийнята одноголосно.
- ФОП Іванюк О.Д. – наголосив, що порушниками аукціонних зобов’язань бувають
не тільки покупці, але і продавці. Інформував про факт порушення терміну
поставки деревини з боку ДП «Олевське ЛГ» і попросив аукціонний комітет
вплинути на дане підприємство. Інформація була активно обговорена і
прийнята аукціонним комітетом під контроль щодо її вирішення.
Питання №3:
Директор ТБ «Всеукраїнська лісова біржа» Міцкевич В.В. – інформував присутніх, що
керівники лісогосподарських підприємств області висловили свою підтримку щодо дії
рішення аукціонного комітету біржі (Протокол №15 від 03.03.2018 року) стосовно
врахування в роботі рекомендаційного рішення Житомирської обласної ради №688 від
25.05.2017 року.
Аукціонним комітетом дана інформація обговорена і підтримана.
Підписи :
Голова аукціонного комітету
Секретар

Міцкевич В.В.
Полінка В.В.
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