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Протокол №17
Засідання аукціонного комітету ТБ «Всеукраїнська лісова біржа»
від 30.08.2018 р.

м. Житомир

Присутні: 13 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»;
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»;
Скред Олександр Вікторович – 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 5 чоловік : Артемчук Дмитро Вікторович – президент «Всеукраїнської
асоціації деревообробних підприємств»; Захаров Ігор Володимирович – менеджер 1-ї
категорії ДП «ЛІАЦ»; Шатило Олексій Анатолійович – директор департаменту
економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва Житомирської
ОДА; Павлушенко Олександр Денисович – директор ДП «Словечанське ЛГ»; Козловець
Олександр Миколайович – фізична особа – підприємець.
Додатково в засіданні аукціонного комітету прийняли участь представники ПрАТ
«Коростенський завод МДФ».
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Порядок денний
1. Особливості проведення аукціонних торгів з продажу необробленої деревини з
врахуванням змін, які відбулися в законодавстві України.
2. Підвищення відповідальності учасників торгів за виконання власних аукціонних
зобов’язань.
3. Різне.
Питання №1:
Виступив Директор ТБ «Всеукраїнська лісова біржа» Міцкевич В.В. – ознайомив членів
аукціонного комітету, що враховуючи зміни в законодавстві України щодо проведення
аукціонів з продажу необробленої деревини (визнання судовим рішенням нечинним
наказу № 42 від 19.02.2007 року Держкомлісгоспу України) біржою внесені відповідні зміни
до регламенту проведення торгів та інших документів біржі.
Інформував, що відповідно до вимог продавців деревини торги відбудуться в
електронному режимі з поділом на три торгові сесії.
В ході підготовки торгів продавці (держлісгоспи Житомирської області) надали на
біржу заявки на продаж необробленої деревини на підставі яких було сформовано
біржовий бюлетень з продажу деревини. Одночасно, біржа всю номенклатуру
лісопродукції, заявлену подавцями до продажу, привела у відповідність до
номенклатури, яка визначена в системі електронного обліку деревини.
Інформував присутніх про обсяги деревини передбачені до продажу на торгах 06 та 07
вересня 2018 року.
Баєв Ярослав Ігорович (комерційний директор ТОВ «Полісся 2002») зазначив, що
сьогодні лісогосподарські підприємства не обмежені в заключенні прямих договорів і
запропонував обов’язково зберегти норму коли до участі в торгах допускаються
виключно підприємства з наявним деревообробним виробництвом. Запропонував
залишити «Дозвіл на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки», як один з
основних документів дозволяючих суб’єкту господарювання приймати участь в торгах.
Директор ТБ «Всеукраїнська лісова біржа» Міцкевич В.В. поставив на голосування
пропозицію: «До участі в торгах допускати виключно суб’єктів господарювання, які
отримали дозвіл на експлуатацію деревообробного обладнання підвищеної небезпеки».
Голосували: ЗА – 13 голосів, ПРОТИ – 0 голосів, УТРИМАЛИСЬ – 0 голосів.
Пропозиція прийнята одноголосно.
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Питання №2:
Директор ТБ «Всеукраїнська лісова біржа» Міцкевич В.В. інформував, що на адресу
біржи надійшла письмова інформація від ДП «Житомирське ЛГ», ДП «Баранівське ЛМГ»,
ДП «Овруцьке ЛГ», ДП «Олевське ЛГ», ДП ЛДЛАП «Лугинський Держлісгосп АПК», ДП
«Народицьке СЛГ» щодо учасників попередніх торгів, які порушили свої аукціонні
зобов’язання. В даних зверненнях держлісгоспи просять аукціонний комітет біржи
вжити до порушників заходи дисциплінарного впливу і спонукати до виконання власних
аукціонних зобов’язань.
Розглянувши перелік порушників та вивчивши причини невиконання покупцями власних
аукціонних зобов’язань, члени аукціонного комітету запропонували:
- Не допустити до участі в торгах на ІV квартал 2018 року споживачів, які грубо
порушили або взагалі не виконують власні аукціонні зобов’язання, що призводить
до фінансових втрат продавців, відповідно нижченаданого переліку:

Назва споживача порушника

Держлісгосп, який інформував про
порушення

ПП «Алтинсой Вуд»

ДП «Житомирське ЛГ»

ПАТ «БМЗ «Прогрес»

ДП «Баранівське ЛМГ»

ТОВ «Ука-Україна»

ДП «Баранівське ЛМГ»

ТОВ «Маршалс»

ДП «Баранівське ЛМГ»

ТОВ «Вуд енд тімбер експорт»

ДП «Баранівське ЛМГ»

ТОВ «Тоталл»

ДП «Овруцьке ЛГ»

ФОП Сус В.І.

ДП «Овруцьке ЛГ»

ТОВ «Полат-Ліс»

ДП «Овруцьке ЛГ»

ТОВ «Зет Транс»

ДП «Олевське ЛГ»

ФОП Криницький А.В.

ДП «Олевське ЛГ»

ТОВ «Ліском-Шпон»

ДП «Олевське ЛГ»

ФОП Якубенко М.В.

ДП ЛДЛАП «Лугинський Держлісгосп
АПК»
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-

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

Держлісгосп, який інформував про
порушення

ТОВ «Промлісекспорт»

ДП «Баранівське ЛМГ»

ТОВ «Велум Шиппінг»

ДП ЛДЛАП «Лугинський Держлісгосп АПК»

ТОВ «Верба ВВ»

ДП ЛДЛАП «Лугинський Держлісгосп АПК»

ТОВ «Форест Технолоджі»

ДП «Народицьке СЛГ»

Дана пропозиція поставлена на голосування.
Голосували: ЗА – 13 голосів, ПРОТИ – 0 голосів, УТРИМАЛИСЬ – 0 голосів.
Питання №3:
Члени аукціонного комітету обговорили загальну ситуацію, яка склалась на ринку
деревини. Всі висловили занепокоєння, що збільшуючи податковий тиск на
лісогосподарські підприємства держава спонукає останніх підіймати ціни на
необроблену деревину.
Підписи :
Голова аукціонного комітету
Секретар

Міцкевич В.В.
Полінка В.В.
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