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Протокол №7
Засідання аукціонного комітету ТБ «Всеукраїнська лісова біржа»

від 25.11.2016 р.

м. Житомир

Присутні: 15 членів аукціонного комітету, а саме:
Голова аукціонного комітету – Міцкевич Валерій Володимирович, директор
ТБ «Всеукраїнська лісова біржа».
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»;
Бадзян Володимир Володимирович - директор ДП «Коростенське ЛМГ»;
Нусбаум Степан Антонович – директор ДП « Новоград-Волинське ДЛМГ»;
Ейсмонт Валентин Севастянович - директор ДП «Коростишівське ЛГ»;
Павлушенко Олександр Денисович – директор ДП «Словечанське ЛГ»;
Захаров Ігор Володимирович – менеджер 1-ї категорї ДП «ЛІАЦ»;
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;
Скред Олександр Вікторович – фізична особа-підприємець;
Баєв Ярослав Ігорович – комерційний директор ТОВ «Полісся 2002»;
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Відсутні : 2 чоловіка, Козловець Олександр Миколайович - фізична особа підприємець; Слободенюк Олена Олегівна – менеджер ТБ «Всеукраїнська лісова
біржа».
В засіданні аукціонного комітету також прийняли участь: заступник
начальника Житомирського ОУЛМГ Хрустальова Я.В., директор ДП
«Малинське ЛГ» Дзюбенко О.М., 12 представників деревообробних
підприємств.
Порядок денний:
1. Розгляд
організаційних
питань
щодо
підготовки
та
проведення відкритих аукціонних торгів з продажу необробленої
деревини передбаченої до заготівлі в I кварталі 2017 року:
 Ознайомлення з обсягами деревини, які виставляються
лісогосподарськими підприємствами на торги;
 Визначення кроку торгів для кожного виду лісопродукції;
 Інші питання.
2. Підвищення відповідальності учасників торгів за порушення регламенту
торгів
та
невиконання
власних
аукціонних
зобов’язань.
Вирішення
питання
щодо
участі
в
торгах
споживачів,
які грубо порушують свої аукціонні зобов’язання в I-му кварталі 2017 року.
Питання №1:
Виступив директор ТБ «Всеукраїнська лісова біржа» Міцкевич В.В. –
зазначив, що станом на 25 листопада держлісгоспи не надали заявки на Біржу
для продажу деревини, тому з обсягами, які виставляться, присутніх
ознайомить представник Житомирського ОУЛМГ.
Беркута В.М. (начальник відділу Житомирського ОУЛМГ) – інформував
присутніх, що на торги передбачено виставити близько 90 тис. куб. м.
пиловника соснового і 7 тис. куб. м. пиловника дубового. Всього передбачено
виставити на тоги близько 150 тис. куб. м. круглого лісу.
Міцкевич В.В. – запропонував встановити наступну шкалу кроків на торгах,
які передбачено провести 6 – 7 грудня поточного року:
Фансировина дубова та ясенева – 50 грн.;
Пиловник дубовий та ясеневий – 20 грн.;
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Техсировина дубова для ВТП – 20 грн.;
Інша лісопродукція – 10 грн.;
Дана пропозиція поставлена на голосування.
Голосували: ЗА – 15 голосів, ПРОТИ – 0 голосів, УТРИМАЛИСЬ – 0 голосів.
Ухвалили одноголосно.
Міцкевич В.В. – інформував присутніх, що під час зустрічі керівників
лісогосподарської галузі Житомирщини та представників вітчизняних
деревообробних підприємств, яка відбулась 17 листопада поточного року за
форматом «круглого столу», було погоджено встановити наступну
послідовність підписання угод та запровадити контроль за виконанням
учасниками торгів аукціонних зобов’язань:
- 6 – 7 грудня 2016 року – проведення аукціонних торгів з продажу
необробленої деревини;
- до 17 грудня 2016 року – укладання договорів купівлі – продажу деревини;
- до 1 січня 2017 року – виставлення продавцями рахунків на оплату партій
деревини відповідно подекадних графіків відвантаження деревини;
- до 5 січня 2017 року – сплата рахунків споживачами за продукцію
відповідно подекадних графіків відвантаження деревини.
Дати контролю:
- 28 грудня 2016 року – дата контролю за укладанням договорів купівлі –
продажу деревини;
- 11 січня 2017 року – дата контролю сплати споживачами рахунків на
деревину.
За результатами контролю буде передбачено проведення додаткових
(чергових) аукціонних торгів не пізніше 18-го січня 2017 року.
Хрустальова Я.В. (заступник начальника Житомирського ОУЛМГ) –
зазначила, що під час проведення «круглого столу» представниками
деревообробних підприємств не було підтримано пропозицію начальника
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управління Курінського А.Б. стосовно проведення щомісячних (чергових)
аукціонних торгів, як альтернативу квартальним торгам. Тому свою роботу
держлісгоспи організовують відповідно до вимог Наказу №42 Держлісгоспу
України і проводять квартальні торги. Стосовно додаткових торгів рішення
держлісгоспами буде прийматись відповідно існуючої ситуації. Запропонувала
прийняти зазначену послідовність роботи та встановити дати контролю
без посилання на дату проведення додаткових торгів.
Дана пропозиція поставлена на голосування.
Голосували: ЗА – 9 голосів, ПРОТИ – 4 голоси, УТРИМАЛИСЬ – 2 голоси.
Пропозицію ухвалено більшістю голосів.
Міцкевич В.В. – підняв питання стосовно рівня стартових цін на
лісопродукцію, яка виставлятиметься на торги. Зазначив, що рівень ціни
повинен відповідати ринковій ситуації і бути доцільним для подальшої
переробки деревини.
В обговоренні питання прийняли участь заступник начальника
Житомирського ОУЛМГ Хрустальова Я.В., директор ДП «Коростишівське ЛГ»
Ейсмонт В.С., директор ДП «Словечанське ЛГ» Павлушенко О.Д., комерційний
директор ТОВ «Полісся 2002» Баєв Я.І. та інші члени аукціонного комітету.
Представники лісової галузі пояснили свою позицію та зазначили причини
незначного підвищення стартових цін в порівнянні з попереднім кварталом,
представники споживачів зазначили причини своєї відмови від участі в торгах
в разі надмірного зростання стартових цін на деревину.
В ході дискусії було висунуто пропозицію, що з метою недопущення
безпідставного зростання стартових цін на деревину, рівень стартової ціни
не повинен бути нижчим за стартові ціни попереднього кварталу.
Дана пропозиція поставлена на голосування.
Голосували: ЗА – 15 голосів, ПРОТИ – немає, УТРИМАЛИСЬ – немає.
Ухвалили одноголосно.
4
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

Артемчук Д.В. (президент «Всеукраїнської асоціації деревообробних
підприємств») відмітив, що відповідно рішення аукціонного комітету біржі,
засідання якого відбулось перед торгами IV-го кварталу 2016 року, було
прийнято рішення, що до участі в торгах на І-й квартал 2017 року
допускатимуться виключно споживачі, які отримали «Дозвіл на експлуатацію
деревообробного обладнання, машин, механізмів, устаткування підвищеної
небезпеки». Запропонував дане рішення не змінювати і без вказаного дозволу
споживачів на торги не реєструвати.
Дана пропозиція поставлена на голосування.
Голосували: ЗА – 8 голосів, ПРОТИ – 6 голосів, УТРИМАЛИСЬ – 1 голос.
Ухвалили більшістю голосів.

Питання №2:
Директор ТБ «Всеукраїнська лісова біржа» Міцкевич В.В. - інформував членів
аукціонного комітету про споживачів, які не виконали своїх аукціонних
зобов’язань за ІІІ-й квартал поточного року, а також зазначив по якому з
лісогосподарських підприємств допущено не виконання. Вивчивши причини не
виконання окремими споживачами власних аукціонних зобов’язань, члени
аукціонного комітету запропонували не допускати до участі в торгах на І-й
квартал 2017 року споживачів порушників відповідно нижчезазначеного
переліку:
1. "А'НАНДА" ТОВ
2. БАКА МАРІЯ РОСТИСЛАВІВНА ФОП
3. "БЕНГ" ТОВ
4. БОГДАНОВА ОЛЬГА ВІТАЛІЇВНА ФОП
5. "ГРАНД С" ТОВ
6. "ВНГ ЕКО КАПІТАЛ" ТОВ
7. "КУКРАС АЛНУС" ТОВ
8. ЛОЗЯН БОГДАН ВАСИЛЬОВИЧ ФОП
9. "ПРОЛОГ КОМПАНІ" ТОВ
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10. САЗОНОВ ВОЛОДИМИР РАЙНГОЛЬДОВИЧ ФОП
11. "СІ ТРЕЙДІНГ" ТОВ
12. СМІРНОВА ТЕТЯНА ПАВЛІВНА ФОП
13. ТАХІРОВ МАХМУД АЛІ ОГЛИ ФОП
14. "ТЕРМІНАЛ ВУД" ТОВ
15. "УКР ВУД" ТОВ
16. "УКРЄВРОЛІС" ТОВ
17. "ФАТСА ЛТД" ТОВ
18. "ЛІС-БУД" ТОВ
19. "МД-ЦЕНТР" ТОВ
20. "РЕАЛ-ТП" ПП
Дане рішення може бути переглянуте виключно за ініціативою (офіційним
зверненням) керівництва лісогосподарського підприємства по якому споживач
не виконав аукціонні зобов’язання.
Пропозиція поставлена на голосування.
Голосували: ЗА – 14 голосів, ПРОТИ – 1 голос, УТРИМАЛИСЬ – 0 голосів.
Ухвалили більшістю голосів.
Підписи :
Голова аукціонного комітету

Міцкевич В.В.
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