П Р О Т О К О Л
засідання Аукціонного комітету з підготовки та проведення аукціонів з
продажу необробленої деревини у Рівненській області

м. Рівне

«24» лютого 2017 року

Всього членів аукціонного комітету - п’ять осіб.
Присутні члени аукціонного комітету:
Полевий О.М. – директор РМУТМБ «Прайс», голова аукціонного комітету;
Дубина Я.Л. – заступник директора РМУТМБ «Прайс»;
Харковець Н.П. – начальник департаменту розрахунків РМУТМБ «Прайс»;
Герлінська Ю.В. – головний спеціаліст з загальних питань, кадрової роботи та
діловодства РМУТМБ «Прайс»;
Запрошені:
Маркевич Т.С. – заступник начальника відділу використання лісових ресурсів
Рівненського ОУЛМГ.
Вайншельбойм М.І. - голова Біржової ради
Порядок денний:
1. Про стан реалізації необробленої деревини покупцям – переможцям
аукціонів, що відбулись 30.08.2016 року та 05.12.2016 року.
З питання порядку денного виступила заступник начальника відділу
використання лісових ресурсів Рівненського обласного управління лісового та
мисливського господарства Маркевич Т.С., яка поінформувала, що за результатами
колегії директорів обласного управління лісового та мисливського господарства та
на підставі листів підвідомчих лісогосподарських
підприємств договірна
дисципліна окремих покупців – переможців аукціонів, що відбувались 30.08. та
05.12.2016 року є вкрай незадовільною. Почастішали випадки, коли замість
ринкових механізмів формування реальної вартості необробленої деревини,
представники суб’єктів господарювання - учасників аукціонів, керуючись лише
власними емоціями та амбіціями, здійснюють підняття ціни придбання того чи
іншого лота до нереально високого рівня, аби цей лот не дістався конкуренту, а
потім відмовляються оплачувати та вибирати придбану деревину, що негативно
впливає на господарсько-економічну діяльність лісогосподарських підприємств. Із
наданої підвідомчими лісогосподарськими підприємствами інформації за
результатами четвертого кварталу 2016 року є ряд покупців, які не вибрали
жодного метра кубічного із купленої необробленої деревини, а саме:
- по ДП «Сарненське лісове господарство»:
ТОВ «Атлант-Транс» (купив пиловник сосновий у кількості 350 куб.м.), ТОВ
«Агропереробка 08» (купив 100 куб. м тарного кряжу), ТОВ «ВДТ-К» (купив 150

куб. м пиловника соснового), теж саме стосується ТОВ «Вудтрейдкомпані», ТОВ
«ЕКОЛІС», ТОВ «Євровуд Україна», ТОВ «СЕТІМ», ТОВ «Техноцентр», ТОВ
«УКАБ», ТОВ «Форест-ОВ», підприємців (ФОП) Котика О.М., Мельчука М.М.,
Саванчук М.А.;
- по ДП «Остківське лісове господарство»:
ТОВ «МД-Центр» (купив 430 куб.м. половника соснового);
- по ДП «Березнівське лісове господарство»:
ФОП Логощук В.С. (купив 125м.куб. пиловника соснового) ,
- по ДП «Клеванське лісове господарство»:
ТОВ « МД-Центр» та ТОВ «Укрлісексперт»
- по ДП «Висоцьке лісове господарство:
ТОВ «Лісопереробна компанія», ТОВ « Ведагруп» та ТОВ «Вудтрейдкомпані».
- по ДП « Рокитнівське лісове господарство»:
ТОВ «Вудтрейдкомпані», ТОВ «Ведагруп», ТОВ «МД-центр», ТОВ «ЗЕН –
ЕНЕРДЖІ» та ФОП Каленський А.Ю.
Частково вибрали:
- по ДП «Остківське лісове господарство»:
ТОВ « Вудтрейдкомпані» із куплених 430 куб.м – вивіз лише 172 куб.м, ТОВ
«Укрлісексперт» із куплених 610 м куб. - вибрав лише 171 куб.м, ТОВ «Ведагруп»
із куплених 390 м куб. 390 куб. м– вибрав лише 114 куб. м;
- по ДП «Березнівське лісове господарство»:
ТОВ «Атлант – Транс» із 475 куб.м. тарного кряжу – вибрав тільки 30 куб.м., ТОВ
«Агроперорбка – 08» із куплених 300 куб.м. - вибрав лише 24 куб.м., ТОВ
«Укрліссервіс» із 300 куб.м. - 36 куб.м., ТОВ «Караван – Ліс» із 200 куб.м. – лише
24 куб.м., ФОП Миронець О.М. зі 100 м.куб. - лише 27м.куб.;
- по ДП «Висоцьке лісове господарство:
ТОВ «МД-ЦЕНТР» із 380 куб.м. купленого пиловника хвойного вибрано лише 56
куб.м.
Можна було б і далі продовжувати перераховувати юридичних осіб та
фізичних осіб підприємців - злісних порушників договірної дисципліни. Ще гірший
стан з вибиранням деревини, яка була придбана суб’єктами господарювання на
аукціоні, що відбувся 05.12.2016 р., склався за результатами січня – лютого цього
року,
Звичайно, що такий рівень договірної дисципліни не можна вважати
нормальним і потребує відповідного реагування. На колегії обласного управління
лісового та мисливського господарства це питання розглядалось і однією з
пропозицій було рекомендувати Товарній біржі «ПРАЙС» - організатору аукціонів
не допускати злісних порушників договорів купівлі – продажу необробленої
деревини до наступних аукціонів, а покупцям деревини – реально оцінювати свої
можливості з купівлі та переробки лісосировини. Пропоную прийняти з цього
питання відповідне рішення та надіслати протокол сьогоднішнього засідання
аукціонного комітету усім продавцям та покупцям необробленої деревини до
відому та вжиття належних заходів.

Виступив: директор РМУТМБ «Прайс» - голова аукціонного комітету
Полевий О.М., який повідомив, що хоча за статутними документами біржі, а також
нормативними документами, що регламентують діяльність Товарних бірж, біржа
не може контролювати та притягувати до відповідальності порушників договірної
дисципліни, однак підняті сьогодні питання є дуже актуальними і біржа
зацікавлена у тому, щоб на її аукціонах формувались дійсно ринкові, а не
емоційно-амбіційні ціни на необроблену деревину, щоб під час проведення таких
аукціонів його учасники відчували відповідальність за свої дії і прийняті рішення
по тому чи іншому лоту.
Можливо, потрібно дещо змінити текст договору купівлі-продажу
необробленої деревини, у якому передбачити більш жорстоку відповідальність
сторін за неналежне виконання договірних зобов’язань. Але ця ініціатива повинна
виходити від самих лісогосподарських підприємств і якщо такі пропозиції будуть
ми внесемо зміни та доповнення до наступних договорів. Щодо того, щоб не
допускати злісних порушників договірної дисципліни – покупців деревини до
участі у наступних аукціонах, то ми готові розглянути на засіданні Біржової ради
питання внесення відповідних змін та доповнень до нині чинного Положення про
порядок організації та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини.
Таке право нам надано Законом України «Про товарну біржу». Однак, підставою
допуску або не допуску того чи іншого порушника договірної дисципліни до участі
у наступних аукціонах має бути рішення аукціонного комітету.
Виступив: голова Біржової ради Вайншельбойм М.І., який зазначив, що
обговорюване сьогодні питання є дуже актуальним і з точки зору покращення
наслідків проведення аукціонних торгів, і з точки зору підвищення рівня
відповідальності покупців - переможців аукціонів за подальшу виборку та оплату
продукції лісогосподарських підприємств. Пропозиції і рішення, що будуть
сьогодні прийняті аукціонним комітетом будуть розглянуті на засіданні Біржової
ради, рішенням якої будуть запропоновані зміни до нині чинного Положення про
порядок організації та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини,
які потім будуть розміщені на сайті біржі.
Аукціонний комітет вирішив:
1. Інформацію заступника начальника відділу використання лісових ресурсів
Рівненського ОУЛМГ Маркевич Т.С. прийняти до відома.
2. Запропонувати Біржовій раді РМУТМБ «ПРАЙС» внести зміни та доповнення
до Положення про порядок організації та проведення аукціонів з продажу
необробленої деревини в частині розширення компетенції біржі щодо недопуску
до участі в аукціоні з продажу необробленої деревини злісних порушників
договірної дисципліни на підставі рішення Аукціонного комітету.
3. Цей Протокол Аукціонного комітету розмістити на сайті біржі та надіслати
електронною поштою учасникам аукціонів з продажу необробленої деревини.
Рішення прийнято одноголосно.
Голова Аукціонного комітету:

_______________ О.М.Полевий

Секретар:

_______________ Я.Л.Дубина

