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Державне агентство лісових ресурсів України, 

01601, м. Київ, вул. Ш. Руставелі, 9-a, е-mail: 

chief@forest.gov.ua, 

sprava@forest.gov.ua,bolokhovets@forest.gov.ua 

 

ДП «Ліси України», 01601, м. Київ, вул. Ш. 

Руставелі, 9-a, info@e-forest.gov.ua  

 

ТОВ «Українська енергетична біржа» 

01030, Україна, м. Київ, вул. Богдана 

Хмельницького, 17/52, (БЦ «Леонардо»),  

4 поверх, е-mail: docs@ueex.com.ua, 

application@ueex.com.ua, monitoring@ueex.com.ua  

 

Щодо виконання догорів купівлі-продажу  

необробленої деревини ДП «Ліси України» 

 

Насамперед можемо констатувати, що ситуація з виконанням договір купівлі-

продажу деревини значно покращилася в Україні у порівнянні з попередніми роками. 

Забезпечується контроль зі сторони ліцензованих бірж, що додатково дисциплінує 

учасників договірних відносин і унеможливлює суб’єктивне сприйняття тих чи інших 

непередбачуваних обставин. 

Зокрема, кардинально в позитивну сторону змінився підхід у Волинській 

філіями ДП «Ліси України», якісно комунікабельність, є відповідальні особа, 

забезпечується сервіс. 

Куплена деревина відповідає заявленим параметрам в аукціонних свідоцтвах, 

працівники професійно та конструктивно відносяться до оформленням документів, 

швидко формують графіки поставки, оперативно виставляють рахунки-фактури, 

забезпечують комфортні організаційні та технічні моменти доставки деревини покупцю. 

Також лоти під час біржової торгівлі оформляються коректно, відсутня 

практика попередніх років «розбавляти» ділову деревину дров’яною тощо. Залишається 
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побажання, щоб формувалися лоти з «плаваючими» розмірами колод (від 1 метра до 4 

метрів), наприклад, від одного метру до чотирьох, а не з фіксованими довжинами. Також 

потрібний уніфікований стандартний договір для перебування сторін в однакових умовах 

щодо однотипних господарських стосунків. 

В позитивному контексті виконання догорів купівлі-продажу деревини можемо 

окремо відзначити філії «Овруцьке спеціалізоване лісове господарство» та «Тетерівське 

лісове господарство»  ДП «Ліси України».  

Сподіваємося, що формування довірливих довготривалих партнерських 

стосунків приватного бізнесу з державною  компанією продовжиться у майбутніх 

періодах, а спроби і робота  в цьому напрямку з обох сторін лише посилюватиметься.  

Глибоко сподіваємося, що процеси торгівлі деревиною будуть 

удосконалюватися, ДП «Ліси України» продовжить приємно дивувати європейськими 

нововведеннями та кращими світовими практиками щодо управління, менеджменту та 

принципів господарювання, формуватиме європейський ринок деревини з однаковими 

правилами для всіх зацікавлених осіб.   

 

З повагою – 

директор ТОВ «Верба-ВВ» 

Полячук Тетяна 

24.02.2023 

 

 


