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Біографічна довідка 

Беренштейн Борис Леонідович 

Народився 16 квітня 1944 року в с. Ново-Спаське Новоспаського району 
Ульянівської області, Російська федерація. 

Генеральний директор Асоціації «Союз бірж України». 
Освіта вища: Українська сільськогосподарська академія, закінчив у 1969 році. 

Трудову діяльність Беренштейн Б.Л. розпочав у 1964 році. Після закінчення 
сільськогосподарської академії працював головним інженером в агропромислових об'єднаннях 
та організаціях Київської області. 

Організовував та приймав участь у будівництві комбікормових та ветсанутилзаводів на 
Київщині. Також брав участь у розбудові тваринницької бази області. 

З 1970 року - головний інженер, директор агропромислових об'єднань та організацій 
Київської області. 

З 1995 року - Президент Товарної біржі «Київська агропромислова біржа». 
Є заступником голови ради сільськогосподарських підприємств Київської області. 
Неодноразово входив до складу Громадської ради Міністерства аграрної політики та 

продовольства України та Державного агентства лісових ресурсів України. Був членом 
чисельних робочих груп при Кабінеті Міністрів України, профільних міністерствах. 

Був радником віце-прем'єр-міністрів України та Міністрів аграрної політики та в* 
продовольства України. 

Беренштейн Б.Л. має 51 патент та авторських свідоцтв і є автором понад ста публікацій, 
що стосуються розвитку аграрного ринку. 

З 2005 року співпрацює з Державним комітетом лісового господарства України (Державне 
агентство лісових ресурсів України). Приймав участь у розробці нормативних документів з 
організації ринку лісу. 

За досягнення у розвитку агропромислового ринку України нагороджений іменним 
годинником Президента України, почесною Грамотою Кабінету Міністрів України, Почесною 
Грамотою Міністерства аграрної політики та продовольства України, Почесними Грамотами 
Київської обласної державної адміністрації та Київської міської державної адміністрації. 

Крім того, нагороджений Французьким орденом «За заслуги у сільському господарстві». 
У жовтні 1999 року був обраний членом-кореспондентом Української академії наук. 

її У 2004 році нагороджений Міжнародною золотою медаллю Платона Української академії 
наук. 

і У 2009 році присвоєно почесне звання «Заслужений працівник сільського господарства 
України». 



АСОЦІАЦІЯ «СОЮЗ БІРЖ УКРАЇНИ» 
01601, м. Київ, вул. Велика ВасильківськаДЗ/1, тел/факс: +38 044 287 03 09, 235 02 63 

Е-таі І : ЬегзаЬи^аегозІоск.кіеу.иа 
Ж» 04-01/19/04 
від 04 січня 2019 року 

Ініціативній групі щодо 
формування Громадської Ради 
при Київському обласному та по 
М.Києву управління лісового та 
мисливського господарства 

ДОВІДКА 
про діяльність Асоціації «Союз бірж України» 

з 01 січня 2017року по 28 грудня 2018 року 

Асоціація «Союз бірж України» була створена в 2004 році (далі Асоціація). 

Одним з напрямків її діяльності є організація ринку необробленої деревини. 

В 21 області України акредитовані товарні біржі, які щоквартально проводять 

аукціони з реалізації необробленої деревини. 

За останній рік проведено 196 квартальних та додаткових аукціонів, більшість яких 

було проведено в електронній формі. 
г 

Фахівці асоціації постійно приймають участь в робочих групах по розробці 

нормативних документів щодо організації ринку необробленої деревини. 

Розроблені такі документи: 

1. Положення про реалізацію необроблених лісоматеріалів; 

2. Типове положення про аукціонний комітет; 

3. Типове аукціонне свідоцтво; 
4. Типовий регламент проведення торгів з реалізації необробленої деревини. 

Асоціація приймає активну участь в організації круглих столів та громадських 

слухань законодавчих актів, розроблених Кабінетом Міністрів України, Мінагрополітики 

та Держлісагентством України. 



Крім того, Асоціація, разом з фахівцями Держлісагентства України, впроваджує 

електронну систему торгів необробленою деревиною, для цього започатковано: 

на 21 біржі проведено навчання фахівців та учасників ринку щодо організації 

торгів необробленою деревиною на електронних аукціонах; 

фахівці Асоціації входять до Громадських рад Мінагрополітики України та 

Держлісагентства України. 

Асоціацією підписаний Меморандум з Білоруською товарною біржею по обміну 

інформацією, що стосується організації торгівлі необробленою деревиною та цін на дану 

продукцію. Асоціація є представником Білоруської товарної біржі на Україні. 

За підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України та 

Асоціації видається щотижневий Всеукраїнський журнал «Біржовий вісник», де також 

друкуються матеріали, що стосуються ринку деревини. 

Генеральний директор Б.Л. Беренштейн 
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