
Шановні учасники торгової сесії з продажу необробленої деревини! 

 

ТОВ «Українська енергетична біржа» із залученням агента ТОВ «Біржа 

агропромислового комплексу центральних областей України» (код ЄДРПОУ 

24350147) 

 

08 жовтня 2021 року  

 

Проводить аукціон з продажу необробленої деревини, що зберігається на складах 

продавця, з обов’язковим оглядом, та має втрату якості - з використанням 

електронної торгової системи https://auc.ukrforest.com/ з продажу необробленої 

деревини заготівлі 4 кварталу 2021 року лісовими господарствами Черкаської 

області. 

 

 

ДП «Смілянське ЛГ» - Проведення торгів - 09:00 – 09.15 год. - № 8508 

 

Лісопродукція знаходиться на лісосіках ДП «Смілянський лісгосп», огляд деревини 

можна провести в робочі дні пн.-пт. з 08-00 год. до 17-00 год., тел. для контактів: 

(097)6000-461. 

 

 

ДОСТУП ДЛЯ УЧАСТІ В АУКЦІОНІ БУДЕ НАДАНО ЛИШЕ ТИМ 

ПОКУПЦЯМ, ЯКІ ПІДПИШУТЬ АКТ ОГЛЯДУ ЛІСОМАТЕРІАЛІВ, ЩО 

ВИСТАВЛЕНІ НА АУКЦІОН – ДО ЗАВЕРШЕННЯ ТЕРМІНУ ПРИЙОМУ 

ЗАЯВОК!!! 

 

Крок аукціону становить 1% (один відсоток). 

 

Для участі в торговій сесії учасникам  необхідно акредитуватися за посиланням 

https://accredit.ueex.com.ua/form/wood-trading/  в  розділі «Необроблена деревина» 

та подати до закінчення терміну прийому заявок наступні скановані копії 

документів (у форматі ПДФ одним файлом) на e-mail: tovagrobirga@gmail.com: 

 

- пропозицію про участь в аукціоні – завантажується із системи (з підписом та 

печаткою (за наявності)); 

- заява про приєднання до Регламенту; 

- заява про приєднання до Договору; 

- довідку про переробку за попередній квартал (з підписом та печаткою (за наявності)); 

- платіжне доручення про сплату внеску за обробку даних. 

 

Оригінали документів необхідно доставити наручно за адресою: м. Черкаси, вул. 

Смілянська, 129 або відправити Новою поштою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 

129, отримувач – ТОВ «Біржа АПК ЦО України», представник – Гала Юлія 

Василівна, контактний телефон +38096-40-87-505 

 

Учасники торгової сесії: 

 

https://auc.ukrforest.com/
https://accredit.ueex.com.ua/form/wood-trading/


- сплачують внесок за обробку даних у розмірі 800,00 грн. в т.ч. ПДВ на р/р 

UA573253650000000260090030072, в АТ «Кредобанк»,  МФО 325365, код ЄДРПОУ - 

24350147, отримувач – ТОВ «Біржа агропромислового комплексу центральних 

областей України». 

 

УВАГА! Внесок за обробку даних на участь в торговій сесії сплачуються 

учасниками аукціону до подання на реєстрацію заяви на участь в аукціоні, а саме 

– до 12.00 год. 06 жовтня 2021 р.  

 

Ознайомитись з номенклатурою товарної продукції можна на сайті ТОВ «УЕБ» – 

www.ueex.com.ua, на сайті агента – http://agrobirga.ck.ua/ та в електронно-торговій 

системі https://auc.ukrforest.com/. 

 

Прийом заявок закінчується 06 жовтня 2021 р. о 12.00 год.  

 

Учасник, який подає заявку на участь в торговій сесії підтверджує свою згоду з 

умовами викладеними у регламенті. 

 

Додаткову інформацію щодо умов участі в торговій сесії можна отримати за адресою: 

м. Черкаси, вул. Смілянська,129 та за телефонами:   

відділ акредитації (044) 35-77-537,   

відділ необробленої деревини (044) 36-30-331,  

агент (096) 40-87-505.  

 

Чекаємо на Вас та на Ваші дзвінки! 

 
 

http://www.ueex.com.ua/
http://agrobirga.ck.ua/
https://auc.ukrforest.com/

