
ТОВ «Українська енергетична біржа» із залученням агента ТОВ “Аукціонний центр 
“Універсал” код ЄДРПОУ 31262296 

02 травня з 12:30 год. проводить додатковий аукціон з продажу необробленої деревини 
заготівлі 2 кварталу 2022 року лісовими господарствами Івано-Франківської області  з 
використанням електронної  торгової системи біржі. (Верховинське ЛГ, Надвірнянське ЛГ) 

 БІРЖОВИЙ БЮЛЕТЕНЬ 

Крок аукціону становить 1% (один відсоток). 
Основний час аукціонів 15 хв. 
Час продовження 3 хв. 
 

УВАГА! По лотах, де склад – ВЗК, для участі в аукціоні учасникам необхідно мати 

укладений договір на перевезення з власником “вузькоколійки” 

Учасники сплачують: 

 гарантійний внесок в розмірі 5% від початкової вартості заявлених лотів на рахунок ТОВ 
"Українська енергетична біржа"; 

внесок за обробку даних у розмірі 500,00 грн. (без ПДВ) (за торгову сесію) на р/р UA87 
336677 00000 26004052564331, у КБ “ПРИВАТБАНК”,  МФО 336677, код ЄДРПОУ 31262296, 
отримувач – ТОВ “Аукціонний центр “Універсал”. 

Прийом заяв (пропозицій на купівлю), сплата гарантійного внеску та внеску за обробку 
даних - до  12:00 год. 29.04.2022 р.  

 

Переможці сплачують винагороду в розмірі 1% від вартості придбаних лотів. (0,8% - ТОВ 
"УЕБ", 0,2% - агенту ТОВ "Аукціонний центр "Універсал") 

До уваги покупців. 

Порядок реєстрації, посилання на анкету для реєстрації, навчальне відео ( подання 
пропозицій на купівлю, участь в аукціоні), інструкція користувача, акредитація on-line) на 
сайті Української універсальної біржі за адресою Електронна торгова система (бета версія) 
https://www.ueex.com.ua/auctions/unprocessed-timber/electronic-trading-system/ 

Додаткову інформацію щодо умов участі в торговій сесії можна отримати за адресою: м. 
Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 9 та за телефонами:  
відділ акредитації (044) 35-77-537,  
відділ необробленої деревини (044) 36-30-331, 
агент +380 095 021 24 74, +380 67 344 61 81 
 
Графік проведення  аукціонів  з продажу необробленої деревини 02.05.2022р. 
 
Верховинське ЛГ,  аукціон  № 690   початок з 12:30 лоти 1-30  
Верховинське ЛГ,  аукціон  № 691   початок з 13:00 лоти 31-61 
Надвірнянське ЛГ,  аукціон  № 692   початок з 13:30 лоти 62-121 
Надвірнянське ЛГ,  аукціон  № 693   початок з 14:00 лоти 122-175 
 

https://ets.ueex.com.ua/
http://universal.if.ua/wp-content/uploads/2022/04/informbuleten-13.xlsx
https://www.ueex.com.ua/auctions/unprocessed-timber/electronic-trading-system/

