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

“20” вересня 2021 року з 16:00 год. проводить додаткові аукціони з використанням електронної торгової системи ДП "ЛІАЦ" 

 https://auc.ukrforest.com/ з продажу необробленої деревини заготівлі ІІІ кварталу 2021 року лісовими господарствами Івано-Франківської 

обл.. та аукціону з продажу необробленої деревини заготівлі 4 кварталу 2021 року лісовими господарствами Івано-Франківської 

обл.(продавець - УКРНДІГІРЛІС) 

БІРЖОВИЙ БЮЛЕТЕНЬ - додаткові аукціони деревина заготівлі 3 кв. 2021р. Івано-Франківська обл. 

БІРЖОВИЙ БЮЛЕТЕНЬ - аукціон деревина заготівлі 4 кв. 2021р. Івано-Франківська обл.(УКРНДІГІРЛІС) 

Крок аукціону становить 1% (один відсоток). 

Основний час аукціону 15 хв. 

Час продовження 3 хв. 

УВАГА! По лотах, де склад – ВЗК (верхній), для участі в аукціоні учасникам необхідно мати укладений договір на перевезення з власником 
“вузькоколійки” 

Для участі в аукціоні  учасникам необхідно: 

Акредитуватися на ТОВ "Українська енергетична біржа" (хто неакредитований) за посиланням https://accredit.ueex.com.ua/form/wood-
trading/ в розділі «Необроблена деревина»  
Подати наступні скановані копії документів на електронну пошту ТОВ аукціонний центр "Універсал":    mailto:universal@universal.if.ua: 

 заяву про участь в аукціоні (з підписом та печаткою (за наявності) (ФОП); 

 заяву про участь в аукціоні (з підписом та печаткою (за наявності)(Юр. особи); 

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

 платіжні доручення про сплату гарантійного внеску та внеску за обробку даних; 

 заяву про повернення гарантійного внеску (ФОП); 

 заяву про повернення гарантійного внеску (Юр. особа). 

Оригінали документів необхідно доставити наручно за адресою 76018 м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 9,  або відправити на 

відділення Нової пошти №32, м. Івано-Франківськ (платник – Відправник), контактний телефон +380 095 021 24 74, : 

 Учасники аукціону: 

– вносять гарантійний внесок у розмірі 5% (без ПДВ) від початкової (стартової) вартості лотів на р/р № UA133006140000026009500390468 

в ПАТ «Креді Агріколь Банк», код банку 300614, код ЄДРПОУ 37027819, отримувач – ТОВ «Українська енергетична біржа»; 

– сплачують внесок за обробку даних у розмірі 800,00 грн. (без ПДВ) (за кожний аукціон) на р/р UA87 336677 00000 26004052564331, у 

КБ “ПРИВАТБАНК”,  МФО 336677, код ЄДРПОУ 31262296, отримувач – ТОВ “Аукціонний центр “Універсал”. 

УВАГА! Гарантійний внесок та внесок за обробку даних на участь в аукціоні сплачуються учасниками аукціону до подання на 

реєстрацію заяви на участь в аукціоні, а саме – до 23 год. 00 хв. 16.09.2021 р. 

Ознайомитись з номенклатурою товарної продукції можна на сайті ТОВ «УЕБ» – www.ueex.com.ua, на сайті агента –

 http://universal.if.ua/ та в електронно торговій системі https://auc.ukrforest.com/. 

Прийом заявок закінчується 16.09.2021 р. в 23.00 год. 

Учасник, який подає заявку на участь в в аукціоні підтверджує свою згоду з умовами викладеними у регламенті. 

Додаткову інформацію щодо умов участі в аукціоні 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 
Розпорядок роботи: понеділок – п’ятниця з 9.00 до 17.00. 
 

Орієнтовний графік проведення додаткових аукціонів з продажу необробленої деревини заготівлі 3 кв. 2021р. (20.09.2021) в 

розрізі лісових господарств 

Аукціон №8299, Початок 16:00, закінчення 16:15  (Вигодське ЛГ, лоти 1-38) 
Аукціон №8300, Початок 16:15, закінчення 16:30  (Вигодське ЛГ, Делятинське ЛГ, Івано-Франківське ЛГ, Солотвинське ЛГ, Рогатинське ЛГ  
лоти 39-88) 
 

Орієнтовний графік проведення аукціону з продажу необробленої деревини заготівлі 4 кв. 2021р. (20.09.2021) в розрізі лісових 

господарств 

Аукціон №301 Початок 16:30, закінчення 16:45  (УКРНДІГІРЛІС, лоти 1-9) 
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