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ВИТЯГ 

З ПРОТОКОЛУ № 1152 

Засідання Біржового комітету  

ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА»,  

що проводиться шляхом прийняття рішення методом опитування за допомогою електронної 

пошти відповідно до п.36.10. Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська 

енергетична біржа» 

 

м. Київ                                                                                                         «08» квітня 2022 року 

 

Всі учасники засідання Біржового комітету (члени Біржового комітету) були належним чином 

повідомлені про проведення даного засідання шляхом направлення на їх електронні адреси 

повідомлення з порядком денним та необхідних матеріалів. 

Згідно п.36.11. Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична 

біржа», вважається, що у засіданні приймає участь 2/3 кількісного складу Біржового комітету, що є 

підставою вважати Біржовий комітет правомочним приймати рішення. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

3. Про внесення змін до рішення Біржового комітету Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Українська енергетична біржа» «Щодо проведення аукціонів з продажу необробленої деревини» 

(протокол № 1141 від 10.03.2022 року питання № 3). 

… 

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ: 

1. 1. Внести зміни до рішення Біржового комітету Біржі «Щодо проведення аукціонів з продажу 

необробленої деревини» (протокол № 1141 від 10.03.2022 р. питання № 3) шляхом викладення рішення 

в новій редакції:  

«На період введення в Україні правового режиму воєнного стану відповідно до Указу 

Президента України №64/2022 від 24.02.2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ та Указу Президента України № 

133/2022 від 14.03.2022 року «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого 

Законом України від 15 березня 2022 року №2119-IX, в аукціонах з продажу необробленої 

деревини/деревини дров’яної, які проводяться Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська 

енергетична біржа» за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» відповідно до Регламенту 

з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів 

на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» 

встановити: 
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- термін, протягом якого може здійснюватись поставка необробленої деревини/деревини 

дров’яної повинен зазначатись виключно в межах поточного календарного кварталу, в якому 

відбудуться біржові торги. У випадку проведення аукціонів з продажу в останньому місяці поточного 

кварталу, термін, протягом якого може здійснюватись поставка необробленої деревини/деревини 

дров’яної може зазначатись або в межах поточного календарного кварталу, або в межах календарного 

кварталу, наступного за тим, в якому відбудуться аукціони». 

2. Це рішення набирає чинності з моменту його опублікування на вебсайті Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Українська енергетична біржа».                                 

 

 

ГОЛОВА БІРЖОВОГО КОМІТЕТУ  

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА 

БІРЖА»: 

 

 

                                                                                  підпис   О.Є. Дубовський 

 

 

Згідно з оригіналом 

 

Заступник Генерального директора  

Товариства з обмеженою відповідальністю  

«УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА»  К.Д. ШЕВЧУК   
08.04.2022 року 

 


