
УВАГА!!! 

Торги будуть проходити в бета-версії 

системи https://ets.ueex.com.ua 
Для реєстрації в новій системі https://ets.ueex.com.ua заповніть анкету, щоб 

наші адміністратори створили кабінет для Вашої компанії потрібно  

Заповнити анкету 

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

ПОДІЛЬСЬКА» код ЄДРПОУ 32452151 

«01» лютого 2022 року о 10:45  

Проводить додатковий аукціон з продажу необробленої деревини, що 

зберігається на складах продавців, з обов’язковим оглядом. Огляд - на 

складах підприємств Хмельницького ОУЛГ 

Аукціони проводяться з використанням електронної торгової системи 

https://ets.ueex.com.ua з продажу необробленої деревини заготівлі 1 

кварталу 2022 року лісовими господарствами Хмельницької області. 

УВАГА! До участі в аукціоні з умовою попереднього огляду товарних партій 

деревини допускаються суб’єкти підприємницької діяльності, які провели 

попередній огляд запропонованої до продажу деревини і підписали з 

продавцем відповідний Акт погодження партії деревини по якості. Покупець 

приймає участь виключно по лотах, огляд яких ним проведено та підтверджено 

відповідним актом. 

 
 ПРИМІТКА: 
 по ДП "Камянець-Подільський ЛГ" лот № 10 - сосна звичайна - сухостійна -  

 

 

Інформація по геолокації та відповідальним особам: 

ДП «Ізяславський лісгосп»  

Відповідальна особа головний інженер Дідушок Олександр Вікторович  тел. 380965343542 

місце знаходження вантажу нижній склад м. Ізяслав, вул.. М. Микитюка , 103;    Дані геолокації 

50.10417,26.81806 

ДП "Кам-Подільський лісгосп"    

Відповідальна особа  Гуменний Дмитро Олександрович тел.097-333-85-86 

місце знаходження вантажу  СМТ.Дунаївці, вул. Грушевського,3 .Дані геолокації :  49.010444. 26.8338247 

ДП «Проскурівський лісгосп» 

 Відповідальна особа  Костюк Олександр Сергійович тел.. 0680758355 

Місцезнаходження вантажу  проміжний склад 

https://ets.ueex.com.ua/
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Лот № 11 - Дані геолокації  -     49.512970.27.22090 

Лот № 12 - Дані геолокації  -     49.243090.26.37178 

Лот № 13; 14 - Дані геолокації  -     49.315050.26.38904 

 

ДП «Летичівський лісгосп» 

 Відповідальна особа  Сологуб Юрій Іванович тел.. 0986432910 

Місцезнаходження вантажу проміжний склад  : 

Лоти №  15; 16 - Дані геолокації 49.364506.27.385178 

Лот № 17 - Дані геолокації: 49.510819.27.461182 

Лот № 18 - Дані геолокації: 49.379475.27.734554 

Лот № 19 - Дані геолокації: 49.286790.27.650364 

Лот № 20- Дані геолокації: 49.240730.27.719406 

Лоти № 21; 22; 23 - Дані геолокації: 49.365858.27.742659 

Лоти № 24; 25 - Дані геолокації: 49.374277.27.718698 

Лот № 26- Дані геолокації: 49.383997.27.725691 

   ДП "Старокостянтинівське лісове господарство" 

Відповідальна особа: головний інженер Остапенко ОлександрАндрійович  тел.0970637994 

Місцезнаходження вантажу: проміжний склад 

Лот № 40 -  Дані геолокації: 49.771062, 27.390286 

Лот № 41 -  Дані геолокації: 49.589242, 27.274898 

Лот № 43 -  Дані геолокації: 49.732671, 26.883122 

 Лот № 42 - нижній склад  Старокостянтинівського лісгоспу – м. Старокостянтинів , вул.. І. Франка, 47/1 ;    

Дані геолокації: 49.759776, 27.154240 

ДП «Славутський ЛГ» 

Відповідальна особа  головний інженер Туринський Віктор Васильович тел. 0673840900 

Місцезнаходження вантажу  

нижній склад  станція Славута-2;  

Дані геолокації 50,2961091, 26,8000186 

        ДП «Шепетівський лісгосп»  

Відповідальна особа  Комендовський Олег Михайлович 0976701956 

місце знаходження вантажу  

Лоти № 44; 45 - нижний склад - Дані геолокації: 50.200144.27.037375 

Лот№ 46; 47 - проміжний склад - Дані геолокації: 50.152198.27.470733 

Лот № 487 - проміжний склад - Дані геолокації: 50.238484,27.116241 

ДП «Ярмолинецький лісгосп» 

 Відповідальна особа  Бас Михайло Володимирович тел.. 0673807810 

Місцезнаходження вантажу  м. Зіньківці нижній склад   

Дані геолокації  49.05428727.150039 

 

tel:+380970637994


 

ДП «Новоушицький лісгосп»  

 Відповідальна особа  Горинюк Ігор Анатолійович тел.. 0673847688 

місце знаходження вантажу  проміжний склад Дані геолокації  48.803927,27.321536 

ДП «Хмельницьке ЛМГ» 

Відповідальна особа  Палаш Віктор  Васильович тел.. 0974507719 

Місцезнаходження вантажу  проміжний склад. 

Лот №  59  -  Дані геолокації: 49.567624, 27.327141 

Лоти №  60; 61 -  Дані геолокації: 49.454807,27.280407 

 

Увага! 

Час основної сесії 15 хв. 

Продовження 3 хв. 

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 на e-mail: info@birzha.km.ua наступні скановані копії документів: 

- заявку на участь в аукціоні (з підписом та печаткою (за наявності)  

-  довідку щодо обсягу фактично переробленої необробленої деревини (за 

попередній квартал), (з підписом та печаткою (за наявності); 

- платіжні доручення про сплату гарантійного внеску та внеску за обробку 

даних. 

Учасники аукціону:  

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

UA673006140000026008500396902, у АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», 

МФО300614, код ЄДРПОУ 32452151, отримувач – ТОВ «БІРЖА 

ПОДІЛЬСЬКА». 

УВАГА! Гарантійний внесок та внесок за обробку даних сплачуються 

учасниками аукціону до подання на реєстрацію заявки на участь в 

аукціоні, а саме – до 12 год. 00хв. 31.01.2022 р. 

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

– ueex.com.ua, та в електронно-торговій системі. 

Прийом заявок закінчується 31.01.2022 р. о 12.00 год. 

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

умовами викладеними у Регламенті. 

mailto:info@birzha.km.ua


    Додаткову інформацію щодо умов участі в аукціоні можна отримати за 

телефонами:  

відділ акредитації (044) 35-77-537, 

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

агент (0382) 79-58-01. 

    Розпорядок роботи Біржі: понеділок - п’ятниця з 9.00 до 18:00.  

Чекаємо на Вас та на Ваші дзвінки! 


