
ТОВ «Українська енергетична біржа» (код ЄДРПОУ 37027819 ) із залученням Агента 

ТОВ «БІРЖА ПОДІЛЬСЬКА»  (код ЄДРПОУ 32452151) проводить додатковий аукціон  

з продажу необробленої деревини заготівлі 1 кварталу 2022 року, що зберігається на 

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

підприємств Хмельницького ОУЛГ. 

Дата та час проведення: «22» лютого 2022 року 13.30-15.45 год.  

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. 

РЕГЛАМЕНТ ТОРГОВИХ СЕСІЙ 

№ Аукціону Час внесення цінових 

пропозицій 

Назва лісгоспу 

122 1330-1345 ДП «Ізяславське ЛГ» 

123 1345-1400 ДП «Кам’янець-Подільське ЛГ» 

124 1400-1415 ДП «Проскурівське ЛГ» 

125 1415-1430 ДП «Летичівське ЛГ» 

126 1430-1445 ДП «Славутське ЛГ» 

127 1445-1500 ДП «Старокостянтинівське ЛГ» 

128 1500-1515 ДП «Новоушицьке ЛГ» 

129 1515-1530 ДП «Ярмолинецьке ЛГ» 

130 1530-1545 ДП «Хмельницьке ЛМГ» 

 

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» 

tel:+380965343542
tel:+380973338586


 Відповідальна особа  Костюк Олександр Сергійович тел.. 0680758355                                        

Місцезнаходження вантажу  проміжний склад                                                                                                    

Лот №  10 -  Дані геолокації  -     49.223705.26.220410 

Лот №  11 -  Дані геолокації  -     49.281440.26.40370 

Лот №  12 -  Дані геолокації  -     49.543340.27.031370 

ДП «Летичівський лісгосп» 

 Відповідальна особа  Сологуб Юрій Іванович тел.. 0986432910,                                                     

Місцезнаходження вантажу проміжний склад  : 

Лоти №  13; 14- Дані геолокації 49.203863.27.844949 

Лоти № 14; 15 - Дані геолокації: 49.333743.27.743506 

Лот № 16 - Дані геолокації: 49.202825.27.551636 

   ДП "Старокостянтинівське лісове господарство" 

Відповідальна особа: головний інженер Остапенко ОлександрАндрійович  тел.0970637994 

Місцезнаходження вантажу: проміжний склад  

Лот № 19 -  Дані геолокації: 49.638566, 26.866112  

Лот № 20 -  Дані геолокації: 49.642493, 26.997650  

Лот № 21 -  Дані геолокації: 49.652679, 26.736911 

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 «Ярмолинецький лісгосп» 

 Відповідальна особа  Бас Михайло Володимирович тел.. 0673807810, Місцезнаходження вантажу  м. 

Зіньківці нижній склад, Дані геолокації  49.05428727.150039 

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 №  32  -  Дані геолокації: 49.208175, 27.133222 

Лоти №  33; 34 -  Дані геолокації: 49.567624, 27.327141 

Лот №  35 -  Дані геолокації: 49.454807,27.280407 

Лоти №  36; 37 -  Дані геолокації: 49.487153, 26.844039 

ПРИМІТКА: 
 по  ДП Камянець-Подільському ЛГ ( лот № 9) сосна сухостійна  

 

 

tel:+380970637994


Електронна торгова система: бета-версія https://ets.ueex.com.ua. Для реєстрації та 

створення облікового запису – заповніть анкету Заповнити анкету (логін та пароль для входу 

надійде на Вашу електронну адресу). 

Крок аукціону:  1% (один відсоток) від початкової вартості лоту.  

Час основної сесії: 15хв 

Продовження: 3 хв 

До участі в аукціоні допускаються його учасники — продавці та покупці, які пройшли 

акредитацію на ТОВ "Українська енергетична біржа" 
(https://www.ueex.com.ua/accreditation/unprocessed-timber-accreditation/) та подали на e-mail: 

khmeln.wood@ueex.com.ua   наступні скановані копії документів: 

✓ заявку про участь в аукціоні (з підписом та печаткою (за наявності); 

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

✓ платіжні доручення з відміткою банку про сплату Гарантійного внеску та Внеску за 

обробку даних. 

Учасники торгової сесії: 

✓ сплачують внесок за обробку даних у розмірі 800,00 грн. (в т.ч. ПДВ) на р/р № 

UA673006140000026008500396902, у АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», МФО300614, 

код ЄДРПОУ 32452151, отримувач – ТОВ «БІРЖА ПОДІЛЬСЬКА». 

Гарантійний та реєстраційний внески на участь в аукціоні сплачуються учасниками аукціону 

ДО подання на реєстрацію заявки на участь в аукціоні, а саме – до 12 год. 00 хв. 21.02.2022 р. 

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

ueex.com.ua та в електронно-торговій системі https://ets.ueex.com.ua. 

Прийом заявок закінчується  21.02.2022 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 

телефонами: 

Відділ акредитації: (044) 35-77-537 

Відділ необробленої деревини: (044) 36-30-331 

Агент: (0382) 79-58-01 

Графік роботи: понеділок - п’ятниця з 9.00 до 17.30. 

 

 

https://ets.ueex.com.ua/
https://forms.gle/h33HZP9i252JsLRt7
https://www.ueex.com.ua/accreditation/unprocessed-timber-accreditation/
https://ets.ueex.com.ua/

