
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 

«25» січня 2022 року о 09.30 год 

Проводить Додаткові аукціони з використанням електронної торгової 

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

кварталу 2022 року.  Продавці – лісогосподарські комунальні підприємства 

Хмельницької області 

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: 

    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. в т.ч. ПДВ на п/р 

UA673006140000026008500396902, у АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», 
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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. 24.01.2022 р. 

 

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

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

 

Прийом заявок закінчується 24.01.2022 р. о 12.00 год. 

 

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

умовами викладеними у Регламенті. 

 

    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! 


