
Шановні учасники торгової сесії з продажу необробленої деревини! 

ТОВ «Українська енергетична біржа» із залученням агента ТОВ «Тімбер маркетплейс» код ЄДРПОУ 

44611410 

«30» грудня 2021 року о 13:00 аукціон № 9723. 

Проводить додатковий аукціон з використанням електронної торгової системи auc.ukrforest.com з 

продажу необробленої деревини заготівлі 1 кварталу 2022 року лісовими господарствами 

Київської області, Богуславське ЛГ, Бориспільське ЛГ, Вищедубечанське ЛГ, Димерське ЛГ, 

Іванківське ЛГ, Клавдієвське ЛГ, Макарівське ЛГ, Переяслав-Хмельницьке ЛГ, Ржищівський 

військовий лісгосп, Тетерівське ЛГ. 

 

 Увага!  

 

ПРИМІТКИ!!!!! 

 

По ДП "Богуславське ЛГ" ЛОТИ № 1-2 - Дуб СУХОСТІЙ (деревина низької якості, у сортиментах 

наявна значна                                                                                     кількість глибинних отворів від 

ураження комахами, відсутня кора)!!! Див.фото!!! 

 

                                           ЛОТИ № 3-6 - Сосна СУХОСТІЙ (деревина низької якості, у сортиментах 

наявна значна                                                                                  кількість ураженнь комахами в заболоні, 

відсутня кора)!!! 

 

По ДП "Макарівське ЛГ" ЛОТ № 26 - Дуб СУХОСТІЙ (у сортиментах наявна значна кількість 

метикових                                                                                             тріщин, наявні бічні тріщини всихання, 

ураження комахами в заболоні )!!! 

 

По ДП "Тетерівське ЛГ" ЛОТ № 51 - ціна лісопродукції на умовах DAP передбачає можливість 

доставки залізничним                                                                  транспортом на Зх. кордон України (ст. 

Батьово)!!! 

 

 

                                                                                               

 

 

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: marketplace.timber@gmail.com 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 про сплату гарантійного внеску та внеску за обробку даних. 

 

Учасники торгової сесії: 

  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)  на р/р Рахунок: 

UA953806340000026006216657001 в ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК", МФО 380634,  

Ідентифікаційний код 44611410, отримувач – ТОВ «Тімбер маркетплейс». 

 

УВАГА! Внесок за обробку даних на участь в торговій сесії сплачуються учасниками аукціону до 

подання на реєстрацію заяви на участь в аукціоні, а саме – до 12 год. 00 хв. 29.12.2021 р. 

Ознайомитись з номенклатурою товарної продукції можна на сайті ТОВ «УЕБ» – ueex.com.ua та в 

електронно-торговій системі. 

Прийом заявок закінчується 29.12.2021 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: (097) 186 97 71. 

    Розпорядок роботи Агента: понеділок - п’ятниця з 9.00 до 17:30. 


