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

залученням Агента 

ТОВ «ТД «Галконтракт» (код ЄДРПОУ 44207187) проводить додатковий 

аукціон 

з продажу необробленої деревини заготівлі ІІ кварталу 2022 року 

лісовими господарствами Львівської області:  

сесія №521 початок о 13:00 лоти 1-71 (Бродівське ЛГ, Дрогобицьке ЛГ, 

Золочівське ЛГ, Львівське ЛГ, Львівське ЛГ Склад Бібрського р-ну, 

Львівське ЛГ Склад Жовківського р-ну) 

сесія №522 початок о 13:20 лоти 72-159 (Львівський ЛСНЦ, Радехівське 

ЛМГ, Сколівське ЛГ, Сколівські Бескиди НПП, Славське ЛГ, Стрийське ЛГ 

(вартість вказана без ПДВ), Самбірське ЛГ Склад Старосамбірського р-ну, 

Самбірське ЛГ Склад Турківського р-ну) 

сесія №523 початок о 13:40 лоти 160-218 (Бродівське ДЛГП "Галсільліс", 

Дрогобицьке ДЛГП "Галсільліс", Жовківське ДЛГП "Галсільліс", Радехівське 

ДЛГП "Галсільліс", Турківське ДЛГП "Галсільліс") 

 

 

ЗАВАНТАЖИТИ ЛОТИ 

 

Дата проведення: «08» квітня 2022 року.  

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  

 

Увага!  

Вартість лотів Стрийського ДП виставлено без ПДВ 

 

https://drive.google.com/uc?export=download&id=1nJ3lq4XyZsyM0XG8-D5n-4Ke2R3ZgWZO
https://ets.ueex.com.ua/
https://forms.gle/h33HZP9i252JsLRt7
https://forms.gle/h33HZP9i252JsLRt7


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/). 

 

Учасники торгової сесії: 

 

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 «08» квітня 2022 р. сесія №521 о 12.00 год, сесія 

№522 о 12.20 год, сесія №523 о 12.40 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: +38 (067)-320-85-17.  

Графік роботи: понеділок - неділя з 9.00 до 17:30. 

 

Шаблони документів: 

Шаблон угоди Дрогобицьке ЛГ, Стрийське ЛГ 

Шаблон угоди інші лісові господарства 

 

https://www.ueex.com.ua/accreditation/unprocessed-timber-accreditation/
https://ets.ueex.com.ua/
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1WUUGK0kWyGePCkn-RF8MUxWieMmZLllF
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1EcvYAjVcPabdX7VDsPyE7zQk2lSReU3E

