
 

 

ТОВ «Українська енергетична біржа»  

«28» лютого 2022 року 

проводить аукціони пиломатеріалами Львівська область  

із залученням агента ТОВ «ТД «Галконтракт» код ЄДРПОУ 44207187 

з використанням електронної торгової системи 

https://ets.ueex.com.ua з продажу: 

 

Початок о 10-00 годині Аукціон № 164  

Продавець 
Найменування продукції / 
PRODUCT NAME 

Порода / SPECIES 

Бродівське ЛГ / SE "Brody 
Forestry" 

Пиломатеріал обрізний / 
Edged timber, Пиляні заготовки 
/ Saw timber blanks 

Сосна звичайна / Pinus 
sylvestris 

Дрогобицьке ЛГ / SE 
"Drohobych Forestry" 

Пиломатеріал необрізний / 
Unedged timber 

Дуб звичайний / Quercus robur, 
Бук лісовий / Fagus sylvatica 

Золочівське ЛГ / SE "Zolochiv 
Forestry" 

Пиломатеріал необрізний / 
Unedged timber 
Пиломатеріал обрізний / 
Edged timber 

Модрина європейська / Lárix 
decídua 
Сосна звичайна / Pinus 
sylvestris 

Дрова колоті / Chopped 
firewood 

Бук лісовий / Fagus sylvatica 

Львівське ЛГ / SE "Lviv 
Forestry" 

 

Заготовки для європіддонів / 
EURO pallet blanks 
Пиломатеріал обрізний / 
Edged timber 

Сосна звичайна / Pinus 
sylvestris 

Радехівське ЛМГ / SE 
"Radekhiv Forestry and Hunting 

Enterprise" 

Заготовки для європіддонів / 
EURO pallet blanks 
Пиломатеріал обрізний / 
Edged timber 

Сосна звичайна / Pinus 
sylvestris 
 

Дрова колоті / Chopped 
firewood 

Клен гостролистий / Acer 
platanoides 

Самбірське ЛГ / SE "Sambir 
Forestry" 

Пиломатеріал обрізний / 
Edged timber 

Ялиця біла / Abies ALBA 

Славське ЛГ / SE "Slavske 
Forestry" 

 

Пиломатеріал обрізний / 
Edged timber 
Пиляні заготовки / Saw timber 
blanks 

Ялина європейська / Picea 
abies 

Дрова колоті / Chopped 
firewood 

Бук лісовий / Fagus sylvatica 

Ялина європейська / Picea 
abies 

Ялина європейська / Picea 
abies 

Ялина європейська / Picea 
abies 

 

 

https://ets.ueex.com.ua/


Крок аукціону становить 1% (один відсоток). 

Час основної сесії 15хв. 

Продовження 3 хв. 

 

Учасники торгової сесії: 

сплачують внесок за обробку даних у розмірі 800,00 грн. без ПДВ (або еквівалент за 

курсом НБУ на день сплати) за наступними реквізитами: 

- UA053003460000026007099508301 (UAH) 

- UA053003460000026007099508301 (USD) 

- UA053003460000026007099508301 (EUR), у АТ "АЛЬФА-БАНК", МФО300346, 

код ЄДРПОУ 44207187, отримувач – ТОВ "ТД "Галконтракт" 

 

Для участі в торговій сесії неакредитованим учасникам необхідно акредитуватися за 

посиланням https://accredit.ueex.com.ua/eng/form/wood-trading/ (для нерезидентів) та 

https://accredit.ueex.com.ua/form/wood-trading/ (для резидентів) в розділі «Необроблена 

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

25.02.2022 р. та подати на e-mail: info@tsbgalcontract.org.ua скановану копію документу 

про сплату внеску за обробку даних. 

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

ueex.com.ua  

та в електронно-торговій системі. 

Прийом заявок закінчується 25.02.2022 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: ТОВ "ТД "Галконтракт": (067) 320-85-17 
електронна адреса: info@tsbgalcontract.org.ua  
 

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