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

«Тімбер маркетплейс» (код ЄДРПОУ 44611410) 

проводить Додатковий аукціон №134 

з продажу необробленої деревини заготівлі 1 кварталу 2022 року лісовими 

господарствами Житомирської області, Лугинське ЛГ, Городницьке ЛГ, 

Коростишівське ЛГ. 

 

 
Дата та час проведення: «23» лютого 2022 року о 11:45. 

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! 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. 

 

 
Лугинське ЛГ: Огляд деревини буде організоване в період з 10:30 по 16:30 21.02.2022 року. 

Збір покупців с. Стаційне, Коростенського р-ну, вул. Заводська,36, нижній склад.(Геолокація 

51.03312214879872, 28.39007218204226). 

Відповідальний за організацію огляду - Бовсунівський О.В., тел: 0674123688 

Городницьке ЛГ: 

Городницький нижній склад (геолокація 50.819168,27.312441). 

Огляд деревини буде організовано в період з 9:30 до 10:00 21 лютого 2022 року. Збір 

покупців по адресі с.Майстрів, вул.Шепетівська,11 з 8:30 до 9:00 з подальшим виїздом на 

огляд лісопродукції. 

Відповідальний за організацію огляду - Багинська О.Л. тел:+380674100344 

 

 
Коростишівське ЛГ: 

Нижній склад Лісопереробного комплексу (координати 5578341.749,5643288.495) 

Огляд деревини буде організовано в період з 9:20 по 10:20 18 лютого 2022 року. 

Збір покупців біля приміщення апарату управління лісгоспу з 9:00 до 9:10 з подальшим 

виїздом на огляд лісопродукції. 

Відповідальний за огляд: Стратович Ігор Анатолійович (+380685132501). 

https://ets.ueex.com.ua/
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/) та подали 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 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. (без ПДВ) на р/р № 

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

ЄДРПОУ 44611410, отримувач – - ТОВ «Тімбер маркетплейс» 

Реєстраційний внесок на участь в аукціоні сплачуються учасниками аукціону ДО подання на 

реєстрацію заявки на участь в аукціоні, а саме – до 12 год. 00 хв. 22.02.2022 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 22.02.2022 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: (097) 186 97 71. 

Графік роботи: понеділок - п’ятниця з 8.30 до 17.30. 

https://www.ueex.com.ua/accreditation/unprocessed-timber-accreditation/
mailto:marketplace.timber@gmail.com
https://ets.ueex.com.ua/
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