ТОВ «Українська енергетична біржа» (код ЄДРПОУ 37027819 ) із залученням Агента
ТОВ «Тернопільський аукціонний центр ЛТД» (код ЄДРПОУ 44164217) проводить
Додатковий аукціон
з продажу необробленої деревини заготівлі IІ кварталу 2022 року лісовими
господарствами Тернопільської області, ДП Бережанське ЛМГ, ДП Кременецьке ЛГ.
Дата проведення: «22» червня 2022 року
РЕГЛАМЕНТ ТОРГОВИХ СЕСІЙ
Номер
Лоти
аукціону

Основний час торгів

Назва лісгоспу

953

15.00-15.15

ДП
Бережанське
Кременецьке ЛГ

1-19

ЛМГ,

ДП

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). та подати на e-mail: ternopil.wood@ueex.com.ua 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.

Повернення гарантійних внесків по невиграних лотах здійснюється у відповідності до Регламенту
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 500,00 грн. без ПДВ на п/р
UA963808050000000026008743635, у АТ «Райффайзен Банк», 380805, код ЄДРПОУ 44164217,
отримувач – ТОВ "Тернопільський аукціонний центр ЛТД".

УВАГА! Гарантійний внесок та 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.
21.06.2022 р.
Ознайомитись з номенклатурою товарної продукції можна на сайті ТОВ «УЕБ» – ueex.com.ua, на
сайті агента – https://tapb.te.ua та в електронно-торговій системі.
Прийом заявок закінчується 21.06.2022 р. о 12.00 год.

Крок аукціону: 1% (один відсоток) від початкової вартості лоту.
Час основної сесії: 15хв
Продовження: 3 хв
Ознайомитись з номенклатурою товарної продукції можна на сайті ТОВ «УЕБ» –
ueex.com.ua та в електронно-торговій системі.
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) 900-41-19
(067) 908 63 12.
Графік роботи: понеділок - п’ятниця з 9.00 до 17.30.

