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ВИТЯГ 

З ПРОТОКОЛУ № 1298 

Засідання Біржового комітету  

ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА» 

що проводиться шляхом прийняття рішення методом опитування за допомогою електронної 

пошти відповідно до п.36.10. Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська 

енергетична біржа» 

м. Київ                                                                                                                          «02» грудня 2022 року 

Всього у складі Біржового комітету Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська 

енергетична біржа» (далі – Біржовий комітет) три особи.  

1. Дубовський Олексій Євгенович (електронна пошта da@ueex.com.ua), 

2. Щербина Інна Василівна (електронна пошта i_shcherbyna@ueex.com.ua), 

3. Федоренко Сергій Григорович (електронна пошта fedorenko@ugv.com.ua). 

Всі учасники засідання Біржового комітету (члени Біржового комітету) були належним чином 

повідомлені про проведення даного засідання шляхом направлення на їх електронні адреси 

повідомлення з порядком денним та необхідних матеріалів. 

Згідно п.36.11. Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична 

біржа», вважається, що у засіданні приймає участь 2/3 кількісного складу Біржового комітету 

Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа», що є підставою вважати 

Біржовий комітет правомочним приймати рішення. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про порушення учасником біржових торгів (аукціонів) з продажу необробленої деревини Приватним 

підприємством «ФІРМА «КОЛЕКТОР» (ідентифікаційний код юридичної особи 13659249) вимог 

Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та 

пиломатеріалів на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична 

біржа» та Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа». 

 

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО НАДАЄТЬСЯ ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ 

ОЗНАЙОМЛЕННЯ: 

 

Інформація про порушення Приватним підприємством «ФІРМА «КОЛЕКТОР» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 13659249) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська 

енергетична біржа» (Правила), пункту 9.12. Регламенту з організації та проведення біржових торгів з 
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купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі - Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань з 

розрахунків та з приймання необробленої деревини за договором купівлі-продажу необробленої 

деревини №296 від 24.06.2022 р., укладеним з Державним підприємством «Калуське лісове 

господарство» за результатами загального аукціону з продажу необробленої деревини №936, що 

відбувся 24.06.2022 р. 

… 

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ: 

 

1. У зв’язку з порушенням Приватним підприємством «ФІРМА «КОЛЕКТОР» (ідентифікаційний 

код юридичної особи 13659249) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Українська енергетична біржа» (Правила), пункту 9.12. Регламенту з організації та проведення 

біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі - 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням 

своїх зобов’язань з розрахунків та з приймання необробленої деревини за договором купівлі-продажу 

необробленої деревини №296 від 24.06.2022 р., укладеним з Державним підприємством «Калуське 

лісове господарство» за результатами загального аукціону з продажу необробленої деревини №936, що 

відбувся 24.06.2022 р., керуючись пунктами 13.9, 13.10. Регламенту та пунктом 17.3. Правил, 

застосувати до Приватного підприємства «ФІРМА «КОЛЕКТОР» (ідентифікаційний код юридичної 

особи 13659249) санкцію у вигляді зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з 

продажу, які будуть ініційовані Державним підприємством «Калуське лісове господарство» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 20562527) терміном на 3 (три) місяці з «05» грудня 2022 року 

по «04» березня 2023 року. 

 

ГОЛОВА БІРЖОВОГО КОМІТЕТУ  

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА 

БІРЖА»: 

 

                                                                                  підпис    Олексій ДУБОВСЬКИЙ 

 

Згідно з оригіналом 

 

Заступник Генерального директора  

Товариства з обмеженою відповідальністю  

«УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА» Костянтин ШЕВЧУК  

05.12.2022 року 


