
 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКІ ТОРГОВІ ЕЛЕКТРОННІ СИСТЕМИ» 
КОД ЄДРПОУ 41286748 

40030 СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО СУМИ, ВУЛИЦЯ ІЛЛІНСЬКА, БУД.7А 
п/р №26005055040593 в СВ ПАТ “КБ “Приватбанк” МФО 337546 

_____________________________________________________________________________ 
 
від 14.09.2018р. № 7 

Директорам 
Державних лісогосподарських підприємств   
України Сумської області 
Сороколіту М.В., Морозу В.В., Кацалапу В.Ф.,      
Баранову В.М., Посошенку О.В., Гуріну І.М.,      
Римарю Ю.В., Салову О.О., Закусилу О.М.,      
Плужнікову О.М., Зубку В.І., Буту М.О. 

  
копія: 
Керівнику Сумського обласного штабу  
НВР «Правий сектор» 
Супруну С.А. 
 

Комерційна пропозиція. 
 

ТОВ “Українські торгові електронні системи" (далі - УТЕС), у зв'язку із           
скасуванням в судовому порядку наказу Держлісагентства України від 19.02.2007 року          
№ 42 “Щодо вдосконалення механізмів продажу необробленої деревини”, організовує         
проведення електронних торгів (аукціонів) з реалізації необробленої деревини щодня на          
протязі вересня 2018 року для лісокористувачів всіх областей України. 

Державним лісогосподарським підприємствам (далі - лісгосп) ПОВТОРНО       
пропонуємо отримувати додатковий фінансовий дохід, одночасно здійснюючи прозору        
та ефективну реалізацію необробленої деревини у відповідності до принципів вільної          
конкуренції, використовуючи сервіс електронних торгів (аукціонів) електронної торгової        
системи УТЕС /utes.net.ua/ (далі - ЕТС) без зайвої участі товарних бірж. В разі Вашого              
небажання отримувати додатковий фінансовий дохід УТЕС пропонує ці кошти надати в           
розпорядження авторитетної громадської організації для подальшого використання у        
вигляді допомоги діючим учасникам Операції об’єднаних сил (ООС) на сході України. 

Просимо ознайомитись ПОВТОРНО з перевагами, можливостями та умовами        
використання сервісів ЕТС. 

1. Організація та проведення електронних торгів (аукціонів) з реалізації         
необробленої деревини в режимі online 24/7: 

● ЕТС забезпечує публічну та прозору процедуру електронних торгів; 
● УТЕС має досвід надання сервісу ЕТС при організації та проведення електронних           

торгів (аукціонів) з реалізації необробленої деревини (більш ніж 200 аукціонів          
протягом 2017-2018 років); 

● безкоштовне користування сервісами ЕТС для лісгоспів; 
● зручний та зрозумілий сервіс формування пропозицій з продажу в ЕТС; 
● обсяг лісопродукції для реалізації в ЕТС необмежено; 
● передбачено сервіс участі в електронних торгах ЕТС покупців за умов внесення           

гарантійного внеску (за бажанням лісгоспу); 

https://utes.net.ua/


● програмне забезпечення ЕТС надійно забезпечує рівні умови участі в електронних          
торгах; 

● процедура електронних торгів ЕТС гарантує вільну, добросовісну конкуренцію та         
ціну, яка  формується вільно; 

● ЕТС передбачено сервіс зменшення стартової вартості лоту в разі відсутності попиту           
(за бажанням лісгоспу); 

● ЕТС надає доступ до підсумкових документів по завершенню  торгів; 
● УТЕС має дозвіл та ліцензію на роботу з об’єктами авторського права. 

2. Додатковий фінансовий дохід. В рамках маркетингової стратегії УТЕС пропонує          
лісгоспу отримати винагороду в розмірі від 0,3% до 1% (без ПДВ) від суми кожного              
укладеного Договору купівлі-продажу між цим лісгоспом та покупцем, за результатами          
електронних торгів в ЕТС, згідно публічного договору. В разі зміни кон'юнктури ринку            
винагорода лісгоспу може бути збільшена, але в будь-якому разі складатиме 2/3 валового            
доходу УТЕС. Кошти перераховуються лісгоспу у вигляді винагороди, набуваючи статус          
доходу підприємства.  В Україні лісокористувачі вже мають досвід отримання додаткового          
фінансового доходу (винагороди) за результатами електронних торгів в ЕТС. В разі Вашого            
небажання отримувати додатковий фінансовий дохід УТЕС пропонує ці кошти надати в           
розпорядження авторитетної громадської організації для подальшого використання у        
вигляді допомоги діючим учасникам Операції об’єднаних сил (ООС) на сході України.  

Додатково повідомляємо фінансові умови для покупців: 
● Загальна вартість послуг складає мінімум 0,45% (без ПДВ) від остаточної вартості           

придбаних покупцем лотів за результатами електронних торгів в ЕТС, з яких           
перераховується винагорода лісгоспу; 

● Відсутні авансові платежі. Оплата послуг здійснюється покупцем по завершенню         
торгів згідно публічного договору; 

● Відсутній реєстраційний внесок та будь-які інші платежі. 
3. Супроводження угоди та використання електронного цифрового підпису АЦСК         

(далі - ЕЦП) в ЕТС надає можливість лісгоспам відмовитись від паперової форми            
укладання договорів. 

Якісний сервіс та постійне вдосконалення є основою в роботі УТЕС, тому, за            
наявності пропозицій щодо змін умов співпраці, ми відкриті до діалогу. 

Термін дії даної комерційної пропозиції: 31.12.2018 року.  
Результати розгляду комерційної пропозиції просимо надати за адресою електронної         

пошти: utesystem@gmail.com 
Комерційна пропозиція направлена підписаним ЕЦП електронним документом       

згідно ст.ст. 5, 6, 10 ЗУ “Про електронні документи та електронний документообіг” та ст. 7               
ЗУ “Про електронну комерцію”. Підтвердження достовірності ЕЦП електронного        
документу: веб-сайт АЦСК «MASTERKEY» /www.masterkey.ua/. 

 
 
Директор ТОВ “Українські торгові електронні системи” Ю.Ю. Смоляр 
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