
БІРЖОВИЙ БЮЛЕТЕНЬ № 20211216-ДПБ-2 

  

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» 20 грудня  2021 

року, о 12.00 год. проводить біржові торги № 20211216-ДПБ-1 з продажу майна, яке 

перебуває в податковій заставі Головного управління ДПС у Донецькій області, через ФОП 

Тамбулатова М.М., яка є Членом товарної біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Українська енергетична біржа», яке перебуває в податковій заставі і належить платнику 

податків - Боржнику ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1» (код ЄДРПОУ 

34032208), юридична адреса: 85670, Донецька область, м. Вугледар, вул. Магістральна, 

4 (далі Заставодавець) та підлягає реалізації в рахунок погашення його податкового боргу 

згідно з актом опису майна № 27 від 11.04.2016 року по справі № 805/4816/16-а від 

27.03.2017р. 

 

Найменування 
Одиниця 

виміру 
Кількість 

Вартість (грн.) без 

урахування ПДВ 

крок 

ціни 

Вугілля марки ДГР 0-200 з 

технічними характеристиками: зола 

– 41,4 %; волога – 6,0 % 

тн. 500 415 078,0 

1% 

ВСЬОГО:  500 415 078,0  

 

Заявки на участь в біржових торгах приймаються за адресою: м. Дніпро, 

вул. Воскресенська, 15, офіс. 38, приміщення 13, телефон: +380676896625. 

Прийняття заяв про участь в біржових торгах закінчується за один день до початку 

його проведення. 

Учасник біржових торгів (брокер-покупець): 

- подає організатору біржових торгів заяву в письмовій формі 

- Копія договору-доручення, укладеного між Брокером-покупцем та 

клієнтом(покупцем), на представництво клієнта(покупця) під час участі у 

біржових торгах з купівлі біржового товару 

- Документи щодо клієнта (покупця): юридична особа: завірені підписом 

уповноваженої особи клієнта(покупця) та скріплені печаткою клієнта(покупця) (у 

разі наявності), інформація в яких повинна бути актуальною на дату подання: 

Виписка або витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань; Статут (щодо юридичних осіб); Наказ 

(рішення) про призначення керівника клієнта(покупця) (щодо юридичних осіб); 

паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру керівника 

клієнта(покупця) або фізичної особи-підприємця. 

- Фізична особа: паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру 

- сплачує реєстраційний внесок на розрахунковий рахунок Брокера-покупця 

 

УВАГА! Реєстраційний внесок сплачуються учасниками до подання на реєстрацію заяви на 

участь в біржових торгах, а саме – до 16 год. 00 хв. 16.12.2021 р. 

 

З вище вказаним майном можна ознайомитися щоденно в робочі дні з 10.00 до 16.00 

години, зателефонувавши попередньо за телефоном +380676896625. 

 

Додаткову інформацію  щодо умов участі у біржових торгах можна отримати за 

адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 15, корп. 38, приміщення 13, телефоном: 

+380676896625 щоденно в робочі дні з 09.00 до 16.00 години, web-сайт ТОВ «УЕБ»: 

https://www.ueex.com.ua/ 

https://www.ueex.com.ua/

