
ОГОЛОШЕННЯ АУКЦІОНУ 

  

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» 10 грудня 2021 

року, о 14.00. проводить цільовий аукціон № 20211115-ДПА-1 з продажу майна, яке 

перебуває в податковій заставі Головного управління ДПС у Дніпропетровській області, від 

імені якого діє уповноважена особа Валерій ЛЕОНОВ, що діє на підставі наказу ДПС 

України від 12.11.2020 № 643, Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 

2755-VI (зі змінами та доповненнями), наказу ГУ ДПС у Дніпропетровській області від 

16.12.2020 № 6 «Про затвердження переліку осіб» (зі змінами), Постанови Кабінету 

Міністрів України від 29.12.2011 № 1244 «Деякі питання реалізації статті 95 Податкового 

кодексу України», наказу Міністерства фінансів України від 22.05.2017 № 518 «Про 

затвердження Порядку проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, 

яке перебуває у податковій заставі», через ФОП Тамбулатова М.М., яка є Членом товарної 

біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа»  

 

№  

лот 

Найменування майна (з детальною 

характеристикою кожного 

предмета) 

Місцезнаходження Одиниця 

виміру 

(частка), 

кількість 

Вартість 

згідно 

експертної 

оцінки, з 

ПДВ, грн. 

1 2 3 4 5 

1 

Щит управління мазутонасосний (і.н.0899400 

вага 485 кг., рік введ.в експл. - 1979, % зносу - 

85,7, Служить для контролю та управління 

обладнання мазутонасосной станції, стан 

задовільний. ТЕЦ)при зупинці перебував у 

робочому стані.  

Дніпропетровська 

область 

м.Жовті Води, 

вул. 8-го Березня буд. 

42,  

1 1456,0 

2 

Підігрівач мазута (і.н.0903100, 0903200, 

0903300, 0903400 рік введ.в експл. - 1979, % 

зносу - 94,5, діам. 412, l=6690, вага кожного  – 

1797 кг., сталь. Сосуд горизонтального типу 

для розігріву мазуту, стан задовільний. ТЕЦ) 

4 20940,0 

3 

Фільтр мазута (і.н.0903500, 0903600, 0903700, 

0903800, 0904300, вага кожного 145 кг, рік 

введ.в експл. - 1984, % зносу - 85,5, сталь. 

Призначений для грубої очистки мазуту, стан 

задовільний. ТЕЦ) 

5 2089,0 

4 

Насос ГРК 400/40 без електродвигуна, 

продуктивністю 400 м3/г, напір 40 м.в.ст. 

Розташовано: резерв, багерна насосна. Дата 

введення в експлуатацію січень 1987р.  

Інвентарний номер 2450400 

1 415,0 

5 

6 

Деаераційна установка з одною колонкою  

ДС-150. Об’єм  бака – 75 м3, охолоджувач 

випару, підігрівач, продуктивністю – 200 т/г , 

драбини. Розташовано: головний корпус. Дата 

введення в експлуатацію грудень 1957р. 

Інвентарний номер 1115600 

Деаераційна установка з одною колонкою  

ДС-150, Об’єм бака – 75 м3, охолоджувач 

випару, підігрівач – 200 т/г , драбини. 

Розташовано: будівля головного корпусу. Дата 

введення в експлуатацію грудень 1957р. 

Інвентарний номер 1115700 

1 16410,0 

1 16158,0 



7 

Деаераційна установка з одною колонкою  

ДС-75. Об’єм бака – 32 м3, охолоджувач 

випару, підігрівач – 25 т/г , драбини. 

Розташовано: головний корпус. Дата введення 

в експлуатацію грудень 1957р. Інвентарний 

номер 1115800 

 1 16555,0 

8 

Колонка деаераційна ДСА-159 СК-641. 

Діаметр – 1400 мм, висота – 1610 мм, вага – 

642 кг. Розташовано: будівля службового 

корпусу. Дата введення в експлуатацію 

вересень 1974р. Інвентарний номер 9337000 

1 1993,0 

9 

Бак нейтралізатор скидних вод, в тому числі 

засувки ПЄ – 16, ДУ 200 – 2 шт. Розташовано: 

будівля ХВО. Дата введення в експлуатацію 

грудень 1984р. Інвентарний номер 2263200 

1 755,0 

10 

Бак для зберігання міцної сірчаної кис лоти. 

Об’єм – 15 м3, вага – 1 720 кг. Розташовано: 

будівля ХВО. Дата введення в експлуатацію 

грудень 1984р. Інвентарний номер 2263800 

1 4885,0 

11 

Розвантажувач сірчаної кис лоти, в тому числі: 

вакуумний бочок – 1 шт., засувка ДУ 50 – 2 

шт., трубопровід ДУ 50-7 п.м., вага 70 кг, 

манометр ОБМ – 1 шт. Розташовано: будівля 

ХВО. Дата введення в експлуатацію грудень 

1984р. Інвентарний номер 2265900 

1 216,0 

12 

Фільтр водородно – катіоновий 2600. Об’єм – 

2600 м3, клапан діаметром 100 – 6 шт. Фільтр 

ДУ2600, вага – 4,430 т., засувка ДУ150 – 2 шт., 

засувка ДУ100 – 3 шт., вентиль ДУ50 – 1 шт., 

вентиль голчатий – 2 шт. Розташовано: 

будівля ХВО. Дата введення в експлуатацію 

грудень 1984р. Інвентарний номер 3226500 

1 13004,0 

13 

Декарбонізатор Гуммір. Діаметр – 1812, 

продуктивністю – 100 м3/г , кільце «Рашига» - 

4,3 т, вага – 3000 кг, фундамент – 3,8м3. 

Розташовано: будівля ХВО. Дата введення в 

експлуатацію вересень 1974р. Інвентарний 

номер 9340100 

1 9092,0 

Всього   103968,0 грн. з ПДВ 

 

Заявки на участь в цільовому аукціоні приймаються за адресою: м. Дніпро, 

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

Прийняття заяв на участь в цільовому аукціоні закінчується за один день до початку 

його проведення. 

Учасник цільового аукціону (брокер): 

- подає організатору цільового аукціону  заяву в письмовій формі 

- вносить гарантійний внесок у розмірі 10% (без ПДВ) від початкової вартості  

лотів, що становить:  лот 1. - 145,60 грн.;  лот 2.  -2094,00 грн.;  лот 3.  -208,90 

грн.;  лот 4.  - 41,50 грн.;  лот 5.  - 1641,00 грн.;  лот 6. - 1615,80 грн.;  лот 7. - 

1655,50 грн.;  лот 8. - 199,30 грн.;  лот 9 - 75,50 грн.;  лот 10 - 488,50 грн.;  лот 11. - 

21,60 грн.;  лот 12 - 1300,40 грн.;  лот 13. - 909,20 грн. на р/р UA31 3006 1400 0002 

6008 5003 9046 9, в ПАТ "Креді АгріКоль Банк", МФО 300614, отримувач – 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа», код 

ЄДРПОУ 37027819. 

- сплачує реєстраційний внесок у розмірі 17,00 грн. в тому числі ПДВ, на р/р UA31 

3006 1400 0002 6008 5003 9046 9, в ПАТ "Креді АгріКоль Банк", МФО 300614, 

отримувач – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична 

біржа», код ЄДРПОУ 37027819. 



 

УВАГА! Гарантійний внесок та реєстраційний внесок сплачуються учасниками до подання 

на реєстрацію заяви на участь в біржових торгах, а саме – до 16 год. 00 хв. 08.12.2021 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 цільовому аукціоні можна отримати за 

адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 15, офіс. 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/

