
ОГОЛОШЕННЯ АУКЦІОНУ 

  

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» 16 грудня 2021 

року, об 11.00. проводить цільовий аукціон № 20211216-ДПА-1 з продажу майна, яке яке 

перебуває в податковій заставі Головного управління ДПС у Черкаській області, та належить 

на праві власності Дочірньому підприємству «КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ 

ГРАНКАР'ЄР «СІВАЧ» приватного акціонерного товариства «СІВАЧ», (код ЄДРПОУ 

31440826),  юридична  адреса: Урочище Сівач, м. Корсунь-Шевченківський, Корсунь-

Шевченківський район, Черкаська область (далі – Заставодавець), що описане у податкову 

заставу згідно з актом опису майна від 30.06.2021 №265, та підлягає реалізації в рахунок 

погашення його податкового боргу згідно рішення Черкаського окружного 

адміністративного суду від 27.09.2021 у справі № 580/3935/21, через ТОВ "ЕА ХТБ", яке є 

Членом товарної біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична 

біржа»  

 

 № 

п/п 
Найменування майна (з детальною 

характеристикою кожного предмета) 
Місцезнаходження 

Одиниця 

виміру 

(частка), 

кількість 

Вартість згідно 

експертної 

оцінки, з ПДВ, 

грн 

1

1.  

 

Щебінь фракції 5-10 

Урочище Сівач, м. 

Корсунь-Шевченківський, 

Корсунь-Шевченківський 

район, Черкаська область 

950 тон. 294 500,00 

 

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:  29 450,00 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 у цільовому аукціоні, а саме – до 16 год. 00 хв. 14.12.2021 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/

