
ОГОЛОШЕННЯ ЦІЛЬОВОГО АУКЦІОНУ 

  

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» 24 грудня 2021 

року, о 11.00. проводить цільовий аукціон № 20211126-ДПА-1 з продажу майна, яке 

перебуває в податковій заставі  і належить Товариству з обмеженою відповідальністю 

«Павлоград Буддеталь» (код ЄДРПОУ 35984515), юридична адреса: 51400, 

Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Терьошкіна буд. 1, що описане у податкову 

заставу згідно з актом опису майна від 14.12.2017  № 35984515/10/10, яке підлягає реалізації 

в рахунок погашення його податкового боргу згідно постанови Дніпропетровського 

окружного адміністративного суду м. Дніпро від 29.11.2019  по справі № 160/4832/19, через 

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

відповідальністю «Українська енергетична біржа». 

 

ЛОТ: Комплекс будівель та споруд загальною площею 6 864,2 м.кв. (м.Павлоград, вул. 

Терьошкіна, буд.17 та 17а), у т.ч.: 1) головний корпус, цех, 1, 2 (інв. №010300001, 

№010300002) - фундаменти: бетонні, стрічкові, стіни та перегородки цегляні, перекриття - 

залізобетонні плити, оснащення: електрика, опалення не працює; 2) котельня, 3 (інв. № 

010300003) - одноповерхова, стіни збірні із залізобетонних плит, перекриття - залізобетонні 

плити, покрівля м’яка, руберойд, підлога  дорожні плити, комунікації відсутні; 3) 

матеріальний склад, 4 (інв. № 010300004) - одноповерхова, суміщена, частина каркасно-

збірного типу, опорні колони ззовні обшиті стіновими армованими стіновими панелями з 

легкого бетону, стіни та перегородки з кладки білої цегли, оснащення:  електрика; 4) 

ливарний цех, 5,6,7 (інв. № 010300005, №010300006, 010300007) - на дату оцінки повністю 

зруйнований; 5) кран – балка, 9 (інв. № 010300009); 6) кран – балка, 14 (інв. №010300014); 7) 

площадка, 10 (інв. № 010300010) - споруда колишнього відкритого складу, частково 

огороджена залізобетонними плитами, вимощена дорожніми плитами; 8) прохідна, 13 (інв. 

№ 010300013) - фундамент: бетонний стрічковий, стіни та перегородки з білої цегли, 

всередині поштукатурені, перекритті бетонні плити, покрівля односкатна, руберойд; 9) 

басейн, 15 (інв. № 010300015) - підлога бетонна, стіни цегляні, обкладені кахелем; 10) 

огорожа, 16 (інв. № 010300016) - металеві ворота; 11) огорожа, 17 (інв. №010300017) - 

залізобетонні плити. Місцезнаходження майна: 51400, Дніпропетровська область, 

м.Павлоград, вул.Терьошкіна, буд.17 та 17а. Початкова (стартова) ціна 3 836 140,00грн. (три 

мільйони вісімсот тридцять шість тисяч сто сорок грн.) 00 коп. з  урахуванням 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: 

- подає організатору цільового аукціону заяву в письмовій формі 

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

лотів, що становить: лот 1. – 383 614,00 грн. (без 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. 

- 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. 22.12.2021 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/, dp@uub.com.ua 
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