Відомості про предмет реалізації: мастила відпрацьовані б/в, що перебувають на балансі ВП «Центральна електроенергетична система» НЕК «Укренерго».
№ лоту

Назва вторинної сировини/
металобрухту

Лот
№001002272019-317 Масло компресорне відпрацьоване

ГОСТ/ ДСТУ

Перелік вторинної сировини та металобрухту
Вид
Од. вим.
Кількість вторинної
Місцезнаходження вторинної сировини та
вторинної
сировини/ металобрухту
металобрухту (адреса, назва об’єкту)
сировини/
металобрухту
(за ГОСТ/
ДСТУ)

кг

24,35

Масло трансформаторне відпрацьоване

кг

3 630,00

Масло компресорне відпрацьоване

кг

32,00

Масло трансформаторне б/в

кг

14,00

Масло трансформаторне відпрацьоване

кг

5,00

Мастило відпрацьоване
(трансформаторне)
Олива відпрацьована (компресорна)

кг

7,00

кг

30,00

Масло трансформаторне б/в

кг

522,00

Масло трансформаторне відпрацьоване

кг

17,00

Мастило відпрацьоване (компресорне)

кг

12,00

Олива б/в (автомобільна, індустріальна)

л

403,00

Мастило відпрацьоване (автомобільне)

кг

4,00

Олива відпрацьована (трансформаторна)

кг

2 100,00

Масло автомобільне відпрацьоване

л

376,50

Масло трансформаторне б/в

кг

8,00

Масло трансформаторне б/в

кг

532,50

Олива б/в (автомобільна)
Олива моторна
Олива моторна відпрацьована
Олива б/в (автомобільна)
Олива моторна відпрацьована
Олива відпрацьована (автомобільна)

л
л
л
кг
кг
кг

97,00
2,80
7,00
264,80
82,20
89,40

Житомирська обл.,
Коростенський р-н,
с. Холосне,
вул. Слобідська, 1а,
ПС-330 кВ "Лісова"

м. Житомир,
вул. Коростишівська, 41,
ПС-330 кВ "Житомирська"

Відповідальна особа
(ПІБ, контактний
телефон, електронна
адреса)

Додаткова інформація
(за необхідності)

Соловей Дмитро
Михайлович,
+38-044-249-17-98,
Solovei.DM@ua.energy

Протокол випробувань
№32

Протокол випробувань
№31

м. Житомир,
вул. Зарічна, 1,
Житомирський РЕЦ
Київська обл.,
Макарівський р-н,
с. Наливайківка,
вул. Жовтнева, 112Б,
ПС-750 кВ "Київська"
м. Вишневе,
вул. Київська, 2,
Київський РЕЦ
м. Чернігів,
вул. Ціолковського, 20,
Чернігівський РЕЦ
м. Ніжин,
вул. Франка, 271,
ПС-330 кВ "Ніжинська"
м. Славутич,
вул. Центральна, 3,
ПС-330 кВ "Славутич"
м. Черкаси,
вул. Різдвяна, 169,
Черкаський РЕЦ

Протокол випробувань
№74

Протокол випробувань
№161
Протоколи випробувань
№52-54 та 59-60

Інформація про
власника майна та/або
його
балансоутримувача,
який здійснює продаж
вторинної сировини /
металобрухту;

Порядок
оформлення участі у
торгах, перелік
документів, які
повинні надаватись
Учасниками, та
вимоги до їх
оформлення

Дата проведення
аукціону

Почат-кова ціна
реалізації вторинної
сировини /
металобрухту, грн.

Крок електрон-них
торгів (аукціонів), що
визначається в
діапазоні від 1 до 10
відсотків початкової
ціни реалізації
вторинної сировини/
металобрухту

ВП "Центральна
електроенергетична
система"
НЕК "Укренерго"

Разом з поданням
цінової пропозиції
Учасники надають
документи, необхідні
для участі в торгах,
відповідно до
переліку, наданому в
оголошенні.

17.10.2019

109 750,50 грн. з ПДВ

1 097,51 грн. (1% від
початкової ціни
реалізації)

Розмір
Істотні умови
гарантійного
договору купівлівнеску, що
продажу або
визначається в
проект
діапазоні від 3 до
відповідного
10 відсотків
договору купівліпочаткової ціни
продажу
реалізації
вторинної
вторинної
сировини/
сировини /
металобрухту
металобрухту
10 975,00
Проект договору
(10% від початкової купівлі-продажу
ціни реалізації)
олив надано в
оголошенні

