
Загальні 
характеристики

Місцерозташування 
підприємства 

Загальна площа будівель та споруд 

Площа земельної ділянки

кв.м

га

Виробництво батарей і акумуляторів 
(вид діяльності за КВЕД: 27.20).

Державний пакет акцій 

Головне фото
ПрАТ «Іста-Центр» 
у кількості 552 478 шт, що 
становить 21,5524% статутного 
капіталу товариства

код ЄДРПОУ: 23073489
Індекс: 49051 
м. Дніпро 
вул. Курсантська, 30

Дата створення документа 11.11.2020

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг)  за 
період  2017 – І півріччя 2020

793 908,00 тис. грн

Основна номенклатура продукції: акумуляторні батареї.

Середньооблікова чисельність працівників 135 осіб

Станом на 30.06.2020

Прострочена кредиторська заборгованість 19 942 361,56 грн

Поточна кредиторська заборгованість, в тому числі:

заборгованість по заробітній платі 574,00 тис. грн

податки з заробітної плати 135,0 тис. грн

інша кредиторська заборгованість 174 315,00 тис. грн

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у 
навколишнє природне середовище (за 2019 рік)

292,923 т

Нараховано та сплачено екологічного податку у 
повному обсязі  

2 651,39 грн 

Форма власності приватна

Час і місце проведення огляду об’єкта: 
в робочі дні з 9-00 до 16-00 за попередньою домовленістю за місцем 
розташування об’єкта.

м.Дніпро

Основний вид діяльності:

4,5726

23 796,9

місцерозташування об’єкту

Розмір статутного капіталу товариства:

128 171 000,00 грн.
Пропонується до продажу:
пакет акцій у кількості 552 478 штук, що становить
21,5524% статутного капіталу товариства.
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Контакти
Для більш детальної інформації про 
об’єкт:

Disclaimer

 - Приватизація державного пакета акцій приватного акціонерного товариства «Іста - Центр» (код 
ЄДРПОУ 23073489, адреса: 49051, м. Дніпро вул. Курсантська, 30) у кількості 552 478 (п’ятсот 
п’ятдесят дві тисячі чотириста сімдесят вісім) штук, що становить 21,5524% статутного капіталу 
товариства, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої 
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).
 - Покупець державного пакета акцій приватного акціонерного товариства «Іста - Центр» повинен 
відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна» та довести відсутність обмежень, установлених частиною 2 статті 8 цього 
закону.
 - Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію державного і комунального 
майна» у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець 
зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або 
опосередковане придбання у власність акцій (часток) у розмірі, що забезпечує досягнення чи 
перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб’єкта 
господарювання (далі - дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання 
дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції.
 - Покупець державного пакета акцій приватного акціонерного товариства «Іста - Центр», що є 
випущеними у бездокументарній формі існування, повинен укласти договір про відкриття рахунку у 
цінних паперах з обраною ним депозитарною установою.

Склад майна
(детально - в інформаційному повідомлені)

Об'єкти 

нерухомого

майна

Більше 30 об'єктів

Земельні 

ділянки

земельна ділянка у розмірі 4,5726 га, 
місцезнаходження: м. Дніпро, вул. 
Курсантська, 30 (Державний акт на 
право постійного користування 
земельною ділянкою від 02.07.2001 
серія І-ДП №003058). Призначення 
використання земельної ділянки – для 
фактичного розміщення заводу 
стартерних акумуляторних батарей і 
проїзду.)

Транспортні 

засоби
Відсутні

Основний вид 
діяльності КВЕД: 27.20

Умови приватизації

Контакт-центр ФДМУ: 0-800-50-56-46

Е-пошта: privatization@spfu.gov.ua

Інформація, опублікована у цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних

цілей у відповідності до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації". Фонд не несе відповідальності за рішення покупців,

потенційних покупців або інших осіб та їх наслідки, які ґрунтуватимуться на інформації, опублікованій у цьому матеріалі.

Детальніше про об’єкт

https://bit.ly/32uzi9O

mailto:privatization@spfu.gov.ua
https://bit.ly/352UxRV



