
49051, м. Дніпро,                                                 
вул. Курсантська, 30 

Державний пакет акцій, що 
належить державі у статутному 
капіталі ПрАТ “Іста-Центр” 

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство 
«Іста-Центр».  
Розмір статутного капіталу товариства: 128 171 000,00 грн. 
Пропонується до продажу: державний пакет акцій у кількості 552 478 
штук, що становить 21,5524% статутного капіталу товариства. 
Основний вид діяльності відповідно до Статуту: виробництво батарей 
і акумуляторів (вид діяльності за КВЕД: 27.20). 
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) в період 2018 – 2020рр.: 
700 203,0 тис. грн., за 9 місяців 2021 року – 133 021,0 тис. грн. 
Основна номенклатура продукції: акумуляторні батареї. 
Відомості про об’єкт (нерухоме майно) розташований за адресою:   
м. Дніпро, вул. Курсантська, 30: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
До складових частин об’єкта нерухомого майна також належать: навіс 
для збереження балонів, навіси; будівля боксу для холодильного 
обладнання, навіс для збереження кисневих балонів, вбиральня, навіс 
для збереження промислових відходів, будівля складу ГЗМ, будівля 
складу кисню, сторожові вишки (тимч.), контейнери (тимч.), блок-
кімнати (тимч.), будівля відпочинку водіїв, огорожі, ворота, хвіртки, 
декоративна огорожа, резервуари, артскважини, резервуари для ГІЗМ, 
опірні стінки, резервуари для кислот, естакада, залізнична колія, 
майданчик наливу кислоти, труба вибросу, естакада зливу кислоти, 
відстійник, мостіння. 

Загальна площа земельних 

ділянок: 

4,5726 га 
Загальна площа будівель     

та  споруд: 

23796,9 кв. м. 
Кількість працівників  

(станом на 30.09.2021р.): 

142 особи 

ЄДРПОУ: 23073489 

06.01.2021 

Загальні характеристики 

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 активів у вигляді єдиного майнового комплексу або структурного підрозділу суб’єкта господарювання (далі - дозвіл на 
концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної 
конкуренції. 

Назва  
Загальна 

площа  
(м кв.) 

Реєстра-
ційний 
номер 

Функціо-
нальне 

використання 

Підстава виникнення права 
власності 

Форма 
власності та 

власник 
Будівлі 
та 
споруди 

- 

20
52

27
77

12
10

1
 

промислове 
виробництво 
акумулятор-
них батарей 

свідоцтво про право 
власності на нерухоме майно 
серія та номер: б/н, виданий 
31.01.2011, видавник:            
КП "Дніпропетровське 
міжміське бюро технічної 
інвентаризації" 
Дніпропетровської обласної 
ради 

Приватна в 
особі 
Приватного 
акціонерного 
товариства 
«Іста-Центр» 

Відомості про складові частини об’єкта нерухомого майна: 
Назва складові частини об’єкта нерухомого майна Загальна площа (м. кв.) 
Будівля АПК 4 374,2 
виробничий корпус 14 013,8 
будівля майстерень ОГМ 365,1 
будівля столярного цеху 174,2 
дільниця гільйотинних ножиць 66,0 
будівля матеріального складу №3 311,6 
будівля станції нейтралізації 986,2 
будівля боксу для автомобіля 75,8 
будівля складу кислот 67,4 
будівля матеріального складу №1 726,1 
будівля складу-ангару №4 440,4 
будівля складу-ангару №5 220,5 
будівля: складу готової продукції 648,4 
господарча будівля 67,3 
будівля насосної станції 18,8 
будівля прохідної 25,8 
будівля складу 527,4 
будівля складу 203,5 
будівля СМГ 484,4 



https://bit.ly/3mKfMPK 

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. 

Контакти Детальна інформація  
про об'єкт: Контакт-центр: 0-800-50-56-46 

Investor Relations Office: +38 044 200 34 38  
ir@spfu.gov.ua  
privatization@spfu.gov.ua 

Кредиторська заборгованість станом на 30.09.2021 складає всього 35 863,20 тис. грн: 
 товари, роботи, послуги – 10 615,75 тис. грн:                                                                                         

розрахунки з бюджетом – 206,34 тис. грн; 
 розрахунки зі страхування - 129,06 тис. грн; 
 розрахунки з оплати праці – 695,36 тис. грн; 
 за одержаними авансами – 3 996,11 тис. грн; 
 інші поточні зобов’язання – 20 220,58 тис. грн., у т.ч.                                                              

прострочена кредиторська заборгованість - 19 823,00 тис. грн. 
 

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг): 

 
 
 
 
 

Умови продажу: без умов. 

Основні показники господарської діяльності: 

№ п/п Показники (тис. грн.) 2018 2019 2020 9 міс. 2021 

1. Активи (форма №1, рядок 1300) 331 804 325 052 315 394 312 572 

1.1 Необоротні активи 235 541 226 632 217 676 231 611 

1.2 Оборотні активи 96 263 98 420 97 718 80 961 

2. Пасиви 331 804 325 052 315 394 312 572 

3. Доходи всього, в тому числі: 268 827 266 709 227 488 312 058 

3.1 
Чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

244 312 249 315 206 576 133 021 

4. Витрати всього, в тому числі: 268 829 266 519 220 116 151 294 

4.1 
Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

228 376 244 387 197 823 137 191 

4.2 Адміністративні витрати 6 236 7 421 8 497 7 249 

4.4 Інші операційні витрати 23 752 10 765 9 772 4 379 

4.6 Витрати з податку на прибуток - - - 1 680 

5. Чистий прибуток (збиток) +,- - 2 190 7 372 159 084 

Період Загальний дохід, тис. грн. Дохід за основним видом 
діяльності, тис. грн. 

2018р. 268 827 244 312 
2019р. 266 709 249 315 
2020р. 227 488 206 576 

9 місяців 2021 р. 312 058 133 021 

Відомості про земельну ділянку, розташовану за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 
30: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, 
утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів 
тощо:  
за підсумками 9 місяців 2021 року кількість викидів забруднюючих речовин в атмосферу 
становила 320,747143 т.  
Нараховано та сплачено екологічного податку у повному обсязі – 2 823,68 грн. 

Назва 

Площа 
земельної 

ділянки 
(м кв.) 

Кадастровий 
номер 

Цільове 
призначення 

земельної 
ділянки 

Форма власності,  
підстава на право 

користування земельною 
ділянкою, 

інформація про обтяження 

Земельна 
ділянка 

45 726 
код ДЗК 

84441031 

фактичне 
розміщення 

заводу стартерних 
акумуляторних 

батарей і проїзду 

комунальна власність 
Дніпропетровської міської 

ради,  
Державний акт на право 
постійного користування 

землею  
від 02.07.2001  

1-ДП № 003058 
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