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Цей документ був підготовлений акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк України"  (далі – АТ "Укрексімбанк") виключно 

для інформаційних цілей і не повинен вважатися як спонукання до будь-яких дій чи бездіяльності.  

 

Інформація, що міститься в цьому документі, була отримана з/або ґрунтується на джерелах які вважаються надійними, але не є вичерпною та 

не може сприйматися як повна або актуальна. Рішення покупця щодо будь яких дій або бездіяльності повинно ґрунтуватися на власних оцінках 

та дослідженнях майна (активу/активів), яке реалізується, в тому числі шляхом перевірки інформації у відповідних державних реєстрах та інших 

достовірних (офіційних) джерелах інформації.  АТ "Укрексімбанк" не несе відповідальності за рішення покупця та його наслідки, що ґрунтується 

на інформації викладеній в даному документі. 



СТРУКТУРА КРЕДИТНОЇ УГОДИ ТА ОПИС ПОЗИЧАЛЬНИКА   (на 01.09.2021) 
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Позичальники 
№ 

договору 

Вал

юта 

Заборго 

ваність, 

млн.UAH 

Дата початку 

договору 

Дата  

закінчення 

договору 

Судові 

справи 

Стартова ціна 

лоту, 

млн.UAH 

Юридична особа 1 

(резидент України) 

в процедурі санації 

151111K32  UAH 3 159,8 10.02.2012 30.12.2016 

904/794/14 

904/1012/14 

904/9850/14 

904/7991/14 

904/6208/20 

3 159,8 

Позичальник входить в групу пов’язаних компаній – міжнародна науково-промислова корпорація (далі – ГПК). 

ГПК була створена в 1992 року. ГПК має виробничу потужність в 4 млн. акумуляторів в рік, яке по рівню технічної оснащеності і 

технологій не має аналогів не лише в СНД, але і в Європі. Окрім стартерних акумуляторних батарей, на потужностях заводу 

випускатимуться і VRLA батареї з AGM- сепаратором, що мають широкий спектр застосування, як для новітніх автомобільних 

систем START/STOP, що набирають популярність, так і в якості тягових акумуляторів, а також стаціонарних 

енергонакопичувачів. Загальна площа виробничих приміщень заводу складає більше 31,000 кв.м. 

Дніпро 
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Договір Вид застави Предмет застави 
Місцезнаходження/ 

адреса 
Заставодавець 

151108Z41  

від 08.05.08 
Нерухоме майно 

Частина будівлі корпусу № 48 літ. Б-1, Б1-3 , загальною 

площею 27 823,7 кв.м., та літ. Б-1, Б-3 загальною площею  

3 768,6 кв.м. 

Дніпропетровська обл.,  

м. Дніпро,  

вул. Будівельників 

Юр. Особа 1 

(Позичальник) 

(Санація) 

151109Z174       

від 29.12.09  

  

Нерухоме майно 

Частина корпусу № 1 з трансформаторною підстанцією ТП-

23, літ. В-1, на першому поверсі нежитлові приміщення поз. 

1-70, навіс літ. В3, загальною площею 9 113,8 кв.м.  

Юр. Особа 2 

151109Z142     

від 08.12.09 
Нерухоме майно 

Будівлі та споруди: корпус 58, відділ кадрів літ. ПА-3, у тому 

числі підвал літ. ПА-3, загальною площею 2 836,4 кв.м., 

ґанки літ. па, па1, па2, па3. 

Юр. Особа 3 

(Банкрутство) 

151108Z40          

від 08.05.08 
Обладнання 

Технологічне обладнання, загальною кількістю 45 од., яке 

знаходиться у виробничих приміщеннях (Ливарний цех - 15 

од., Цех - 10 од. та Збиральний цех - 20 од.) 

Юр. Особа 3 

(Банкрутство) 

151111Z171 

від 30.12.11 
Обладнання 

виробниче обладнання (90 од.), транспортні засоби (9 од.), 

комунікації (8 найменувань) та інші інструменти і малоцінні 

необоротні активи (меблі, побутова техніка та прилади) 

Юр. Особа 1 

(Позичальник) 

(Санація) 

151109Z113 

від 15.09.09 
Корпоративні 

права 

Частка в статутному капіталі Юридичної особи 1 

(Позичальник),  яка складає  91, 974 %, в тому числі 

сплачену частку в сумі 65 942 660, 51 грн., та яка є власністю 

Юридичної особи 4  та частку, що стане власністю в 

майбутньому, після сплати 137 158 389, 49 грн.  

м. Київ,  
вул. Антоновича, 127 

Юр. Особа 1 

(Позичальник) 

(Санація) 

151108Р7   
від 07.05.08 

Договір поруки  Фінансове поручительство Юридичної особи 4  
Юр. Особа 4 
(Ліквідація) 

СТРУКТУРА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗА КД №151111K32  



РОЗМІЩЕННЯ ЗАБЕПЗПЕЧЕННЯ – МІСТО ДНІПРО 
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МНПК 



ПАНОРАМНИЙ ВИД РОЗМІЩЕННЯ ЗАБЕПЗПЕЧЕННЯ 
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ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНІПРО, ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ  



НЕРУХОМЕ МАЙНО 
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ОБЛАДНАННЯ 
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ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНІПРО, ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ  


