
21100, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21 

Акціонерне товариство 
“Вінницький завод “Кристал” 

Державний пакет акцій Акціонерного товариства «Вінницький завод 
«Кристал» у кількості 89932000 штук, що становить 100 % статутного 
капіталу товариства.  
Розмір статутного капіталу товариства: 89 932 000,00 грн. 
Основний вид діяльності за КВЕД: 32.12 виробництво ювелірних 
виробів.  
Основна номенклатура: виробництво ювелірних виробів. 
Товариство має зареєстровану торгову марку (свідоцтво на знак для 
товарів і послуг № 144400, зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв 
України на знаки для товарів і послуг 12 вересня 2011 року). 
Опис: АТ «Вінницький завод «Кристал» є унікальним підприємством в 
Україні з переробки алмазів у діаманти. Підприємство може виготовляти 
діаманти класичних круглих форм огранки на 57 граней. Технологічне 
обладнання наявне в повному обсязі, необхідному для всіх операцій 
технологічного процесу обробки алмазної сировини та виробництва 
ювелірних виробів з діамантовими  вставками. Технологічний процес 
відповідає  ТУУ 36.2-00226744-001:2007 та ДСТУ 3527-97 «Золотарські 
вироби». Підприємство виготовляє більше 5000 моделей високоякісних 
ювелірних виробів, що реалізуються під торговою маркою «Вінниця-
Кристал».  
Відомості про об’єкт (нерухоме майно):  об’єкт включає 14 
зареєстрованих одиниць нерухомого майна (виробничі, складські, 
нежитлові приміщення, автогараж, магазин тощо) загальною площею 
9533,0 кв. м., розташованих за адресами: м. Вінниця, вул. 600-річчя,21, 
м. Вінниця, вул. Павлова, 4, м. Вінниця, вул. Пирогова,112, м. Черкаси, 
бульвар Шевченка, 256. 
Відомості про об’єкт (рухоме майно): верстати, виробниче обладнання,  
автотранспортні засоби (10 одиниць). 
Відомості про земельну ділянку, розташовану за адресою:  
м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21: 

Загальна площа земельних 

ділянок: 

1,9959 га 
Загальна площа будівель             

та  споруд: 

9533,0 кв. м. 
Кількість працівників  

(на  30.06.2021 р.) 

56 

ЄДРПОУ: 33323245 

30.08.2021 

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. 
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Для 
розміщення 
та 
експлуатації 
основних, 
підсобних і 
допоміжних 
будівель та 
споруд 
підприємств 
переробної, 
машино-
будівної та 
іншої промис-
ловості 

Державна.  Знаходиться в 
постійному користуванні  
АТ  «Вінницький завод 
«Кристал».   
Інформація з Державного 
реєстру речових прав на 
нерухоме майно та Реєстру прав 
власності на нерухоме майно, 
Державного реєстру Іпотек, 
Єдиного реєстру заборон 
відчуження об’єктів нерухомого 
майна щодо об’єкта нерухомого 
майна, номер інформаційної 
довідки: 268595793 від 
02.08.2021 



 

Інформація про договори оренди нерухомого майна: станом на 30.07.2021 частина 
нерухомого майна загальною площею 103,9 кв.м. передано в оренду.  
Граничний термін наявних договорів оренди – по 06.10. 2021р.    
Для нового власника чинні договори оренди  зберігають свою силу.   
Підприємство не отримувало державних замовлень, мобілізаційних завдань та 
об’єктів цивільної оборони немає. 
 

Основні показники господарської діяльності: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заборгованість по заробітній платі, перед бюджетом, прострочена 
кредиторська заборгованість станом на 30.06.2021 відсутня. 
 

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), тис. грн: 
 
 
 
 
 
 

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне 
середовище та сплата екологічних зборів  та платежів: 
 
 
 
 
Підприємство відноситься до 3-ої категорії діяльності відповідно до вимог ст. 3 Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля» та не підпадає під норму Закону України  
«Про екологічний аудит». 
 

https://bit.ly/3mJdimB 

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 ФДМУ: 0-800-50-56-46 

Е-пошта: privatization@spfu.gov.ua 

Умови продажу: 

№ 
п/п Показники (тис. грн.) 2018 р. 2019 р. 2020 р. 6 міс. 

2021 р. 
1. Активи (форма №1, рядок 1300) 44538 41282 88510 87011 

1.1 Основні засоби 10627 9952 49234 47744 
1.2 Оборотні активи 33412 30856 33346 33485 
2. Пасиви 44538 41282 88510 87011 
3. Доходи всього, в тому числі: 23925 19752 14339 7667 

3.1 
Чистий дохід від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) 21285 17963 12534 6799 

4. Витрати всього, в тому числі: 23082 23082 16942 9090 

4.1 
Собівартість реалізованої 
продукції (товарів, робіт, послуг) 13048 11433 7880 4048 

4.2 Адміністративні витрати 6446 6144 5028 3355 
4.4 Інші операційні витрати 1962 2456 2332 990 
4.6 Витрати з податку на прибуток 0 0 0 0 
5. Чистий прибуток (збиток) +,- -1828 -3330 -2603 -1423 

 збереження основного виду діяльності Товариства протягом 1-го року. 
 погашення протягом 6 місяців  заборгованості Товариства із заробітної плати, перед 

бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у разі їх наявності на дату 
переходу до покупця права власності  на пакет акцій. 

 недопущення звільнення працівників Товариства з ініціативи Покупця чи  
уповноваженого ним органу протягом 6-ти місяців. 

 виконання колективного договору, який діє на Товаристві на дату переходу права 
власності, протягом строку його дії, а після закінчення строку його дії укладення 
нового або внесення змін до укладеного договору в установленому 
законодавством порядку та забезпечення його виконання. 

 дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства 
щодо діяльності Товариства. 

 фінансування охорони праці в Товаристві відповідно до вимог статті 19 Закону 
України «Про охорону праці». 

Вид реалізованої продукції 2018 2019 2020 6 міс. 2021 

Послуги по обробці давальницької 
алмазної сировини 

923 1352 464 0 

Ювелірні вироби 19887 15983 11716 6766 

Інша продукція та послуги 475 628 354 33 

Разом 21285 17963 12534 6799 

Тип забруднення 
І півріччя 2021 

Обсяг викидів, тонн Сума податку, грн 

Викиди 0,018664 13,33 

Скиди 4,9195 1618,56 

mailto:privatization@spfu.gov.ua

