
Державний пакет акцій АТ «Львівський ювелірний завод» у кількості 
113959000 штук, що становить 100% статутного капіталу товариства. 
Повне найменування товариства: акціонерне товариство «Львівський 
ювелірний завод». 
Розмір статутного капіталу товариства: 113 959 000,00 грн. 
Основний вид діяльності АТ «Львівський ювелірний завод» за КВЕД: 
32.12  Виробництво ювелірних і подібних виробів (основний). 
АТ «Львівський ювелірний завод» спеціалізується на виготовленні 
ювелірних виробів з дорогоцінних металів (золото, срібло), з 
дорогоцінних металів зі вставками з дорогоцінного та 
напівдорогоцінного каміння (діаманти, аметисти, сапфіри, топази, 
смарагди, гранати, бурштин, цитрин, кварц, перлини, циркони та інше). 
Товарною продукцією товариства є перстені, сережки, кулони, брошки, 
браслети та ланцюжки, кольє, затискачі до краватки, брелоки, запонки, а 
також посудна група зі срібла. Товариство також виготовляє вироби з 
недорогоцінних металів (медалі, знаки, значки, державні нагороди, 
відзнаки тощо). Всі види продукції виготовляються товариством як з 
власної сировини, так і з сировини замовників.  
Відомості про об’єкт (нерухоме майно): об’єкт включає 15 
зареєстрованих об’єктів нерухомого майна (адміністративно-
виробничий  корпус, допоміжний корпус, корпус столярної дільниці, 
побутово-допоміжний корпус, складо-допоміжний корпус, гаражно-
складські корпуси, адміністративно-побутовий корпус, магазин, база 
відпочинку «Соколя» тощо) та інфраструктури (система площинних 
споруд, система споруд зворотнього водопостачання, газорегулюючий 
пункт, підземний резервуар питної води V=50 м.куб., закрита 
автостоянка, периметральна огорожа тощо) загальною площею понад 
12394,6 кв. м, що розташовані за адресами:  
 м. Львів, вул. Академіка Підстригача,2; 
 м. Львів, вул. Шота Руставелі, 4 (магазин); 
 Львівська область, Мостиський район, с. Соколя, вул. Східна,120 

(база відпочинку «Соколя»). 
АТ «Львівський ювелірний завод» обліковує державне майно, що не 
ввійшло до статутного капіталу товариства, як таке, що не підлягає 
приватизації: захисну споруду цивільного захисту (сховища ПРУ), яка не 
ввійшла до статутного капіталу АТ «Львівський ювелірний завод» та є 
вбудована в будівлі Б-1 "Адміністративно-виробничий  корпус" (літ. А-3), 
що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Підстригача,2, та майно 
цивільного захисту, що в ній  знаходиться.  
АТ «Львівський ювелірний завод» не має укладених щодо майнових 
активів товариства договорів оренди. 
Відомості про земельні ділянки: 2 зареєстровані земельні ділянки 
загальною площею 9,7330 га.  
Сума сплаченого податку за землю за 2021 рік - 202246,32 грн., за 6 
місяців 2022 року – 111304,45 грн.  
Товариство здійснює викиди та скиди забруднюючих речовин у 
навколишнє природне середовище, утворює відходи, є платником  
екологічних зборів та платежів. 

Загальна площа земельних ділянок: 

9,7330 га 
Загальна площа будівель    та  споруд: 

Понад 12394,6 кв. м.  
Кількість працівників (на  01.09.2022 р.): 

96 осіб 

03.10.2022 

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. 

79060, м. Львів,                                         

вул. Академіка Підстригача, 2 

Державний пакет акцій 
розміром 100% статутного 
капіталу АТ “Львівський 
ювелірний завод” 

ЄДРПОУ: 05785017 

Загальні характеристики 



https://bit.ly/3qAAHrf 

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. 

Детальна інформація  
про об'єкт: 

Контакти 
Контакт-центр: 0-800-50-56-46 
Investor Relations Office: +38 044 200 34 38  
ir@spfu.gov.ua  
privatization@spfu.gov.ua 

Умови продажу: 

 погашення протягом 1 року боргів із заробітної плати та перед бюджетом, у разі їх 
наявності на дату переходу до покупця права власності на пакет акцій; 

 недопущення звільнення працівників протягом 6 місяців (за винятком вчинення 
працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пп. 3,4,7,8 частини 
першої ст. 40 та 41 Кодексу законів України про працю). 

Основні показники господарської діяльності: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1) за 2019 та 2020 роки  наведені  показники господарської діяльності державного 
підприємства «Львівський державний ювелірний завод», яке є перереєстрованим в 
АТ «Львівський ювелірний завод»  25.11.2021р. 

Дебіторська та кредиторська заборгованості АТ “Львівський 
ювелірний завод”: 
 
 
 
 

 

 

Основна номенклатура та обсяг продукції (робіт, послуг): 

№ 
п/п 

Показники (тис. грн.) 2019 1) 2020 1) 2021 
6 місяців 

2022 
1. Активи (форма №1, рядок 1300) 76690 69813 147379 144282 

1.1 Необоротні активи 7542 6592 82843 80008 

1.2 Оборотні активи 69146 63221 64536 64274 

2. Пасиви 76690 69813 147379 144282 

3. Доходи всього, в тому числі: 23858 15341 16242 6292 

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

23684 15143 15822 6058 

4. Витрати всього, в тому числі: 23963 20788 19350 8981 

4.1 
Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

15947 10402 10823 4819 

4.2 Адміністративні витрати 5080 4475 5052 2413 

4.4 Інші операційні витрати 874 4371 1592 919 

4.6 Витрати з податку на прибуток - - - - 
5. Чистий прибуток (збиток) +,- (-105) (-5447) (-3108) (-2689) 

Номенклатура продукції Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг),  тис. грн. 
за 2021 рік за 1 півріччя 2022 року 

Всього по підприємству 15822 6058 

в тому числі: 
-виробництво ювелірних і подібних виробів 
(з дорогоцінних металів) 

14535 5614 

-виробництво інших готових металевих 
виробів (знаки, значки, медалі з 
недорогоцінних металів) 

624 200 

-роздрібна торгівля виробами в 
спеціалізованих магазинах 

663 244 

Дебіторська заборгованість станом на 01.09.2022, тис. грн.: 
 Найменування показника Усього  З неї прострочена 

Усього,  
в тому числі: 

1066,4 434,9 

розрахунки за виданими авансами 0,0 - 

розрахунки за товари, роботи, послуги 623,8 - 

розрахунки з дебіторами 117,5 116,5 

розрахунки з бюджетом 0,0 - 
інша поточна дебіторська заборгованість 325,1 318,4 

Кредиторська заборгованість станом на 01.09.2022, тис. грн.: 

Усього,  
в тому числі: 

2650,2 256,2 

за товари, роботи, послуги 1206,8 256,2 

з бюджетом 1139,5 - 

зі страхування (ЄСВ) 70,6 - 

з оплати праці 233,3 - 
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