КП ЛОР «Львівторф»
Комунальне підприємство Львівської обласної ради «Львівторф» є
правонаступником державного комунального підприємства «Львівторф» і
відноситься до комунальної власності Львівської обласної ради народних
депутатів, підпорядковується управлінню майном спільної власності Львівської
обласної ради. У своїй діяльності керується Конституцією України, цивільним
кодексом України, господарським кодексом України, іншими законодавчими та
підзаконними нормативними актами, статутом підприємства. За своїм правовим
статусом КП ЛОР «Львівторф» є комунальним та унітарним і діє на принципах
повного господарського розрахунку та самофінансування.
На даний час джерелом формування фінансових ресурсів підприємства є доходи,
одержані від господарської діяльності, а саме від співпраці з суб’єктами
підприємницької діяльності, в тому числі здача нежитлових приміщень в оренду.
Для ведення фінансово-господарської діяльності на баланс КП передано
виробничі приміщення у м. Львові по вул. Шевченка 311 – (столярний цех і
гараж, приміщення вагової з надбудовою, виробничі приміщення);
м. Дубляни – (центральна мехмайстерня). Також на балансі КП ЛОР «Львівторф»
знаходиться 15 житлових будинків, з них у м. Дубляни - 7 буд.,
c. Гамаліївка, - 2 буд., м. Львів - 6 будинків. Із виробничого обладнання на
балансі є 12 шт. металообробних станків, які знаходяться у мехмайстерні
м. Дубляни.
Мета діяльності: підприємство створене з метою найбільш ефективного
використання майна спільної власності шляхом запровадження нових технологій
та виробництв, форм організації виробництва і оплати праці, залученню
інвестицій у т.ч. іноземних.
Предметом діяльності є розвиток торфодобувної промисловості, промислова
переробка та виробництво органічних добрив та різних видів палива.
Підприємство отримало спецдозволи №4768 від 27.04.2016 та №4767 від
27.04.2016 на користування надрами (геологічне вивчення, у тому числі
дослідно-промислова розробка торфу, затвердження запасів ДКЗ України), а
саме:
ділянка Гамаліївка Львівського родовища площа 403,59 га;
ділянка Львівська Львівського родовища, площа 13,22 км 2;
ділянка Грибовичі Львівського родовища, площа 228,34 га;
ділянка Скварява-Золочів, площа 110,8 га
ділянка Княжа – 192,7 га.
Термін дії дозволів становить 5 років.
Також для того щоб продовжити дію спецдозволів, необхідно за пів року до
закінчення терміну, а саме до 27.10.2020 року подати документи до Державної
служби геології та надр України. Дані дії не були зроблені, у зв’язку із тим
спецдозволи втратили свою чинність, а підприємство втратило можливість
користуватись ними.

Інформація про фінансові показники підприємства за І квартал 2022 року
Стаття
Дохід
Витрати
Чистий прибуток (збиток)
Відрахування частини чистого прибутку
до обласного бюджету бюджету
Витрати на оплату праці
Дебіторська заборгованість
Кредиторська заборгованість
Заборгованість із виплати заробітньої
плати

тис. грн
16,00
45,00
-29,00
0,0
35,00
61,00
681,00
219,60

Юридична адреса: м. Львів, вул. В. Винниченка, 8
Керівник: в.о. директора Шевчук Василь Михайлович, 14.03.1955
Призначений в.о. директором 24.03.2022.

