Фонд повідомляє про початок проведення громадських слухань
щодо ПАТ "Львівський завод Автонавантажувач", яке підлягає
приватизації
Фонд державного майна України повідомляє про початок проведення
громадських слухань щодо публічного акціонерного товариства "Львівський
завод Автонавантажувач", яке підлягає приватизації.
Протягом місяця Фонд державного майна України приймає пропозиції
від громадськості за поштовою адресою: 01133, м. Київ 01133, вул. Генерала
Алмазова, 18/9 або електронною – oxana@spfu.gov.ua
Пропозиції повинні містити прізвище, ім‘я та по батькові, місце
проживання та обґрунтування з урахуванням вимог законодавства. Пропозиції,
подані після встановленого строку проведення громадських слухань,
залишаються без розгляду.
ІНФОРМАЦІЯ
про об’єкти групи Г, що підлягають приватизації
1. Повне та (за
наявності) скорочене
найменування
підприємства

Публічне акціонерне товариство "Львівський завод
Автонавантажувач" (ПАТ "ЛЗА")

2. Місцезнаходження
юридична адреса: 79039, м.Львів, вул.Залізнична,7,
підприємства, телефон,
фактичне місцезнаходження майнових активів товариства:79069,
факс, П.І.Б. керівника
м.Львів, вул..Шевченка,321,
голова правління ПАТ "ЛЗА" - Гаврилюк Олександр Романович,
тел.: 067-340-61-55, e-mail: hor81@meta.ua
3. Галузь, до якої
машинобудування
належить підприємство
4. Форма власності
5. Пакет акцій, що
залишається у державній
власності
6. Основний вид (види)
діяльності

приватна
57,389%

за кодами КВЕД: 64.20 – діяльність холдингових компаній

7. Основні види
Продукція/послуги
продукції, послуг; частка
в загальному обсязі
Продукція не виробляється, товариство
виробництва за останній з червня 2000 року не здійснює
рік
виробничої діяльності (виробництво
припинено згідно з наказом ВАТ від
15.06.2000 № 48).

Частка в обсязі
_

8. Обсяги виробництва
основної продукції,
послуг за останні три
роки

Продукція/послуги

Обсяг, тис.грн.

Обсяги виробництва відсутні,

__

товариство з червня 2000 року не
здійснює виробничої діяльності
(виробництво припинено згідно з наказом
ВАТ від 15.06.2000 № 48)

9. Площа земельної
ділянки, включаючи
орендовані ділянки

_

--

_

--

1,2 га (12417,9 м.кв.) за адресою м.Львів, вул.Шевченка,321 – Акт
на право постійного користування землею від 28.12.2001

10. Ступінь зносу
основних фондів на дату
останнього звітного
періоду

на 31.03.2017 - 80,2%

11. Середньооблікова
4 особи, з них
чисельність працюючих
за останній звітний
персонал основної діяльності
період, з них персонал
основної діяльності, у
тому числі робітники
12. Фінансові результати
діяльності підприємства

4

особи
осіб

за 2014 р.

за 2015 р.

за 2016 р.

тис.грн.

тис.грн.

тис.грн.

Активи (на кінець
звітного періоду),
тис.грн.

15807

15807

14485,2

Чисті активи, тис.грн.

10678

10607

6474,6

Обсяги реалізації
продукції/послуг,
тис.грн.

--

--

--

Частка експорту в
обсягах реалізації.

_

--

---

Дохід, тис.грн.

_

--

--

-157,0

-71

-4132,4

-

-

-

Прибуток, тис.грн.
Рівень завантаженості
виробничих
потужностей, %

13. Потенціал
розширення
виробництва

_

Акціонерне товариство “Львівський завод Автонавантажувач”

14. Коротка історична
створено в 1996 році на базі майна державного підприємства
довідка про
Львівський завод “ЛАНТ” відповідно до Указу Президента України
підприємство з часу його “Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання
виникнення
приватизаційних майнових сертифікатів” від 26.11.1994 № 699 та
віднесене згідно з Указом Президента від 19.03.1996 №194 до групи Г,
як монополіст по виду економічної діяльності – виробництво (без
ремонту) підіймального і такелажного устаткування, по товарній групі
– навантажувачі автомобільні.
Товариство з червня 2000 року не здійснює виробничої
діяльності (виробництво припинено згідно з наказом ВАТ від
15.06.2000 № 48).
Ухвалою Арбітражного суду Львівської області від 29.05.2001
було порушено справу про банкрутство ВАТ "ЛЗА". З 27.12.2001 по
27.12.2006 тривала процедура судової санації ВАТ "ЛЗА", під час
якої було реалізовано більша частина активів АТ (з 19855тис.грн до
3990тис.грн.). Планом са нації не передбачалося відновлення
виробництва. Aктиви, що залишились на ВАТ після завершення
процедури санації не дозволили відновити виробництво. Основним
напрямком діяльності АТ після завершення процедури санації стало
виконання
функцій
управляючої
ком панії
з
управління
корпоративними правами товариств, створених за участю ВАТ, а саме:
ЗАТ "Автонавантажувач" (39,4%), ПрАТ "РІЗ" (67%). Станом на
сьогодні по ЗАТ "Автонавантажувач" проводиться ліквідаційна
процедура в справі про банкрутство; ПрАТ "РІЗ" органами ДВС
реалізовано як ЦМК через систему СЕТАМ.

29.04.2015 загальними зборами акціонерів внесено зміни у
найменування акціонерного товариства в частині зміни назви його
типу з відкритого акціонерного товариства (ВАТ) на публічне
акціонерне товариство (ПАТ).
15. Додаткова
інформація про
підприємство

Основні постачальники сировини --Основні споживачі -Основні конкуренти підприємства ---

