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Завдання і основні напрями діяльності суб’єкта господарювання: Господарство є державним сільськогосподарським статутним 

суб’єктом підприємницької діяльності, що здійснює дослідну, господарську і комерційну діяльність з метою досягнення позитивних 
економічних результатів та одержання прибутку. 

 Земельні ресурси:  

                  усього                –      5556       га  

                       в т. ч. с/г. угідь –     4977       га  

                       з них, ріллі        –     3467       га 

 
Спрямованість дослідно-експериментальної роботи: Активне сприяння Інституту СГКР, а також іншим науковим установам в 

роботі по проведенню наукових дослідів, виробничої перевірки і впровадженню науково-технічних розробок. Сприяння  по поширенню серед 
державних підприємств та організацій, а також інших господарюючих суб’єктів досягнень науки, техніки і передового досвіду у 
виробництві. 

Спрямованість виробничої діяльності: . Виробництво оригінального, елітного та репродукційного насіння сільськогосподарських 
культур, вирощування племінного молодняка худоби, надання послуг в рослинництві та тваринництві, вирощування лісових насаджень та 
догляд за ними, роздрібна та оптова торгівля продукцією тваринництва та рослинництва.  

 

Пріоритетні напрями розвитку ДПДГ”Радехівське”: вирощування насіння зернових культур високих репродукцій, насіння 

багаторічних трав, вирощування племінних телиць, виробництво та реалізація молока і м’яса ВРХ. 
 

 

 

 

 

 



1. Соціально-економічні показники діяльності державних підприємств дослідних господарств  

Період 

Одержано 

чистого 

доходу 

(виручки) 

від 

реалізації 

продукції, 

товарів, 

робіт ат 

послуг, 

тис.грн 

Собівартість 

реалізованої 

продукції, 

тис.грн 

Валовий 

прибуток 

(збиток), 

тис.грн 

Чистий 

прибуток 

(збиток), 

тис.грн 

Середньооблікова 

кількість штатних 

працівників, чол 

Фонд 

оплати 

праці, 

тис.грн 

Середньомісячна 

заробітна плата, 

грн 

в т.ч.: 

Розмір 

заборгованості 

із заробітної 

плати, тис.грн 
 керівника 

підприємства 

заступника 

керівника 

2013 10766 9752 1014 1002 74 1418 1597 4304  3140  0  

 

 

 

Основні події, що мають суттєве значення для діяльності суб’єкта господарювання, які відбулися протягом звітного періоду 

(укладання значних право чинів (договорів) на виготовлення товарів чи надання робіт, послуг, залучення інвестицій, реорганізація 

тощо) 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Соціальні ініціативи та ініціативи з охорони навколишнього природного середовища, що виконуються 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Основні фінансові показники, що характеризують діяльність підприємства 

Період 

Показники прибутковості  Показники ліквідності  
Ефективність використання 

основних засобів 

Коефіцієнт 

рентабельності 

активів 

(прибуток/підс

умок активу 

балансу) 

Коефіцієнт 

рентабельності 

власного 

капіталу 

(чистий 

прибуток/влас

ний капітал) 

Коефіцієнт 

рентабельності 

діяльності 

(чистий 

прибуток/чист

ий доход 

(виручку) від 

реалізації) 

Коефіцієнт 

загальної 

ліквідності 

(оборотні 

активи/пот

очні 

зобов’язан

ня) 

Коефіцієнт 

поточної 

ліквідності 

(оборотні 

активи – 

запаси/пот 

зобов’язан

ня) 

Коефіцієнт 

абсолютної 

ліквідності 

(грошові 

активи/пот

очні 

зобов’язан

ня)  

Чистий 

оборотний 

капітал 

(поточні 

активи – 

поточні 

пасиви) 

Фондорента

бельність 

(чистий 

прибуток/се

редньорічн

у вартість 

о.з.) 

Фондоозбр

оєність 

(середньорі

чна 

вартість 

о.з/чисельні

сть 

працюючих

) 

Фондовід

дача 

(обсяг 

виробниц

тва 

прод./сер

едньорічн

у вартість 

о.з.) 

2011 0,001 0,002 0,006 2,27 1,76 0,001 3010 1,44 141,8 0,15 

2012 0,056 0,069 0,067 2,51 1,75 0,06 4046 0,59 169,7 0,87 

2013 0,055 0,079 0,093 1,89 0,42 0,06 5018 0,62 219,5 0,08 

 

Орган управління суб’єкта господарювання (із зазначенням керівного складу) 

 

Директор Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН України  –  Седіло Григорій Михайлович 

Заступник директора                                                                                                                Савчак Володимир Миколайович 


