
                                             
I. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ГОСПОДАРСТВО 

СТАНОМ НА  01.01. 2014 РОКУ 

Веселоподільська дослідно-селекційна станція Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків 
 Національної академії аграрних наук України 

(повна назва суб’єкта господарювання) 

 
                                     38251 Полтавська область, Семенівський район, с. Вереміївка  вул. Селекціонерів,1 

(юридична адреса) 
 
 

Контактна інформація  
(директор)    МОРОЗ  ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ 

тел. робочий 05341 96-1-43 

     
Завдання і основні напрями діяльності суб’єкта господарювання:  

організаційно-господарське забезпечення науковим установам Академії умов для проведення фундаментальних і 
прикладних досліджень в галузі біоенергетики, буряківництва та інших сільськогосподарських культур, здійснення 
науково-дослідних робіт, виробничої перевірки і впровадження науково-технічних розробок; виробництво 
оригінального, елітного та репродуктивного насіння сільськогосподарських культур, вирощування племінного 
молодняку ВРХ. 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Земельні ресурси:  

                           усього                –       2820,4844  га   
                       в т. ч. с/г. угідь –      2336,5          га  
                       з них, ріллі        –       2058,24      га 

 
Спрямованість дослідно-експериментальної роботи:  

випробування і доопрацювання наукових розробок, виробнича перевірка та впровадження у виробництво сучасних 
технологій вирощування сільськогосподарських культур високопродуктивних сортів, гібридів; вирощування племінного 
молодняку великої рогатої худоби української молочної чорно-рябої породи, надання науково-методичної допомоги 
іншим господарствам 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 



Спрямованість виробничої діяльності:  

виробництво рослинницької і тваринницької продукції, в тому числі виробництво та реалізація на ліцензійній основі 
насіння с-г культур високих репродукцій і племінних тварин. 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Пріоритетні напрями розвитку ДПДГ:  

нарощування обсягів виробництва насіння високих репродукцій і товарного зерна та підвищення ефективності 
розведення корів української молочної чорно-рябої породи та свиней для товарного виробництва. Реконструкція 
тваринницьких приміщень. 

 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

1. Соціально-економічні показники діяльності державних підприємств дослідних господарств  

в т.ч.: 

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  керівника 
підприємства 

заступників 
керівника 

Розмір 
заборгованості 

із заробітної 
плати, тис.грн 

2013  13964 12590  1374 715   162 4954,8   2429  14958  9064   - 

 
 
 

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 

Показники прибутковості  Показники ліквідності  
Ефективність використання 

основних засобів 

Період 

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 0,03  0,03  0,03  9,61   8,85  0,30  5404 0,02  117,7  0,26  

2012  0,03  0,03  0,05  6,67  6,06  0,07  6499  0,02  121,0  0,59 

2013  0,04  0,04  0,05  8,80  7,94  0,35  7549  0,03  136,5  0,56 
 
Орган управління суб’єкта господарювання (із зазначенням керівного складу) 
 
Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України  
Директор , академік  -  Роїк Микола Володимирович 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 


