
                                           
I. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ГОСПОДАРСТВО 

СТАНОМ НА 01.01.2014 року 

Державне підприємство “Дослідне господарство “Саливонківське”  Інституту біоенергетичних  культур  і 

цукрових буряків Національної академії аграрних наук України” 

(повна назва суб’єкта господарювання) 
 

08662, Київська обл., Васильківський р-н., смт. Гребінки, вул. Білоцерківська, буд. 24 
(юридична адреса) 

 
 

Контактна інформація  
(директор) Фурман Валерій Анатолійович 

тел. робочий 04571 77921 

     
Завдання і основні напрями діяльності суб’єкта господарювання:  виробництво оригінального, елітного і репродукційного насіння 

с/г культур, створення матеріально — технічної бази для забезпечення стабільного функціонування Виставково — іноваційного центру 
НААН України 

 ____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Земельні ресурси:  
                  усього                –        2999,9   га  
                       в т. ч. с/г. Угідь –      2701,1   га  
                       з них, ріллі        –      2547,8    га 
 
 
Спрямованість дослідно-експериментальної роботи: розроблення  моделей інноваційно — інвестиційного розвитку підприємств, 

забезпечення апробації та впровадження інновацій   науково — дослідних  установ НААН в накоємне виробництво  агропромислового 
комплексу і реалізацію іноваційно — інвестиційних проектів 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Спрямованість виробничої діяльності: Вирощування насіння зернових та зернобобових культур, виробництво оригінального, 

елітного та репродукційного насіння с/г культур.  
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 



Пріоритетні напрями розвитку ДПДГ: активне сприяння науковим установам НААН в роботі  з проведення наукових дослідів, 
виробничої перевірки і впровадженню науково-технічних розробок  

 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

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 
р.  

12210 8460 3750 2231 129 3528 2279 9461 2381 99 (поточна) 

 
 
 

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) 
Господарство працює без залучень кредитних коштів і інвесторів   
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Соціальні ініціативи та ініціативи з охорони навколишнього природного середовища, що виконуються 
 
Господарство створює належні умови для високопродуктивної праці забезпечує додержання законодавства про  працю , правилами 
охорони праці, техніки безпеки, охорони навколишнього  середовища. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

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 0,04  0,04  0,24  20,9  13,5  0,35  6593  0,09  184,0  0,30  

2012 0,04  0,04   0,23 20,5  16,0  2,20  9535  0,09  185,1  0,32  

2013 0,04  0,04   0,20 27,1  16,2  1,34  9690  0,08  224,0  0,31  

 
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  


