
                                             
I. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ГОСПОДАРСТВО 

СТАНОМ НА 01.01.2014 

Іванівська дослідно-селекційна станція   
Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків  

Національної академії аграрних наук 
(повна назва суб’єкта господарювання) 

 

вул. Леніна, 1, с.Сонячне, Охтирський р-н, Сумська область 
(юридична адреса) 

 

Прізвище, ім’я та по батькові керівника 
посада тел. робочий тел. мобільний 

Солошенко Михайло Васильович 
директор 05446 96 2 4 2 

0957946244 
0977464567 

     
Завдання і основні напрями діяльності суб’єкта господарювання:  

Активне сприяння науковим установам Академії в роботі по проведенню наукових дослідів, виробничої перевірки і 
впровадження їх у виробництво; виробництво оригінального, елітного та репродуктивного насіння 
сільськогосподарських культур. 

 
Земельні ресурси: усього – _2364,28_ га. в т. ч. с. – г. угідь – _2124,93_ га. з них ріллі – _2081,91_ га. 
 
Спрямованість дослідно-експериментальної роботи:  
 

Створення та впровадження у виробництво високопродуктивних сортів та гібридів цукрових буряків, озимої 
пшениці, ярих культур, які відповідають вимогам інтенсивних технологій. 

Виробництво та реалізація оригінального, елітного та репродукційного насіння сільськогосподарських культур, 
вирощування та реалізація племінного молодняку худоби м’ясної породи «світла аквітанська» та свиней. 

 
 
Спрямованість виробничої діяльності:  
 

Виробництво рослинницької і тваринницької продукції, виробництво та реалізація на ліцензійній основі насіння с.г 
культур високих репродукцій. 



 
 
 
Пріоритетні напрями розвитку ДПДГ:  
 

Виробнича перевірка та впровадження сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур; 
вирощування та реалізація племінного молодняку худоби м’ясної породи «світла аквітанська» та свиней. 

 
 
 
 
 
 

 

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 

2013р. 8670 6193 2477 58 56 2458,7 2382,00 6511,00 1795,00 - 

 
 
 

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) 
Договорів з інвесторами не було. Укладались договори на надання робіт та послуг (збирання врожаю). 
 
 
 



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

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 - - 0,05 2,48 2,34 - 2735 0,04 129,9 0,81 

2012 - - 0,06 2,55 2,43 0,02 2844 0,05 115,5 0,73 

2013 - - - 1,80 1,75 - 2047 - 125,4 0,67 
 
 
 
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  

 


