
 
Основні техніко-економічні показники по державному підприємству «Бережанське 

лісомисливське господарство» 
 

 
№ 
з/п  ПОКАЗНИКИ Одиниця 

виміру 
2017 рік  

1. Обсяг реалізації продукції без ПДВ тис. грн 52340 
 в т.ч.: експорт тис. грн 14135 
 - питома вага експорту (грошова) % 27,0 

2. Реалізовано лісоматеріалів круглих тис. кбм 10,764 

 Реалізація на 1 га загальної площі земель, які перебувають у 
постійному користуванні – 59,9 тис. га грн. 1761,2 

3. Прибуток до оподаткування тис. грн 1084 
4. Чистий прибуток тис. грн 889 
5. Рентабельність реалізації % 32,1 
6. Витрати на 1 грн. реалізованої продукції коп. 75,70 
7. Продуктивність праці грн 331266 
8. Прибуток від реалізації продукції на 1 працівника грн 80506 
 Фінансовий стан на кінець періоду    

9. Середньоспискова чисельність штатних працівників осіб 158 
10. Середньомісячна зарплата штатних працівників грн 8072 
11. Витрати на ведення л/г, всього тис. грн 11293,4 

 Питома вага власних коштів % 98,1 
12. Фінансування на 1 га загальної площі земель грн 377,66 
13. Посадка лісу та природне поновлення, всього га 118,2 

 в т. ч. - посадка лісу га 107,2 
 - сприяння природному поновленню га 11,0 

14. Активи на кінець періоду тис. грн 14417 
 Необоротні активи тис. грн 11681 
 Оборотні активи тис. грн 2736 
 в т.ч.: - запаси тис. грн 1401 
 - дебіторська заборгованість тис. грн 152 
 - грошові кошти тис. грн 1183 

15. Пасиви на кінець періоду тис. грн 6113 
 Власний капітал тис. грн 6113 

16. Кредиторська заборгованість, всього тис. грн 1332 
 в т.ч. - за товари, роботи, послуги, одержані аванси тис. грн 88 
 - до бюджету тис. грн 219 
 - до соціальних фондів тис. грн 63 
 - по зарплаті тис. грн 854 
 - Інші зобов’язання тис. грн 108 
 Перевищення кредиторської над дебіторською раз 8,7 



 Доходи майбутніх періодів   - 
17. Єдиний соціальний внесок тис. грн 4222 

 Сплачено ЄСВ на 1 грн реалізованої продукції коп. 8,1 
 Сплачено ЄСВ на 1 кбм заготовленої деревини грн  

18. Сплачено податків до бюджету, всього тис. грн 19410 
 в т .ч. - до місцевого бюджету тис. грн 5605 
 Сплачено податків на 1 грн реалізованої продукції коп. 37,1 
 Сплачено податків на 1 кбм заготовленої деревини грн. 8.6/6.9 
 Лісозаготівля    

19. Обсяг заготівлі деревини, всього тис. кбм 49,387 
 в т.ч. - ГК тис. кбм 35,321 
 - РПзВЛГ тис. кбм 14,066 

 в т.ч. вибіркових санітарних рубок 
га 598 
тис. кбм 11,6 

20. Питома вага ГК % 70 
21. % виходу ділової, всього % 35,7 

 в т.ч. - % виходу ділової від ГК тис. кбм 12580 
         - % виходу ділової від РПзВЛГ тис. кбм 738 

22. Питома вага пиловника в діловій % 5,3 
23. Залишки лісопродукції тис. кбм 1,638 

 - в % до заготівлі % 3,4 
24. Собівартість 1 кбм заготовленої деревини грн 873,99 
25. Середньореалізаційна ціна 1 кбм заготовленої деревини грн 929,9 
26. Прибуток на 1 куб м заготовленої деревини грн 55,91 
27. Рентабельність 1 куб м заготовленої деревини % 6,9 
28. Темп приросту (приріст деревини) тис. кбм 92,5 
29.  Відсоток використання приросту  % 66,7 
30. Заготівля новорічних ялинок шт.  
31. Витрати на ведення мисливського господарства тис. грн 154,1 
32. Чисельність тварин:   

 копитних голів 485 
 - добуто в мисливському сезоні 2017 р. голів 42 
 хутрових звірів голів 1267 
 - добуто в мисливському сезоні 2017 р. голів 77 
 пернатої дичини голів 1921 
 - добуто в мисливському сезоні 2017 р. голів 250 

33. Заготовлено насіння кг 11733 
 


