
Додаток № 2 
до контракту

ЗВІТ
керівника підприємства про виконання показників 

ефективності використання державного майна і прибутку, 
а також майнового стану підприємства 

Керівник підприємства Сасюк Володимир Михайлович 
( прізвище, ім”я, по-батькові, посада)

Підприємство ДТТ .ЛТТепетівський лісгосп”, 30400, м. Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 133
(назва, юридична адреса)

Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства 
Орган, що уповноважений управляти відповідним державним майном (міністерство, інший 

орган виконавчої влади) і уклав контракт з керівником підприємства Державне агентство лісових 
ресурсів України (назва)

Термін дії контракту з “ 03 ” жовтня 2019 р. по “ 02 ” жовтня 2024 р. 

Звітний період (квартал, рік) 2 квартал 2021 року

Показники

Передбачено контрактом Фактичне виконання
за кварталами Усього 

на рік
за кварталами Усього 3 

початку 
рокуІ II III IV І 11 111 IV

І. Показники ефективності використання державного майна і прибутку, тис. гри

1. Прибуток до 
оподаткування

219 1947

2. Інвестиції у розвиток 
виробничої сфери за 
рахунок власних та 
залучених коштів

1237 2306

у тому числі:
-  капітальні інвестиції; 1237 1671

-  модернізація, модифікація 
(добудова, дообладнання, 
реконструкція) основних 
фондів;

635

3. Сплата податків і зборів 
(обов’язкових платежів) до 
бюджетів

7508 9617

4. Збори (внески) до 
державних цільових фондів 

у тому числі на:

2331 3512

обов’язкове державне 
пенсійне страхування;
загальнообов ’ язкове 
державне соціальне 
страхування:

2331 3512

5. Погашення податкового 
боргу, у тому числі 
розстроченого або 
відстроченого
6. Створено лісових 
насаджень, га

54 73

у тому числі на прийнятих 
землях, га
7. Показник планової 
приживлюваності лісових 
культур

8. Необоротні активи, 
у тому числі:



основні фонди:
знос, відсотків;
незавершене будівництво;
9. Оборотні активи 
у тому числі:

- запаси
дебіторська заборгованість

3 неї прострочена
-  фош ові кошти та їх 
еквіваленти
10. Кредиторська 
заборгованість, 
у тому числі:
-  за товари, роботи,послуги
-  перед бюджетами

3 неї прострочена
-  перед державними 
цільовими фондами '

3 неї прострочена

-  3 оплати праці
3 неї прострочена

Керівник підприємства В. М.Сасюк
(ініціали та прізвище)


