
 

Коротка характеристика  

фінансово-господарської діяльності  

ДП «Шепетівський лісгосп» за 2013 рік 

 
ДП „Шепетівський лісгосп” розташований у північно-східній частині 

Хмельницької області на території двох адміністративних районів: Шепетівського, 

Полонського та землеволодінь міста Шепетівки. 

Загальна  лісистість  території, що займає ДП „Шепетівський лісгосп”  становить  

27,5%.  Середній  вік  насаджень  складає  58  років,  при  цьому  молодняки  займають  

17,1%,  а  спілі   насадження  всього – 6,5%.   

Загальна  площа  лісів  держлісфонду  ДП „Шепетівський лісгосп”  складає  35915 

га, в тому  числі  покрита  лісом  - 32202  га  або   90%  від   загальної   площі.   По  

видовому  складу  переважають   соснові   насадження,   які   займають 41 % лісопокритої  

площі,  дубові  насадження - 30 %, березняки – 12 %, вільшаники - 10 %,  інші  породи - 7 

%.  

Загальний  запас  деревини  по  ДП „Шепетівський  лісгосп”  складає  біля 7,9  млн.  

кбм  або  245  кбм  на  1  га.  Із  них  хвойних  порід – 4,4  млн  кбм ,  дуба  -  2,1  млн кбм ,  

берези – 0,8  млн  кбм  та  вільхи – 0,5  млн  кбм.  Щорічно  приростає  по лісгоспу  137  

тис.  кбм  деревини, а  зрубується  біля  60-ти тис.  кбм. Площа  насаджень  штучного  

походження  становить   61,3%  від  площі  вкритих  лісовою  рослинністю  земель.        

Основними видами продукції, що реалізує ДП „Шепетівський лісгосп” є: 

лісоматеріали для лущіння; лісоматеріали круглі для виробітку пиломатеріалів; 

лісоматеріали для виробітку  целюлози і  деревної  маси; дров”яна деревина для 

технологічних потреб;  дрова паливні; пиломатеріали хвойних та листяних порід,  паливна 

чурка.  

З метою формування прозорого ринку деревини, орієнтованого на потребу 

внутрішнього товаровиробника, ДП „Шепетівський лісгосп” щоквартально бере участь у 

проведенні відкритих аукціонних торгів з продажу круглого лісу. Деревина, яка не 

знайшла свого споживача на Україні, експортується іноземним фірмам. Підприємство  

згідно Статуту самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, яка регулюється 

законами  держави та на взаємовигідних умовах працює з такими відомими фірмами як  

“Уніліс” Словаччина; „АО ФК Інвест Кошице”, Словаччина; “Пізец”, Австрія; компанія 

„Весстар Групп”, Ангілья.  

Фінансово – економічний стан ДП “Шепетівський лісгосп” стабільний. Так обсяг 

реалізації власної продукції зріс з 5,9 млн. грн. у 2000 році до 31,2  млн. грн. за 2013 рік.,       

 Виробництво всіх видів продукції є рентабельним. В лісгоспі працює на даний 

момент 208 чоловік, в тому числі керівних працівників – 5 чоловік. Загальний фонд 

оплати праці на підприємстві склав 8330,6 тис. грн. Середньомісячна зарплата одного 

штатного працівника за 2013 рік становить 3337,6 грн., в тому числі керівних працівників 

– 3603 грн. В ДП «Шепетівський лісгосп» повністю відсутня заборгованість із виплати 

заробітної плати. Кожен фінансовий рік підприємство закінчує з прибутком, так в 2013 

році чистий прибуток склав 47 тис. грн. Цей прибуток підприємство використовує в своїх 

цілях. За 2013 рік придбано основних засобів на суму 658,0 тис.грн. та проведено 

капітальних ремонтів на суму 224,0 тис.грн., капітальне будівництво  лісовозної дороги — 

398,0 тис.грн. Відрахування частини прибутку до державного бюджету в установленому 

законодавством порядку склали 7,1 тис. грн. Показники ліквідності та ефективності 

використання майна наведена в Таблиці 1.  

 

 

 



Таблиця 1. 

 

на 

початок 

звітного 

періоду   

на кінець 

звітного 

періоду                  

на 

початок 

звітного 

періоду     

на кінець 

звітного 

періоду   

на 

початок 

звітного 

періоду   

на кінець 

звітного 

періоду 

на 

початок 

звітного 

періоду  

на кінець 

звітного 

періоду  

1,0823 0,8556 3,985 3,4665 0,7994 0,7761 43,2827 44,0046

Ступінь зносу 

основних засобів
Коефіцієнт покриття 

Коефіцієнт 

фінансової стійкості

Коефіцієнт 

платоспроможності

 
 

ДП «Шепетівський лісгосп» в 2013 році сплатив податків до державного та 

місцевих бюджетів 3363,0 тис. грн. та єдиного соціального внеску –  3479,0 тис. грн. 

Основним завданням лісівників Шепетівщини було і залишається на перспективу 

забезпечення розширеного відтворення лісів, невиснажливе користування лісовими 

насадженнями, раціональне використання лісосировинних ресурсів, підвищення 

екологічних властивостей лісу. 

 

 

                                                                                                               

 


