
 

Пояснювальна записка 

до  звіту про виконання фінансового плану   

ДП «Коростенське ЛМГ» 

   за 2016 рік. 

 

Державне підприємство «Коростенське лісомисливське господарство» 

засноване на державній власності, входить до складу Житомирського ОУЛМГ 

та підпорядковане Державному агентству лісових ресурсів України. 

Підприємство створене в 1940 році з метою ведення лісового господарства, 

охорони та захисту лісів, охорони та відтворення лісів, ведення мисливського 

господарства, раціонального використання державного мисливського фонду на 

території мисливських угідь, наданих в користування підприємству. 

Загальна площа підприємства, на якій проводиться  лісогосподарська 

діяльність, складає  29,8 тис. га. Підприємством проводяться в повному обсязі 

рубки формування та оздоровлення лісів та інші заходи, здійснюються 

допоміжні лісогосподарські роботи, відновлення лісів на землях, наданих 

підприємству у постійне користування, здійснюється охорона лісу від пожеж 

та ведеться боротьба зі шкідниками та хворобами лісу. Також проводиться 

спеціальне використання лісових ресурсів. До складу підприємства входить 

п’ять лісництв, лісопереробний комплекс, нижній склад та автотранспортний 

цех. 

За 2016 рік забезпечено виконання всіх запланованих лісогосподарських, 

лісокультурних та виробничих показників. Від усіх видів рубок заготовлено 

109,3 тис. м
3
 деревини, в цехах переробки перероблено 7829 м

3
 деревини. 

Забезпечене значне зростання запланованого обсягу чистого доходу, 

який за 2016 рік склав 89 225 тис. грн. та становить 143 % до минулого року. За 

основними видами діяльності доходи розподілені наступним чином: від 

лісозаготівлі та лісівництва отримано доходів 82 200 тис. грн., або 92% від 

загального доходу, лісопильне та стругальне виробництво –7 025тис. грн.. від 

загального доходу 8% . 
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В результаті діяльності отримано чистого прибутку в сумі 7544 тис. грн. , 

що перевищує минулорічні показники на 116%. 

З метою забезпечення основної діяльності підприємство повністю 

забезпечене ресурсами. На підприємстві працює 192 працівника, що мають 

достатній досвід та кваліфікацію. Забезпечене зростання на 138% 

середньомісячної заробітної плати працівників, яка за поточний рік склала 

6485грн. Заробітна плата працівникам виплачена в повному обсязі.  

Підприємство в повній мірі забезпечене засобами виробництва 

(обладнанням, технікою та механізмами  та  іншими засобами). 

За 2016 рік сплачено податків та обов’язкових платежів на суму 25 960 

тис. грн., що перевищує заплановані показники на 108%. 

За поточний рік в розвиток виробничої сфери підприємство інвестувало 

за рахунок власних коштів 9 148тис.грн., що на 159% перевищило минулорічні 

показники. 

Підприємство повністю забезпечене кваліфікованим персоналом та 

обладнанням для виконання запланованої виробничої програми. 
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