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Організаційна структура
та опис діяльності

Основна інформація

Повна назва підприємства
Державне підприємство «Дослідне господарство «Реконструкція» Селекційногенетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та
сортовивчення» (далі – ДП «ДГ «Реконструкція» або господарство).

Організаційна форма підприємства
ДП «ДГ «Реконструкція» як дослідне господарство зареєстроване 14 квітня 1999
року на науково-прикладній базі Селекційно-генетичного Інституту
Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення (м. Одеса).
Територія господарства охоплює три населені пункти:
• с. Лепетиха,
• с. Веселе,
• с. Червоний Яр.
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Опис діяльності
Історія ДП «ДГ «Реконструкція» як експериментального
насіннєвого сільськогосподарського підприємства бере свій
початок з 1928 року (перша назва - радгосп
«Реконструкція») Впродовж свого існування господарство
підпорядковувалось ВАСГНІЛ (СРСР), потім УААН, а зараз
НААН.
Основна
діяльність
господарства
спрямована
на
виробництво елітного насіння зернових і бобових культур,
задоволення потреб населення якісними продуктами
харчування,
а
харчової
промисловості
–
сільськогосподарською сировиною.
Насіннєва продукція ДП «ДГ «Реконструкція» має істотні
переваги:
• сорти районовані, найбільш пристосовані до умов
вирощування в умовах Південного Степу України;
• диференціація сортового складу насіння дозволяє
враховувати різні вимоги покупців;
• сорти пшениці, ячменю мають добрі борошномельні та
хлібопекарські властивості;
• насінню властива екологічна чистота.
Загалом пропоноване господарством насіння, має високу
технологічну якість та доступну ціну, що забезпечує стійкий
попит та перспективи зростання в умовах кліматичних
змін.
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На території господарства
побудовано кілька
комплексів з переробки насіннєвого зерна, а саме:
• насіннєвий склад потужністю 2000 т насіння з
переробною лінією фірми «Пектус»;
• насіннєві лінії потужністю 4000 т насіння;
• механізований тік потужністю 5000 т зерна.

Земельні ділянки обробляє механізований загін,
оснащений «важкими» та «легкими» тракторами,
зернозбиральними комбайнами.
Галузь тваринництва в господарстві сповна
забезпечує
місцеве
населення
продуктами
харчування, а переробну галузь - сировиною.
Господарство має добре організовану кормову
базу, що дає змогу постачати тваринництво
повноцінними кормами. Лишки кормів (сіна,
фуражу) реалізовуються населенню за чинними на
момент продажу цінами.

Організаційна структура
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Центральне управління
(с. Лепетиха)

Рослинництво
• Агровідділ
• Насіннєвий
комплекс
• Механізований тік
• Лабораторія
• Вагова

Тваринництво
• Молочнотоварна
ферма
• Свинотоварна
ферма

Комплекс
переробки
Законсервовані:
• олійниця
• млин

Машиннотехнологічна служба
• Автогараж
• Механізований двір
№1
• Механізований двір
№2
• ЦРМ
• Склад ПММ

Соціальна
сфера
• Їдальня
• Гуртожиток
• Будівельна бригада

Структура управління
Завідувач складу
(зберігання
зернових культур)

Завідувач
сховища ПММ
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Секретар
друкарка

Головний
економіст

Інспектор з
кадрів

Інженер з
охорони
праці

Директор
Старший
зоотехнік

Головний
агроном

Завідувач
складу (тік)

Головний
бухгалтер

Завідувач
майстерні

Головний
інженер

Начальник
охорони

Заступник
директора

Бригадири на
дільницях
основного
виробництва

Агроном з
насінництва

Підсобний
робітник

Бухгалтери

Механіки

Старший
енергетик

Сторожі

Завідувач
центрального
складу

Тваринник

Свинар

Агрономи
Техніклаборант

Касир на
підприємстві
Обліковець з
реєстрації
бухгалтерських даних

Інженер з
експлуатації
машинотракторного
парку
Водії
Трактористимашиністи

Водораздавальник
Прибиральник
службових
приміщень

Спеціалізація господарства
В ДП «ДГ «Реконструкція» більше розвинений напрямок
рослинництва – впродовж останніх років продукція
рослинництва становить в середньому 95 % від
загального обсягу.

Приріст живої
маси свиней (1,4 %)
Приріст живої
Молоко (0,7 %)
маси ВРХ (0,4 %)
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Пшениця (36,1 %)

Господарство спеціалізується на вирощуванні зернових і
олійних культур. Зокрема, найбільшу питому вагу у
загальній структурі доходу займають соняшник (36,3 %)
і пшениця (36,1 %).

Динаміка структури доходу в 2018-2020 рр., %
97,2

91,6

95,3

Соняшник
(36,3 %)
6,8

2018 рік

1,6

2,4
2019 рік

0,4

4,1

2020 рік

Продукціярослинництва

Продукція тваринництва
Продукція переробки та реалізація інших товарів

0,5

Ячмінь (12,2 %)

Ріпак (11,6 %)
Просо (0,7 %)

Структура доходу в 2020 році

Земельні ресурси
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Рілля (85,8 %)

8 899 га

811 га
580 га
78 га
Структура земельних угідь

В ДП «ДГ «Реконструкція» на праві постійного
користування перебуває 10 368 га
земельних
угідь.
З
них
94,4
%
використовуються для проведення досліджень
та виробництва високоякісного насіння с.-г.
культур. На землях несільськогосподарського
призначення
розміщуються
господарські
будівлі,
дороги,
лісосмуги,
технічна
інфраструктура тощо.
Останні три роки обсяг і структура земельних
угідь господарства залишаються незмінними.

Пасовища (7,8 %)
Землі не с.-г. призначення (5,6 %)
Багаторічні насадження (0,8 %)

Матеріально-технічне забезпечення
85,7 % основних засобів господарства мають виробниче
сільськогосподарське призначення:

Основні засоби рослинництва – 97,2 %
Забезпеченість основними засобами:
• на 100 га с.-г. угідь – 288 тис. грн
• на 1 працівника – 239 тис. грн

Основні засоби тваринництва – 2,8 %
Забезпеченість основними засобами:
• на 100 га с.-г. угідь – 9 тис. грн
• на 1 працівника – 7 тис. грн

Основні засоби господарства зношені на 41 % і потребують заміни та модернізації.
В 2020 році було придбано основних засобів на суму

270 тис. грн.
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Результати діяльності

Валове виробництво продукції рослинництва
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У 2020 році відбулося зменшення
обсягів
виробленої
продукції
рослинництва на 7 % порівняно з
минулим
роком
за
рахунок
зменшення посівних площ ріпаку.
Урожайність всіх вирощуваних у
господарстві культур збереглася на
рівні минулого року.

7 562 т

4 357 т

947 т

2 705 т

пшениці

насіння соняшнику

ріпаку

ячменю

Валове виробництво продукції тваринництва
У звітному році обсяг виробленої продукції
тваринництва скоротився на 27 % за рахунок
зниження приросту живої маси тварин на 35 % і
надою молока на 30 %. Це в свою чергу зумовлено
хворобою корів (лейкоз) – в 2020 році було
виведено з основного стада 14 голів і введено
молодняк з нижчою продуктивністю. Також
знизився середньодобовий приріст ВРХ і свиней
внаслідок зменшення кількості соковитих кормів,
що спричинено посушливими погодними умовами
в регіоні функціонування господарства. У
наступному
році
очікується
підвищення
показників.

135 т
молока

7,6 т
приросту живої
маси ВРХ

28,2 т
приросту живої
маси свиней
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Показники рентабельності
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Рентабельність активів (КРА) показує ефективність
використання активів підприємства для генерації
прибутку. У 2020 році показник залишався сталим.

16,5
13,7

Рентабельність власного капіталу (КРВК) - показник,
що вказує, наскільки ефективно використовується
власний капітал, тобто скільки прибутку було
згенеровано на кожну гривню залучених власних
коштів. У звітному періоді показник залишався
сталим.
Коефіцієнт
рентабельності
діяльності
(КРД)
характеризує ефективність діяльності підприємства.
У 2020 р. даний показник зріс вдвічі порівняно з
минулим роком.

Коефіцієнт рентабельності продукції (КРП) свідчить
про прибутковість виробництва. За останній рік
показник зріс більше, ніж у 5 разів.

3,2

0,3

0,7

КРА

0,7

0,4

0,9

0,9

1,4

КРВК
2018 рік

0,7

1,5

КРД
2019 рік

2020 рік

Динаміка коефіцієнтів рентабельності в 2018-2020 рр.

КРП
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Ліквідність та зобов’язання

Ліквідність господарства
88337
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Загалом, ДП «ДГ «Реконструкція» є ліквідним
(виконуються 2 з 4 умов ліквідності), хоч і має
часткове порушення ліквідності балансу, притаманне
багатьом агровиробникам.

24198

46108

43552

951

93

106

0

1651
0

2712

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

А1

П1

А2

74370

140964
34634

37049

0

0

0

2018 рік

2019 рік

2020 рік

А3

0
П2

148241

145955

141086

141230

129782

П3

2018 рік

2019 рік
А4

Динаміка балансу ліквідності в 2018-2020 рр., тис. грн

2020 рік
П4

Найбільш термінові пасиви (П1) перевищують обсяги
високоліквідних активів (А1), що свідчить про
труднощі
господарства
у
погашенні
короткострокових
зобов’язань
перед
постачальниками, бюджетом та працівниками. У
звітному році співвідношення залишалося сталим.
Позитивним аспектом є наявність швидколіквідних
активів (А2) при відсутності короткострокових
пасивів
(П2), що за певних обставин може
компенсувати недостачу високоліквідних активів (А1).
В 2020 році обсяг повільноліквідних активів (А3)
суттєво перевищив обсяг довгострокових пасивів
(П3), тобто господарство має високий рівень
перспективної ліквідності.
Останні два роки обсяг низьколіквідних активів (А4)
перевищує обсяг постійних пасивів (П4). Це вказує на
дефіцит власних оборотних коштів та погіршення
фінансової стійкості.

Стан розрахунків
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88337

43552

46108

1651

2712

2019 рік

2020 рік

24,3

4,5

7,3

2018 рік

2019 рік

2020 рік

24198

2018 рік

Дебіторська заборгованість

Оборотні активи

Дебіторська заборгованість

Кредиторська заборгованість

Динаміка обсягів дебіторської і кредиторської
заборгованостей за 2018-2020 рр., тис. грн

Питома вага дебіторської заборгованості в
оборотних активах за 2018-2020 рр., %

Останні три роки обсяг кредиторської заборгованості суттєво
перевищує обсяги дебіторської заборгованості. Тому усунення
диспропорції заборгованостей визначено одним із
стратегічно важливих елементів фінансово-кредитної
політики господарства.

Питома вага дебіторської заборгованості у складі оборотних
активів господарства суттєво скоротилась за останні два
роки. Це значною мірою зумовлено заходами зі
стимулювання
дебіторів
до
швидкого
погашення
заборгованості.

Економічні показники
4,4
2,9
1,8

2018 рік

2019 рік

2020 рік

EBITDA, млн грн
1,1
0,8

2018 рік

2019 рік

0,9

2020 рік

Коефіцієнт покриття

EBITDA — аналітичний показник, що дорівнює
обсягу прибутку до вирахування витрат з
виплати відсотків, податків і нарахованої
амортизації. Показник дозволяє оцінити
фактичний грошовий потік господарства. В
господарстві цей показник зріс у 2,5 рази за
останній рік.

ДП «ДГ «Реконструкція» є прибутковим
господарством і останні 3 роки зберігається
тенденція до зростання прибутку.

18
1228

2019 рік

2020 рік

617

2018 рік

Коефіцієнт покриття характеризує здатність
господарства
забезпечити
свої
короткострокові зобов’язання за рахунок
оборотних коштів. Значення показника у
звітному році зросло на 13 % відносно
попереднього року.
Коефіцієнт платоспроможності відображає
співвідношення
загальних
активів
і
зобов’язань та свідчить про здатність компанії
виконувати свої довготермінові зобов'язання.
ДП «ДГ «Реконструкція» є платоспроможним,
має мінімальний фінансовий ризик і хороші
можливості для залучення додаткових коштів
зі сторони.
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Прибуток, млн грн
3,2

1,6
0,75

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Коефіцієнт платоспроможності

4

Екологічні аспекти

Використання природних ресурсів
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З метою збереження родючих властивостей ґрунту господарство
застосовує науково-обґрунтовані сівозміни.
У звітному році було збільшено обсяг внесених мінеральних добрив і
ЗЗР для підтримання належного фіто-санітарного стану рослин.
Обсяги використання електроенергії вдалось скоротити на 6,3 % за
рахунок скорочення адміністративних потреб.
Впродовж останніх трьох років обсяги використаних водних ресурсів
мають тенденцію до зростання (+ 10,6 % за 2020 рік) у зв’язку з
підвищенням потреби забезпечувати достатнім рівнем вологи
вирощувані культури, що було спричинено посушливими погодними
умовами.
0,19

0,21

274853

261981

245358

4337

4798

3709

0,09

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Внесено мінеральних добрив та ЗЗР на 1 га, т

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Використання електроенергії, КВт/г

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Використання водних ресурсів, м3

Заходи збереження довкілля

Запроваджено
використання
енергозберігаючих
ламп

Укладено
договори
на повернення
тари
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Розпочато
впровадження
новітнього обладнання
та технологій
вирощування

5

Соціальні аспекти
та кадрова політика

Працевлаштування

23

На кінець 2020 року в ДП «ДГ «Реконструкція»
працевлаштовано 93 особи різних професій і напрямів
роботи. Коефіцієнт обороту з вибуття є доволі високим у
зв’язку з сезонністю виробництва і несуттєво зріс
порівняно з минулим роком, однак прийом нових
працівників скоротився на 36 %. Внаслідок цього
кількісний склад працівників зменшився на 19 % через,
зокрема, негативний вплив введення карантину в країні.
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2018 рік

2019 рік

2020 рік

Кількість працівників на початок року
Кількість працівників на кінець року

Динаміка кількості працівників, осіб

Коефіцієнт обороту
по прийому (0,19)

Коефіцієнт обороту
з вибуття (0,38)

(19 % середньооблікової кількості
працівників господарства були
прийняті на роботу в 2020 році)

(38 % середньооблікової кількості
працівників господарства були
звільнені в 2020 році)

СТАТЬ

Структура працівників

25 %

75 %
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В господарстві працює 75 % чоловіків і 25 % жінок. Це зумовлено
виробничими потребами. 53 % працівників – це особи віком від 50
років. Основна частина штату (67 %) задіяна у рослинництві, 16 % у тваринництві, 17 % виконують адміністративні функції. Більшість
працівників (40 %) мають середню освіту, що зумовлено потребою
господарства у представниках робітничих професій, 24 % колективу
мають вищу освіту.

ВІК

НАПРЯМ

до 30 років

17 %

16 %

67 %

8%
39 %

від 30 до 50 років
від 50 років

53 %

Соціальна політика
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Ключовим фактором зростання будь-якого бізнесу є людський капітал. В 2020 році ДП «ДГ «Реконструкція» забезпечило робочі місця для 93 осіб
місцевого населення, дбаючи про їхнє соціальне і матеріальне забезпечення та наслідуючи принципи сталого розвитку. Так, у звітному році
загальний фонд заробітної плати зріс на 20 %, а середньорічний розмір зарплати на 1 працівника – на 23 %. Також в господарстві діє система
мотиваційних і компенсаційних виплат. Ще однією важливою статтею видатків є витрати на навчання працівників – адмінперсонал і головні
спеціалісти постійно проходять підвищення кваліфікації.

Динаміка загального фонду оплати праці та
середньорічної заробітної плати, тис. грн
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Загальний фонд оплати праці
Середньорічний розмір заробітної плати на 1 працівника

Розрахунки з бюджетом в 2020 році
Держдивіденди
(15,5 %)
Інші податки,
збори (5,7 %)

26

Податок на додану
вартість (46,2 %)

Єдиний податок
(43,7 %)

1 390
507

4 134

1 877
2 422

2 917
Податок з доходів
фізичних осіб (56,3 %)

Єдиний соціальний
внесок (32,6 %)
Сплачено до державного
бюджету, тис. грн

Сплачено до місцевого
бюджету, тис. грн

Сплачено обов’язкових платежів
до державного і місцевого
бюджетів на 1 працівника

Сплачено обов’язкових
платежів до державного і
місцевого бюджетів на 1 га

142 448 грн

1 278 грн

6

Дослідження та інновації

Наукові дослідження та їх апробація
Господарство на договірній основі співпрацює з науковими
установами НААН:

Селекційно-генетичний інститут –
Національний центр насіннєзнавства
та сортовивчення

Інститут зрошуваного землеробства
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7

Ризики
та перспективи розвитку

Ризики діяльності
Однією з найбільших загроз є погодні
умови: безсніжна зима, відсутність талих
вод, посухи стають дедалі частішими та
інтенсивнішими. Все це має комплексний
вплив на рослинництво – суттєво
знижуються обсяги виробництва зернових
культур, а відтак і продуктивність худоби.
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Основні засоби господарства зношені на
41_% і, відповідно, потребують заміни та
модернізації.
Використання
застарілої
техніки і обладнання може призвести до
недоотримання
продукції,
зниження
ефективності виробництва та погіршення
конкурентоспроможності.

Висока ставка держдивідендів (80 % у 2020
році) створює ризик погіршення фінансовоекономічного
стану
господарства,
перешкоджає модернізації матеріальнотехнічної бази і обмежує можливості
інвестиційної діяльності.

Значною проблемою є дефіцит обігових
коштів
через
диспаритет
цін
на
сільськогосподарську продукцію та техніку,
пальне, добрива. Також негативний вплив
справляють
непередбачувані
зміни
кон’юнктури внутрішнього і зовнішнього
ринку, непередбачувані дії конкурентів.

Перспективи розвитку
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У фінансовому плані господарства на
2021 рік закладено кошти на придбання
нових засобів виробництва і капітальний
ремонт наявних.

Завдяки
вигідному
територіальному
розташуванню та збалансованому добору
сортового складу основних с.-г. культур
господарство планує розширити ринок
збуту
продукції
рослинництва
на
Миколаївську, Херсонську, Кіровоградську,
Донецьку, Дніпропетровську та Запорізьку
області.

Необхідною умовою розвитку господарства є
розвиток у співробітників необхідних сучасних
навичок та знань. Тому на майбутні періоди
заплановано ряд навчальних заходів із
залученням зовнішніх експертів.

ДП «ДГ «Реконструкція»
СГІ НЦНС
Адреса: 56234, Миколаївська обл.,
Березнегуватський р-н, с. Лепетиха,
вул. Центральна, б. 2

Email: dpdg_rekonstruksiya@ukr.net

