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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

Вивчення дисципліни “Економічний аналіз” завершується виконан-
ням контрольної роботи. Контрольна робота містить два теоретичних 
питання і дві задачі. Вихідні дані задач базуються на звітності існуючого 
підприємства, що є необхідною передумовою наближення теоретичних 
методик до практики. Для розв’язання задач (загальна назва — наскрізні 
завдання, оскільки вони передбачають аналіз певного аспекту господар-
ської діяльності конкретного підприємства. Розв’язання всіх задач дасть 
повний аналіз господарської діяльності ВАТ “Граніт”) студент повинен 
попередньо ознайомитися з рекомендованими джерелами, поданими до 
кожної задачі. Таким чином, не лише вивчення теорії, а й її одночасне 
використання для розв’язання конкретних виробничих задач є переду-
мовою глибокого опанування основ економічного аналізу як науки. 

МЕТОДИЧНІ  ВКАЗІВКИ  
ДО КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ 

Відповіді на теоретичні питання бажано проілюструвати прикладами 
аналізу господарської діяльності конкретного підприємства або групи 
підприємств. Об’єкт дослідження студент вибирає самостійно незалежно 
від форми власності та виду діяльності підприємства. 

Для виконання наскрізних завдань слід ретельно вивчити додаток — 
бухгалтерську і статистичну звітність відкритого акціонерного товарис-
тва (ВАТ) “Граніт”. Наскрізні завдання (задачі) містять перелік питань з 
певних напрямків діяльності ВАТ “Граніт”, які студент повинен висвіт-
лити у висновку. Студент повинен вміти вибрати необхідні джерела ін-
формації і використати їх. Наскрізні завдання орієнтують студента на 
комплексний аналіз результатів господарської діяльності підприємства і 
пошук шляхів їх поліпшення за даними наскрізного прикладу. 
Розв’язуючи задачі, студент набуває навичок аналітичної обробки еко-
номічної інформації, інтерпретації зібраних і оброблених матеріалів в 
аналітичних записках — висновках за результатами виконаного дослі-
дження. 

Номери питань і задач для контрольної роботи студенти визначають 
за першою літерою свого прізвища (див. таблицю). 
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Перша літера 
прізвища 

Номер питання Номер задачі 

студента першого другого першої другої 
А 1 43 1 13 
Б 2 44 2 14 
В 3 45 3 9 
Г 4 46 4 10 
Д 5 29 8 12 
Е, Є 6 30 5 14 
Ж 7 31 6 13 
З 8 32 7 11 

І, Й, Ї 9 33 8 14 
К-о 10 34 7 13 
К-я 11 35 3 5 
Л 12 36 4 8 
М-о 13 37 1 6 
М-я 14 38 2 9 
Н-о 15 39 10 13 
Н-я 16 40 11 14 
О 17 49 1 12 
П-о 18 42 5 9 
П-я 19 47 2 6 
Р 20 48 4 7 
С 21 52 1 11 
Т 22 50 2 8 
У 23 51 4 12 
Ф 24 41 3 6 
Х, Ц 25 53 5 10 
Ч, Ш 26 54 9 12 
Щ, Ю 27 55 10 11 
Я 28 56 3 7 

 

ПИТАННЯ  ДЛЯ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ 

1. Сутність математичної теорії ігор, її застосування в економічному 
аналізі. 

2. Сутність теорії масового обслуговування, її застосування в економі-
чному аналізі. 

3. Сутність сітьових графіків, їх застосування в економічному аналізі. 
4. Транспортна задача, її застосування в економічному аналізі. 
5. Використання методів лінійного програмування в економічному 

аналізі. 
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6. Використання методів динамічного програмування в економічному 
аналізі. 

7. Використання методу суми значень усіх показників в економічному 
аналізі. 

8. Використання методу суми місць в економічному аналізі. 
9. Використання методу суми балів в економічному аналізі. 

10. Використання методу відстаней в економічному аналізі. 
11. Використання таксонометричного методу в економічному аналізі. 
12. Використання способу парної кореляції для вивчення стохастичних 

залежностей. 
13. Методика множинного кореляційного аналізу. 
14. Алгоритм функціонально-вартісного аналізу. 
15. Методи “мозкової атаки”, “мозкового штурму”, синектичний та 

морфологічний. Їх застосування в економічному аналізі. 
16. Використання в економічному аналізі методів “Дельфи”, “ПАТ-

ТЕРН”. 
17. Аналіз функціонального зв’язку між витратами, обсягом реалізації 

та прибутком. 
18. Поняття і значення показників беззбиткового обсягу продажів та 

зони безпеки підприємства. Методика розрахунку цих показників у 
вартісному, натуральному та відносному вираженні. 

19. Аналіз факторів зміни точки беззбитковості та зони безпеки підпри-
ємства. 

20. Фактори зміни точки окупності витрат для одного та кількох видів 
продукції. Методика розрахунку їх впливу. 

21. Поняття та порядок визначення критичної величини постійних ви-
трат і рівня ціни. 

22. Порядок обгрунтування обсягу продажів, що дає однаковий прибу-
ток за різними варіантами управлінських рішень. 

23. Аналітична оцінка рішення про прийняття додаткового замовлення 
за ціною нижче собівартості продукції. Обгрунтування структури 
товарної продукції. 

24. Порядок обгрунтування цін на нові вироби. 
25. Вибір варіанта машин і обладнання в маржинальному аналізі. 
26. Обгрунтування вибору між власним виробництвом і придбанням 

комплектуючих виробів у маржинальному аналізі. 
27. Вибір варіанта технології виробництва у маржинальному аналізі. 
28. Вибір рішень з урахуванням обмежень на ресурси в маржинальному 

аналізі. 
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29. Класифікація і характеристика джерел даних економічного аналізу. 
Принципи створення раціонального потоку інформації. 

30. Об’єктивна необхідність автоматизації економічного аналізу. Осно-
ви комп’ютеризації економічного аналізу. 

31. Аналіз попиту на продукцію і формування портфеля замовлень. 
32. Причини виникнення, види ризику і наслідки незатребуваної проду-

кції. 
33. Система індикаторів, що характеризують кон’юнктуру товарного 

ринку. Товарний аналіз. Фірмовий аналіз. 
34. Розрахунок впливу зміни структурних зрушень в асортименті виго-

товлюваної продукції на кінцеві економічні результати діяльності 
підприємства.  

35. Методика розрахунку впливу факторів на обсяг виробництва і реалі-
зації продукції, робіт, послуг. 

36. Порядок визначення і узагальнення величини резервів збільшення 
обсягу випуску та реалізації продукції. 

37. Характеристика виробничих ресурсів та організаційно-технічного 
рівня підприємства, система показників, методи аналізу та узагаль-
нення його результатів. 

38. Аналіз використання робочого часу, продуктивності праці і резервів 
її підвищення. 

39. Визначення резервів підвищення продуктивності праці і збільшення 
обсягів випуску продукції за рахунок ефективнішого використання 
трудових ресурсів. 

40. Оцінка динаміки оновлення, модернізації основних фондів, ефекти-
вності їх використання. 

41. Методика аналізу витрат на підприємстві за елементами і статтями 
калькуляції залежно від відношення витрат до зміни обсягів вироб-
ництва і реалізації продукції (умовно-постійні та перемінні витра-
ти).  

42. Особливості економічного аналізу торговельних підприємств. 
43. Методика факторного аналізу прибутку в системі директ-костинг. 
44. Методика аналізу рентабельності за системою директ-костинг. 
45. Алгоритм розрахунку впливу факторів на зміни суми прибутку на 

основі маржинального аналізу. 
46. Порядок розрахунку та аналізу показників рентабельності, що за-

стосовуються для оцінювання діяльності підприємства. 
47. Факторний аналіз показників рентабельності, методика розкриття їх 

збільшення. 
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48. Аналіз майна підприємства та джерел його покриття. 
49. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості за обсягом, 

структурою і строками виникнення. 
50. Показники ліквідності, методи їх обчислення і оптимальні значення. 
51. Аналіз ділової активності підприємства. 
52. Оцінка фінансової стійкості підприємства. Типи фінансової стійкос-

ті. 
53. Методика визначення й аналізу рівнів виробничого, фінансового і 

виробничо-фінансового лівериджу. 
54. Кредитоспроможність, ліквідність і платоспроможність: поняття та 

співвідношення.  
55. Оцінка ймовірності банкрутства підприємства. 
56. Використання критерію “Z Альтмана” в економічному аналізі. 

Шляхи фінансового оздоровлення підприємства. 

НАСКРІЗНІ  ЗАВДАННЯ   
ДЛЯ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ 

Задача 1 

Використовуючи дані додатку: 
1) охарактеризувати динаміку валової та реалізованої продукції за 

два роки за планом і фактично; 
- оцінити виконання плану реалізації з урахуванням зобов’язань за 

поставками; 
- визначити виконання плану за валовою та товарною продукцією, 

пояснити причини відмінностей у виконанні плану за наведеними показ-
никами; 

2) проаналізувати структуру випущеної продукції (відповідає чи не 
відповідає виробничому профілю підприємства, у тому числі порівнянна 
чи непорівнянна, з неї — нова); 

- охарактеризувати структурні зрушення, які відбулися в асортименті 
продукції; 

3) проаналізувати поквартальну ритмічність виробництва то- 
варної продукції на підприємстві за два роки; 

- охарактеризувати вплив неритмічної роботи підприємства на осно-
вні показники його діяльності; 

4) зробити висновки за наслідками виконаного аналітичного дослі-
дження, визначити потенційно невикористані можливості щодо поліп-
шення діяльності підприємства; 
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- розробити економічно обгрунтовані рекомендації щодо реалізації 
резервів із зазначенням переліку та адресності необхідних управлінсь-
ких дій, умов і порядку їх здійснення, впливу на економічну ефектив-
ність господарської діяльності підприємства. 

Література [2, гл. 5; 3, гл. 2; 7, гл. 17, 18; 1, § 10.4; 25, гл. 17] 

Задача 2 

Використовуючи дані додатку: 
1) проаналізувати рівень якості продукції підприємства: 
- оцінити склад випущеної продукції за категоріями якості порівняно 

з планом і в динаміці; 
- проаналізувати сортність продукції; 
- визначити порівняно з минулим роком вплив зміни сортності виро-

бів на обсяг продукції у вартісному вираженні; 
2) проаналізувати діяльність підприємства, визначивши за два роки 

динаміку браку, розглядаючи його як резерв збільшення обсягу продук-
ції в наступному періоді; 

3) проаналізувати рекламації, що надійшли за останні два роки, оха-
рактеризувати їх вплив на основні показники; 

4) визначити вплив на обсяг реалізації продукції обсягу випуску то-
варної продукції та зміни за рік її нереалізованих залишків; 

5) зробити висновки за наслідками виконаного аналітичного дослі-
дження; 

- визначити потенційно невикористані можливості щодо поліпшення 
діяльності підприємства; 

- розробити економічно обгрунтовані рекомендації щодо реалізації 
резервів із зазначенням переліку та адресності необхідних управлінсь-
ких дій, умов і порядку їх здійснення, впливу на економічну ефектив-
ність господарської діяльності підприємства. 

Література [2, гл. 5; 3, гл. 2; 7, гл. 17, 18; 1, § 10.4; 25, гл. 17] 

Задача 3 

Використовуючи дані додатку: 
1) визначити зміни повної матеріаломісткості виробництва на під-

приємстві, проаналізувати зміни часткового (одиничного) показника ма-
теріаломісткості фактично випущеної товарної продукції за затратами 
сировини та основних матеріалів; 

2) оцінити виконання договорів постачання матеріалів, які мають 
найбільшу питому вагу у витрачанні матеріалів, визначити вплив на об-
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сяг продукції зміни обсягу відпуску цих матеріалів у виробництво та 
зміни їх питомого витрачання; 

3) визначити витрати сировини та резерви збільшення обсягу випус-
ку основної продукції за рахунок дотримання норм технологічних ви-
трат на виробництво; 

4) визначити витрати сировини та матеріалів, резерви збільшення об-
сягу випуску продукції за рахунок ліквідації понаднормових зворотних 
відходів та понаднормових витрат від браку; 

5) визначити загальні резерви збільшення обсягу випуску продукції 
за рахунок кращого використання матеріальних ресурсів підприємства, 
зробити відповідні висновки за результатами виконаного дослідження. 

Література [3, розд. 5; 7, гл. 15; 25, гл. 14; 2, § 7.3] 

Задача 4 

Використовуючи дані додатку: 
1) визначити структуру основних засобів підприємства, їх динаміку, 

ступінь оновлення та зносу, віковий склад обладнання; при цьому запо-
внити відповідні таблиці, охарактеризувати вплив наведених показників 
на економіку підприємства; 

2) визначити вплив зміни розміру виробничих фондів і ступеня їх ви-
користання (фондовіддачі) на обсяг валової продукції; розрахувати ре-
зерви збільшення обсягу випуску продукції за рахунок використання не-
встановленого обладнання; 

3) виявити вплив зміни питомої ваги активної частини виробничих 
засобів на рівень фондовіддачі та обсяг продукції; 

4) охарактеризувати ефективність використання обладнання підпри-
ємства, визначити вплив екстенсивних та інтенсивних факторів викорис-
тання обладнання на обсяг продукції за рахунок повнішого використан-
ня обладнання; 

5) визначити загальні резерви збільшення обсягу випуску продукції 
за рахунок повнішого використання основних засобів підприємства, 
зробити висновки за результатами виконаного аналітичного досліджен-
ня. 

Література [3, розд. 4; 2, § 7.2; 7, гл. 14; 25, гл. 13] 
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Задача 5 

Використовуючи дані додатку: 
1) проаналізувати зміни чисельності промислово-виробничого пер-

соналу (ПВП) за два роки, виявити та охарактеризувати відхилення чи-
сельності ПВП за категоріями; 

2) оцінити показники руху промислово-виробничих робітників — 
обороти щодо приймання, звільнення, а також плинність та її наслідки; 

3) здійснити загальну оцінку забезпеченості підприємства трудовими 
ресурсами та їх використання; 

- охарактеризувати динаміку основних показників продуктивності 
праці, враховуючи вплив структурних зрушень у випуску продукції; 

4) способом ланцюгових підстановок розрахувати вплив відхилень 
чисельності ПВП та середньорічного виробітку на обсяг валової проду-
кції; 

- виконати аналогічний розрахунок, виходячи з чисельності робітни-
ків і середньорічного виробітку одного робітника; 

5) зробити висновки за наслідками виконаного аналітичного дослі-
дження; 

- встановити потенційно невикористані можливості поліпшення дія-
льності підприємства; 

- розробити економічно обгрунтовані рекомендації щодо викорис-
тання можливих резервів із зазначенням переліку та адресності необхід-
них управлінських дій, умов і порядку їх здійснення, впливу на економі-
чну ефективність господарської діяльності підприємства. 

Література [2, § 7.1; 7, гл. 16; 3, розд. 3; 25, гл. 15] 

Задача 6 

Використовуючи дані додатку: 
1) оцінити використання робочого часу за кількістю відпрацьованих 

людино-годин з урахуванням фактичної чисельності робітників і годин 
понаднормової роботи; 

- розрахувати резерви збільшення обсягу випуску продукції за раху-
нок кращого використання робочого часу і, зокрема, за рахунок ліквіда-
ції прогулів, простоїв та інших врахованих втрат; 

2) розрахувати резерви збільшення обсягу випуску продукції, 
пов’язані з поліпшенням використання трудових ресурсів підприємства; 
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3) проаналізувати відхилення фонду заробітної плати за окремими 
категоріями персоналу підприємства, визначити вплив на ці відхилення 
зміни чисельності робітників і їх середньорічної заробітної плати; 

4) проаналізувати співвідношення темпів підвищення продук-
тивності праці та заробітної плати одного працівника; 

5) зробити висновки за наслідками виконаного аналітичного дослі-
дження; 

- визначити потенційно невикористані можливості поліпшення дія-
льності підприємства; 

- розробити економічно обгрунтовані рекомендації щодо викорис-
тання можливих резервів із зазначенням переліку та адресності необхід-
них управлінських дій, умов і порядку їх здійснення, впливу на економі-
чну ефективність господарської діяльності підприємства. 

Література [2, § 7.1; 7, гл. 16; 3, розд. 3; 25, гл. 15] 

Задача 7 

Використовуючи дані додатку: 
1) зробити загальну оцінку виконання плану (програми), динаміки 

собівартості продукції (робіт, послуг) підприємства; 
2) проаналізувати виконання плану собівартості фактично випущеної 

продукції, у тому числі порівнянної та непорівнянної товарної продукції; 
- визначити вплив відхилень від плану за окремими елементами на 

загальний результат діяльності підприємства; 
3) визначити вплив окремих факторів на відхилення від плану факти-

чних витрат на 1 грн товарної продукції, здійснити економічну оцінку 
впливу на збільшення (зменшення) витрат кожного з факторів; 

4) оцінити зміну витрат на 1 грн товарної продукції порівняно  
з минулим роком; 

5) охарактеризувати виконання плану (програми) щодо зниження со-
бівартості товарної продукції у відсотках до минулого року; 

- визначити вплив окремих факторів на зміни собівартості продукції; 
6) проаналізувати динаміку собівартості основних виробів продукції 

підприємства; 
7) виявити відхилення від плану (минулого року) фактичної собівар-

тості товарної продукції за статтями калькуляції та елементами витрат; 
- підбити підсумки щодо позитивних і негативних відхилень; 
- визначити напрямки пошуку резервів зниження собівартості проду-

кції. 
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Література [1, гл. 1.5; 2, розд. 8; 3, гл. 6; 4, розд. 6; 7, гл. 19; 25, 
гл. 16] 

Задача 8 
Використовуючи дані додатку: 
1) проаналізувати матеріальні та трудові витрати підприємства; 
2) визначити вплив окремих факторів на відхилення витрат за стат-

тями “Сировина та основні матеріали” і “Допоміжні матеріали”. 
3) проаналізувати вплив факторів “норм” і “цін” на витрати матеріа-

лів у собівартості основних видів продукції підприємства;  
- виявити резерви зниження витрат на матеріали; 
4) здійснити загальну оцінку відхилень від плану (норм) витрат на 

допоміжні матеріали в собівартості основних видів продукції;  
- визначити вплив факторів “норм”, “цін”, “заміни”; 
5) визначити абсолютні та відносні відхилення від плану (минулого 

року) фактичного фонду заробітної плати ПВП підприємства; 
- виявити вплив структурних зрушень у випуску продукції на фонд 

заробітної плати робітників; 
6) проаналізувати резерви економії витрат на оплату праці за рахунок 

усунення причин непродуктивних виплат, у тому числі доплат відрядни-
кам у зв’язку зі зміною умов праці, оплати простоїв, понаднормових 
втрат від браку; 

7) узагальнити результати аналізу витрат на сировину і матеріали, 
витрат на оплату праці; 

- визначити відповідні резерви зниження собівартості. 
Література [1, гл. 1.5; 2, розд. 8; 3, гл. 6; 4, розд. 6; 7, гл. 19; 25, 

гл. 16] 

Задача 9 
Використовуючи дані додатку: 
1) здійснити економічний аналіз непрямих витрат підприємства; 
2) оцінити динаміку непрямих витрат щодо валової продукції за ми-

нулий та звітний роки; 
3) оцінити виконання кошторису накладних витрат; 
- визначити за статтями витрат невиправдані перевитрати та еконо-

мію, що не залежать від підприємства; 
- охарактеризувати причини перевитрат; 
4) визначити економію (перевитрати) за рахунок відносного скоро-

чення (збільшення) умовно-постійних витрат у складі комплексних ста-
тей витрат у зв’язку зі збільшенням (зменшенням) обсягу виробництва; 

5) узагальнити результати аналізу непрямих витрат підприємства.  
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Література [1, гл. 1.5; 2, розд. 8; 3, гл.6; 4, розд. 6; 7, гл. 19;  
25, гл. 16] 

Задача 10 

Використовуючи дані додатку: 
1) проаналізувати витрати діяльності підприємства; 
2) оцінити динаміку та структуру операційних витрат підприємства, 

їх вплив на фінансові результати; 
3) проаналізувати динаміку та структуру витрат від іншої звичайної 

діяльності, надзвичайних подій, порівняти їх з відповідними доходами; 
4) узагальнити результати аналізу витрат діяльності підприємства.  

Література [1, гл. 1.5; 2, розд. 8; 3, гл. 6; 4, розд. 6; 7, гл. 19; 25, 
гл. 16] 

Задача 11 

Використовуючи дані додатку: 
1) проаналізувати динаміку та структуру фінансових результатів від 

звичайної діяльності підприємства; 
- визначити можливі причини позапланових прибутків і збитків, вио-

кремлюючи ті, що залежать від діяльності підприємства; 
2) проаналізувати валовий прибуток підприємства, визначити вплив 

факторів на зміну його фактичного розміру; 
3) оцінити фінансові результати підприємства від фінансової та інве-

стиційної діяльності, виявити резерви збільшення прибутку за рахунок 
ліквідації невиправданих збитків і випадків безгосподарності; 

4) зробити висновки за наслідками виконаного аналітичного дослі-
дження, розробити економічно обгрунтовані рекомендації щодо реаліза-
ції резервів із зазначенням переліку та адресності необхідних управлін-
ських дій, умов і порядку їх здійснення. 

Література [1, § 10.7; 2, розд. 9; 3, гл. 7; 4, розд. 4, 5; 7, гл. 20; 
25, гл. 10] 

Задача 12 

Використовуючи дані додатку: 
1) охарактеризувати рівень рентабельності підприємства та розраху-

вати вплив факторів на зміну рентабельності; 
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- проаналізувати рівень рентабельності окремих виробів і рентабель-
ності реалізованої продукції; 

- розрахувати резерви збільшення прибутку та розширення виробни-
цтва (результати занести до наведеної далі таблиці); 

Назва резерву Джерело 
даних 

Сума,  
тис. грн. 

Резерви збільшення обсягу реалізації продукції   
Запобігання збиткам від інших видів діяльності   
Використання резервів зниження собівартості   
Разом резервів збільшення прибутку   
Разом резервів підвищення рентабельності  
виробництва, % 

  

 
2) проаналізувати та обгрунтувати доцільність основних напрямків 

використання прибутку підприємства; 
3) зробити висновки за наслідками виконаного аналітичного дослі-

дження, розробити економічно обгрунтовані рекомендації щодо реаліза-
ції резервів із зазначенням переліку та адресності необхідних управлін-
ських дій, умов і порядку їх здійснення. 

Література [1, § 10.7; 2, розд. 9; 3, гл. 7; 4, розд. 4, 5; 7, гл. 20; 
25, гл. 10] 

Задача 13 

Використовуючи дані додатку: 
1) зробити попередню загальну оцінку фінансового стану підприємс-

тва, охарактеризувати платоспроможність підприємства та його покуп-
ців; 

2) проаналізувати майно підприємства та джерела його утворення; 
оцінити структуру основних та оборотних активів, структурні зміни, що 
відбулися; 

3) проаналізувати матеріальні оборотні активи, виявити надлишкові 
та непотрібні запаси, визначити шляхи їх зменшення; 

4) оцінити дебіторську та кредиторську заборгованість за обсягом, 
складом і строками виникнення; 

5) оцінити майновий стан підприємства, розрахувавши відповідні по-
казники; 

6) узагальнити результати аналізу фінансового стану підприємства; 
зробити висновки за наслідками виконаного аналітичного дослідження, 
визначити шляхи оздоровлення підприємства та розробити економічно 
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обгрунтовані рекомендації щодо їх реалізації із зазначенням переліку та 
адресності необхідних управлінських дій, умов і порядку здійснення. 

Література [1, § 10.7; 2, розд. 10; 3, розд. 9, 10; 4, розд. 7–10; 5, 
§1.7; 7, гл. 24; 25, гл. 9, 11] 

Задача 14 

Використовуючи дані додатку: 
1) проаналізувати пасиви підприємства, визначити власні оборотні 

засоби підприємства, оцінити склад і співвідношення власного та залу-
ченого капіталу, вплив змін у структурі джерел формування власного 
капіталу; 

2) проаналізувати ліквідність і фінансову стійкість підприємства, 
розрахувавши відповідні показники, оцінити їх відповідність оптималь-
ним (нормативним) значенням; 

3) оцінити ділову активність підприємства, проаналізувати оборот-
ність оборотних засобів (окремих їх видів) і причин її зміни, визначити 
ефект (недостачу) від зміни оборотності; 

4) за допомогою відповідних показників проаналізувати ефектив-
ність господарської діяльності підприємства; 

5) узагальнити результати аналізу фінансового стану; зробити висно-
вки за наслідками виконаного аналітичного дослідження, визначити 
шляхи оздоровлення підприємства та розробити економічно обгрунто-
вані рекомендації щодо їх реалізації із зазначенням переліку та адресно-
сті необхідних управлінських дій, умов і порядку здійснення. 

Література [1, § 10.7; 2, розд. 10; 3, розд. 9, 10; 4, розд. 7–10; 5, § 
1.7; 7, гл. 24; 25, гл. 9, 11] 
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Додаток  
ВИХІДНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ НАСКРІЗНИХ ЗАВДАНЬ 
Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 

Дата (рік, місяць, число) 
Підприємство:   ВАТ “Граніт” _____________________  за ЄДРПОУ 
Територія:  Черняхівський район ___________________  за КОАТУУ 
Орган державного управління _____________________  за СПОДУ 
Галузь: Промисловість будівельних матеріалів _______  за ЗКГНГ 
Вид економічної діяльності: Виробництво ___________  за КВЕД 
Одиниця: тис. грн.                                 _______________  Контрольна сума 

БАЛАНС 
на 31.12.200_ р.  

Форма № 1    Код за ДКУД 1801001 

Актив Код  рядка 
На  початок 
звітного 
періоду 

На  кінець  
звітного 
періоду 

1  2  3  4  
I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    

залишкова вартість 010 – – 
первісна вартість 011 – – 
знос 012 – – 

Незавершене будівництво 020 – – 
Основні активи:    

залишкова вартість 030 5948,0 6042,2 
первісна вартість 031 15746,1 15834,0 
знос 032 9798,1 9791,8 

Довгострокові фінансові  
інвестиції: 

   

які обліковуються за методом участі в 
капіталі інших підприємств 

 
040 

 
– 

 
– 

інші фінансові інвестиції 045 – – 
Довгострокова дебіторська  
заборгованість 

 
050 

 
– 

 
– 

Відстрочені податкові активи 060 – – 
Інші необоротні активи 070 – – 
Разом за розділом I 080 5948,0 6042,2 
II. Оборотні активи    
Запаси:    

виробничі запаси 100 166,8 208,4 
тварини на вирощуванні  

  та   відгодівлі 
 

110 
 

– 
 

– 
незавершене виробництво 120 39,1 100,6 
готова продукція 130 663,6 649,0 
товари 140 98,4 155,5 
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1 2 3 4 

Векселі одержані 150 – – 
Дебіторська заборгованість  
за товари, роботи, послуги: 

   

чиста реалізаційна вартість 160 240,0 272,2 
первісна вартість 161 275,2 308,3 
резерв сумнівних боргів 162 35,2 36,1 

Дебіторська заборгованість  
за розрахунками: 

   

з бюджетом 170 – 34,7 
за виданими авансами 180 130,4 297,3 
з нарахованих доходів 190 – – 
із внутрішніх розрахунків 200 – – 

Інша поточна дебіторська  
заборгованість 

 
210 

 
5,1 

 
9,8 

Поточні фінансові інвестиції 220 – – 
Грошові кошти та їх еквіваленти:    

у національній валюті 230 2,0 7,2 
в іноземній валюті 240 – – 

Інші оборотні активи 250 – – 
Разом за розділом II 260 1345,4 1734,7 
III. Витрати майбутніх періодів  270 1,4 2,3 
Баланс 280 7294,8 7779,2 
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Пасив 

Код  рядка На  початок 
звітного 
періоду 

На  кінець  
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
I. Власний капітал    
Статутний капітал 300 5264,4 5297,0 
Пайовий капітал 310 – – 
Додатковий вкладений капітал 320 – – 
Інший додатковий капітал 330 624,9 652,7 
Резервний капітал 340 160,2 397,5 
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

 
350 

 
– 

 
– 

Неоплачений капітал 360 (–) (–) 
Вилучений капітал 370 (–) (–) 
Разом за розділом I 380 6049,5 6347,2 
II. Забезпечення наступних витрат  
і платежів 

   

Забезпечення виплат персоналу 400 – – 
Інші забезпечення 410 – – 
Цільове фінансування 420 – – 
Разом за розділом II 430 – – 
III. Довгострокові зобов’язання    
Довгострокові кредити банків 440 – – 
Інші довгострокові фінансові  
зобов’язання 

 
450 

 
– 

 
– 

Відстрочені податкові зобов’язання 460 – – 
Інші довгострокові зобов’язання 470 – – 
Разом за розділом III 480 – – 
IV. Поточні зобов’язання    
Короткострокові кредити банків 500 510,3 420,8 
Поточна заборгованість за довго-
строковими зобов’язаннями 

 
510 

 
– 

 
– 

Векселі видані 520 – – 
Кредиторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги 

 
530 

 
336,8 

 
470,5 

Поточні зобов’язання за розрахунками:    
з одержаних авансів 540 130,5 110,4 
з бюджетом 550 45,9 112,6 
з позабюджетних платежів 560 – – 
зі страхування 570 35,5 54,4 
з оплати праці 580 87,2 151,1 
з учасниками 590 – – 
із внутрішніх розрахунків 600 17,4 11,2 

Інші поточні зобов’язання 610 81,7 101,0 
Разом за розділом IV 620 1245,3 1432,0 
V. Доходи майбутніх періодів 630 – – 
Баланс 640 7294,8 7779,2 

Керівник _______________________  
Головний бухгалтер ______________  
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Дата (рік, місяць, число) 
Підприємство:   ВАТ “Граніт” _____________________  за ЄДРПОУ 
Територія:  Черняхівський район ___________________  за КОАТУУ 
Орган державного управління _____________________  за СПОДУ 
Галузь: Промисловість будівельних матеріалів _______  за ЗКГНГ 
Вид економічної діяльності: Виробництво ___________  за КВЕД 
Одиниця: тис. грн.                                 _______________  Контрольна сума 
 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
за 200_ р. 

Форма № 2  Код за ДКУД 1801003 

I. Фінансові  результати 

Актив Код  
рядка 

За  
звітний 
період 

За  
попередній 
період 

1 2 3 4 
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, ро-
біт, послуг) 

 
010 

 
4005,1 

 
3107,3 

Податок на додану вартість 015 (584,5) (508,4) 
Акцизний збір 020 – – 
 025 – – 
Інші відрахування з доходу 030 – – 
Чистий дохід (виручка) від реалізації  
продукції (товарів, робіт, послуг) 

 
035 

 
3420,6 

 
2598,9 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

 
040 

 
(2501,8) 

 
(2020,4) 

Валовий:    
прибуток 050 918,8 578,5 
збиток 055 – – 

Інші операційні доходи 060 39,2 80,5 
Адміністративні витрати 070 (350,9) (220,4) 
Витрати на збут 080 (180,5) (95,1) 
Інші операційні витрати 090 (113,0) (80,8) 
Фінансові результати від операційної діяльності:    

прибуток 100 313,6 262,7 
збиток 105 – – 

Дохід від участі в капіталі 110 – – 
Інші фінансові доходи 120 – – 
Інші доходи 130 99,6 – 
Фінансові витрати 140 (10,5) – 
Втрати від участі в капіталі 150 – – 
Інші витрати 160 (17,2) –     
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1 2 3 4 

Фінансові результати від звичайної діяльності  
до оподаткування: 

   

прибуток 170 385,5 262,7 
збиток 175 – – 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 (115,6) (78,8) 
Фінансові результати від звичайної діяльності:    

прибуток 190 269,9 183,9 
збиток 195 – – 

Надзвичайні:    
доходи 200 – – 
витрати 205 – – 

Податки з надзвичайного прибутку 210 – – 
Чистий:    

прибуток 220 269,9 183,9 
збиток 225 – – 

II. Елементи  операційних  витрат 

Найменування показника 
Код  
рядка 

За  
звітний  пе-

ріод 

За  
попередній 
період 

Матеріальні затрати 230 1711,4 1332,5 
Витрати на оплату праці 240 842,1 605,1 
Відрахування на соціальні заходи 250 315,8 226,9 
Амортизація  260 88,1 76,5 
Інші операційні витрати 270 188,8 175,7 

Разом 280 3146,2 2416,7 
 

ІІІ. Розрахунок  показників  прибутковості  акцій 

Назва статті 
Код  
рядка 

За  
звітний  пе-

ріод 

За  
попередній  
період 

Середньорічна кількість простих акцій, тис. шт. 300 21188 21058 
Скоригована середньорічна кількість  
простих акцій, тис. шт. 310 21188 21058 
Чистий прибуток, що припадає на одну просту ак-
цію, грн. 320 0,013 0,009 
Скоригований чистий прибуток, що припадає на 
одну просту акцію, грн. 330 0,013 0,009 
Дивіденди на одну просту акцію, грн. 340 0,15 0,10 

 
Керівник _____________  Головний бухгалтер _____________ 
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ПРИМІТКИ  ДО  ЗВІТУ  ПРО  ФІНАНСОВІ  РЕЗУЛЬТАТИ 

 
Адміністративні витрати: 

тис. грн. 
№  
п/п Назва статті Минулий 

рік 
Звітний 
рік 

1 Витрати на утримання основних засобів 52,4 55,5 
2 Витрати на утримання апарату управління 105,8 230,2 
3 Винагороди за професійні послуги 20,5 15,9 
4 Витрати на зв’язок 18,8 23,5 
5 Інші витрати загальногосподарського призначення 22,9 25,8 
 Разом 220,4 350,9 
 
Інші операційні витрати: 

 тис. грн. 
№ 

 п/п Назва статті Минулий 
рік 

Звітний 
рік 

1 Нестачі і втрати від псування цінностей 8,5 10,4 
2 Витрати на виплату матеріальної допомоги 35,5 42,5 
3 Витрати на утримання об’єктів соціально-культурного 

призначення 
 

18,3 
 

33,4 
4 Визнані штрафи та пені 17,5 11,7 
5 Собівартість реалізованої іноземної валюти           – 7,8 
6 Інші витрати операційної діяльності 1,0 7,2 
 Разом 80,8 113,0 
 
Інші операційні доходи: 

 тис. грн. 
№  
п/п Назва статті Минулий 

рік 
Звітний 
рік 

1 Доходи від реалізації іноземної валюти    – 10,5 
2 Одержані штрафи, пені 61,8 12,7 
3 Доходи від оренди майна 3,2 8,8 
4 Інші доходи від операційної діяльності 15,5 7,2 
 Разом 80,5 39,2 
Інші витрати: 

 тис. грн. 
№  
п/п Назва статті Звітний рік 

1 Собівартість реалізованих необоротних активів 15,6 
2 Інші витрати   1,6 
 Разом 17,2 
Інші доходи:  

тис. грн. 
№  
п/п Назва статті Звітний рік 

1 Дохід від реалізації необоротних активів 69,5 
2 Дохід від безоплатно одержаних активів 28,0 
3 Інші витрати   2,1 
 Разом 99,6 
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Дата (рік, місяць, число) 
Підприємство:   ВАТ “Граніт” _____________________  за ЄДРПОУ 
Територія:  Черняхівський район ___________________  за КОАТУУ 
Орган державного управління _____________________  за СПОДУ 
Галузь: Промисловість будівельних матеріалів _______  за ЗКГНГ 
Вид економічної діяльності: Виробництво ___________  за КВЕД 
Одиниця: тис. грн.                                 _______________  Контрольна сума 
 

 
ЗВІТ  ПРО  РУХ  ГРОШОВИХ  КОШТІВ 

 за 200_ р. 
Форма № 3    Код за ДКУД 1801004 

  За звітний період За попередній період 
Стаття Код Надход-

ження 
Видаток Надход-

ження 
Видаток 

1 2 3 4 5 6 
І. Рух коштів у результаті  
операційної діяльності 

     

Прибуток (збиток) від звичайної  
діяльності до оподаткування 010 385,5 – 262,7 – 
Коригування:  

на амортизацію  
необоротних активів 

 

020 

 

88,1 

 

х 

 

76,5 

 

х 
збільшення (зменшення)  
забезпечень 030 – – – – 
збиток (прибуток) від нереалізо-
ваних курсових різниць 040 – – – – 
збиток (прибуток) від неоперацій-
ної діяльності 050 – (71,9) – – 

Витрати на сплату відсотків 060 10,5 х – х 
Прибуток (збиток) від операційної ді-
яльності до зміни в чистих обо-
ротних активах 

 
 

070 

 
 

412,2 

 
 

– 

 
 

339,2 

 
 

– 
Зменшення (збільшення):  
оборотних активів 080 – (384,1) – (241,1) 
витрат майбутніх періодів 090 – (0,9) – (1,4) 
Збільшення (зменшення):  

поточних зобов’язань 100 276,2 – 10,5 – 
доходів майбутніх періодів 110 – – – (9,6) 

Грошові кошти від операційної  
діяльності 120 303,4 – 97,6 – 
Сплачені:  

відсотки 130 х (20,5) х – 
податки на прибуток 140 х (115,6) х (80,2) 

Чистий рух коштів  
до надзвичайних подій 150 – – – – 
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Рух коштів від надзвичайних подій 160 – – – – 
Чистий рух коштів від операційної 
діяльності 170 167,3 – 17,4 – 

1 2 3 4 5 6 
ІІ. Рух коштів у результаті  
інвестиційної діяльності 

     

Реалізація:  
фінансових інвестицій 180 – х – х 
необоротних активів 190 48,7 х – х 
майнових комплексів 200 – – – – 

Отримано:  
відсотки 210 – х – х 
дивіденди 220 – х – х 

Інші надходження 230 – х – х 
Придбання:  

фінансових інвестицій 240 х – х – 
необоротних активів 250 х – х (30,8) 
майнових комплексів 260 х – х – 

Інші платежі 270 х (89,8) х – 
Чистий рух коштів  
до надзвичайних подій 280 – (41,1) – (30,8) 
Рух коштів від надзвичайних подій 290 – – – – 
Чистий рух коштів  
від інвестиційної діяльності 300 – (41,1) – (30,8) 
ІІІ. Рух коштів у результаті  
фінансової діяльності 

     

Надходження власного капіталу 310 – х – х 
Отримані позики 320 – х – х 
Інші надходження 330 – х – х 
Погашення позик 340 х (90,5) х (4,0) 
Сплачені дивіденди 350 х – х – 
Інші платежі 360 х (30,5) х – 
Чистий рух коштів  
до надзвичайних подій 370 – (121,0) – (4,0) 
Рух коштів від надзвичайних подій 380 – – – – 
Чистий рух коштів від фінансової ді-
яльності 390 – (121,0) – (4,0) 
Чистий рух коштів  
за звітний період 400 5,2 – – (17,4) 
Залишок коштів на початок року 410 2,0 х 19,4 х 
Вплив зміни валютних курсів  
на залишок коштів 420 – – – – 
Залишок коштів на кінець року 430 7,2 х 2,0 х 

 
 
Керівник _____________ Головний бухгалтер ____________ 
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Форма № 2 – ПВ 
  

ЗВІТ  З  ПРАЦІ ЗА  РІК 
Розділ І 

1. Чисельність та фонд оплати праці 
 
 

Показник 

 
 

Код 
рядка 

Загальна 
чисель-
ність 
праців- 
ників, 
осіб 

Фонди 
оплати 
праці,  
тис. грн.  
(з десят-
ковим  
знаком) 

 
Конт-
рольна 
сума (су-

ма  
гр. Б-2) 

А Б 1 2 3 
Середньооблікова чисельність штатних  
працівників облікового складу (із. ф 1-ПВ (тер-
мінова) місячна за січень–грудень: гр. 2 – рядки 
відповідно 010, 002) 

 
 
 

121 

 
 
 

393 

 
 
 

655,9* 

 
 
 

– 
З них:     
працівники основної діяльності 122 375 614,6 – 
у тому числі робітники 123 299 441,8 – 
жінки 124 98 165,3 – 
Крім того:     
сумісники 125 2** 2,1 – 
ті, хто працює за договорами цивільно-правового 
характеру 

 
126 

 
– 

 
5,5 

 
– 

Довідка:     
Явочна чисельність працівників на кінець року 127 383 х – 
У тому числі в найбільшій за кількістю  
працівників зміні 

 
128 

 
319 

 
х 

 
– 

Середньомісячна заробітна плата, грн. з двома 
десятковими знаками (гр. 2 ряд. (121–125–126) : : 
гр. 1 ряд 121 ⋅ 12) ⋅ 1000 

 
 

129 

 
 

141,8 

 
 
х 

 
 

– 
 130 – – – 
 131 – – – 
Контрольна сума (з ряд. 121 по ряд. 131) 132 – – – 
з фонду оплати праці (ряд. 121 гр. 2 розділу 1 
ф. 2-ПВ): Натуральна оплата продукцією,  
що дозволена до виплати 

 
 

211 

 
 

– 

 
 

– 

 
 

– 
Фонд основної заробітної плати (ф. 1-ПВ (термі-
нова) місячна гр. 2 ряд. 003) 

 
212 

 
393,0 

 
– 

 
– 

Фонд додаткової заробітної плати (ф. 1-ПВ (тер-
мінова) місячна гр. 2 3 ряд. 004) 

 
213 

 
440,6 

 
– 

 
– 

З нього:     
надбавки та доплати до тарифних ставок  
та відрядних розцінок у розмірах,  
передбачених чинним законодавством 

 
 

214 

 
 

24,3 

 
 

– 

 
 

– 
премії за виробничі результати 215 212,4 – – 
винагороди за стаж роботи та вислугу років від-
повідно до чинного законодавства 

 
216 

 
– 

 
– 

 
– 

сума заробітної плати за основним місцем  
роботи працівників за час їх навчання в системі 
підвищення кваліфікації та оплата відпусток  
у зв’язку з навчанням 

 
 
 

217 

 
 
 

0,4 

 
 
 

– 

 
 
 

– 
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А Б 1 2 3 

інші заохочувальні та компенсаційні виплати (ф. 
1-ПВ (термінова) місячна гр. 2 ряд. 006) 218 90,0 – – 
з них:     
винагороди за стаж роботи та вислугу років (крім 
врахованих по ряд. 216) 219 – – – 
винагороди за підсумками роботи за рік 220 – – – 
суми підвищеної оплати праці та інші доплати, 
пов’язані з наслідками ліквідації аварії  
на ЧАЕС 

 
 

221 

 
 

– 

 
 

– 

 
 

– 
суми матеріальної допомоги 222 10,1 – – 
суми наданих трудових та соціальних пільг 223 – – – 
Крім того:     
доходи, дивіденди, проценти за акціями підпри-
ємства особам, які не включаються  
до спискового складу 

 
 

224 

 
 

– 

 
 

– 

 
 

– 
інші виплати, які не включаються  
до фонду оплати праці 225 109,1 – – 
З них:     
суми вихідної допомоги та виплати за період 
працевлаштування звільненим працівникам 226 – – – 
допомога з тимчасової непрацездатності 227 14,0 – – 
витрати на пільги працівникам та членам  
їх сімей, пов’язані з ліквідацією аварії на ЧАЕС 

 
228 

 
1,4 

 
– 

 
– 

витрати на підготовку та перепідготовку  
кадрів 

 
229 

 
0,6 

 
– 

 
– 

 230 – – – 
Контрольна сума (з ряд. 211 по ряд. 230) 231 – – – 

 
 * У ряд. 121 гр. 2 включаються дані ряд. 125, 126. 

** Середня чисельність сумісників і тих, хто працює за договором цивільно-
правового характеру, розраховується як середня арифметична на підставі даних про чисе-
льність працівників відповідної категорії на початок кожного місяця за формулою: (чол. 
на 01.01.97 : 2 + чол. на 01.03.97 + … + чол. на 01.12.97 + чол. на 31.12.97 :  
: 2) : 12. 
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ІІ.  Склад  основних  фондів  основного  виду  діяльності 
Показник Но-  Наявність на кінець року Контрольна  

 мер 
рядка 

Матеріаль-
ний 

Нематері-
альний 

сума,  
тис. грн. 

А Б 1 2 3 
Основні фонди основного виду 
 діяльності 101 12307 – – 
У тому числі:     
І. Будівлі, споруди та передавальні  
пристрої 102 7315 – – 
з них:     
будівлі 103 3350 – – 
споруди 104 2391 – – 
передавальні пристрої 105 1574 – – 
ІІ. Транспортні засоби, меблі, прилади та 
інструменти 106 471 – – 
З них:     
транспортні засоби, включаючи  
вантажні та легкові автомобілі 107 446 – – 
прилади та інструменти побутові  
електромеханічні 108 25 – – 
Інформаційні системи, включаючи елект-
ронно-обчислювальні та інші машини для 
автоматичної обробки інформації 

 
 

109 

 
 

– 

 
 

– 

 
 

– 
ІІІ. Інші основні засоби 111 4521 – – 
З них: машини та обладнання — разом 112 4521 – – 
З них: машини сільськогосподарські  
та лісогосподарські 113 – – – 
з них: трактори (включаючи трактори, на 
яких змонтовані машини) 114 – – – 
комбайни та інші сільськогосподарські 
машини і знаряддя 115 – – – 
насадження багаторічні 116 – – – 
Капітальні витрати на поліпшення  
земель (без споруд) 117 – – – 

 
ІІІ.  Ремонт 

 
Показник 

Номер  
рядка 

Фактично 
виконано 
за рік * 

Контрольна, 
сума,  

тис. грн. 
А Б 1 2 

Витрати на ремонт основних фондів 131 61,2 – 
У тому числі капітальний ремонт основних 
фондів 

 
132 

 
61,2 

 
– 

з нього капітальний ремонт виробничих фон-
дів 

 
133 

 
24,8 

 
– 

Витрати на закінчений капітальний ремонт 134 61,2 – 
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 *За рядком 134 — з урахуванням витрат попереднього року. 
 
 

ДОВІДКОВО 
 

 
Показник 

Номер 
рядка 

Наявність 
на кінець 
року 

Конт-
рольна  
сума 

А Б 1 2 
1) із рядка 010 гр. 7 “Разом основних фондів”:    
- здані в оперативну оренду 141 246,8 – 
- взяті у фінансову оренду 142 – – 
2) із рядка 020 “Основні фонди основного виду 
діяльності” законсервовані основні фонди: 

   

гр. 2 “Наявність на початок року з урахуванням 
індексації” 143 – – 
гр. 7 “Наявність на кінець року” 144 – – 
3) із рядка 040 “Машини та обладнання”  
основні фонди, вартість яких повністю  
перенесена на витрати виробництва* 

 
 

145 

 
 

– 

 
 

– 
4) середньорічна вартість виробничих 
основних фондів промислового призначення  
за попередній рік* 

 
 

146 

 
 

12110 

 
 

– 
5) із графи 3 “Надійшло у звітному році”:  вартість 
покупок нових основних фондів (крім вартості 
тих, що введені за рахунок капітальних вкладень) 

   

- усіх основних фондів (із ряд. 010) 147 94,6 – 
- основних фондів основного виду діяльності  
 (із ряд. 030) 

 
148 

 
– 

 
– 

Безкоштовне надходження основних фондів  
від нерезидентів (за залишковою вартістю) 

 
149 

 
– 

 
– 

6) із гр. 5 “Вибуло у звітному році” продаж  
чи безкоштовна передача основних фондів  
нерезидентам (за залишковою вартістю) 

 
 

151 

 
 

6,7 

 
 

– 

* Заповнюють промислові підприємства.  
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Додаткові дані для аналізу діяльності ВАТ “Граніт” 
 

Відкрите акціонерне товариство “Граніт” — унікальне підприємство з видобутку гра-
нітних блоків: лабрадориту і габро. Основними видами продукції є гранітні блоки габро 
та лабрадорит, а також вироби з граніту (деталі пам’ятників, вази, гранітні стовпи, плити 
гранітні). 

До складу підприємства входять такі цехи: гірничий; розпилювання; каменеоб-
робний; допоміжні. Рівень механізації підприємства досить високий. У виробничій діяль-
ності підприємство використовує штрипсове розпилювання із застосуванням сталевого та 
чавунного дробу, а також алмазно-штрипсове розпилювання блоків. На підприємстві 
впроваджуються дискове розпилювання блоків, обладнання “Flowse-Pakov”, що сприяти-
ме значній економії сировини, збільшенню обсягів виробництва та підвищенню якості 
продукції, що випускається. Досліджуються питання щодо можливості та ефективності 
впровадження у процес каменеобробки плазменого та лазерного методів. 

Основні конкуренти підприємства — Білицький каменеобробний комбінат, ВАТ “Ко-
ростишівський кар’єр”, Тернопільський каменеобробний завод. 

Продукція ВАТ “Граніт” експортується в Росію, Грузію, Німеччину, Італію,  
Францію. 

Матеріально-технічне забезпечення 

Для зберігання товарно-матеріальних цінностей на кар’єрі збудовано три склади і 
склад ПММ із заправочним обладнанням. Крім того, побудовано склад щебеню, сипких 
вантажів гіпсу, цементу, а також вантажно-розвантажувальну рампу підвищеного типу з 
бетонним покриттям для твердого палива. 

Протягом звітного періоду підприємство забезпечувалось технологічними матеріала-
ми, переважно на бартерній основі. Частину матеріально-технічного забезпечення 
підприємство одержувало від ВАТ “Житомирнерудпром”. 

Залізничний транспорт 

На балансі підприємства обліковується під’їзна колія довжиною 13,6 і 2,1 км (разом 
15,7 км). Для навантаження блоків, гранітних виробів, буту, щебеню є майданчик довжи-
ною 800 м. Транспортну дільницю обслуговує тепловоз ТГМ-2Б. Для гранітних виробів і 
блоків використовуються крани КС-53-63В (36 т), КС-53-63 (20 т) і  
УС-2Р (20 т). 

Вантажно-розвантажувальні роботи виконувались переважно в одну зміну залежно 
від умов режиму навантаження-розвантаження вантажів, пов’язаних з подачею залізнич-
них вагонів. 

Показники роботи залізничного транспорту наведені в таблиці. 

Показник План, 
 вагоно-тон 

Факт,  
вагоно-тон 

Вантажо- 
оборот 

Вагоно-
оборот 

Вагонів на рік 226/ 13576 208/ 12576 – 228 
Недовантаження вагонів  
з вини залізниці – – – – 
Розвантажено вагонів 22/ 1340 22/ 1340 210380 – 
Перевезено вантажів власними 
тепловозами 149/ 16 146/ 16 – – 
Загальний вантажооборот 2341812 – 2341812 – 
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Виробництво 

1. Виконання плану і динаміки виробництва щодо річного обсягу та асортименту ха-
рактеризується даними, наведеними в таблиці. 

Обсяг реалізації згідно з укладеними угодами виконано на 100 %. 

Показник Одиниця Звітний рік Минулий 
  План Факт рік 

1 2 3 4 5 
1. Реалізація в діючих цінах тис. грн.  3431,9 2465,6 
2. Товарна продукція в діючих цінах тис. грн. 2484 3428,1 2534,5 
3. Товарна продукція в порівнянних цінах тис. грн.  2835,8 2569,4 
4. Нерудні будматеріали м3 1500 741 1558 

У т. ч. камінь бутовий м3 1000 741 1058 
щебінь м3 500  500 

5. Блоки — разом м3 6100 6220 5679 
У т. ч. габро м3 5365 5561 5169 
лабрадорит м3 735 659 510 

6. Блоки товарні м3 4500 4184 4270 
У т. ч. габро м3 4015 3683 3801 
лабрадорит м3 485 501 469 

7. Блоки для розпилу м3 1600 2036 1409 
У т. ч. габро м3 1350 1878 1368 
лабрадорит м3 250 158 41 

8. Вироби з граніту м3 12500 14078 12156 
У т. ч. плити окантовані м2 2370 2253 1678 
пам’ятники м2 8130 9702 8000 
АБВ м2 2000 2123 2418 

9. Вироби з граніту ум. м2  24945 22501 
10. Товари народного споживання тис. грн.  2,1 4,5 
11. Загальна чисельність персоналу  чол.  393 381 

У т. ч. ПВП чол.  361 349 
непромперсонал чол.  32 32 

12. Виробіток на одного працюючого  
в діючих цінах тис. грн.  8,72 6,65 
13. Те саме в порівнянних цінах тис. грн.  7,22 6,74 
14. Фонд оплати неспискового персоналу тис. грн.  24,9 5,5 
15. Середня зарплата одного робітника грн.  203,2 142,3 
16. Прогули людино-

днів  14 17 
17. Адміністративні відпустки людино-

днів  383 2559 

Товарних блоків до плану недодано 316 м3, проти факту попереднього року недодано 
86 м3. Щодо виробів з граніту план перевиконаний на 1578 м2, проти факту попереднього 
року вироблено більше на 1922 м2. На недовиконання плану щодо блоків вплинули такі 
фактори: метеорологічні умови та затримка підривних робіт. 
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Обсяги виробництва продукції за кварталами протягом року такі: 
тис. грн. 

Період Обсяги виробництва продукції за кварталами Разом 
 І ІІ ІІІ ІV  

Минулий рік, % 22,3 26,5 33,1 18,1  100,0 
Звітний рік, тис. грн.:      
а) план 621,0 621,0 645,8 596,2 2484,0 
б) факт 1028,4 719,9 1199,8 480,0 3428,1 

Обсяги виробництва нових видів промислової продукції за звітний рік:  
Вид Одиниця План Факт 

продукції  на рік на ІV 
квартал 

за ІV 
квартал 

з початку 
року 

Вироби з граніту м2 12500 2600 2828 14078 

Обсяги виробництва продукції на експорт: 
Вид  Одиниця  Рік 

продукції  минулий звітний 
Блоки товарні тис. м2 1,55 1,33 
Вироби з граніту тис. м2 0,06 0,03 
Інша продукція ум. тис. м2 0,11 0,17 

 
Підприємство від зовнішньоекономічної діяльності отримало за минулий рік — 

185889 дол., за звітний — 275172 дол. (за минулий рік — 152800 руб., за звітний — 
482805 руб.). 

Собівартість продукції 
Собівартість фактично випущеної продукції за статтями витрат: 

 Собівартість продукції, тис. грн. 
Стаття витрат за плановою 

собівартістю  
звітного року 

за фактичною  
собівартістю  
звітного року 

Сировина та основні матеріали 1112,8 1355,0 
Зворотні відходи 12,2 14,7 
Покупні напівфабрикати 15,4 26,5 
Паливо та енергія на технологічні цілі 130,7 149,5 
Заробітна плата 480,2 708,1 
Відрахування на соціальні заходи 180,1 250,2 
Амортизація 83,2 90,8 
Загальновиробничі витрати 120,2 187,0 
Втрати від браку 58,8 64,2 
Інші витрати 53,4 61,6 
Виробнича собівартість 2222,6 2878,2 

Збільшення собівартості продукції, що випускається, пояснюється передусім  
значним збільшенням вартості енергоносіїв та основних технологічних матеріалів.  
У зв’язку зі збільшенням витрат на одиницю продукції збільшилася вартість товарної 
продукції. 
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Довідка відділу постачання про залишки та надходження блоків гранітних: 
м3 

Показник План Факт 
Початкові залишки 36 41 
Надходження 196 189 
Витрачено на виробництво 200 196 
Залишки 32 34 

Звітна калькуляція на блоки лабрадорит 
Калькуляційна одиниця  м3 
Відпускна ціна (без ПДВ)  434,75 грн.  

І. Затрати на одиницю продукції  
грн. 

Стаття  Минулий  Звітний рік 
калькуляції рік План Факт 

Сировина та основні матеріали 80,2 80,0 114,5 
Зворотні відходи 1,3 1,0 1,5 
Покупні напівфабрикати – – – 
Допоміжні матеріали 6,8 7,0 7,4 
Паливо та енергія 10,3 10,0 15,7 
Заробітна плата 38,5 40, 0 53,3 
Відрахування на соціальні заходи 14,2 15,0 20,0 
Амортизація 5,2 6,5 6,8 
Загальновиробничі витрати 10,5 9,0 10,3 
Втрати від браку 3,3 1,0 5,2 
Інші витрати 5,1 4,0 7,7 
Виробнича собівартість 172,8 171,5 239,4 

 
ІІ. Розкриття затрат на сировину, основні та допоміжні матеріали 

Назва Оди- Кількість Ціна, грн. Сума, грн. 
 ниця План Факт План Факт План Факт 

І. Сировина та основні матеріали 
        
Коронки № 36 шт. 0,8 1 48,5 53,5 38,8 53,5 
Бурова сталь кг 3,0 3,5 9,0 12,0 27,0 42,0 
Порох кг 0,80 0,85 7,5 8,7 6,0 7,4 
Електродетонатори шт. 1,4 1,7 1,0 1,2 1,4 2,0 
Електрозапалювальні  
патрони шт. 0,4 0,3 0,8 1 0,3 0,3 
Вогнепровідний шнур  0,4 0,6 0,5 0,5 0,2 0,3 
НРС кг 7,5 8,4 0,8 1,2 6,0 10,1 

Разом 84,5 131,4 
ІІ. Допоміжні матеріали 

Бензин л 2 2,1 1,50 1,75 3 3,7 
Провід для детонатора м 1,5 1,8 2,2 2,13 3,3 3,8 
Повітря м3 3 4 0,9 1,2 2,7 4,8 

Разом 9,0 12,4 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 
  

32 

Звітна калькуляція на вироби з граніту 

Калькуляційна одиниця  м2 
Відпускна ціна (без ПДВ)  97,76 грн. 

І. Затрати на одиницю продукції  
грн. 

Стаття  Минулий  Звітний рік 
калькуляції рік План Факт 

Сировина та основні матеріали 57,8 55,5 58,5 
Зворотні відходи 0,9 0,5 0,8 
Покупні напівфабрикати 1,3 1,1 1,1 
Допоміжні матеріали 3,8 4,0 4,9 
Паливо та енергія 5,0 6,5 5,8 
Заробітна плата 20,4 21,0 22,2 
Відрахування на соціальні заходи 7,6 7,8 8,3 
Амортизація 5,8 6,0 6,6 
Загальновиробничі витрати 6,9 5,5 7,7 
Втрати від браку 2,5 1,5 2,1 
Інші витрати 4,8 3,0 3,5 
Виробнича собівартість 115,0 111,3 120,0 

 
ІІ. Розкриття затрат на сировину, основні та допоміжні матеріали 

Назва Оди- Кількість Ціна, грн. Сума, грн. 
 ниця План Факт План Факт План Факт 

І. Сировина та основні матеріали 
Гранітні блоки м3 0,06835 0,06935 295,00 293 20,16 20,32 
Дріб чавунний кг 14 16 1,30 1,38 18,20 22,08 
Алмазний інструмент карат 1 1 6,39 6,60 6,39 6,60 
Штріпсова сталь кг 4,8 4,5 1,75 1,80 8,40 8,10 
Шарошки шт. 0,5 0,3 4,70 5,00 2,35 1,50 

Разом 55,50 58,60 
ІІ. Допоміжні матеріали 

Вапно кг 1,2 1,5 0,17 0,19 0,2 0,28 
Вода м3 2,0 2,2 1,9 2,1 3,8 4,62 

Разом 4,0 4,90 
 

Довідки про рекламації та брак 

Виписка зі звіту про рекламації, що надійшли та прийняті за основною продук- 
цією підприємства: 

 Прийняті рекламації за рік  
Продукція минулий звітний 

 Кількість Сума, тис. грн. Кількість Сума, тис. грн. 
Блоки товарні 4 76,5 3 49,5 
Вироби з граніту 2 51,9 1 23,4 
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Втрати від браку та відходи 

Показник Рік 
 минулий звітний 

Собівартість забракованих виробів, напівфабрикатів 150,1 180,3 
Витрати на виправлення браку 3,3 5,2 
Вартість браку за ціною використання 98,1 117,8 
Сума утримань з осіб — винуватців браку 0,6 0,8 
Суми, стягнені з постачальників за претензіями  
за постачання недоброякісних матеріалів, віднесені  
на зменшення втрат від браку 

 
 

1,5 

 
 

2,7 
Втрати від браку 53,2 64,2 
Вартість відходів:   
за ціною сировини 45,6 58,8 
за ціною можливого використання 10,5 14,7 

 
Праця і зарплата 

Забезпеченість виробництва робочою силою 
чол. 

Показник Рік 
 минулий звітний 

Чисельність ПВП 361 349 
У т. ч. робітників 299 288 
керівників 40 40 
спеціалістів 21 20 
службовців 1 1 

Непромперсонал 32 32 
 

Чисельність, прийняття та вибуття працівників за рік 
чол. 

Показник Рік 
 минулий звітний 

Чисельність працівників за списком на початок року 375 381 
Прийнято працівників — разом 12 10 
Переведено з інших категорій персоналу – 5 
Вибуло працівників — разом 6 3 
У тому числі:   
а) у зв’язку з навчанням, службою у збройних силах,  

 виходом на пенсію та з інших причин 
 

2 
 

2 
б) за власним бажанням 3 1 
в) звільнено за прогули та інші порушення трудової  

 дисципліни 
 

1 
 

– 
Чисельність працівників за списком на кінець звітного  
періоду 

 
381 

 
393 
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Використання робочого часу 
 

Показник На одного працівника На всіх працівників 
 минулий 

рік 
звітний  
рік 

минулий 
рік 

звітний 
рік 

Календарна кількість днів у році 365 365 105523 109111 
Кількість вихідних і святкових днів 117 109,32 33633 32688 
Планові вихідні 28,38 27,77 8171 8301 
У т. ч. чергові відпустки 19,68 20,19 5668 6063 
виконання державних доручень 0,79 0,08 227 24 
медогляд 0,31 0,36 88 107 
хвороби 7,60 7,12 2188 2128 
відпустки на навчання – 0,02 – 6 

Непланові невиходи 5,78 3,77 1663 1125 
У т. ч. з дозволу адміністрації 5,69 3,61 1638 1079 
прогули 0,05 0,05 16 13 
інші 0,03 0,11 9 33 

Цілодобові простої 7,37 4,75 2123 1420 
Кількість робочих днів 208,07 21,32 59923 65577 
Кількість відпрацьованих людино-год 1642,86 1735,15 473143 518811 

 
Довідка відділу праці — у перші три місяці продуктивність праці прийнятих праців-

ників у середньому на 20 % нижча порівняно з продуктивністю праці кадрових працівни-
ків. 

 
Виконання встановлених норм виробітку робітниками-відрядниками 

 
Показник 

Розподіл відрядників за ступенем виконання норм виробітку  
у звітному році 

Разом 
від- 

 До  
50 % 

50–70 % 71–90 % 91– 
100 % 

101–
110 % 

111–
120 % 

Понад 
120 % 

рядни-
ків 

Робітники осно-
вних цехів 8 19 36 31 13 6 3 116 
Робітники допо-
міжних цехів 4 5 10 5 3 3 – 30 
Разом по підпри-
ємству 12 24 46 36 16 9 3 146 
З ряд. 3 за окре-
мими професі- 
ями: 

        

поліруваль-
ники 2 4 9 8 5 2 1 31 
фрезеруваль-
ники 2 3 10 4 2 – – 21 
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Чисельність та середня заробітна плата робітників основних професій 

 
Показник 

Кількість робітників, 
чол. 

Середня зарплата, грн. 

 Минулий 
рік 

Звітний 
рік 

Минулий 
рік 

Звітний 
рік 

Кольщики плит і блоків 36 38 256 389 
Каменерозпилювальники 22 28 199 175 
Фрезерувальники по каменю 16 21 253 315 
Шліфувальники-полірувальники 
каменю 30 31 176 253 

 
Чисельність основних і допоміжних робітників 

 
Показник 

Разом робітників, 
чол. 

Основних  
робітників, чол. 

Допоміжних  
робітників, чол. 

 Минулий 
рік 

Звітний 
рік 

Минулий 
рік 

Звітний 
рік 

Минулий 
рік 

Звітний 
рік 

Гірничий цех 60 63 36 38 24 25 
Каменерозпилюваль-
ний цех 

 
35 

 
35 

 
22 

 
26 

 
13 

 
9 

Каменеобробний цех 77 77 46 52 21 25 
Електромехцех 60 57 – – 60 57 
Автогараж 20 23 – – 20 23 
ВРД 12 12 – – 12 12 
РБД 8 12 – – 8 12 
Відомча охорона 17 20 – – 17 20 

 
Чисельність промислово-виробничих робітників за тарифними розрядами 

Минулий рік 
  У тому числі за розрядами Без На 

Показник Разом І ІІ ІІІ IV V VI розря-
ду 

окла-
дах 

Робітники 291 4 13 63 19 49 – 14 129 
Відрядники 146 – 13 60 12 47 – 14 – 
Погодин-
ники 145 4 – 3 7 2 – – 129 

 
Звітний рік 

  У тому числі за розрядами Без На 
Показник Разом І ІІ ІІІ IV V VI розря-

ду 
окла-
дах 

Робітники 299 6 13 75 35 49 – 10 111 
Відрядники 146 1 13 63 17 42 – 10 – 
Погодин-
ники 153 5 – 12 18 7 – – 111 
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Основні показники з праці 

№  
п/п 

Показник Одиниця 
IV 

квартал За рік 

1 Середньоспискова чисельність спискового  
складу — разом чол. 406 393 

 У т. ч. працівники основної діяльності чол. 375 361 
 з них робітники чол. 311 299 
 керівники чол. 41 40 
 спеціалісти чол. 21 21 
 службовці чол. 21 1 
 Непромгрупа — разом чол. 31 32 
 Несписковий склад чол. – – 
 сумісники чол. 2 1 

2 Основна зарплата — разом тис. грн. 120,7 393,0 
 У т. ч. працівники основної діяльності тис. грн. 114,8 373,3 
 з них робітники тис. грн. 97,6 314,2 
 керівники тис. грн. 12,1 41,4 
 спеціалісти тис. грн. 4,8 17,0 
 службовці тис. грн. 0,3 0,7 
 Непромгрупа — разом тис. грн. 5,9 19,5 
 Несписковий склад тис. грн. – 0,2 

3 Додаткова зарплата — разом тис. грн. 118,0 440,6 
 У т. ч. працівники основної діяльності тис. грн. 108,3 401,1 
 з них робітники тис. грн. 72,9 276,8 
 керівники  тис. грн. 25,1 86,9 
 спеціалісти тис. грн. 10,0 35,7 
 службовці тис. грн. 0,3 1,7 
 Непромгрупа — разом тис. грн. 5,0 19,3 
 Несписковий склад тис. грн. 4,7 20,2 

4 Фонд оплати праці — разом тис. грн. 311,6 983,4 
 У т. ч. працівники основної діяльності тис. грн. 291,7 914,4 
 з них робітники тис. грн. 221,9 694,6 
 керівники тис. грн. 49,4 154,6 
 спеціалісти тис. грн. 19,5 62,3 
 службовці тис. грн. 0,9 2,9 
 Непромгрупа — разом тис. грн. 13,3 44,1 
 Несписковий склад тис. грн. 6,6 24,9 

5 Сума прибуткового податку тис. грн. 45,3 128,5 
6 Чисельність в еквіваленті повної зайнятості чол. 393 380 
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Інші виплати, які не включаються до фонду оплати праці за рік  
тис. грн. 

Показник Рік 
 минулий звітний 

Допомога з тимчасової непрацездатності, з вагітності та по-
логів, одноразова допомога при народженні дитини,  
з догляду за дитиною до встановленого законодавством 
строку, грошові виплати матерям (батькам), які зайняті до-
глядом трьох і більше дітей віком до 16 років. Щорічна до-
помога на оздоровлення дітей 

 
 
 
 
 

17,8 

 
 
 
 
 

22,3 
Вартість подарунків дітям до свят 1,2 – 
Відшкодування заробітку та інших витрат у випадках  
завданого каліцтва або іншого ушкодження здоров’я пра-
цівника 

 
 

41,7 

 
 

54,0 
Здійснення спортивних заходів 3,6 4,2 
Вартість виданого спецодягу, спецвзуття, мила та інших 
миючих засобів, молока 24,5 22,8 
Подання шефської допомоги навчальним закладам 0,3 0,6 
Матеріальна допомога, що надається підприємством  
на поховання 

 
1,3 

 
1,2 

Компенсації та пільги працівникам і членам їх сімей,  
які потерпіли внаслідок аварії на ЧАЕС 

 
1,4 

 
0,7 

Витрати на оплату навчання у вищих і середніх  
навчальних закладах 

 
3,1 

 
2,8 

Витрати на придбання медикаментів для лікувальних уста-
нов, що знаходяться на балансі підприємства 

 
0,4 

 
0,5 

Разом 95,3 109,1 
 

Використання виробничої потужності підприємства 

 
Продукція  

 
Одиниця  

Встанов-
лена 

Виготовлено за рік Використання  
потужності за рік 

  потуж-
ність 

минулий  звітний  минулий  звітний  

Матеріали будівельні  
і нерудні, у т. ч. щебінь тис. м3 10,000 0,500 0,740 0,050 0,070 
Облицювальні вироби  
з природного каменю тис. м2 18,000 12,156 14,078 0,680 0,780 
Блоки з природного  
каменю тис. м3 8,400 5,680 6,220 0,680 0,440 
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Зі звіту відділу головного механіка: 

 
Вид  

Розподіл обладнання  
за строком експлуатації 

 
Разом 

обладнання до 5  
років 

5–10  
років 

10–20  
років 

більше  
20 років 

 

Розпилювальні верстати 2 6 2 – 10 
Полірувальні верстати 3 2 2 –   7 
Фрезерно-окантовочні верстати 4 4 3 1 12 
Підйомно-транспортне обладнання 2 2 3 2   9 
Інше обладнання – 5 3 4 12 

 
Використання діючих промислово-виробничих засобів 

Минулий рік 
 

Вид  
обладнання 

Часова  
продуктивність 

Коефіцієнт 
викорис-
тання  

Коефіцієнт 
викорис-
тання  

 План Факт за продук-
тивністю 

в часі 

Гірничий цех     
Екскаватори – – – 0,5 
Бульдозери – – – 0,6 
Крани – – – 0,7 
Дробильно-сортувальна установка – – – – 

Каменерозпилювальний цех     
Розпилювальні верстати 0,19 0,15 0,39 0,44 

Каменеоброблювальний цех     
Полірувальні верстати 0,23 0,18 0,72 0,53 
Фрезерно-окантовочні верстати 0,68 0,47 0,70 0,64 

 
Звітний рік 

 
Вид  

обладнання 

Часова  
продуктивність 

Коефіцієнт 
викорис-
тання  

Коефіцієнт 
викорис-
тання  

 План Факт за продук-
тивністю 

в часі 

Гірничий цех     
Екскаватори – – – 0,6 
Бульдозери – – – 0,5 
Крани – – – 0,7 
Дробильно-сортувальна установка – – – – 

Каменерозпилювальний цех     
Розпилювальні верстати 0,21 0,19 0,60 0,63 

Каменеоброблювальний цех     
Полірувальні верстати 0,22 0,22 0,78 0,75 
Фрезерно-окантовочні верстати 0,50 0,46 0,80 0,77 
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Коефіцієнт змінності технологічного обладнання 

Вид обладнання Минулий  Звітний рік 
 рік План Факт 

Гірничий цех    
Екскаватори 0,7 0,7 0,7 
Бульдозери 0,7 0,7 0,7 
Крани 0,8 0,8 0,8 
Дробильно-сортувальна установка – – – 

Каменерозпилювальний цех    
Розпилювальні верстати 1,7 2,50 2,02 

Каменеобробний цех    
Фрезерно-окантовочні верстати 1,1 1,80 1,73 
Полірувальні верстати 1,02 1,74 1,51 

 
Технологічний розвиток підприємства, організація виробництва 

 
 
№  
п/п 

 
 

Назва заходу 
Квартал  
повного  

впровадження 

Збільшення 
обсягів  
вироб- 
ництва,  
м3 

Зниження собівартості  
за рахунок зниження  
витрат в розрахунку  

на рік,  
тис. грн. 

    матеріаль-
них 

трудових 

1 Механічне відокремлення 
масиву “Flowse-Pakov” 

 
І 

 
ІІ 

 
150 

 
– 

 
– 

2 Упровадження дискового 
розпилювання блоків 

 
ІІІ 

 
ІІІ 

 
25 

 
1,1 

 
– 

3 Використання канатного 
ланцюга з алмазними роз-
пилювачами “Feman Peri” 

 
 
 
ІІІ 

 
 
 

IV 

 
 
 

– 

 
 
 

1,5 

 
 
 

0,8 
4 Упровадження техноло- 

гічної лінії LM-1200 
 

IV 
 

– 
 

180 
 

3,5 
 

2,2 
5 Використання посировоч-

них блоків 
 
ІІ 

 
ІІІ 

 
– 

 
1,1 

 
0,5 
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Список кредиторів ВАТ “Граніт” 

№ 
п/п 

Контрагент Сума, грн. Місяць Рік Об’єкт  
заборго-
ваності 

1 2 3 4 5 6 
1 Управління громадського обслугову-

вання, м. Сумгаїт 
 

974,00 
 

жовтень 
 

минулий 
 
алмазний 
інструмент 

2 Держбюро, м. Владикавказ 3700,00 жовтень минулий алмазний 
інструмент 

3 Копиль РЕКО “Беларусь”, м. Мінськ 255,00 жовтень минулий матеріали 
4 ЗАТ “Белла”, м. Балта 383,00 жовтень минулий алмазний 

інструмент 
5 ТзОВ “Вікторія”, м. Донецьк 138898,81 грудень минулий матеріали 
6 База УСПпоПУ, м. Луганськ 6106,00 грудень минулий вугілля 
7 ВАТ “Житомиргаз” 2725,00 листопад минулий матеріали 
8 ВАТ “Ємельянівський кар’єр” 452,00 грудень минулий матеріали 
9 ВАТ “Донецьквугілля” 1007,00 лютий звітний вугілля 

10 АТ “Осникі” 800,00 березень звітний матеріали 
11 ТзОВ “Марс”, м. Донецьк 602,00 березень звітний матеріали 
12 ВАТ “Кварцсамоцвіти”, 

 м. В. Волинський 329,00 квітень звітний матеріали 
13 КСП “Явір”, с. Високе 2270,00 вересень звітний матеріали 
14 ВАТ “Лісдержзаг”, м. Овруч 2381,00 травень звітний обаполи 
15 ВАТ “Коростишівський кар’єр” 2643,00 травень звітний матеріали 
16 ВАТ “Укрпідшипник”, м. Донецьк 12336,00 липень звітний матеріали 
17 АТ ГДК “Біличі”, с. Біличі 616,00 липень звітний матеріали 
18 ВАТ “Харківелектромонтаж”  612,00 липень звітний матеріали 
19 ЗАТ “Авангард”, м. Черняхів 448,00 липень звітний матеріали 
20 ВАТ “Лезницький кар’єр” 924,00 вересень звітний щебінь 
21 ТзОВ “Блок ЛТД”, м. Харків 167,00 вересень звітний матеріали 
22 КСП “Осніки” 800,00 вересень звітний матеріали 
23 ТзОВ “Алекс”, м. Коростишів 828,00 грудень звітний матеріали 
24 ВАТ “Абсолют”, м. Житомир 1076,00 грудень звітний матеріали 
25 ЗАТ “Мрія”, м. Коростишів 11572,00 грудень звітний вугілля 
26 ВАТ “Вітроран”, м. Вітебськ 3603,00 грудень звітний матеріали 
27 МП “ВИЖ”, м. Макіївка 512,00 грудень звітний матеріали 
28 ВАТ “Діабаз”, м. Житомир 1480,00 грудень звітний запасні  

частини 
29 ТзОВ “Росана”, м. Київ 631,00 грудень звітний паливно-

мастильні 
матеріали 

30 ВАТ “Форма”, м. Коростишів 1601,00 грудень звітний паливно-
мастильні 
матеріали 

31 ВАТ “ЖитомирПЕС” 70298,84 грудень звітний електрич-
на енергія 
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32 Півд.-західна залізниця, м. Корос-

тень 
10138,8

7 
грудень звітний послуги  

залізниці 
33 Західукрвибухпром, м. Київ 29087,5

7 
грудень звітний підривні  

роботи 
34 ВАТ “Райтелеком”, м. Черняхів 2251,32 грудень звітний транспорт-

ні послуги 
35 ВАТ “Облавтошлях”, м. Житомир 13456,5

7 
грудень звітний послуги 

36 ТМО, м. Черняхів 2825,32 грудень звітний послуги 
37 Агрофірма “Нива”, с. Головино 4534,64 січень звітний спеціальне 

харчування 
38 БУ-523, м. Житомир 2693,86 січень звітний будівельні 

роботи 
39 РЕС, м. Черняхів 3094,95 грудень звітний електрична 

енергія 
40 Чорнобильська АЕС 10068,8

3 
січень звітний матеріали 

41 СП “Гранекс”, м. Коростишів 648,27 грудень звітний матеріали 
42 ТзОВ “НСВ”, м. Коростишів 19282,3

5 
жовтень звітний будівельні 

матеріали 
43 ЗАТ “Утел”, м. Житомир 1221,17 грудень звітний т/т послуги 
44 Профком, с. Головіно 2039,98 грудень звітний профвнески 
45 Аліменти 883,09 грудень звітний профвнески 
46 ВАТ “Гігант”, м. Донецьк 24794,5

0 
грудень звітний гранітна 

продукція 
47 ТзОВ “Пам’ять”, м. Владикавказ 18750,0

0 
грудень звітний гранітна 

продукція 
48 ТзОВ “Хілаа-центр”, м. Київ 4263,09 грудень звітний гранітна 

продукція 
49 ВАТ “Зоря Нальчик”, м. Нальчик 3365,06 грудень звітний гранітна 

продукція 
50 ВАТ “Будінвест”, м. Київ 2961,23 грудень звітний гранітна 

продукція 
51 ЗАТ “Інтро-плюс”, м. Київ 4940,30 квітень звітний гранітна 

продукція 
52 ТзОВ “К. Ц.”, м. Москва 6700,00 грудень звітний гранітна 

продукція 
53 МП “Абкаран”, м. Баку 1915,00 вересень звітний гранітна 

продукція 
54 ПП “Проскурня”, м. Донецьк 1876,57 грудень звітний гранітна 

продукція 
55 ЗАТ “Гермес”, м. Житомир 4135,63 грудень звітний гранітна 

продукція 
56 ВАТ “Ігнатпольський кар’єр” 630,15 грудень звітний гранітна 

продукція 
57 ТзОВ “Похоз”, м. Львів 658,30 грудень звітний гранітна 

продукція 
58 ВАТ “Жілідо”, м. Одеса 473,79 грудень звітний гранітна 

продукція 
59 ТзОВ “Укрбілроспром”, м. Київ 2167,98 вересень звітний гранітна 

продукція 
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60 ПП “Ліго”, м. Владикавказ 809,13 грудень звітний гранітна 

продукція 
61 ВАТ Західукрвибухпром, м. Тернопіль 791,34 грудень звітний гранітна 

продукція 
62 ПП “Хата”, м. Нальчик 1037,74 грудень звітний гранітна 

продукція 
63 ТзОВ “Епоха”, м. Херсон 128,73 вересень звітний гранітна 

продукція 
64 СП “Реут”, м. Київ 432,00 грудень звітний гранітна 

продукція 
65 МП “Граніт”, с. Сарай 7110,00 грудень звітний гранітна 

продукція 
66 МП “Ритуал”, м. Сумгаїт 7110,00 грудень звітний гранітна 

продукція 
67 МП “Сімнар”, м. Баку 2040,00 грудень звітний гранітна 

продукція 
68 Управління державного казначейства, 

м. Київ 
179,02 грудень звітний гранітна 

продукція 
 

Список дебіторів ВАТ “Граніт” 
№ 
п/п 

Контрагент Сума, 
грн. 

Місяць Рік Об’єкт  
заборго-
ваності 

1 2 3 4 5 6 
1 ВАТ “Київхімпостачзбут” 28,17 листопад звітний матеріали 
2 Інститут надтвердих матеріалів, м. Київ 70,71 листопад звітний алмазний 

інструмент 
3 ЗАТ “Лазер”, м. Житомир 73,00 листопад звітний матеріали 
4 ВАТ “Вторчермет”, м. Київ 332,00 листопад звітний матеріали 
5 ВАТ “Житомирнерудпром”  1827,00 грудень звітний матеріали 
6 Черняхівський РУС 1969,00 грудень звітний послуги 
7 ПТУ, с. Головино 1278,04 грудень звітний елекрична 

енергія 
8 ТзОВ “Віват”, м. Черняхів 835,84 грудень звітний оренда 
9 Аптека № 1, м. Черняхів 1152,56 грудень звітний оренда 

10 Головинська селищна рада, с. Головино 380,26 грудень звітний оренда 
11 МП “Мінерал”, м. Донецьк 4687,54 січень, 

грудень 
звітний оренда 

12 ТзОВ “Костка”, м. Житомир 5058,03 грудень звітний оренда 
13 ТзОВ “Анкор”, с. Головино 774,62 січень, 

грудень 
звітний послуги 

14 ТзОВ “Каскад”, м. Житомир 614,33 грудень звітний гранітна 
продукція 

15 Новоград-Волинський АККП 572,54 грудень минулий гранітна 
продукція 
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16 ТзОВ “Прогрес”, с. Горбулєв 2395,78 серпень минулий гранітна 

продукція 
17 КСП “Кам’янобродське” 1088,49 квітень минулий гранітна 

продукція 
18 ВАТ “Ємельянівський гранкар’єр” 1045,90 квітень минулий гранітна 

продукція 
19 ТзОВ “Україна”, м. Житомир 2839,82 травень минулий гранітна 

продукція 
20 ОКС УВС, м. Житомир 313,02 травень минулий гранітна 

продукція 
21 ТзОВ “АККАБ”, м. Миколаїв 8911,67 вересень минулий гранітна 

продукція 
22 КСП “Полісся”, с. Щегліївка 1107,35 липень минулий гранітна 

продукція 
23 МПМ “Рай”, м. Коростишів 3165,70 липень минулий гранітна 

продукція 
24 ТзОВ “Костка”, с. Головино 6754,08 липень минулий гранітна 

продукція 
25 МП “Лівіс”, м. Коростишів 1372,44 серпень минулий гранітна 

продукція 
26 СП “Агат-93”, м. Київ 7760,00 вересень минулий гранітна 

продукція 
27 ЗАТ “Новомаш”, м. Запоріжжя 2991,12 вересень минулий гранітна 

продукція 
28 МП “Сліпчиці” 1040,71 жовтень минулий гранітна 

продукція 
29 Коростишівське МККП 1847,35 вересень минулий гранітна 

продукція 
30 ТзОВ “Мрія”, м. Коростишів 1150,00 вересень минулий гранітна 

продукція 
31 МП “Дружба”, м. Коростишів 2198,67 листопад минулий гранітна 

продукція 
32 ТзОВ “Полісся”, м. Більковці 2495,18 березень звітний гранітна 

продукція 
33 ЗАТ “АБВ”, м. Київ 2182,44 березень звітний гранітна 

продукція 
34 Спецкомбінат, м. Донецьк 2985,94 березень звітний гранітна 

продукція 
35 ТзОв “Варас”, м. Коростень 1288,73 липень минулий гранітна 

продукція 
36 КСП “Коростишівське” 113120,8 квітень звітний гранітна 

продукція 
37 СП “Граніт”, с. Рокитне 1118,00 квітень звітний гранітна 

продукція 
38 МП “Граніт”, м. Коростишів 4096,42 травень звітний гранітна 

продукція 
39 ВАТ “Техноексперт”, м. Київ 7312,95 травень звітний гранітна 

продукція 
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40 ТзОВ “Надія”, м. Біла Церква 1148,87 травень звітний гранітна 
продукція 

41 ПТУ, с. Головино 300,00 липень звітний гранітна 
продукція 

42 Центр “Карат”, м. Київ 1170,10 жовтень минулий гранітна 
продукція 

43 РСКГ, с. Тульчин 333,48 квітень минулий гранітна 
продукція 

44 МП “Підгір’я Карпат”, м. Калуш 178,07 травень минулий гранітна 
продукція 

45 МП “Граніт”, м. Черняхів 520,57 травень минулий гранітна 
продукція 

46 Концерн “Львів”, м. Львів 611,07 вересень минулий гранітна 
продукція 

47 ВАТ “Краса”, м. Львів 273,64 жовтень минулий гранітна 
продукція 

48 ВАТ “Будсервіс”, м. Житомир 376,80 листопад минулий гранітна 
продукція 

49 ПП “Натан”, м. Київ 1148,52 грудень минулий гранітна 
продукція 

50 ВАТ “Кременчуцький спецкомбінат” 511,03 квітень минулий гранітна 
продукція 

51 ТзОВ “Стоун”, м. Житомир 589,81 квітень минулий гранітна 
продукція 

52 ВАТ “Сумиголовпостач” 285,69 червень минулий гранітна 
продукція 

53 ВАТ “Старожинецький лісокомбінат” 231,46 серпень минулий гранітна 
продукція 

54 ТзОВ “Експро ЛТД”, м. Донецьк 757,94 серпень минулий гранітна 
продукція 

55 ВАТ “Меблева фабрика”, с. Дубно 743,20 вересень минулий гранітна 
продукція 

56 ТзОВ “Генпідзагін”, м. Київ 424,00 вересень минулий гранітна 
продукція 

57 ПП “Лісім”, м. Київ 136,02 листопад минулий гранітна 
продукція 

58 СП “Сімекс габбро”, м. Рівне 185,36 грудень минулий гранітна 
продукція 

59 ГК ГЕ “Укргеолгстром”, м. Київ 473,05 травень минулий гранітна 
продукція 

60 МП “Добро”, м. Коростишів 531,91 лютий звітний гранітна 
продукція 

61 ПП “Кизюк і К°”, м. Вінниця 1568,80 травень звітний гранітна 
продукція 

62 ТзОВ “Алекс ЛТД”, м. Коростишів 732,83 червень звітний гранітна 
продукція 

63 ТзОВ “Контракт-плюс”, м. Черкаси 1000,00 червень звітний гранітна 
продукція 
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64 ПП “КіХ”, м. Ірпінь 2025,67 липень звітний гранітна 
продукція 

65 ВАТ “Гірник”, м. Тиврів 2109,88 липень звітний гранітна 
продукція 

66 МП “Рай”, м. Коростишів 1556,28 липень звітний гранітна 
продукція 

67 РСКХ, м. Тиврів 807,48 липень звітний гранітна 
продукція 

68 ВАТ “Соколівський кар’єр” 4121,23 липень звітний гранітна 
продукція 

69 Новоград-Волинський АККП 1100,12 липень звітний гранітна 
продукція 

70 КСП “Коростишівське” 8635,44 липень звітний гранітна 
продукція 

71 ТзОВ “Техноексперт”, м. Житомир 502,40 липень звітний гранітна 
продукція 

72 ПП “Гордей”, м. Житомир 7493,77 липень звітний гранітна 
продукція 

73 КСП “Прогрес”, с. Слобідка 1625,40 серпень звітний гранітна 
продукція 

74 ПТУ-2, с. Головино 4293,24 серпень звітний гранітна 
продукція 

75 МП “Сліпчиці” 755,16 серпень звітний гранітна 
продукція 

76 МП “Рома”, м. Рівне 900,67 серпень звітний гранітна 
продукція 

77 ЗАТ “Верстатник”, м. Рівне 770,77 вересень звітний гранітна 
продукція 

78 ВАТ “Блустон”, с. Слобідка 1395,18 вересень звітний гранітна 
продукція 

79 ТзОВ “АБВ”, м. Київ 14981,04 вересень звітний гранітна 
продукція 

80 ЗАТ “Андрушківський спиртзавод” 335,71 жовтень звітний гранітна 
продукція 

81 ДП “Каменепласт”, м. Гусятин 1800,00 жовтень звітний гранітна 
продукція 

82 МП “Фонтан”, м. Гнівань 478,56 жовтень звітний гранітна 
продукція 

83 ПУ КХ, м. Бровари 834,49 жовтень звітний гранітна 
продукція 

84 ТзОВ “Скіф”, м. Коростишів 62,25 жовтень звітний гранітна 
продукція 

85 МП “Лан”, м. Київ 989,72 жовтень звітний гранітна 
продукція 

86 ПП “Граніт Іко”, м. Коростишів 1728,38 жовтень звітний гранітна 
продукція 

87 ВАТ “Чернігівський спецкомбінат” 631,46 жовтень звітний гранітна 
продукція 
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88 ЗАТ “Світ”, м. Біла Церква 1574,88 листопад звітний гранітна 

продукція 
89 ВАТ “Янцевський гранкар’єр” 637,76 листопад звітний гранітна 

продукція 
90 КП “Гемма-Сервіс”, м. Київ 289,92 листопад звітний гранітна 

продукція 
91 ВАТ “Нове життя”, с. Сліпчиці 1298,52 листопад звітний гранітна 

продукція 
92 ВО “Закарпатнерудпром”, м. Львів 846,77 листопад звітний гранітна 

продукція 
93 ТзОВ “Карат”, с. Головино 723,05 грудень звітний гранітна 

продукція 
94 ДП “Гранітдрев”, м. Житомир 2086,57 грудень звітний гранітна 

продукція 
95 МП “Мінерал”, м. Ірпінь 2239,78 грудень звітний гранітна 

продукція 
96 ЗАТ “Лабрадорит”, м. Радомишль 361,31 грудень звітний гранітна 

продукція 
97 МП “Мрія”, м. Коростишів 104,87 грудень звітний гранітна 

продукція 
98 МП “Філіні”, с. Кам’яний брід 2240,89 грудень звітний гранітна 

продукція 
99 ТзОВ “Рубін”, м. Житомир 800,59 грудень звітний гранітна 

продукція 
100 ТзОВ “УМІД”, м. Баку 2457,71 грудень звітний гранітна 

продукція 
101 МП “Сімнар”, м. Баку 8146,39 грудень звітний гранітна 

продукція 
102 ТзОВ “Троянда”, м. Євпаторія 2084,56 грудень звітний гранітна 

продукція 
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