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Відбулося засідання наглядової  ради ПАТ 
“Сільськогосподарське підприємство “Шубківське” 

 
              Наглядова рада ПАТ «СГП «Шубківське» на своєму засіданні, 

яке відбулося 24.03.2016 року, насамперед, заслухала інформацію голови 
правління Євстафія Яремчука про фінансово-господарську  діяльність 
товариства у 2015 році та визнала її задовільною. За словами Яремчука, 

ПАТ «СГП «Шубківське» закінчило 2015 рік з прибутками.  Разом з тим, 
через збільшення ставки податку на землю  зменшився  загальний дохід 

від діяльності товариства. Зокрема, за єдиний податок на землю сплачено 
285,4 тис. грн., що на 271,5 тис. грн.. вище планового і минулого 
показника. Відбувся також ріст витрат за рахунок підвищення цін на 

паливо, запасні частини. Всього протягом року зерновими та 
зернобобовими культурами засіяно 452 га, зібрано їх 573 т, а від 

реалізованих 407 т зерна отримано 956, 5 тис. грн. виручки. Утримується 
118 голів великої рогатої худоби. Від реалізації худоби в живій вазі за 
звітний рік отримано 64,3 тис. грн. виручки.  Чистий дохід (виручка) від 

реалізації продукції становить 3336,9 тис. грн. Слід також зазначити, що 
чисельність працюючих не змінилася (24 чоловіки). На користь держави 

сплачено податків на суму 341,1 тис. грн. Всі нараховані податки 
сплачені до державного бюджету в повному обсязі. Заборгованості з 
виплати заробітної плати немає. 

              Наглядова рада розглянула також питання пільгової 
(безоплатної) передачі акцій ПАТ “Сільськогосподарське підприємство 

“Шубківське” працівникам товариства та прирівненим до них особам. 
Голова правління Євстафій Яремчук доповів, що згідно уточненого плану 
розміщення акцій  товариство завершило роботу по формуванню списків 

працівників та прирівняних до них осіб і подало їх до регіонального 
відділення. Всього у списку 268 чоловік. ПАТ «СГП Шубківське» вже 

перерахувало податок на додану вартість в сумі 1625841,40 грн. на 
приватизаційний рахунок регіонального відділення. За словами 
начальника відділу приватизації, управління державним майном та 

корпоративними правами держави регіонального відділення Марії 
Владової, складено перелік фізичних осіб, які придбали акції ПАТ «СГП 

Шубківське», начальником регіонального відділення підписано 
розпорядження про проведення депозитарною установою операцій по 

списанню акцій на рахунки фізичних осіб. Наглядова рада наголосила на 
необхідності завершення роботи щодо  пільгового продажу (безоплатної 
передачі) акцій товариства. 

 
 


