2. Мета і основні напрями діяльності Станції

2.1. Станція, як юридична особа, є державним сільськогосподарським
підприємством, яке створене з метою організаційно-господарського забезпечення
науковій установі умов для своєчасного та високоякісного проведення наукових
досліджень та їх апробації, виробництва оригінального, елітного та
репродукційного насіння сільськогосподарських культур..
2.2. Основними напрямами та видами діяльності Станції є:
01.11 - Вирощування зернових, бобових культур та олійних культур;
сприяння Науковій установі, а також іншим науковим установам в роботі по
проведенню наукових дослідів, виробничої перевірки і впровадженню науковотехнічних розробок.
Сприяння поширенню серед державних підприємств та організацій, а також
інших господарюючих суб'єктів досягнень науки, техніки і передового досвіду у
виробництві.
72.11 - Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій;
виробництво батьківських форм гібридів кукурудзи та сорго, оригінального,
елітного та репродукційного насіння озимих, ярих зернових, олійних культур та
багаторічних трав.
72.19. - Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших
природничих і технічних наук; впровадження нових технологій та досягнень.
01.61. - Допоміжна діяльність у рослинництві, а саме виробництво,
заготівля, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції, у тому числі
зернової.
Ремонт та обслуговування власних транспортних засобів,
сільськогосподарської техніки, надання послуг власною сільськогосподарською
технікою на замовлення для юридичних та фізичних осіб.
46.21. - Оптова торгівля зерном, насінням, роздрібна торгівля
сільськогосподарською продукцією в неспеціалізованих магазинах, тощо.
Реклама, виробництво рекламної продукції, втому числі з власною
символікою.
52.10.-Складське господарство; організація та утримання сховищ, складів.
68.20. - Надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна; а
саме складських та інших господарських та виробничих приміщень та їх частини.
Утримання ЖКГ, надання комунально-побутових послуг та інших платних
послуг населенню.
Надання посередницьких послуг.
Реалізація інтелектуальної власності Станції.
Ефективне власне господарювання та застосування наукових здобутків.
Усі види діяльності, які згідно із законодавством України потребують
спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються Станцією пише після їх
отримання.

3. Юридичний статус Станції
3.1. Станція є державною госпрозрахунковою науковою установою з
частковим бюджетним фінансуванням державних програм та правом здійснення
господарської діяльності.
3.2 Станція є юридичною особою. Права та обов'язки юридичної особи
Станція набуває з дня її державної реєстрації, яка здійснюється в установленому
порядку за місцем її знаходження.
3.3. Статут Станції затверджується президентом Академії після погодження
Статуту з Науковою установою, якій безпосередньо підпорядковується Станція.
3.4. Станція має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в
установах банків, в разі потреби рахунки у відділеннях Державного казначейства,
діє за принципом повного господарського розрахунку, має печатку зі своїм повним
найменуванням, ідентифікаційним кодом і належністю до Академії, кутовий штамп
та інші печатки, необхідні для ведення діловодства. Може мати фірмовий знак для
товарів і послуг.
3.5. Економічною основою діяльності Станції є державна власність України
на основні фонди, інше державне майно, а також землі Академії, які закріплені за
нею постановою Президії Верховної Ради Української PCP «Про статус
Української академії аграрних наук» від 29 липня 1991 року № 1370 - XII, що
перебувають у розпорядженні установ Академії.
3.6. Відносини між Науковою установою та Станцією будуються на підставі
договорів, які, як правило, укладаються до початку наступного року і
спрямовуються на виконання програм науково-дослідних робіт. В договорах
визначаються обсяги робіт та послуг, строки їх виконання, порядок використання
продукції від дослідів та розрахунків за роботи і послуги.
Проведення робіт за договорами (контрактами) з Науковою установою з виконання
науково-технічних програм для Станції є обов'язковим.
Станція надає Науковій установі необхідні для проведення наукових досліджень
приміщення, земельні ділянки та інші ресурси.
3.7. Станція
здійснюючи
організаційно-господарське
забезпечення
експериментальних та інших робіт, які проводяться Науковою установою, несе
відповідальність за своєчасне і якісне їх проведення. Впровадження наукових
розробок на Станції здійснюється спеціалістами Станції під наглядом наукових
працівників Наукової установи на договірній основі.
3.8. Станція на добровільних засадах, за згодою Наукової установи, якій
підпорядковане, та з дозволу Президії Академії може бути учасником наукових
спілок, асоціацій та інших господарських об'єднань, якщо це сприяє поліпшенню
діяльності та оснащення Станції.

4.4. Земельні ділянки, які надані в постійне користування Станції для
розміщення його об'єктів, здійснення науково-дослідної та господарської
діяльності, виробництва оригінального, елітного та репродукційного насіння і
пропаганди ведення товарного сільськогосподарського виробництва, визначених
Статутом Академії та цим Статутом, є державною власністю.
4.5. Вилучення земельних ділянок Станції може здійснюватися лише за
згодою Президії Академії відповідно до норм чинного законодавства.
4.6. Зміна цільового призначення та припинення права постійного
користування земельними ділянками Станції, що віднесені до особливо цінних
земель, допускається лише для розміщення на них об'єктів, що визначені
Земельним кодексом України та в порядку, визначеному законодавством.
4.7. Станція може орендувати земельні ділянки, що перебувають у власності
територіальних громад, громадян та юридичних осіб, для провадження статутної
діяльності.
4.8. Станція веде облік об'єктів майнового комплексу та здійснює контроль
за ефективним використанням таких об'єктів.
4.9. Станція самостійно розпоряджається майном та коштами, одержаними
від господарської діяльності, в тому числі зовнішньоекономічної, благодійними
внесками і пожертвуваннями організацій (у тому числі міжнародних) і приватних
осіб, та інших джерел, що не суперечать чинному законодавству.
4.10. Станція має право використовувати належне йому майно для участі у
цивільних відносинах, у тому числі для провадження фінансово-господарської
діяльності відповідно до цілей, визначених цим Статутом та в межах його
цивільної правоздатності.
4.11. Станція ефективно використовує належне йому майно та
розпоряджається ним в межах, визначених законодавством, з метою розвитку
науки і техніки для задоволення соціальних, економічних та інших потреб держави.
4.12. На нерухоме майно Станції, яке знаходиться на його балансі, не може
бути звернено стягнення за претензіями кредиторів.
4.13. Станція, з дозволу Президії Академії може здійснювати продаж майна,
що обліковується на балансі Станції.
4.14. Відчуження нерухомого майна Станції, що перебуває у віданні
Академії, здійснюється лише з дозволу Президії Академії в порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України.
Продаж основних засобів, що належать Станції, здійснюється лише на
конкурсних засадах.
4.15. Кошти, одержані від використання та реалізації майна Станції,
залишаються в розпорядженні Станції для виконання його статутних завдань..
4.16. Списання майна, яке знаходиться на балансі Станції, здійснюється з
дозволу Президії Академії в порядку, встановленому законодавством.

6.1.3. Станція реалізує свою продукцію, залишки її виробництва, послуги за
цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках,
передбачених законодавством України, за встановленими державними цінами.
6.1.4. Станція може здійснювати операції з цінними паперами відповідно до
чинного законодавства України.
6.2. Обов'язки Станції
6.2.1. Станція:
- забезпечує Науковій установі, якій підпорядковане, організаційногосподарські умови для своєчасного і ЕИСОКОЯКІСНОГО проведення наукових
досліджень, випробування і доопрацювання наукових розробок, пропаганди,
досягнень науки і техніки та впровадження їх у виробництво;
- здійснює виробництво та реалізацію насіння
культур високих репродукцій та садивного матеріалу;

сільськогосподарських

-забезпечує ефективне та цільове використання закріпленого за ним
державного майна та виділених державних коштів;
- враховує, при визначенні стратегії науково-дослідної та господарської
діяльності, умови державних контрактів, програм, замовлень та інші договірні
зобов'язання;
-забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно із
законодавством;
- здійснює будівництво, реконструкцію, а також ремонтні роботи основних
фондів, забезпечує своєчасне створення нових виробничих об'єктів та
якнайшвидше введення їх в експлуатацію;
-створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує
додержання законодавства про працю, правил охорони праці, техніки безпеки,
соціального страхування;
-здійснює заходи, спрямовані на покращення організації та оплати праці
працівників з метою підвищення їхньої матеріальної зацікавленості як в
результатах особистої праці, такі всього підприємства;
- забезпечує економне і раціональне використання фонду оплати праці і
своєчасну видачу працівникам Станції заробітної плати;
- здійснює матеріально-технічне забезпечення виробництва, забезпечує
пожежну безпеку своїх об'єктів;
- на належному рівні здійснює оператиЕний та бухгалтерський облік майна і
результатів своєї роботи, веде статистичну звітність згідно з чинним
законодавством та нормативно-правовими актами.
6.2.2. Директор Станції та головний бухгалтер несуть персональну
відповідальність за додержання порядку ведення оперативного та бухгалтерського
обліку і статистичної звітності результатів фінансово-господарської та іншої
діяльності.
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