




















8.2. Станція, здійснюючи забезпечення науково-дослідних та інших робіт, 
несе відповідальність за своєчасне і якісне їх проведення. Впровадження наукових 
розробок на Станції здійснюється під авторським наглядом наукових працівників 
Інституту. 

8.3. Станція, забезпечуючи проведення виробничої перевірки нових наукових 
розробок, організовує на своїх полях показові полігони для демонстрації нових 
високоефективних технологій та інших науково-технічних досягнень. 

8.4. Показники виробничо-фінансової діяльності Станції погоджує з 
Інститутом, якому підпорядкована, та доводить їх до відома Академії (відповідних 
підрозділів). При цьому вона керується необхідністю першочергового виконання 
своїх головних завдань, а також повного задоволення потреб у власному насінні. 

Станція самостійно визначає кількість товарної сільськогосподарської 
продукції для виконання контрактів і відображає її в бізнес-плані економічного 
розвитку Станції. 

Вироблену продукцію Станція може продати іншим підприємствам, 
організаціям та господарствам незалежно від їх форми власності, а також через 
торгові біржі, на ринку, через власні магазини та здійснити реалізацію цієї продукції 
на інших умовах, які не суперечать чинному законодавству. 

8.5. Узагальнюючим показником фінансових результатів господарської 
діяльності Станції є прибуток. 

Прибуток, який залишається після сплати передбачених законодавством 
податків та інших платежів до бюджету, залишається у повному розпорядженні 
Станції і використовується ним самостійно на цілі, визначені цим Статутом. 

8.6. Спеціальні (цільові) фонди та резервний фонд Станції утворюються за 
рахунок прибутку для покриття витрат (збитків), пов'язаних з господарською 
діяльністю Станції. 

8.7. Сільськогосподарські угіддя, зайняті селекційними та іншими 
дрібнодіпянковими дослідними посівами, тварини, що утримуються на фізіологічних 
дворах, в ізоляторах, а також одержана від них продукція включаються в плани і 
звітність Станції окремим рядком. 

8.8. Забезпечення Станції матеріальними ресурсами і новою технікою 
здійснюється згідно з діючим порядком, а також шляхом придбання матеріально-
технічних ресурсів на біржах, за прямими договорами з підприємствами-
виготовлювачами у встановленому чинним законодавством України порядку. 

8.9. У галузі капітального будівництва на Станції поширюється дія 
законодавчих актів, постанов і наказів Академії та Інституту, що стосуються питань 
будівництва сільськогосподарських підприємств і організацій, вимоги державних 
будівельних норм і правил. 

8.10. Плани капітального будівництва Станція формує відповідно до 
затверджених обсягів капітальних вкладень. 

8.11. Станція забезпечує цільове використання фінансових засобів, здійснює 
заходи щодо виконання фінансового плану, своєчасно проводить розрахунки з 
бюджетом, банками, працівниками, постачальниками, підрядниками та ін. 








