




Господарство здійснює фундаментальні та прикладні дослідження з селекції 
зернобобових культур - вики, чини, сочевиці, нуту, квасолі та сої. Наукові дослідження 
спрямовані на вирощування первинного та елітного насіння зернових та зернобобових 
культур, культур, батьківських форм гібридів кукурудзи різних груп стиглості та 
господарського напрямку. 

Господарство здійснює експериментальні розробки, які спрямовані на 
удосконалення і розробку зональних енергозаощадних технологій вирощування 
зернових та бобових культур; випробування завершених наукових розробок та 
доведення їх до впровадження; науково-консупьтативні послуги. 

2.2. Основними напрямами та видами діяльності Господарства (за кодом КВЕД) 
є: 

72.19 дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних 
наук (включно у сфері сільського господарства селекційна робота із рідкими 
зернобобовими культурами (сочевиця, нут, квасоля, чина, віка) спрямована на 
створення високоврожайних, посухостійких, стійких до хвороб і шкідників, 
високоякісних сортів харчового, зернофуражного і кормового використання), 
01.11 вирощування зернових культур(крім рису) бобових культур і насіння олійних 
культур (включає всі форми вирощування зернових, бобових культур і насіння олійних 
культур у відкритому ґрунті, отриманняя насіння цих культур), 

01.19 вирощування інших однорічних і дворічних культур (включає вирощування інших 
однорічних і дворічних культур:, кормової зелені, люцерни, еспарцету, кукурудзи на 
корм та інших трав та подібних культур для кормових цілей), 
01.41 розведення великої рогатої худоби молочних пород (включає вирощування та 
розведення великої рогатої худоби молочних порід одержування сирого молока корів), 
01.46 розведення свиней (включає вирощування та розведення свиней, у т.ч. м'ясних 
порід), 

01.63 після урожайна діяльність (включає підготовку сільськогосподарських культур до 
первісної реалізації, тобто очищення, сортування), 
01.64 оброблення насіння для відтворення (включає усі види після урожайної 
діяльності з підвищення якості насіння, очищення насіння від стороннього матеріалу 
шляхом пропускання його через сито, механічним способом , зіпсованого комахами, та 
недозрілого насіння, так само як і видалення сирого насіння, не придатного для 
зберігання. Ця діяльність включає сушіння, очищення, сортування, оброблення та 
протравлювання насіння перед його реалізацією) 

10.11 виробництво м'яса (забій худоби) 

10.51 перероблення молока, (включає виробництво незбираного молока визначеної 
жирності, пастеризованого, виробництво вершків з незбираного молока, 
10.61 виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості (включає 

одержування висівок та інших залишків перероблення зернових культур), 
10.91 виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах (включає 
виробництво готових кормів для сільськогосподарських тварин, у т.ч. концентрованих 
кормів , приготування незбалансованих (однокомпонентних) кормів для 
сільськогосподарських тварин), 
01.61 допоміжна діяльність у рослинництві (включає сільськогосподарську діяльність), 

33.12 ремонті технічне обслуговування машин (ремонт сільськогосподарських та 
інших видів техніки (наприклад, навантажувачів та іншого підіймально-транспортного 







4.2. Джерелами формування майна Господарства є: 

- майно, передане йому на баланс відповідно до рішення про створення 
Господарства; 

- кошти, доходи та інше майно, отримані від усіх видів господарської діяльності 
Господарством; 

- доходи від цінних паперів; 

- кредити банків та інших кредиторів; 

- майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у 
встановленому законодавством порядку; 

- інші джерела, не заборонені законодавством України. 

4.3. Господарство користується землею і іншими природними ресурсами 
відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства. 

4.4. Земельні ділянки, які надані в постійне користування Господарству для 
розміщення його об'єктів, здійснення науково-дослідної та господарської діяльності, 
виробництва оригінального, елітного та репродукційного насіння, вирощування 
садивного матеріалу сільськогосподарських культур, кормів для племінних тварин і 
пропаганди ведення товарного сільськогосподарського виробництва, визначених 
Статутом Академії та цим Статутом, є державною власністю. 

4.5. Вилучення земельних ділянок Господарства може здійснюватися лише за 
згодою Президії Академії відповідно до норм чинного законодавства. 

4.6. Зміна цільового призначення та припинення права постійного користування 
земельними ділянками Господарства, 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. Господарство може орендувати земельні ділянки, що перебувають у 
власності територіальних громад, громадян та юридичних осіб, для провадження 
статутної діяльності. 

4.8. Господарство веде облік об'єктів майнового комплексу та здійснює 
контроль за ефективним використанням таких об'єктів. 

4.9. Господарство 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. Господарство 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. Господарство 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 Господарства, яке знаходиться на його балансі, не 
може бути звернено стягнення за претензіями кредиторів. 





6. Права І обов'язки Господарства 

6.1. Права Господарства: 

6.1.1. Господарство планує свою господарську діяльність і визначає стратегію та 
основні напрями свого розвитку відповідно до своїх статутних завдань з урахуванням 
галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон'юнктури ринку продукції, 
товарів, робіт, послуг та економічної ситуації. 

6.1.2. Господарство самостійно визначає структуру управління, розробляє 
штатний розпис Підприємства з урахуванням його функцій, умов і фонду оплати праці, 
затверджуючи його в установленому порядку. 

6.1.3. Господарство 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. Господарство може здійснювати операції з цінними паперами відповідно 
до чинного законодавства України. 

6.2. Обов'язки Господарства 

6.2.1. Господарство: 

-забезпечує Інституту, якому підпорядковане, організаційно-господарські умови 
для своєчасного і високоякісного проведення наукових досліджень, випробування і 
доопрацювання наукових розробок, пропаганди, досягнень науки і техніки та 
впровадження їх у виробництво; 

-здійснює виробництво та реалізацію насіння сільськогосподарських культур 
високих репродукцій та садивного матеріалу, вирощування племінного молодняку 
худоби і птиці; 

-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, так і всього Господарства 

- забезпечує економне і раціональне використання фонду оплати праці і 
своєчасну видачу працівникам Господарства заробітної плати; 





- розпоряджається майном та коштами Господарства відповідно до чинного 
законодавства та цього Статуту; 

- в межах своєї компетенції видає накази та розпорядження у встановленому 
порядку; 

- самостійно визначає структуру і в установленому порядку затверджує штатний 
розпис в межах фонду оплати праці; 

-затверджує положення про структурні підрозділи Господарства і визначає 
посадові обов'язки їх працівників; 

- забезпечує дотримання працівниками правил внутрішнього трудового 
розпорядку; 

- несе відповідальність за формування та використання прибутку Господарства 
та за взаєморозрахунки з бюджетами всіх рівнів; 

-здійснює інші повноваження, віднесені законодавством, Академією, цим 
Статутом і контрактом до компетенції директора. 

7.7. Директор здійснює управління Господарством. Він несе персональну 
відповідальність за стан та діяльність Господарства, за збереження та ощадливе 
використання майна Господарства, забезпечення пожежної безпеки його об'єктів, а 
також створення належних соціально-побутових умов для трудового колективу. 

7.8. Директор звітує про фінансово-господарську діяльність Господарства перед 
Інститутом та Академією в установлені терміни. 

7.9. Головний бухгалтер Господарства призначається на посаду та звільняється 
з посади директором Господарства за погодженням з президентом Академії. 

Заступники директора та головні спеціалісти призначаються на посаду і 
звільняються з неї директором Господарства за погодженням з Інститутом, якому 
Господарство підпорядковане. Інші працівники Господарства приймаються на роботу і 
звільняються з неї в загальному порядку, передбаченому чинним законодавством. 

7.10. Трудовий колектив Господарства становлять усі громадяни, які 
знаходяться з Господарством у трудових відносинах та своєю працею беруть участь в 
його діяльності. 

7.11. З метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних 
відносин та узгодження інтересів трудового колективу і директора, відповідно до 
законодавства України, укладається колективний договір. 

7.12. Повноваження трудового колективу Господарства реалізуються 
загальними зборами (конференцією) через їх виборні органи. 

7.13. Інтереси трудового колективу представляє виборчий орган первинної 
профспілкової організації Господарства, який обирається і діє згідно чинного 
законодавства. 

7.14. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності 
Господарства і його колективу, готуються і приймаються Директором за участю 
трудового колективу і відображаються в колективному договорі. 

Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі 
та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією Господарства 










