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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Комунальне підприємство Херсонської обласної ради «Херсонські 
авіалінії» (надалі Авіапідприємство) відноситься до об’єктів спільної 
власності територіальних громад Херсонської області, та створено для 
задоволення потреб підприємств, установ, організацій і населення у товарах і 
послугах .

1.2. Діяльність Авіапідприємства здійснюється відповідно до чинного 
законодавства України та цього статуту.

1.3. Авіапідприємство відноситься до комунальної форми власності.
1.4. Найменування Підприємства:
1.4.1. Повне: Комунальне підприємство Херсонської обласної ради 

«Херсонські авіалінії».
1.4.2. Скорочене: КПХОР «Херсонські авіалінії».

Місцезнаходження Підприємства: Україна, Херсонська область,
м. Херсон -  38, Аеропорт ЦА.

II. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Авіапідприємство створене з метою задоволення потреб народного 
господарства у повітряних перевезеннях, авіаційних роботах з гарантованим 
рівнем безпеки польотів з ціллю отримання прибутку.

2.2. Основними напрямками діяльності Авіапідприємства є:
- здійснення регулярних та нерегулярних внутрішніх та міжнародних 

повітряних перевезень пасажирів, багажу, вантажів та пошти;
- планування польотів, забезпечення прольоту повітряного простору 

територій держав повітряними суднами Авіапідприємства та інших 
авіакомпаній відповідно до укладених договорів;

виконання польотів та здійснення робіт по хімічній обробці 
сільськогосподарських угідь, патрулювання газо - і нафтопроводів, 
електромереж, . проведення аерофотозйомки, проведення пошуково- 
рятувальних та інших робіт по застосуванню авіації в народному 
господарстві;
- експлуатація власних, орендованих та інших повітряних суден;
- спільна експлуатація з іншими авіакомпаніями повітряних ліній та 

маршрутів;
- виконання інших авіаційних робіт;
- надання в тимчасове користування власних та орендованих повітряних 

суден іншим суб'єктам підприємницької діяльності;
- продаж квитків на всі види авіаперевезень, що виконуються як 
Авіапідприємством, так і іншими авіакомпаніями;

надання транспортно-експедиційних послуг під час перевезень 
зовнішньоторговельних і транзитних вантажів;
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- надання заявленого переліку послуг пасажирам і замовникам перед, під час 
та після польоту;
- розробка та введення в дію розкладу руху повітряних суден;
- надання послуг по прийому, обробці та зберіганню вантажів, багажу та 
пошти;
- надання послуг та проведення технічної та теоретичної підготовки, 

перепідготовки, підвищення кваліфікації льотного, інженерно-технічного 
складу та інших працівників як Авіапідприємства, так і інших підприємств в 
тому числі з питань авіаційної безпеки та захисту від актів незаконного 
втручання;
- ведення бортової та польотної документації на закріплені повітряні судна;
- участь у розслідуваннях авіаційних пригод та інцидентів;
- технічне обслуговування та поточний ремонт повітряних суден як 

Авіапідприємства, так і інших авіакомпаній;
- штурманське та навігаційне забезпечення польотів та лідирування;
- організація радіозабезпечення польотів, робота радіозв'язку та інших 

засобів спеціального зв'язку, контроль їх технічного стану та дотримання 
встановлених правил експлуатації;
- забезпечення через метеослужби метеорологічного обслуговування 

польотів, контроль його стану;
- пошукове та аварійно-рятувальне забезпечення польотів;
- контроль за забудовою приаеродромної території, погодження проектів 

будівель та споруд, що можуть бути перепонами нормальному здійсненню 
польотів в межах приаеродромної території;
- впровадження заходів з авіаційної безпеки, проведення контролю на 

безпеку ручної поклажі, багажу, вантажів та особистого контролю на безпеку 
пасажирів та членів екіпажів;
- забезпечення охорони повітряних суден, об'єктів та матеріальних 
цінностей, дотримання пропускного і внутрішнього режиму, захисту 
Авіапідприємства від актів незаконного втручання;
- здійснення заходів щодо охорони навколишнього середовища згідно з 

існуючими нормативними документами;
- забезпечення експлуатації аеродрому, аеродромних споруд, інших об'єктів 

для обслуговування польотів, а також спеціального транспорту та засобів 
механізації;
- утилізація авіаційної техніки;
- забезпечення пожежної безпеки Авіапідприємства;
- надання послуг пов'язаних із запобіганням або ліквідацією пожеж, а також 
інших послуг, що надаються пожежною службою Авіапідприємства;

придбання, зберігання, транспортування нафтопродуктів та 
паливномастильних матеріалів, надання послуг по заправці пальним всіх
видів транспорту;
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- надання послуг по організації та проведенню робіт по впровадженню, 
іналадці, ремонту та обслуговуванню різних видів техніки, обладнання, 
устаткування, технологічних ліній, технологій і т. п.;
•- виробництво продуктів харчування для забезпечення пасажирів, 
працівників Авіапідприємства та інших споживачів;

| - збирання, переробка та продаж металобрухту, вторинної сировини та 
відходів виробництва;
- організація роздрібної торгівлі (в тому числі на борту повітряних суден) 

і продуктами харчування, алкогольними виробами, промисловими товарами;
- організація гуртових та роздрібних торгівельних закладів, магазинів, 
кіосків, кафе, барів, ресторанів, мотелів, готелів тощо;
- надання агентських, представницьких, дилерських, дистрибутивних, 
митно-брокерських, маркетингових, лізингових, консигнаційних, складських, 
консалтингових, оціночних та експортно-імпортних послуг;
- організація та проведення виставок, ярмарок, аукціонів та інших 

комерційних заходів;
- охорона громадян, колективної та приватної власності;
- здійснення інкасації;
- здійснення експертизи проектно-кошторисної документації;
- надання рекламно-інформаційних послуг;

внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів та вантажів 
автомобільним, морським, річковим та залізничним транспортом на власних, 
придбаних та орендованих транспортних засобах;
- продаж квитків на всі види транспорту;
- надання послуг по технічному та комерційному обслуговуванню всіх видів 

транспорту, в тому числі повітряних суден всіх типів та модифікацій;
- здійснення операцій з валютою;
- організація прийому та обслуговування іноземних туристів в Україні;
- організація прийому та обслуговування вітчизняних туристів в Україні;
- організація подорожей вітчизняних туристів за межі України;

- інвестиційна діяльність;
- організація харчування пасажирів, працівників Авіапідприємства та інших 

; осіб в ресторані, барі, їдальні Авіапідприємства, а також на борту повітряних
суден;
- надання побутових послуг пасажирам у вигляді ремонту взуття, одягу, 

годинників, різної побутової техніки, хімчистки, перукарські послуги;
А - технічне обслуговування легкових та вантажних автомобілів, автобусів 
і  вітчизняного та іноземного виробництва;

- будівництво та проектування житла, промислових та інших споруд для 
потреб Авіапідприємства;
- виробництво та реалізація будівельних матеріалів;
- виконання електротехнічних та сантехнічних робіт для потреб 

Авіапідприємства та орендарів нежитлових приміщень Авіапідприємства;
- надання послуг по встановленню зв'язку, в тому числі телефонного;
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- інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.
2.3. До початку зайняття видами діяльності, які підлягають 

ліцензуванню, Авіапідприємство зобов'язане отримати ліцензію у порядку, 
встановленому законодавством України.

III. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС АВІАПІДПРИЄМСТВА

3.1. Авіапідприємство є юридичною особою. Права і обов'язки 
юридичної особи Авіапідприємство набуває з дня його державної реєстрації.

3.2. Авіапідприємство здійснює свою діяльність на основі і відповідно 
до чинного законодавства України та цього Статуту, який затверджується 
Херсонською обласною радою.

3.3. Участь Авіапідприємства в асоціаціях, корпораціях, концернах, 
холдингових компаніях та інших об'єднаннях підприємств здійснюється 
відповідно до чинного законодавства за погодженням з Херсонською 
обласною радою.
Створення будь-яких спільних підприємств за участю Авіапідприємства 

.здійснюється за згодою Херсонської обласної ради.
3.4. Авіапідприємство веде самостійний баланс, має поточний і 

валютний рахунки в установах банків, гербову печатку зі своїм 
найменуванням та інші реквізити. Авіапідприємство може мати товарний 
знак, який реєструється відповідно до чинного законодавства, а також 
фірмове найменування.

3.5. Авіапідприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в 
межах належного йому майна згідно з чинним законодавством. 
Авіапідприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями Херсонської 
обласної ради, Херсонська обласна рада не несе відповідальності за 
зобов’язаннями Авіапідприємства.

3.6. Авіапідприємство має право у порядку встановленому 
законодавством укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові 
права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському 
суді та третейському суді.

IV. МАЙНО ТА КОШТИ АВІАПІДПРИЄМСТВА.

4.1. Майно Авіапідприємство становлять основні фонди та оборотні 
кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається на самостійному 
балансі Підприємства.

4.2. Статутний фонд Авіапідприємство становить 5 (п’ять) тисяч 
гривень 00 коп.

4.3. Майно, що закріплене за Авіапідприємством, є спільною власністю 
територіальних громад Херсонської області, управління яким здійснює 
Херсонська обласна рада. Основні засоби належать підприємству на правах к/ 
господарського відання.
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Авіапідприємство володіє, користується і розпоряджається майном, 
закріпленим за ним власником (уповноваженим ним органом), з обмеженням 
правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою власника 
у випадках, передбачених Господарським Кодексом України та іншими 
законами.

4.4. Джерелами формування майна Авіапідприємство є:
- майно передане власником (засновником);

І - доходи, одержані від реалізації послуг і продукції, а також від інших видів
фінансово-господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств

І  і громадян;
- придбання майна іншого підприємства, організації;

|  - інше майно, набуте на підставах, не заборонених чинним законодавством;
-.5. Прибуток Авіапідприємство утворюється з надходжень від 

І господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них 
■ витрат і витрат на оплату праці. Авіапідприємство сплачує платежі в 

бюджет згідно чинного законодавства.
4.6. Напрями використання прибутку:

|  - на утворення фондів (резервного, розширення виробництва, споживання);
: - на виплату власнику (засновнику) дивідендів та винагороди 

працівникам на благодійні внески та пожертвування на інші цілі, 
необхідні для активної діяльності Підприємства.

4.7. Основні засоби що є спільною власністю територіальних 
громад області, і знаходиться на балансі Авіапідприємства, можуть 
надаватися третім особам в оренду виключно за рішенням Херсонської 
обласної ради.

4.8. Передача земельних ділянок, які знаходяться в користуванні 
Авіапідприємства, третім особам здійснюється виключно за погодженням

І з Херсонською обласною радою.

V. УПРАВЛІННЯ АВІАПІДПРИЄМСТВОМ.

5.1. Безпосередньо управління Авіапідприємством здійснює директор 
відповідно до цього Статуту.

5.2. Директор Авіапідприємства призначається на посаду та 
звільняється з посади Херсонською обласною радою. З директором 
Авіапідприємства укладається контракт.

5.3. Директор Авіапідприємства самостійно вирішує питання 
діяльності підприємства (за винятком віднесених Статутом до компетенції 
інших органів управління), а саме:
* ліг без доручення від імені Авіапідприємства;



* виступає від імені Авіапідприємства перед третіми особами;
* одноосібне у межах повноважень укладає договори, угоди, 

контракти з іншими установами, підприємствами, організаціями і
фізичними особами;.1 '

; * представляє Авіапідприємство в інших установах, підприємствах, 
організаціях, а також судових органах;

■ * визначає перспективи розвитку Авіапідприємства;
* здійснює поточне керівництво Авіапідприємством, видає накази і 

розпорядження згідно своєї компетенції;
' * визначає структуру Авіапідприємства;

*; встановлює штати;
* у відповідності з законодавством встановлює форми і розміри 

‘ оплати праці працівників Авіапідприємства;
* приймає і звільняє працівників Авіапідприємства;
* підписує платіжні доручення, чеки і інші банківські та касові документи;

І. * здійснює будь-які інші функції по управлінню справами
Авіапідприємства, що не суперечать чинному законодавству і Статуту.

І 5.4. Головний бухгалтер, заступники директора Авіапідприємства,
керівники та спеціалісти підрозділів апарату управління і структурних 

І  підрозділів призначаються на посаду і звільняються з посади директором 
( Авіапідприємства.
І; 5.5. Трудовий колектив Авіапідприємства становлять усі громадяни, які
|  свосю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового 
І договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові 
|  відносини працівника з Авіапідприємством. Прийом і звільнення 

працівників відноситься до компетенції директора Авіапідприємства.
5.6. Інтереси трудового колективу представляє профспілковий комітет, 

' або інший уповноважений трудовим колективом орган.
|  5.7. Трудовий колектив, або уповноважений ним орган:

* вирішує питання соціального розвитку трудового колективу;
•розглядає  проект і підписує колективний договір.

■
VI. ГОСПОДАРСЬКА, ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ АВІАПІДПРИЄМСТВА
щТГ • ГАГ,;-и

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АВІАПІДПРИЄМСТВА
6.1. Права Авіапідприємства 

Авіапідприємство планує свою діяльність, визначає стратегію та 
* €?с»08Щ напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних 

прогнозів та пріоритетів, кон'юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг 
“з економічної ситуації.
з І 2. Авіапідприємство реалізує свою продукцію, послуги за цінами, що 
і^рм>кпгься відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, 
ркреабачених законодавством України, - за фіксованими державними цінами.



6Л.З. Авіапідприємство може придбавати цінні папери юридичних осіб 
країни та інших держав, реалізувати та купувати цінні папери відповідно до 

онодавства України.
6.1.4. Авіапідприємство з дозволу обласної ради вправі створювати філіали, 
представництва, відділення та інші відособлені підрозділи відповідно до 
чинного законодавства і затверджує положення про них.

6.2. Обов'язки Авіапідприємства
2.1. При визначенні стратегії господарської діяльності Авіапідприємство 

шно враховувати державні контракти, державні замовлення та інші 
вірні зобов'язання. Доведені у встановленому порядку державні 

сти і державні замовлення є обов'язковими до виконання.
42.2 . Авіапідприємство:

забезпечує своєчасну сплату податків та інших загальнообов'язкових 
відрахувань згідно з чинним законодавством;

■здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт 
і^сшвних фондів, забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих 
|»тужностей та якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання;
- здійснює оперативну діяльність по матеріально-технічному забезпеченню 

виробництва;
- оридбаває необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій та 

установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб;
* відповідно до державного контракту та державного замовлення, укладених 

ревізорів забезпечує виробництво та поставку продукції і товарів, надання
послуг:
* створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує

Задержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки 
безпеки, соціального страхування;

здійснює заходи по вдосконаленню організації заробітної плати
працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в 
результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи
Авіапідприємства, забезпечує економне і раціональне використання фонду 
«•етатн праці і своєчасні розрахунки з працівниками Авіапідприємства;
- виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного
середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів 

і** • • •та забезпечення екологічної безпеки;
- т ш гчж  облікову політику Авіапідприємства; 

оШірає форму бухгалтерського обліку, розробляє систему і форми
утршшього господарського обліку, звітності і контролю господарських

.3. Авіапідприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік та 
ш т Ш щ чиу  звітність згідно з чинним законодавством, rsj

VII. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ.

і

яв



7.1. Авіапідприємство здійснює оперативний, податковий та 
§у#алтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність. 
Порядок ведення бухгалтерського, податкового обліку та статистичної 
звітності визначається відповідним законодавством. Відомості, не 
передбачені державною статистичною звітністю, можуть бути надані 
Ійяприемствам, установам, організаціям - на договірній основі, а судовим 
седанам. органам прокуратури, служби безпеки, органам внутрішніх справ, 
.Агпшонопольному комітету України, господарському суду та аудиторським 
ййссанізаціям у випадках, передбачених законодавством України - на їх 
«йюьмову вимогу.

Ц 7.2. Контроль за фінансово-господарською діяльністю здійснюється
'Херсонською обласною радою та іншими організаціями відповідно до 
' -генного законодавства України.

^Херсонська обласна рада має право ініціювати проведення 
Відповідними органами комплексної ревізії фінансової та господарської 
тгиш ості Авіапідприємства. 

і 7.3. Авіапідприємство зобов’язано надавати Херсонській обласній раді

Іт  ш вимогу будь-яку інформацію щодо діяльності підприємства.
7.4. Авіапідприємство веде облік військовозобов’язаних, виконує 

: галедп по цивільній обороні та протипожежній безпеці відповідно до 
' чттого законодавства України.
І  ’ 7.5. Фінансовий рік Авіапідприємства збігається з календарним роком.

•7>чансовий рік закінчується 31 грудня поточного року.
7.6. Директор и головний бухгалтер Підприємства несуть персональну 

дащювідальність за дотримання порядку ведення і достовірності обліку та
,'Ш ^Ьсті.

* \ т а  ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

-і!. Авіапідприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність у 
і;Д"ОВІлності до чинного законодавства України в межах предмету діяльності. 
,:У $22 Валютна виручка зараховується на валютний балансовий 
ржетшж Авіапідприємства і використовується ним на основі Положення, 
р^зрО«5аеного за участю трудового колективу директором.

1.3. Підприємство може брати участь і організовувати виставки, ярмарки, 
семінари, конференції, відкривати фірмові магазини.

Я В И * '
IX. ЛІКВІДАЦІЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

9Л- Припинення діяльності (злиття, приєднання, поділ, перетворення, 
Авіапідприємства здійснюється за рішенням Херсонської 

ради або рішенням суду.



9.2. При реорганізації і ліквідації Авіапідприємства, звільненим 
“градівникам гарантується додержання їх прав та інтересів, відповідно до 
трутового законодавства України.

9.3. Ліквідація Авіапідприємства здійснюється ліквідаційною комісією, 
:*їз утворюється Херсонською обласною радою або судом. За їх рішенням 
ігігвїдашя може проводитись самим Авіапідприємством.

9.4. Авіапідприємство вважається реорганізованим або ліквідованим з 
Тжздешу виключення його з державного реєстру України.
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