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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1, Комунальне підприємство «База відпочинку «Арабатська Стрілка» 
Херсонської обласної ради (надалі Підприємство) відноситься до об’єктів 
спільної власності територіальних громад Херсонської області, та створене з 
метою задоволення потреб підприємств, установ, організацій та населення у 
послугах і товарах з високими споживчими якостями і технічним рівнем.
1.2. Підприємство керується у своїй роботі Господарським кодексом України, 
Цивільним кодексом України, Законами України „Про власність", 
іншими законодавчими актами України та даним Статутом.
Підприємство відноситься до комунальної форми власності.
13. Підприємство не має у своємусюїаді інших юридичних осіб.
1.4. Найменування Підприємства:
1.5.1. Повне: Комунальне підприємство «База відпочинку «Арабатська - 
Стрілка» Херсонської обласної ради%
Скорочене: КП «База відпочинку «Арабатська Стрілках Херсонської обласної 
ради.
1.5. Юридична адреса Підприємства: 75580 Україна, Херсонська обл., Генічееький 
район, с. Генічеська Гірка, вуд. Набережна,39.

П. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА.

2.1. Підприємство є юридичною особою (правонаступником 
державного комунального підприємства база відпочинку «Арабатська. 
стрілка»), має самостійний баланс, розрахункові тг
інші рахунки в установах банків України та за її межами, печатки, штампи ; 
бланки із своїм найменуванням, власний товарний знак та Інші

ЇІХ МЕТА ї ВИДИ ДШ ЛЬН
3.1. Підприємство здійснює такі види діяльності:

• турагентська діяльність; тобто посередницька діяльність із реалізації 
туристичного продукту туроператорів та -туристичних послуг Інших суб'єктів 
туристичної діяльності, а також посередницька діяльність щодо реалізації 
характерних і супутніх послуг. Турагентська діяльність в установленому 
порядку підлягає ліцензуванню;

• надання послуг з тимчасовим розміщенням (проживанням), харчування, 
екскурсійних, розважальних та інших туристичних послуг, інша діяльність, 
пов'язана с туристичним супроводженням;

« купівля та продаж земельних ділянок; ^ ——------------
• азартні ігри та ігри на гроші; 4 •
• створення і утримання гральних закладів: казино, більярд, комп'ютерне лото; 

встановлення і експлуатація ігрових автоматів;
•  загальне будівництво будівель (нові робота, роботи з заміни, реконструкції

та відновлення);
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•  будівельна діяльність (вишу кувальні та проектні роботи для 
будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво 
та монтаж інженерних і транспортних мереж); ^ ------- . -

• ремонтно-будівельні роботи;
.* роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно з продовольчим 

асортиментом; 
в діяльність автомобільного вантажного транспорту-;
9 надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним 

транспортом загального користування (окрім надання послуг з перевезення 
пасажирів і їх багажу на таксі);
надання послуг з перевезення пасажирів і їх багажу на таксі; 
овочівництво, декоративне садівництво і вирощування продукції розсадників; 
розведення великої рогатої худоби;
розведення свиней;..................................................... ....
розведення птиці; 
надання послуг у рослинництві;
надання послуг у тваринництві, крім ветеринарних послуг; 
мисливство, ловля та розведення дичини;
надання послуг, пов’язаних з мисливством, ловлею і розведенням, 
ловля риби;
ловля ракоподібних, молюсків, збирання морепродуктів; 
надання послуг, пов’язаних з риболовством; діяльність 
риборозплідників і рибних ферм; .
надання послуг, пов’язаних з діяльністю риборозплідників і рибних ферм, 
видобування нафти; видобування природного газу; послуги, пов’язані з 
видобуванням нафти і газу; розроблення гравійних та піщаних кар’єрів; 
видобування солі; виробництво м’яса і субпродуктів; виробництво м’ясних 
продуктів; промислове виробництво риби; перероблення та консервування 
картоплі; виробництво фруктових та овочевих соків; перероблення овочів 
та фруктів;
виробництво плодоовочевих консервів (крім картоплі), включаючі! м’ясе- 
рослинні та сало-бобові; 
виробництво молочних продуктів; 
виробництво морозива;
виробництво готових кормів для тварин, шо утримуються на фермах; 
виробництво хліба та хлібобулочних виробів;
виробництво сухарів, печива, пирогів і тістечок з тривалим терміном 
зберігання; 
виробництво вин;
виробництво інших напоїв з зброджуваних продуктів; 
виробництво пива;
виробництво мінеральних вод та прохолодних напоїв;

* друкування газет;
• виробництво формованої і обпаленої глиняної цегли та блоків;
• виробництво інших будівельних виробів з глини;
* виробництво збірних бетонних та залізобетонних виробів;
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шро6шшт> їт ш к  будівельних виробів'з бетону: 
виробництво виробів з гіпсу для використання в будівництві: 
виробництво бетонних сумішей, готових для використання: 
виробництво сухих видів сумішей для мурування; 
виробництво виробів з волокнистого цементу; 
виробництво Інших виробів з бетону' та гіпсу; 
оброблення каменю:
виробництво металевих резервуарів, цистерн і контейнерів; 
виробництво дрібних металевих ємкостей; 
монтаж та установлення інших машин загального призначення; 
ремонт (спеціалізований) інших машин загального призначення; 
монтаж та установлення верстатів усіх видів;
ремонт (спеціалізований) для машин добувної промисловості та будівництва: 
монтаж та установлення машин для добувної промисловості та будівництва; 
монтаж та установлення решти машин спеціального призначення; 
монтаж електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для 

оброблення інформації;
> монтаж та установлення двигунів, генераторів і трансформаторів 

електричного струму",
* ремонт (спеціалізований) і технічне обслуговування електророзподільної і 

контрольної апаратури:
► монтаж та установлення електророзподільної та контрольної апаратури; 

ремонт (спеціалізований) іншого електроустаткування:
монтаже та установлення іншого електроустаткування: 
монтаж та установлення апаратури для трансляції та ретрансляції передач; 
монтаж та установлення контрольно-вимірювальної апаратури; 
виробництво контрольно-вимірювальних приладів для промисловості; 
капітальний ремонт вантажених, легкових автомобілів та автобусів; 
оброблення залізобетонних та бетонних виробів; 
виробництво електроенергії електростанціями інших типів: 
розподілення електроенергії: 
виробництво та розподілення тепла; 
збір, очишення та розподілення води; 
знесення будівель; звільнення будівельних ділянок; 
виконання земляних робіт; 
розвідувальне буріння та свердління;
будівництво магістральних трубопроводів, ліній зв'язку і енерї 
будівництво трубопроводів і прокладання ліній енергозаоезі 
зв'язку місцевого призначення; додаткові роботи; 
будівництво решти споруд та інженерні роботи, не віднесені до інших 
угруповань;
монтаж і встановлення збірних конструкцій; 
улаштування покрівель;
роботи з забезпечення водонепроникності покрівель; 
обладнання спортивних та ігрових споруд і майданчиків: 
будівництво морських та річкових споруд;



* зведення будівельних риштовань;
• улаштування основ та буріння свердловин і шурфів; 

бетонні роботи;
монтаж металевих конструкцій; ґ
цегляна і кам'яна кладка; 
інші спеціальні будівельні роботи: 
монтаж електропроводки і арматури;
монтаж систем пожежної та охоронної сигналізації; монтаж антен; 
інші роботи з електроустаткування будівель; • -
ізоляційні роботи;
монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря; 
водопровідні і каналізаційні роботи; 
газопровідні роботи; 
установлення огороджень і поручнів; 
інші електромонтажні роботи; _ 
інші монтажні роботи; 
штукатурні роботи; 
столярні роботи; 
малярні роботи;
інші роботи з завершення будівництва: 
оренда устаткування для будівництва з обслуговую* 
технічне обслуговування та ремонт автомобілів' 

замовленням населення;
роздрібна торгівля автотоварами; 

посередництво в торгівлі різними товарами; 
оптова торгівля м'ясом та м'ясними продуктами;

« оптова торгівля напоями;
© оптова торгівля рибою, морепродуктами і молюсками;
* роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги 

продовольчого асортименту;
♦ роздрібна торгівля фруктами та овочами;

у

9

9
*

в

С

роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами; 
роздрібна торгівля рибою, морепродуктами і молюсками; 
роздрібна торгівля хлібом і хлібобулочними-виробами; 
роздрібна торгівля кондитерськими виробами, 
роздрібна торгівля напоями; 
роздрібна торгівля тютюновими виробами; 
роздрібна торгівля молоком та молочними продуктами у 
магазинах;
спеціалізована роздрібна торгівля непродовольчими товарами, 
віднесеними до інших угруповань; 
роздрібна торгівля з лотків;

спещалізовг

роздрібна торгівля усіма видами товарів через торгові автомати топ 
готелі з ресторанами; 
готелі без ресторанів; 
експлуатація майданчиків для кемпінгів;
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* надання місця для короткотермінового „проживання в літніх оудішочюїк. 
котеджах, квартирах^ які здають під час відпускного періоду ;

* надання місця для короткотермінового проживання в інших іфимішеннях;
* діяльність їдалень на підприємствах і в установах;
* ресторани;
® кафе;
* бари;

пасажирські транспортні перевезення;
діяльність інших видів'наземного вантажного транспорту

г  ідіяльність морського пасажирського транспорт}’-
посередницькі послуги шд час купівлі, продажу, здавання в оренду та 
оцінювання земельних ділянок;

« управління нерухомістю; • .
® здавання під найм автомобілів;
•  здавання під найм інших сухопутних транспортних засобів;
® здавання під найм засобів водного транспорту; ґ
•  здавання під найм будівельних машин та устаткування; —  

здавання під найм інших машин та устаткування;
•  прокат речей особистого користування та побутових товарів;
•  діяльність у сфері архітектури; інженерна та технічна діяльність, пов'язана з 

будівництвом;
•  діяльність у сфері геології та геологорозвідування;
• реклама;
в підбір та забезпечення персоналом;

• діяльність, повязана з очищенням та прибирання?.! приміщень;
« виконання фоторобот;
® оброблення плівок;

секретарські послуги, послуги з переклад}' та експедиторська робота; 
діяльність лікувальних закладів широкого профілю та спеціалізованих; 
діяльність санаторно-курортних організацій;

« діяльність допоміжного медичного персоналу, що виконується не в лікарнях 
не лікарями:

• діяльність залів для глядачів;
• діяльність атракціонів та луна-парків;
• різні видовищні заходи;
• інша діяльність у сфері відпочинку та розваг;
• фізкультурно-оздоровча і спортивна діяльність;
• організація і проведення спортивних занять професіоналів і
• діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних 'видів спорту, 

визнаних в Україні;
• діяльність, пов’язана з забезпеченням догляду за тілом;
« іштті індивідуальні послуги;
® надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським 
транспортом (Підприємство в своїй судновій діяльності керується чинними 
Правилами Регістра, положеннями Міжнародних Конвенцій, віднесених до 
судноплавства і мореплавства).



Шриємство несе відповідальність у встановленому законом порядк; 
аташю суден.

.ність, яка гвддягає ліцензуванню, здійснюється після отримання ліцензії 
ішювяеному порядку.

IV. МАЙНО ТА КОШ ТИ .ПІДПРИЄМСТВІ
..^апочинху і- І Л̂ с ь а д  =

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

шємства.
4.2. Майно, шо закріплене за Підприємством, є спільною власністю 

громад Херсонськ&ї області, управління яким здійснює
іська обласна рада. Основні засоби належать підприємству на правах 

ігосподарського відання.
Підприємство володіє, користується і розпоряджається майном, 

зажрпгаеним за ним власником (уповноваженим ним органом), з обмеженням
ості розпорядження шодо окремих видів майна.

Підприємство відповідає за своїми зобов’язаннями коштами, шо є в його 
розпорядж енні.

Джерелами формування майна Підприємства є: ег"

а також від

організацій.

•5-~'г- З

•  грошові та матеріальні внески власника (засновника).
• доходи, одержані від реалізації продукції, робіт, 

інших видів господарської діяльності;
■:| * доходи від цінних паперів;

• кредити банків та інших кредиторів за згодою обласної ради;
І • капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

•  придбання майна іншого підприємства, установи та організації;
•  безоплатні або благодійні внески, пожертвування, 

підприємств та громадян;
•  інші джерела, шо не заборонені законодавчими актами України.
•  Засновник має право поповнювати статутний фонд (капітал) Підприємства 

майновими та грошовими внесками.
4.4. Прибуток Підприємства утворюється з надходжень в і д  господарської 
діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на 
оплату праці. Підприємство сплачує платежі в бюджет згідно чинного 
законодавства.
45. Напрями використання прибутку':
на утворення фондів( резервного, розширення виробництва, споживання і т.п.) 
на виплату' власнику' (засновнику) дивідендів та винагороди працівникам на 
благодійні внески та пожертвування на інші цілі, необхідні для активної 
діяльності Підприємства.
4.6. Основні засоби що є спільною власносте) територіальних громад області, і 
знаходиться на ■ балансі Підприємства, може надаватися третім особам- в



оренду виключно за рішенням Херсонської обласної ради.
4.7. Передача земельних ділянок, які знаходяться в користуванні 
Підприємства, третім особам здійснюється виключно за з
Херсонською обласною радою.

О Ц
V. УПРАВЛІННЯ ЩДЗПОРИЄМС ЛГРІЛКА" .

5.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до 
52. Директор підприємства призначається на посаду та звільняєтьсяІШ й^^ 
Херсонською обласною радою за висновками профільної постійної кой 
обласної ради. З директором Підприємства укладається контракт.
5.3. Директор Підприємства самостійно вирішує питання діяльності підприємс 
( за винятком віднесених Статутом до компетенції інших органів управління 
саме:
• діє без доручення від імені Підприємства; __
* виступає від імені Підприємства перед третіми особами; '
'  одноосібне у межах повноважень укладає договори, угоди, к о тр а  

з іншими установами, підприємствами, організаціями і фізичними особам
• представляє Підприємство в інших установах, підприємствах, організація: 

також судових органах;
* визначає перспективи розвитку Підприємства;
• здійснює поточне керівництво Підприємством, видає накази і розпорядче 

згідно своєї компетенції;
9 визначає структуру Підприємства; г
• встановлює штати; ~
* у відповідності з ; законодавством встановлює форми і розміри он 
праці працівників Підприємства;
• приймає і звільняє працівників підприємства;
* підписує платіжні доручення, чеки і інші банківські та касові документи;
• здійснює будь-які інші функції по управлінню справами Підприємс 

шо не суперечать чинному' законодавству І Статуту'.
5.4. Головний бухгалтер, заступники директора Підприємства, керівшш 
спеціалісти підрозділів апарату управління і структурних підроз 
призначаються на посаду і звільняються з посади директором Підприємства.
5.5. Власник не вправі втручатись в поточну' господарську' діяльність підприєм
5.6. Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, які своєю пра 
беруть участь у його діяльності на основі трудового договору ( контр 
угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини прапівн: 
Підприємством. Прийом і звільнення працівників відноситься до компеї 
еректора Підприємства.
5-7. інтереси трудового колективу представляє профспілковий комітет, або інп 
ушвйоважений трудовим колективом орган. .
5ЛТрудовий колектив, або уповноважений ним орган:
* вирішує питання соціального розвитку трудового колективу;
* розглядає проект і підписує колективний договір.



оплати праці найманих працівників не може бути меншим мінімальної зароб:
плата, розмір якої встановлюється законодавчими актами України*
62. Підприємство самостійно, в особі директора встановлює форми, сиетє 

розміри оплати праиі, а також інші види доходів працівників ( крім дкректо
63. Підприємство самостійно планує свою діяльність і визначає перспек 
розвитку, виходячи з попиту на вироблену продукцію, роботи, послуг, 
необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку Підприєм 
підвищення доходів.   —
6.4. Підприємство реалізує свою продукцію, товари і послуги за ціна 
тарифами, шо встановлюються самостійно або на договірній основі, а у випг 
передбачених законодавчими актами України - за державними (регульовав 
п ш м е  і тарифами. В розрахунках із зарубіжними партнерами застосовуй 
кон тракті піни, шо формуються відповідно до умов І цін світового ринку
6.5. Підприємство сплачує платежі в бюджет згідно з діючим законодавством, 
біб. Відносини -Підприємства з іншими організаціями, підприємствами, устаної 
та громадянами в усіх сферах діяльності здійснюються на основі договорів.
67. Підприємство самостійно здійснює матеріально-технічне забезпеч 
власного виробництва і капітального будівництва через систему пр 
угод ('контрактів), або через, товарні біржі та інші організації України та і 
держав.
6.8. Підприємство зобов'язане:    —._
• охороняти навколишнє середовище від забруднення і інших шкідливих вп
* забезпечувати безпеку виробництва, санітарно-гігієнічні норми і ким 
щодо захисту здоров'я його пранівників, населення і споживачів прод 
послуг і несе відповідальність у встановленому законодавством поряд

7.1.Підприємство здійснює оперативний, податковий та бухгалтер 
облік результатів своєї роботи, веде статистичну7 звітність. Порядок вс 
бухгалтерського, податкового обліку7 та статистичної звітності визнач 
відповідним законодавством. Відомості, не передбачені державною статист 
звітністю, можуть бути надані підприємствам, установам, організація?, 
договірній основі, а судовим органам, органам прокуратури, служби бе 
органам внутрішніх справ, Антимонопольному7 комітету7 України, господарю 
суду та аудиторським організаціям у випадках, передбачених законода: 
України - на їх письмову вимогу; Херсонській обласній раді — на ії вимогу7.

7.2. Контроль за фінансово-господарською діяльністю здійсн 
Херсонською обласною радою та іншими організаціями відповідно до ч: 
■зятгпнпяяр.ства України.

шкоду, заподіяну їх здоров ю і працездатності.



Херсонська обласна рада має право ініціювати проведення відповідними 
органами комплексної ревізії фінансової . та господарської
л іядь її ості Пі дггри єм ств а.

7.3. Підприємство зобов'язано надати Херсонській обласній раді на й 
вимогу будь-яку інформацію щодо діяльності підприємства.

7.4. Підприємство веде облік військовозобов’язаних, виконує заходи по 
цивільній обороні та протипожежній безпеці відповідно до чинного законодавства 
України.

7.5. Фінансовий рік Підприємства збігається з календарним роком. 
Фінансовий рік закінчується 3 і грудня поточного року.

7.6. Директор и головний бухгалтер Підприємства несуть персональну 
відповідальність за дотримання порядку ведення і достовірності обліку та
ЗВІТНОСТІ.

Г""
УШ . ЗОВНІШ НЬОЕКОНОМІЧНА ДШ ЛЬШ СТЬ 

ПІДПРИЄМСТВА

V8.1. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність 
відповідності до чинного законодавства України в межах предмету діяльності.

82. Валютна виручка зараховується на валютний балансовий
рахунок Підприємства і використовується ним на основі Положення, 
розробленого за участю трудового колективу директором і затвердженого 
Херсонською обласною радою.

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

IX. ЛІКВІДАЦІЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

9.1. Припинення діяльності (злиття, приєднання, поділ перетворення 
ліквідація) Підприємства здійснюється за рішенням Херсонської обласної наді; 
або рішенням суду.

9.2. При реорганізації і ліквідації Підприємства, звільненим працівникам 
гарантується додержання їх прав та інтересів, відповідно до трудовогс 
'законодавства України.

93 . Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, які 
утворюється Херсонською обласною радою або судом. За їх рішенням ліквідацї’ 
може проводитись самим Підприємством,

9Л. Підприємство вважається реорганізованим або-ліквідованим з момент 
його з державного реєстру України.
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Селище Іванівка ,Херсонська область , Україна j
дев’ятого вересня дві тисячі десятого року.
Я, Шляхова С.В., приватний нотаріус Іванівського районного нотаріального oRjfyfy 
Херсонської області засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа, в останньому 
підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень або інших 
особливостей не В И Я В л Є Н О . _
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