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Розділ 1. Загальні положення.

1.1. Комунальне підприємство ‘Тенічеське бюро технічної 

інвентаризації” Херсонської обласної ради -  комунальне підприємство спільної 

власності територіальних громад області (далі - Бюро), самостійний 

госпрозрахунковий статутний суб'єкт, який має права юридичної особи та 

здійснює виробничу діяльність з метою одержання прибутку (доходу).

Бюро має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах 

банків, печатку із своїм найменуванням.

1.2. Бюро є комунальним підприємством, заснованим на власності 

адміністративно-територіальних одиниць і підпорядковується органу 

уповноваженого управляти об’єктами комунальної власності Херсонської 

обласної ради.

1.3. Інформаційна база (матеріали інвентаризації та реєстрації), що створена 

Бюро, є комунальною власністю області, мають статус «конфіденційної» 

відповідно до Закону України «Про інформацію» та використовується в Бюро 

«для службового користування».

1.3. В своїй діяльності Бюро керується законами та підзаконними актами 

України, правилами державної реєстрації об'єктів нерухомого майна, що 

знаходиться у власності юридичних і фізичних осіб, затвердженими наказом 

Державного комітету України по житлово-комунальному господарству, іншими 

законодавчими та нормативними актами, а-також цим Статутом.

1.4. Повне найменування підприємства:Комунальне підприємство

‘Тенічеське

бюро технічної інвентаризації” Херсонської обласної ради.

1.5. Скорочена назва: КП ‘Тенічеське Б Т Г  ХОР,

1.6. Місцезнаходження:

Україна, 75500, Херсонська область, м. Генічеськ, вул. Воровського, 17.

Розділ 2. Предмет і цілі діяльності.

2.1. Предметом діяльності Бюро є облік нерухомого майна та надання

послуг по технічній інвентаризації фізичним та юридичним особам незалежно від

форм власності; створення єдиного реєстру нерухомого майна області,

розширення ринку номенклатури послуг та підвищення їх якості; методичне

керівництво філіалами БТІ, координація їх діяльності, надання консультаційних
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послуг по юридичним, фінансовим, економічним питанням та організації 

бухгалтерського обліку, розробка зведеного балансу.

2.2. Основні цілі (види) господарської діяльності, є виконання в 

установленому порядку робіт (надання послуг):

1. Технічна інвентаризація, паспортизація і оцінка об'єктів нерухомості 

фізичних та юридичних осіб незалежно від їх форм власності; будинків і споруд 

громадського та виробничого призначення, господарських споруд, садових та 

дачних будинків, гаражів, інженерних споруд, мереж водогону, каналізації, 

теплофікації, електрифікації; вулиць, площ, мостів, труб, водовідвідних та 

берегоукріплюючих споруд, набережних; скверів, садів, парків та інших зелених 

насаджень.

2. Технічна інвентаризація і оцінка інженерних споруд, контактних мереж 

міського електротранспорту, споруд і мереж електричних станцій;

3. Виготовлення технічної документації на об’єкти нерухомого майна, що 

підлягають приватизації.

4. Виявлення самочинного будівництва та самовільного переобладнання 

об’єктів нерухомості при проведені інвентаризаційних та обмірювальних робіт;

5. Облік змін у складі, стані та вартості основних фондів (споруд, будівель, 

та ін.), земель;

6. Технічний облік міських, селищних забудованих земель;

7. Реєстрація документів на право власності на об'єкти нерухомості і 

земельні ділянки;

8. Надання послуг з оцінки рухомого і нерухомого майна;

9. Обстеження нерухомого майна (будівель, споруд, будинків та ін.), 

розробка технічної документації, у тому числі на дачі і гаражі;

10. Проведення судово-технічних експертиз, у тому числі по розділу майна;

11. Надання послуг по відчуженню нерухомого майна, експертній оцінці 

рухомого та нерухомого майна;

12. Підготовка та розробка технічної документації на приватизацію 

житлового фонду та земельних ділянок;

13. Підготовка документації та надання інших послуг громадянам та 

юридичним особам з інвентаризації, паспортизації, оцінки, переоцінки будівель, 

споруд, будинків, прибудов, підвалів, надбудов, господарсько-побутових будівель 

та дворових споруд;
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14. Підготовка технічної документації з метою виділу будинковолодінь, 

видача висновків про виділ та поділ об’єктів нерухомого майна

15. Виконання робіт по обміру земель у забудованих кварталах та 

реєстрація документів на право користування земельними ділянками;

16. Проведення підготовчих робіт по оформленню фізичним і юридичним 

особам права власності на об'єкт нерухомого майна;

17. Виявлення та облік змін у складі, стані та вартості (з урахуванням 

індексації) об'єктів нерухомого майна, інженерних споруд;

18. Державна реєстрація прав власності та інших речових прав на об’єкти 

нерухомого майна, що перебувають у власності юридичних та фізичних осіб;

19. Надання інформації з Реєстру прав власності фізичним та юридичним 

особам в порядку встановленому чинним законодавством України;

20. Видача довідок про наявність чи відсутність зареєстрованого права 

власності;

21. Проведення підготовчих робіт та оформлення свідоцтв про право 

власності на об’єкти нерухомого майна;

22. Підготовка та видача в встановленому порядку довідок про загальну 

площу новозбудованих та реконструйованих будинків (будівель) для державних 

комісій з прийняття об’єктів до експлуатації;

23. Виконання інших інвентаризаційних та технічних робіт відповідно до 

постанов та розпоряджень уряду України, розпоряджень обласної Херсонської 

ради та Обласної державної адміністрації та інших нормативних актів;

24. Зберігання, оновлення та поповнення інвентаризаційно-реєстраційних 

справ постійного зберігання на об’єкти нерухомого майна;

25. Надання соціально-побутових та інших послуг громадянам і 

юридичним особам, у тому числі консультаційних, експертних, виробничих, 

маркетингових, рі єлтерських;

26. Надання посередницьких послуг, послуг множильної техніки;

27. Організація маклерської служби;

28. Розробка, придбання, впровадження, реалізація передових технологій, 

техніки, матеріалів, систем "Ноу-хау" та іншої наукової продукції, сервісне 

обслуговування і програмне забезпечення обчислювальної техніки.

29. Організація професійної підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації кадрів для потреб Бюро;



ЗО. Надання консультаційних послуг, які пов’язані з цивільно-правовими 

угодами щодо нерухомого майна і набуттям прав власності на нерухоме майно.

2.3. Бюро може самостійно розширювати номенклатуру та асортимент 

послуг і товарів у рамках видів діяльності, дозволеної законодавством України, а 

також здійснювати види діяльності відповідно нормативним актам.

Види діяльності, що потребують спеціального дозволу на право проведення 

робіт, здійснюються Бюро за наявністю відповідних ліцензій що оформляється у 

встановленому законодавством порядку.

Розділ 3. Майно Бюро.

3.1. Майно Бюро становлять основні фонди та оборотні кошти, а також 

інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі, а також 

інвентаризаційні та реєстраційні справи що постійно створюються Бюро

3.2. Майно Бюро є власністю територіальних громад Херсонської області і 

належить йому на праві повного господарського віддання.

3.3. Інформаційна база інвентаризаційних та реєстраційних справ Бюро (та 

дані які слугують для внутрішнього користування) мають статус «конфіденційної» 

відповідно до Закону України «Про інформацію», та використовується в Бюро 

«для службового користування».

Бюро надає громадянам або іншим особам по зверненню лише ту 

інформацію, яка є публічною або доступ до якої відкритий згідно норм Закону 

України «Про доступ до публічної інформації”, Конституції України та інших 

законів України.

3.4. Здійснюючи право повного господарського віддання, Бюро володіє та 

користується зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які 

дії, які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту. Бюро 

розпоряджається комунальним майном за погодженням з власником майна або 

органом, уповноваженим управляти комунальним майном.

3.5. Відчуження засобів виробництва, закріплених за Бюро, здійснюється 

виключно на конкурентних засадах у порядку, що визначається чинним 

законодавством України за погодженням органу уповноваженого управляти 

об’єктами комунальної власності Херсонської обласної ради.

3.6. Джерелами формування майна Бюро є:

7



- доходи, одержані від реалізації продукції, а також від інших видів 

господарської діяльності;

- кредити банків та інших кредиторів;

- капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

- придбання майна іншого підприємства, організації;

- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і 

громадян;

- інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.

3.7. Бюро відповідає за своїми зобов'язаннями у межах належного всім 

закріпленим за ним майном, на яке відповідно до закону може бути звернено 

стягнення на вимогу кредиторів. Бюро не відповідає за зобов’язання Засновника. 

Відповідно до ст.96 Цивільного кодексу України, Засновник не відповідає по 

з о б о в ’ я з ання м Бюро.

3.8. Збитки, завдані Бюро в результаті порушення його майнових прав 

громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються 

Бюро за рішенням суду.

3.9. Бюро має право:

- укладати угоди (контракти) купівлі-продажу, підряду, страхування майна, 

перевезень, зберігання, лізингу, оренди, доручення, технічного обслуговування, 

набувати майнових та особистих не майнових прав;

- виступати у стосунках з іншими особами від свого імені, бути позивачем та 

відповідачем, третьою особою у всіх судових установах (господарському, 

цивільному, адміністративному та третейському судах України) з усіма правами, 

які надані законом України позивачу, відповідачу, третій особі;

- за згодою обласної ради приймати участь в асоціаціях, корпораціях та інших 

об’єднаннях на добровільних засадах, якщо це не суперечить антимонопольному 

законодавству України та іншим нормативним актам України.

Розділ 4. Управління Бюро та самоврядування трудового коллективу

4.1. Управління Бюро здійснюється відповідно до Статуту на основі 

поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і 

принципів самоврядування трудового колективу.

4.2. Поточне (оперативне) управління Бюро здійснює його начальник.
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Начальник Бюро призначається на посаду рішенням сесіх обласної ради 

шляхом укладання з ним контракту на підставі вимог чинного законодавства 

України.

4.3. Начальник Бюро самостійно вирішує питання діяльності Бюро за 

винятком тих, що віднесені цим статутом до компетенції Засновника. Орган 

уповноважений управляти комунальним майном, не має права втручатися в 

оперативно-господарчу діяльність начальника Бюро.

4.4. Начальник бюро:

- несе персональну відповідальність за стан та діяльність Бюро, дотримання 

фінансової, договірної та трудової дисципліни згідно законодавства України;

- діє без довіреності від імені Бюро, представляє його в усіх підприємствах, 

установах, закладах та організаціях, судових інстанціях;

- розпоряджається майном та коштами відповідно до вимог діючого 

законодавства та цього Статуту;

- несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення 

фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, 

збереження оброблених документів і звітності, протягом встановленого терміну, 

але не менш трьох років;

- укладає трудові угоди, договори, контракти, видає доручення, відкриває в 

установах банків розрахункові та інші рахунки;

- видає накази, розпорядження, да вказівки обов’язкові для виконання всіма 

підрозділами та працівниками Бюро;

затверджує штатний розклад, визначає конкретні розміри посадових окладів, 

тарифних ставок і відрядних розцінок працівників, а також надбавок, доплат, 

премій і винагород у відповідності до умов колективного договору та галузевих 

угоди;

- несе повну відповідальність за організацію роботи по охороні праці на 

Підприємстві відповідно до Закону України «Про охорону праці»;

- несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів.

4.5. Заступники начальника Бюро, керівники, спеціалісті та робітники підрозділів 

призначаються на посаду і звільняються з посаді начальником Бюро.

4.6. Бюро самостійно визначає структуру управлінню встановлює штати.

4.7. Трудовий колектив Бюро складається з осіб, які беруть участь у його 

діяльності на основі трудового договору, а також інших форм, які регулюють



трудові відносини працівників з Бюро. Умови організації та оплати праці членів 

трудового колективу Бюро, а також їх соціального захисту та страхування 

визначаються відповідно до вимог чинного законодавства України.

4.8. Трудовий колектив Бюро:

- розглядає і схвалює проект колективного договору;

- заслухує інформацію сторін про виконання колективного договору;

- бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні високопродуктивної 

праці, заохоченні винахідницької і раціоналізаторської діяльності;

- бере участь у вирішенні інших питань соціального розвитку Бюро.

4.9. Виробничі, трудові і економічні відносини трудового колектив з 

адміністрацією Бюро, питання охорони праці, соціального розвитку участі 

працівників у використанні прибутку регулюються колективним договором.

Розбіжності, що виникають при укладанні або виконанні колективного 

договору, вирішуються у порядку, встановленому законодавчими актами України.

Розділ 5. Господарська, економічна і соціальна діяльність, та соціальний

розвиток Бюро.

5.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів 

господарської діяльності Бюро є прибуток (дохід)

5.2. Бюро утворює за рахунок прибутку (доходу) фонди, призначені для 

покриття витрат, пов’язаних з його господарською діяльністю.

5.3. Бюро самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи 

розвитку, виходячи з попиту на роботи і послуги та необхідності забезпечення 

виробничого та соціального розвитку Бьоро, підвищення доходів.

Державний вплив на вибір напрямків та обсягів використання прибутку 

здійснюється через установлені нормативи, податки, податкові пільги, а також 

економічні санкції відповідно до законодавства України.

5.4. Чистий прибуток Бюро, який залишається після покриття матеріальних 

та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, внеску передбачених 

законодавством України податків та інших платежів до бюджету, відрахувань у 

фонди, обумовлені законодавством та постановами Уряду України, 

використовується ним самостійно, відповідно з порядком, встановленим 

Засновником або органом уповноваженим управляти комунальним майном.
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5.5. Бюро утворює цільові фонди, призначені для покриття витрат, 

пов'язаних зі своєю діяльністю:

фонд розвитку виробництва (спрямовується на інвестування технічного 

переустаткування, реконструкції. Модернізації виробництва, розвиток матеріально 

технічної бази Бюро);

- фонд оплати праці (створюється у розмірах які визначаються згідно з чинним

законодавством. Джерелом коштів на оплату праці працівників Бюро є частина

доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності. Мінімальна 

заробітна плата працівників не може бути нижчою встановленого законодавством 

України мінімального розміру заробітної плати. Форми, системи оплати праці, 

стимулювання та заохочення встановлюються у колективному договорі);

- резервний фонд (призначається для покриття витрат, пов’язаних з

відшкодуванням збитків та позапланових витрат).

5.6. Бюро самостійно визначає фонд оплати праці, встановлює форми, 

системи і розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників.

5.7. Відносини Бюро з іншими підприємствами, організаціями 

здійснюються на основі договорів.

Бюро вільне у виборі предмета договору, визначенні зобов'язань, будь-яких 

інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству 

України.

5.8. Бюро реалізує свою продукцію та послуги за цінами і тарифами, що 

встановлюються самостійно або на договірній основі, якщо відсутні регульовані 

ціни і тарифи, передбачені законодавством.

Бюро самостійно розробляє, при необхідності погоджує з відділом цін 

обласної державної адміністрації і в установленому порядку реєструє ціни і 

тарифи на послуги, роботи по проведенню технічної інвентаризації об'єктів 

нерухомого майна.

5.9. Джерелом формування фінансових ресурсів Бюро є прибуток (доход), 

амортизаційні відрахування, кошти від інших надходжень, кошті одержані від 

продажу цінних паперів, безоплатні або благодійні внески членів трудового 

колективу, підприємств, установ, організацій, громадян та інших надходжень. 

Включаючи централізовані капітальні вкладення та кредити.
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5.10. Бюро може користуватися банківським кредитом на комерційній 

договірній основі, а також може надавати банку на договірній основі право 

використовувати свої вільні кошти.

5.11. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, 

життя та здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування членів трудового 

колективу та їх сімей регулюються колективним договором відповідно до чинного 

законодавства України, вирішуються начальником Бюро та трудовим колективом, 

якщо інше не передбачене законодавством.

5.12. Бюро здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним 

законодавством України.

5.13 Аудит фінансової діяльності Бюро здійснюється згідно з чинним 

законодавством України.

5.14. Контроль фінансової-господарською діяльності Підприємства 

здійснюється згідно з чинним законодавством України.

5.15. Бюро, працює за нормами часу, що визначені наказом Державним 

комітетом України з питань житлово-комунального господарства від 21.11.2003 

№198.

Розділ 6. Права та обов'язки Бюро.

6.1. Права Бюро:

- в межах річних та перспективних планів фінансово-господарської діяльності, 

самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію і основні напрямки свого 

розвитку, відповідно до науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон’юнктури 

ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації;

- реалізує свою продукцію, послуги, залишки від виробництва за цінами, що 

формуються відповідно до умов економічної діяльності, на основі прямих 

договорів (угод, контактів), через аукціони, магазини, мережу власних 

торгівельних підприємств по вільним цінам, згідно з умовами економічної 

діяльності, а випадках, передбачених законодавством України, за фіксованими 

(регульованими) державними цінами і тарифами;

- за згодою обласної ради здійснювати залучення кредитів (позик) на суму понад 

150 000, 00 грн, надавати гарантії або бути поручителями за такими 

зобов’язаннями, давати банку по договору право користуватися своїми вільними 

грошовими коштами та встановлювати відсоток за їх використання;
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- має право відкривати розрахунковий та інші рахунки, здійснювати усі види 

розрахункових та касових операцій за місцем реєстрації або будь-якому банку 

України у порядку, передбаченому діючим законодавством;

- за згодою обласної ради може створювати дочірні підприємства, філії, 

представництва відділення та інші відособлені підрозділи з правом відкриття 

поточних і розрахункових рахунків, забезпечує їх основними засобами та 

обіговими коштами і затверджує Положення про них. Бюро, за згодою установи 

банку, в якій відкривається субрахунок, та за рішенням банку, в якому відкрито 

основний рахунок Бюро, може відкривати субрахунки філіалів та інших 

відокремлених підрозділів;

- при здійсненні фінансово-економічної та іншої діяльності має право 

самостійно приймати рішення, що не суперечить діючому законодавству України і 

цьому Статуту.

6.2. У разі видання державним чи іншим органом акта, що не відповідає 

його компетенції або вимогам законодавства, або виникнення у зв'язку з цим 

спірних питань, Бюро має право звернутися до суду чи господарського суду з 

заявою про визначення такого акта недійсним.

6.3. Бюро здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів 

своєї діяльності, веде статистичну звітність.

Порядок ведення бухгалтерського обліку та статистичної звітності 

визначається відповідним законодавством.

Перевірка діяльності Бюро здійснюється, в установленому законодавством 

порядку.

6.4. Відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, 

управлінням, фінансами та іншою діяльністю Бюро, передача (витік) яких може 

завдати шкоди його інтересам, розголошенню не підлягають.

6.5. Бюро може придбати цінні папери юридичних осіб України відповідно 

до законодавства України.

6.6. За порушення договірних зобов'язань, кредитно-розрахункової і 

податкової дисципліни, вимог до якості продукції та послуг, інших правил 

здійснення господарської діяльності Бюро несе відповідальність, передбачену 

законодавством У країни.
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Сплата штрафів за порушення умов договору, а також відшкодування 

завданих збитків не звільняють Бюро без згоди споживача від виконання 

зобов'язань щодо проведення робіт чи надання послуг.

6.7..0бов!язки Бюро:

- забезпечити своєчасну сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) до 

бюджету та інших відрахувань, згідно з чинним законодавством України;

- здійснювати будівництво, реконструкцію, модернізацію, а також поточний та 

капітальний ремонт основних фондів, забезпечити своєчасне освоєння нових 

виробничих потужностей та якнайшвидше введення в експлуатацію придбаного 

обладнання;

- здійснювати оперативну діяльність по матеріально-технічному забезпеченню 

виробництва, купуючи необхідні матеріальні ресурси у підприємства, організацій 

та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб;

- створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечити 

додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки 

безпеки, соціального страхування;

- забезпечувати безпеку виробництва, санітарно-гігієнічні норми і вимоги щодо 

захисту здоров'я його працівників;

- здійснити заходи по вдосконаленню організації заробітної плати працівників з 

метою посилення їх матеріальної зацікавленості, як в результатах особистої праці, 

так і в загальних підсумках роботи Бюро, забезпечити економічне і раціональне 

використання фонду споживання і своєчасні розрахунки з працівниками бюро;

- забезпечити виконання річного фінансового плану;

- виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного 

середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та 

забезпечення екологічної безпеки.

Розділ 7. Облік та звітність бюро.

7.1. Бюро веде податковий. Оперативний та аналітичний бухгалтерський 

облік результатів своєї діяльності і забезпечує подання звітності до відповідних 

державних органів згідно з чинним законодавством України. Начальник та 

бухгалтер бюро несуть персональну відповідальність за додержання порядку 

ведення і достовірності обліку бухгалтерської, податкової, фінансової і 

статистичної звітності.
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7.2. Фінансові результати діяльності Бюро визначаються на підставі річного 

бухгалтер с ь ко го б а л ан су.

Розділ 8. Внесення змін та доповнень до С татуту бюро.

8.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Бюро є компетенцією 

Засновника.

8.2. Зміни та доповнення до Статуту набувають чинності з дня їх реєстрації 

у державних органах реєстрації..

Розділ 9. Правові відносини між Засновником і Бюро

9.1. Стратегія розвитку, фінансово-економічна, інвестиційна та інші 

програми Засновника покладаються в основну діяльність Бюро.

9.2. До виключної компетенції Засновника належать:

- визначення основних напрямків діяльності Бюро;

- погодження Бюро розміщення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, 

філій і представництв;

- створення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу, 

передавальних актів;

- та контроль за виконанням річних фінансових планів Бюро.

9.3. Засновник має право:

- отримувати повну інформацію щодо діяльності Бюро;

- знайомитись з даними бухгалтерського обліку, звітності;

- надавати Бюро допомогу у вигляді грошових коштів, майна, обладнання та 

інших матеріальних цінностей, необхідних для діяльності Бюро;

- встановлювати рівень рентабельності діяльності Бюро;

- контролювати виконання завдань, покладених Засновником на Бюро.

9.4. Засновник приймає на себе такі зобов’язання:

- виконувати прийняті на себе у встановленому порядку зобов’язання стосовно 

Бюро;

сприяти Бюро у здійсненні мети його діяльності

Розділ 10. Припинення діяльності, ліквідація та реорганізація Бюро.

10.1. Припинення діяльності Бюро здійснюється шляхом його реорганізації 

(злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) або ліквідації.
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10.2. Реорганізація Бюро здійснюється за рішенням Засновника. При 

реорганізації Бюро вся сукупність його майнових прав та обов’язків переходять до 

правонаступника.

10.3. Бюро ліквідується за рішенням Засновника, на підставі рішення 

господарського суду;

10.4. Ліквідація Бюро здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється 

відповідно до законодавства України. З дня призначення ліквідаційної комісії до 

неї переходять повноваження управляти Бюро.

10.5. Ліквідаційна комісія несе відповідальність за шкоду заподіяному Бюро 

та третім особам відповідно до Законодавства України.

10.6. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних 

відносинах з Бюро, що ліквідується, повідомляються про його ліквідацію у 

письмовій формі Ліквідаційною комісією.

10.7. При реорганізації та ліквідації Бюро працівникам, які звільняються, 

гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до трудового 

законодавства У країн и .

10.8. Ліквідація (реорганізація) вважається завершеною а Бюро таким, що 

припинило свою діяльність з моменту внесення запису про ліквідацію 

(реорганізацію) до Єдиного державного реєстру підприємств, установ та 

організацій.
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