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Розділ 1. Загальні положення.
у

1.1. Комунальне підприємство Каховське бюро технічної інвентаризаі 
Херсонської обласної ради (надалі - Бюро), —  самостійний госпрозрахункові 
статутний суб'єкт, який має права юридичної особи та здійснює виробні: 
діяльність з метою одержання прибутку (доходу).

Бюро має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах 
банків, гербову печатку із своїм найменуванням.

1.2. Бюро є комунальним підприємством та об’єктом спільної власної 
територіальних громад області.

1.3. Інформаційна база (матеріали інвентаризації та реєстрації), що створе 
Бюро, є комунальною власністю області.

1.4. В своїй діяльності Бюро керується законами України, розпорядження 
голови обласної ради, Інструкцією про порядок проведення технічної інвентариза 
об’єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Держбуду України від 24.05.2( 
р. № 127, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.07.2001 р. за №582 /5' 
та Тимчасовим положенням про порядок реєстрації права власності на нерухс 
майно, затвердженим наказом Міністерства юстиції України 07.02.2002р. № 
законами України та нормативними актами, а також цим Статутом.

Комунальне підприємство Каховське 
бюро технічної інвентаризації 
КП Каховське БТІ.

Коммунальное предприятие Каховское бюро 
технической инвентаризации 
КП Каховское БТИ;

вул. Карла Маркса, 64.

Розділ 2. Предмет і цілі діяльності.

2.1. Предметом діяльності Бюро є облік нерухомого майна та надання пс 
з технічної інвентаризації фізичним та юридичним особам незалежно . від § 
власності; створення єдиного реєстру нерухомого майна області, розширення р§ 
номенклатури послуг та підвищення їх якості; методичне керівництво філіа; 
БТІ, координація їх діяльності, надання консультаційних послуг за юридичь

1.5. Найменування: 

на українській мові: 

скорочена назва: 

на російській мові:

скорочена назва:
1.6. Місцезнаходження: 
Україна, 74800, м. Каховка,



фінансовими, економічними питаннями та організації бухгалтерського обліку, 
розробка зведеного балансу.

2.2. Основні цілі (види) господарської діяльності:
1. Технічна інвентаризація і оцінка об'єктів нерухомості фізичних та 

юридичних осіб незалежно від їх форм власності; інженерних споруд, мереж 
водогону, каналізації, теплофікації, електрифікації; вулиць, площ, мостів, труб, 
водовідвідних та берегоукріплюючих споруд, набережних; скверів, садів, парків та 
інших зелених насаджень.

2. Облік складу, стану, вартості нерухомого майна, земель;
3. Технічний облік міських, селищних забудованих земель;
4. Реєстрація документів на право власності на об'єкти нерухомості і 

земельні ділянки;
5: Надання послуг з оцінки об’єктів у матеріальній формі;
6. Надання послуг з оцінки цілісних майнових комплексів, паїв, цінних 

паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав на 
об’єкти інтелектуальної власності;

7. Надання послуг з оцінки земельних ділянок;
8. Обстеження нерухомого майна (будівель, споруд, будинків та ін.), 

розробка технічної документації, у тому числі на дачі і гаражі;
9. Проведення судово-технічних експертиз, у тому числі по розділу майна та 

земельних ділянок;
10. Надання послуг по відчуженню нерухомого майна, експертній оцінці 

рухомого та нерухомого майна;
11. Підготовка та розробка технічної документації на приватизацію 

житлового фонду та земельних ділянок;
12. Виконання робіт по визначенню технічного стану конструктивних 

елементів об’єкту нерухомості;
13. Підготовка та видача висновків про стан об’єктів, та виконання 

ремонтних робіт.
14. Виготовлення проектної документації на забудову чи реконструкцію 

об’єктів нерухомості;
15. 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;

16. Підготовка технічної документації з метою виділу будинковолодінь , 
видача відповідних довідок;

17. Виконання робіт по обміру земель у забудованих кварталах та реєстрація 
документів на право користування земельними ділянками;

18. Проведення підготовчих робіт по оформленню фізичним і юридичним 
особам права власності на об'єкт нерухомого майна;

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



індексації) об'єктів нерухомого майна, інженерних споруд;
20. Виконання інших інвентаризаційних та технічних робіт відповідно 

постанов та розпоряджень уряду України, та інших нормативних актів ;
21. Надання соціально-побутових та інших послуг громадянам і юридичн 

особам, у тому числі консультаційних, експертних, виробничих, маркетингові 
рієлтерських;

22. Надання посередницьких послуг, послуг множильної техніки;
23. Організація маклерської служби;
24. Розробка, придбання, впровадження, реалізація передових технолог 

техніки, матеріалів, систем "Ноу-хау" та іншої наукової продукції, сервіс 
обслуговування і програмне забезпечення обчислювальної техніки.

2.3. Бюро може самостійно розширювати номенклатуру та асортиме 
послуг і товарів у рамках видів діяльності, дозволеної законодавством України, 
також здійснювати види діяльності відповідно нормативним актам.

Дозвіл на право проведення робіт, що ліцензуються, оформляється^ 
встановленому порядку.
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У Розділ 3. Майно Бюро. 1
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3.1. Майно Бюро становлять основні фонди та оборотні кошти, а також ів 
цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі.

3.2. Майно Бюро є спільною власністю територіальних громад ̂ області 
належить йому на праві повного господарського віддання.

Здійснюючи право повного господарського віддання, Бюро волод 
користується і розпоряджується зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи що 
нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.

!щ§
Майно Бюро, придбане за рахунок прибуткової діяльності є власніс'; 

Бюро. .1
Відчуження засобів виробництва, закріплених за Бюро, здійснюється 

виключно на конкурентних засадах у порядку, що визначається власником.
3.3. Джерелами формування майна Бюро є:

- доходи, одержані від реалізації ■ продукції, а також від інших ви; 
господарської діяльності;

- кредити банків та інших кредиторів;
- капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
- придбання іншого майна у фізичних та юридичних осіб;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств 

громадян;
|

- інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.

I
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3.4. Бюро відповідає за своїми зобов'язаннями всім закріпленим за ним

майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення на вимогу 
кредиторів.

3.5. Власник та держава не відповідають по зобов’язанням Бюро, також як 
бюро не відповідає по зобов’язанням власника та держави

3.6. Збитки, завдані Бюро в результаті порушення його майнових прав 
громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Бюро 
за рішенням суду або господарського суду.

Розділ 4. У правління Бюро та самоврядування трудового колективу.

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. Бюро самостійно визначає структуру управління, встановлює штати.
4.3. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності 

Бюро, виробляються і приймаються його органами управління з участю трудового 
колективу та уповноважених ним органів.

4.4. Трудовий колектив підприємства становлять усі громадяни, які своєю 
працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору.

4.5. Трудовий колектив Бюро:
- розглядає і затверджує проект Колективного договору;
- визначає і затверджує перелік і порядок надання працівникам соціальних 

пільг;
- бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні продуктивної праці;
- вирішує питання по придбанню майна у фізичних та юридичних осіб.

4.6. Управління Бюро здійснює його начальник.
Начальник Бюро призначається на посаду, та звільнюється з посади 

Херсонською обласною радою на підставі вимог чинного законодавства України.
4.7. Начальник Бюро самостійно вирішує питання діяльності Бюро, у виборі 

предмета договору, визначені зобов’язань, будь-яких інших умов господарських 
взаємовідносин, що не суперечать законодавству України. Управління житлово- 
комунального господарства області або орган, уповноважений управляти 
комунальним майном ,не має права втручатися в оперативну -господарчу діяльність 
начальника бюро.

4.8. Заступники начальника Бюро, керівники, спеціалісти та робітники 
підрозділів призначаються на посаду і звільняються з посади начальником Бюро. 
Начальник Бюро видає накази, розпорядження, дає вказівки, що є обов'язковими для 
виконання всіма працівниками Бюро.

4.9. Виробничі, трудові і економічні відносини трудового колективу з 
адміністрацією Бюро, питання охорони праці, соціального розвитку, участі
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працівників у використанні прибутку регулюються колективним договором.
Розбіжності, що виникають при укладанні або виконанні колективи? 

договору, вирішуються у порядку, встановленому законодавчими актами Україні!

Розділ 5. Господарська, економічна і соціальна діяльність Бюро.

5.1. Бюро самостійно планує свою діяльність і визначає перспект 
розвитку, виходячи з попиту на роботи і послуги та необхідності забезпече 
виробничого та соціального розвитку Бюро, підвищення доходів.

5.2. Основним узагальнюючим показником фінансових результ 
господарської діяльності є прибуток.

Державний вплив на вибір напрямків та обсягів використання прибі 
здійснюється через установлені нормативи, податки, податкові пільги, а та 
економічні санкції відповідно до законодавства України.

5.3. Чистий прибуток Бюро, який залишається після покриття матеріал] 
та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, внеску передбач« 
законодавством України податків та інших платежів до бюджету, відрахува 
фонди, обумовлені законодавством та постановами Уряду Укр. 
використовується ним самостійно.

5.4. Бюро утворює цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов'яз 
зі своєю діяльністю: ;

- фонд розвитку виробництва;
- фонд споживання;
- резервний фонд.

5.5. Бюро самостійно визначає фонд оплати праці, встановлює ф< 
системи і розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників.

5.6. Відносини Бюро з іншими підприємствами, організаціями здійснюі 
на основі договорів.

Бюро вільне у виборі предмета договору, визначенні зобов'язань, будь- 
інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законода 
України.

5.7. Бюро реалізує свою продукцію та послуги за цінами і тарифам 
встановлюються самостійно або на договірній основі, якщо відсутні ціни і та 
передбачені законодавством.

Бюро самостійно розробляє, при необхідності погоджує у  встановлю 
порядку та реєструє ціни і тарифи на послуги, роботи по проведенню техі 
інвентаризації об'єктів нерухомого майна.
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5.8; Джерелом формування фінансових ресурсів Бюро є прибуток (доход), 
амортизаційні відрахування, кошти від інших надходжень.

5.9. Бюро може, користуватися банківським кредитом на комерційній 
договірній основі, а також може надавати банку на договірній основі право 
використовувати свої вільні кошти, згідно з чинним законодавством України.

5.10. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, 
життя та здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування членів трудового 
колективу та їх сімей вирішуються керівником Бюро та трудовим колективом, якщо 
інше не передбачене законодавством.

5.11. Бюро здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним 
законодавством України.

Розділ 6. Права та обов'язки Бюро.

6.1. Бюро має право створювати філіали, представництва, відділення та інші 
підрозділи і затверджує положення про них.

Погодження питання про розміщення таких підрозділів провадиться в 
порядку, встановленому законодавством України.

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.

6.2. Бюро при здійсненні господарської та іншої діяльності має право з 
власної ініціативи приймати будь-які рішення, що не суперечать законодавству 
України та цьому Статуту.

6.3. 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 арбітражного суду з заявою про 
визнання такого акта недійсним.

6.4. Бюро здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї 
діяльності, веде статистичну звітність.

Порядок ведення бухгалтерського обліку та статистичної звітності 
визначається відповідним .законодавством.

6.6. Відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, 
управлінням, фінансами та іншою діяльністю Бюро, передача яких може завдати 
шкоди його інтересам, розголошенню не підлягають.

Порядок їх захисту визначається начальником Бюро.
6.7. Бюро може придбати цінні папери юридичних осіб України відповідно 

до законодавства України.
6.8. 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 України.

Сплата штрафів за порушення умов договору, а також відшкодування
7



щодо проведення робіт чи надання послуг. 
). Бюро зобов'язане:.

8ІЙР 5ЖІІ
і®

 - охороняти навколишнє середовище від забруднення та інших шкідливих
впливів;

- забезпечувати безпеку виробництва, санітарно-гігієнічні норми і вимоги 
щодо захисту здоров'я його працівників;

- у випадках, передбачених законодавством, Бюро зобов'язане г.гша-чуватг 
штрафи відповідним місцевим радам. в цій підшивці а
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Розділ 8. Припинення діяльності БюроУ

8.1. Припинення діяльності Бюро шляхом ліквідації та реорганізації (злитт 
приєднання, поділ, виділення, перетворення) здійснюється відповідно до рішені 
Херсонської обласної ради або суду.

Припинення діяльності Бюро шляхом ліквідації ЗДІЙСН Ю ЄТЬСЯ К О М ІС ІЄ ! 

яка утворюється органом, що прийняв рішення про припинення його діяльності.
8.3. При припиненні діяльності Бюро працівникам, які звільняють« 

гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавці 
України.

- "М
8.4. Припинення діяльності Бюро шляхом реорганізації:
- у разі злиття Бюро усі майнові права переходять до суб’єкта 

господарювання, що утворений внаслідок злиття ;
- у разі приєднання Бюро до іншого суб’єкта господарювання до цього 

останнього переходять усі майнові права та обов’язки Бюро ;
- у разі поділу Бюро усі майнові права і обов’язки переходять за роздільн 

актом (балансом) у відповідних частках до кожного з нових суб’єктів ; {

- у разі перетворення Бюро до новоутвореного суб’єкта переходять всі̂  ] 
майнові права і обов’язки Бюро .

8.5 Бюро вважається таким що припинило свою дія^р^т^^гг^ати внесе] 
відповідного запису до Державного реєстру України. зброшуровано 

та пронумеровано
^ ^ ^ Ф в і с і м ) аркуш ів 

альник рюро


