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На № 21/1042-1 від 16.08.2018
Національна академія наук України
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м. Київ-30, МСП, 01601

Щодо надання роз ’яснення

У Фонді державного майна України (далі -  Фонд) опрацьовано лист 
Національної академії наук України від 09.07.2018 № 21/1042-1, надісланий з 
листом Секретаріату Кабінету Міністрів України від 16.08.2018 № 28369/1/1-18, 
щодо надання роз’яснення стосовно складу комісії зі списання державного 
майна під час списання транспортних засобів, та в межах своїх повноважень 
повідомляємо таке.

Постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2007 р. 
№ 1314 (із змінами) затверджено Порядок списання о б ‘єктів державної 
власності (далі -  Порядок), яким встановлено загальну процедуру та механізм , 
списання таких об‘єктів.

Пунктом 10 Порядку визначено, що для встановлення факту 
непридатності використання майна, що перебуває під наглядом державних 
інспекцій (автомобілів, нагрівальних котлів, підйомників тощо), суб'єкт 
господарювання залучає для участі в роботі комісії представника відповідної 
інспекції, який підписує акт про списання або передає комісії свій письмовий 
висновок, що додається до акта.

Згідно з абзацом другим пункту 5 Порядку списання майна 
здійснюється за умови врахування особливостей правового режиму майна, 
наявності встановлених законодавчими актами обтяжень чи обмежень щодо 
розпорядження майном (крім випадків, коли встановлено заборону 
розпорядження майном).

У свою чергу у зв ’язку з набранням чинності Закону України «Про 
Національну поліцію» проводиться реформування органів внутрішніх справ та 
ліквідація підрозділів Державтоінспекції МВС.

Разом з тим, відповідно до положень пункту 11 Порядку у разі потреби 
та/або необхідності врахування галузевих особливостей списання майна 
суб'єкти управління можуть залучати для участі в роботі комісії фахівців 
відповідних центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування, правоохоронних органів тощо (за згодою).
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Згідно з частиною п ’ятою статті 35 Закону України «Про дорожній рух» 
обов'язковий технічний контроль транспортних засобів, призначених для 
експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування та 
зареєстрованих територіальними органами Міністерства внутрішніх справ 
України, здійснюють суб'єкти проведення обов'язкового технічного контролю, 
які мають на правах власності або користування обладнання, що дає змогу 
перевіряти технічний стан транспортних засобів на відповідність вимогам 
безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього середовища.

При цьому, відповідно до пункту 45 Порядку державної реєстрації  
(перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних 
машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і 
моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них 
транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388, вибракувані  транспортні 
засоби підприємств знімаються з обліку на підставі затверджених актів.

Таким чином, з метою отримання результатів перевірки технічного 
стану транспортного засобу власник (суб’єкт господарювання, на балансі якого 
перебуває транспортний засіб) може звернутися до суб’єктів господарювання, 
що здійснюють обов’язкову перевірку технічного стану транспортних засобів.
' У Т в о к Г  чергу інформуємо, що ~Т метою удосконалення процедури 

списання суб’єктами господарювання об’єктів державної власності, 
розширення сфери застосування Порядку, Фондом підготовлено проект 
рішення Уряду щодо внесення змін, зокрема до Порядку, якими також 
передбачається врегулювання процедурних питань під час списання 
автомобілів, який в установленому порядку поданий на розгляд У ряду ( л и с т  

Фонду від 25.04.2018 № 10-24-8166).

Заступник Голови Фонду
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