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ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку списання об’єктів державної власності

1.
Пункт 3 після слів «матеріальний резерв» доповнити словами
«майно, що відповідно до договору входить до складу об’єкта концесії або
державно-приватного партнерства,».
2. Пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:
«Нерухоме майно, об'єкти незавершеного будівництва (незавершені
капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи), що пропонуються до
списання у зв'язку з будівництвом (реконструкцією), підлягають списанню
відповідно до цього Порядку лише за умови, що здійснюється будівництво
(реконструкція) об’єктів, призначених для ведення основної виробничої чи
іншої діяльності суб’єкта господарювання. У разі коли таке будівництво не
відповідає вказаним умовам, то такі об’єкти підлягають відчуженню
(приватизації) у встановленому законодавством порядку, крім випадків, коли
мають місце обмеження щодо вчинення таких дій.».
3. Абзац другий пункту 11 виключити.
4. Пункт 19 доповнити абзацами такого змісту:
«У разі ліквідації господарської організації, на балансі якої перебувало
майно, яке не увійшло до її статутного капіталу і відповідає вимогам,
визначеним в абзацах першому – третьому пункту 4 цього Порядку, суб’єкт
управління такого майна:
здійснює заходи щодо передачі майна на баланс суб’єкта
господарювання державної форми власності, що входить до сфери його
управління, для подальшого його списання;
у разі неможливості передачі майна відповідно до абзацу четвертого
цього пункту може укласти договір про його списання з іншим суб’єктом
господарювання (за його згодою), відповідно до умов якого таке майно,
зокрема, закріплюється за таким суб’єктом господарювання на праві
володіння та розпорядження ним у спосіб, що визначається договором про
списання майна.».
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5. Абзац другий пункту 23 викласти у такій редакції:
«Непридатні для використання вузли, деталі, матеріали та агрегати
оприбутковуються як вторинна сировина (металобрухт тощо) і реалізуються
суб’єктом господарювання в установленому порядку на електронних
аукціонах, крім випадків, коли вага такої вторинної сировини не перевищує
0,5 т та/або електронний аукціон не відбувся.».
6. Пункт 25 викласти у такій редакції:
«25. Вилучені після демонтажу та розбирання майна вузли, деталі,
матеріали та агрегати, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння,
використовуються з урахуванням законодавства з питань державного
регулювання обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.».
_________________

