Порівняльна таблиця
до проекту наказу Фонду державного майна України
«Про внесення змін до Типових договорів оренди»
Чинна редакція наказу

Проект наказу

Типовий договір оренди цілісного майнового комплексу державного підприємства (структурного підрозділу підприємства)
7.5. У випадку реорганізації Орендаря до припинення чинності цього 7.5. У випадку реорганізації Орендаря до припинення чинності цього
Договору, переукласти цей Договір на таких самих умовах з одним із Договору, переукласти цей Договір на таких самих умовах з
правонаступників, якщо останній згоден стати Орендарем.
правонаступником, якщо останній згоден стати Орендарем.
Типовий договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності
3.5. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із Сторін у
разі зміни Методики її розрахунку зміни орендної ставки, істотної
зміни стану об'єкта оренди з незалежних від Сторін причин та в інших
випадках, передбачених чинним законодавством.
3.8. Надміру сплачена сума орендної плати, що надійшла до бюджету,
підлягає в установленому порядку заліку в рахунок майбутніх
платежів, а у разі неможливості такого заліку у зв'язку з припиненням
орендних відносин – поверненню Орендарю. Для забезпечення
повернення зазначених коштів сторони керуються вимогами Порядку
повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до
державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 03 вересня 2013 року № 787,
зареєстрованого в Міністерств і юстиції України 25 вересня 2013 року
за № 1650/24182, та постанови Кабінету Міністрів України від 16
лютого 2011 року
№ 106 «Деякі питання ведення обліку податків і
зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів бюджету» (зі
змінами).
7.3. У випадку реорганізації Орендаря до припинення чинності цього
Договору переукласти цей Договір на таких самих умовах з одним із

3.5. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із Сторін у
разі зміни Методики її розрахунку, зміни орендної ставки, істотної
зміни стану об'єкта оренди з незалежних від Сторін причин та в інших
випадках, передбачених чинним законодавством.
3.8. Надміру сплачена сума орендної плати, що надійшла до бюджету,
підлягає в установленому порядку заліку в рахунок майбутніх платежів,
а у разі неможливості такого заліку у зв'язку з припиненням орендних
відносин – поверненню Орендарю. Для забезпечення повернення
зазначених коштів сторони керуються вимогами Порядку повернення
коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих
бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 03
вересня 2013 року № 787, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 25 вересня 2013 року за № 1650/24182, та постанови Кабінету
Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 106 «Деякі питання
ведення обліку податків, зборів, платежів та інших доходів
бюджету» (зі змінами).
7.3. У випадку реорганізації Орендаря до припинення чинності цього
Договору переукласти цей Договір на таких самих умовах з
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правонаступників, якщо останній згоден стати Орендарем.
10.5. Реорганізація Орендодавця або перехід права власності на
орендоване Майно третім особам не є підставою для зміни або
припинення чинності цього Договору, і він зберігає свою чинність для
нового власника орендованого Майна (його правонаступників), за
винятком випадку приватизації орендованого Майна Орендарем.
10.8. У разі припинення або розірвання Договору поліпшення
орендованого Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів,
які можна відокремити від орендованого Майна не завдаючи йому
шкоди, є власністю Орендаря, а невід'ємне поліпшення - власністю
Орендодавця.

правонаступником, якщо останній згоден стати Орендарем.
10.5. Реорганізація Орендодавця або перехід права власності на
орендоване Майно третім особам не є підставою для зміни або
припинення чинності цього Договору, і він зберігає свою чинність для
нового власника орендованого Майна (його правонаступника), за
винятком випадку приватизації орендованого Майна Орендарем.
10.8. У разі припинення або розірвання Договору:
поліпшення орендованого Майна, здійснені Орендарем за рахунок
власних коштів за згодою Орендодавця, які можна відокремити від
орендованого Майна не завдаючи йому шкоди, є власністю
Орендаря, а невід'ємні поліпшення – власністю держави та їх
вартість компенсації не підлягає;
поліпшення орендованого Майна, здійснені Орендарем без згоди
Орендодавця, які не можна відокремити без шкоди для Майна, є
власністю держави та їх вартість компенсації не підлягає.
При приватизації відповідно до статті 18 Закону України «Про
приватизацію державного і комунального майна» поліпшення
орендованого Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних
коштів за згодою Орендодавця, які неможливо відокремити від
орендованого Майна без заподіяння йому шкоди, є власністю
Орендаря.

10.9. Поліпшення Майна, зроблені Орендарем як за згодою, так і без Виключити
згоди Орендодавця, які не можна відокремити без шкоди для Майна, є
власністю держави та їх вартість компенсації не підлягає.
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орендних відносин
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