Порівняльна таблиця
до проекту Закону України "Про деякі питання оренди цілісних майнових комплексів та нерухомого майна
господарських товариств, що закріплене за ними на праві господарського відання, та об'єктів майнового
комплексу Національної академії наук України та галузевих академій наук"
Зміст положення (норми) чинного законодавства
Зміст відповідного положення (норми) проекту акта
Закон України «Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України,
національних галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу»
Стаття 3
Національна академія наук України, здійснюючи Національна академія наук України, здійснюючи
повноваження з управління об'єктами майнового повноваження з управління об'єктами майнового комплексу
комплексу Національної академії наук України, забезпечує Національної академії наук України, забезпечує реалізацію
реалізацію прав держави як власника цих об'єктів, прав держави як власника цих об'єктів, пов'язаних з
пов'язаних з ефективним їх використанням та ефективним їх використанням та розпорядженням у межах,
розпорядженням у межах, визначених законодавством визначених законодавством України, з метою задоволення
України, з метою задоволення державних та суспільних державних та суспільних потреб.
потреб.
Національна академія наук України:
Національна академія наук України:
…
виступає орендодавцем цілісних майнових комплексів та
нерухомого майна, що передано державою у безстрокове
користування Національній академії наук України;
...

…
виступає орендодавцем нерухомого майна, що передано
державою у безстрокове користування Національній
академії наук України, загальна площа якого не
перевищує 200 квадратних метрів, та іншого окремо
індивідуально визначеного майна;
…

Кошти, що отримані від оренди об'єктів майнового
комплексу Національної академії наук України, в повному Виключити.
обсязі спрямовуються на виконання статутних завдань
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Національної академії наук України та організацій, що
віднесені до відання Національної академії наук України.
Стаття 4
Національні галузеві академії наук, здійснюючи Національні галузеві академії
наук,
здійснюючи
повноваження з управління об'єктами майнового повноваження з управління об'єктами майнового комплексу
комплексу національних галузевих академій наук, національних галузевих академій наук, забезпечують
забезпечують реалізацію прав держави як власника цих реалізацію прав держави як власника цих об'єктів,
об'єктів,
ефективно
їх
використовують
та ефективно їх використовують та розпоряджаються цими
розпоряджаються цими об'єктами майнового комплексу у об'єктами майнового комплексу у межах, визначених
межах, визначених законодавством.
законодавством.
Національні галузеві академії наук:
Національні галузеві академії наук:
…
…
виступають орендодавцями цілісних майнових комплексів виступають орендодавцями нерухомого майна, що
та нерухомого майна, що передано державою у передано державою у безстрокове користування
безстрокове користування національним галузевим національним галузевим академіям наук, загальна
академіям наук;
площа якого не перевищує 200 квадратних метрів, та
…
іншого окремо індивідуально визначеного майна;
…
Кошти, що отримані від оренди об'єктів майнового Виключити.
комплексу національних галузевих академій наук, у
повному обсязі спрямовуються на виконання статутних
завдань національних галузевих академій наук та
організацій, що віднесені до відання національних
галузевих академій наук.
Закон України «Про оренду державного та комунального майна»
Стаття 1
2. Відносини оренди рухомого та нерухомого майна, Виключити
об'єктів майнового комплексу Національної академії наук
України та галузевих академій наук регулюються цим
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Законом з урахуванням особливостей, передбачених
Законом України "Про особливості правового режиму
майнового комплексу Національної академії наук
України".
Стаття 5
Орендодавцями є:
Орендодавцями є:
Фонд державного майна України, його регіональні
відділення та представництва - щодо цілісних майнових
комплексів підприємств, їх структурних підрозділів та
нерухомого майна, а також майна, що не увійшло до
статутного
(складеного)
капіталу
господарських
товариств,
створених
у
процесі
приватизації
(корпоратизації), що є державною власністю, крім майна,
що належить до майнового комплексу Національної
академії наук України та галузевих академій наук, а також
майна, що належить вищим навчальним закладам та/або
науковим установам, що надається в оренду науковим
паркам та їхнім партнерам;
В. о. начальника Управління
орендних відносин

Фонд державного майна України, його регіональні
відділення та представництва - щодо цілісних майнових
комплексів підприємств, їх структурних підрозділів та
нерухомого майна, а також майна, що не увійшло до
статутного (складеного) капіталу господарських товариств,
створених у процесі приватизації (корпоратизації), що є
державною власністю, крім майна, що належить вищим
навчальним закладам та/або науковим установам, що
надається в оренду науковим паркам та їхнім партнерам;

С. Білько
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