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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ № 38/

« 21 »  серпня 2013 р.
м. Кремінна

Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни конфігурації меж земельної ділянки та передачу її в оренду для утримання автозаправочного комплексу ТОВ «Торговельний дім  «Марічка»

Розглянувши  клопотання ТОВ «Торговельний дім Марічка» щодо переукладення договору оренди на земельну ділянку, яка знаходиться в оренді зі зміною конфігурації без зміни загальної площі, розробленої на підставі рішення 29 сесії 6 скликання міської ради від 17.10.2012 року № 29/30, керуючись ст.ст.12, 120, 124 Земельного кодексу України, ст. 287, 288 Податкового кодексу України,  Законом України “Про оренду землі”, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, а також рішенням сесії Кремінської міської ради від 26.10.2011р. за № 15/9 “Про затвердження Порядку розрахунку орендної плати за землю”, Кремінська міська рада
В И Р І Ш И Л А:
Затвердити Проект землеустрою щодо зміни конфігурації меж земельної ділянки, яка знаходиться в оренді ТОВ «Торгівельний дім «Марічка» для утримання автозаправочного комплексу і розташована за адресою: м. Кремінна,              вул. Донецька, 282.
Договір оренди землі від 05.12.2006 р. з доповненнями, який  зареєстрований у Кремінському районному реєстраційному окрузі (офісі) Луганської регіональної філії ДП «Центр ДЗК при Держкомземі України» від 21.12.2006р. №216101/040642200074, вважати таким, що втратив чинність. 
3. Виконавчому комітету Кремінської міської ради через відповідальну особу, визначену розпорядженням міського голови, провести державну реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянку із земель житлової та громадської забудови, розташовану за адресою: м. Кремінна, вул. Донецька, 282, кадастровий номер: 4421610100:04:405:0007, площею 0,1912 га, у Відділі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Кремінського районного управління юстиції.
4. Передати ТОВ «Торгівельний дім «Марічка», юридична адреса:                            м. Лисичанськ, вул. Свердлова, 353,  при умовах виконання п.5. рішення,  в оренду строком на 5 років до 21 серпня 2018 року земельну ділянку комунальної власності із земель житлової та громадської забудови у встановлених межах площею 0,1912 га, кадастровий номер: 4421610100:04:405:0007,  для утримання автозаправочного комплексу, який розташований по вул. Донецька, 282, м. Кремінна.
5. Орендарю:
5.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу України.
У місячний термін укласти Договір оренди землі, провести у встановленому законом порядку реєстрацію права оренди.
5.3. Майново-правові питання вирішувати у встановленому порядку.
5.4. Забезпечити вільний доступ для прокладення нових, ремонту і експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд на них, що знаходяться в межах земельної ділянки.
5.5. Укласти з міською радою Договір про співробітництво з благоустрою прилеглої території та обслуговування закріпленої території в місті Кремінна.
5.6. У п'ятиденний термін після реєстрації права оренди на земельну ділянку надати копію Витягу про реєстрацію права оренди та Договір оренди землі Кремінському відділенню Рубіжанської об’єднаної державної податкової інспекції.
6. Встановити річну орендну плату за земельну ділянку з урахуванням існуючої на поточний рік індексації в розмірі 14998,49 грн. (що становить 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, розрахованої станом на 15.08.2013 рік) з застосуванням наступної індексації відповідно до нормативних актів на наступні роки, з правом перегляду орендної плати один раз у три роки та внесенням орендної плати згідно чинного законодавства шляхом перерахування коштів на рахунок місцевого бюджету.
7. Державній податковій інспекції стягнути з ТОВ «Торгівельний дім «Марічка» плату за фактичне користування земельною ділянкою з моменту прийняття даного рішення  до  державної реєстрації права оренди на земельну ділянку.
8. По закінченню терміну договору оренди землекористувач зобов'язаний провести роботи по поновленню або приведенню до придатного стану для подальшого  використання ділянки при її поверненні.
9. Землевпорядному відділу виконавчого комітету міської ради внести відповідні зміни в земельно-кадастрову документацію після укладення Договору оренди землі та проведення Державної реєстрації права оренди на земельну ділянку.
Копію рішення направити до Рубіжанської ОДПІ для використання у роботі.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань землекористування, архітектури, благоустрою, будівництва та екології. 


Секретар міської ради 				Л.В. Колесніченко



