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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ
ПРОЕКТ

РІШЕННЯ № 	29/____

«17»  жовтня  2012 р.
м. Кремінна

Про перегляд орендної плати 
СТ «Горняк»

Розглянувши клопотання садоводчеського товарищества «Горняк» щодо зменшення орендної плати за землю, встановленої договором оренди землі від 27.01.2004, зареєстрованого 30.01.2004 за №08/04, у зв’язку з тим, що значна площа орендованої земельної ділянки підтоплена ґрунтовими водами, що призвело до зменшення використання земель та зменшення корисної площі, а також враховуючи, що товариство є неприбутковим підприємством  і члени його у більшості пенсіонери, керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 284, 288 Податкового кодексу України, ст. 23 Закону України «Про оренду землі», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кремінська міська рада
В И Р І Ш И Л А:
	Садоводчеському товариществу «Горняк» встановити річну орендну плату  за земельну ділянку в селищі Житлівка , яка  використовується для ведення садівництва згідно договору оренди землі від 27.01.2004, зареєстрованого у Кремінській міській раді в книзі записів державної реєстрації договорів оренди за №08/04 від 30.01.2004, у розмірі земельного податку, який дорівнюється станом на поточний рік 280,85 грн., з застосуванням наступної індексації відповідно до нормативних актів на наступні роки, до 30 січня 2014 року (дати закінчення строку дії договору оренди землі).  

За невчасно сплату орендної плати нараховується пеня на суму податкового боргу  (включаючи  суму штрафних  санкцій  за їх наявності та без урахування суми пені) із розрахунку 120 відсотків  річних  облікової  ставки  Національного банку України,  діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин  таких  ставок  є  більшою,  за  кожний  календарний  день прострочення у його сплаті.
2. Орендарю в місячний строк провести у встановленому законом порядку реєстрацію Доповнення № 8 до вищевказаного договору оренди землі.

3.  Орендарю в п’ятиденний строк після реєстрації доповнення до  Договору оренди землі надати його копію Кремінському відділенню Рубіжанської об’єднаної державної податкової інспекції.

4.  Копію рішення направити у Рубіжанську ОДПІ для використання у роботі.

5.	Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань землекористування, архітектури, благоустрою, будівництва та екології. 




Міський голова                                                               В.І. Гриценко





































