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ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про Державний бюджет України на 2010 рік»

№ 2154-VI від 27 квітня 2010 року

(витяг)

Стаття 62. Установити, що у 2010 році по населених пунктах, грошову оцінку земель яких
не проведено, застосовуються ставки земельного податку, встановлені частиною другою
статті 7 Закону України «Про плату за землю», збільшені в 3,2 раза.
По сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів, грошову оцінку яких
проведено і уточнено станом на 1 січня 2010 року, застосовуються ставки земельного
податку, встановлені статтею 6 та частиною першою статті 7 Закону України «Про плату
за землю».

***

Стаття 72. Установити, що у 2010 році передача в оренду державного та комунального
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майна здійснюється виключно на конкурсних засадах, крім державного та комунального
майна, що передається в оренду бюджетним установам; музеям; підприємствам і
громадським організаціям у сфері культури і мистецтв (у тому числі національним
творчим спілкам та їх членам під творчі майстерні); громадським організаціям ветеранів;
громадським організаціям інвалідів; центрам професійної, соціальної реабілітації
інвалідів та центрам ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів, а також
підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів, яким визначена
доцільність надання державної допомоги відповідно до статей 141, 142 Закону України
"Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"; Пенсійному фонду України та
його органам; державним видавництвам та підприємствам книгорозповсюдження;
вітчизняним видавництвам та підприємствам книгорозповсюдження книжкової продукції,
що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків
книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного
характеру); релігійним організаціям для забезпечення проведення богослужінь,
релігійних обрядів та церемоній.
Порядок визначення вітчизняних видавництв та підприємств книгорозповсюдження
книжкової продукції, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не
менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою, встановлюється Кабінетом
Міністрів України.
При визначенні орендних ставок за користування комунальним майном в містах
обласного значення, містах Києві та Севастополі орендні ставки за користування
державним майном, які затверджуються Кабінетом Міністрів України, є індикативними і
застосовуються як стартові при проведенні конкурсу.
Орендар, який належно виконує свої обов'язки за договором оренди нерухомого майна,
строк дії якого закінчується, має право на продовження договору оренди на новий строк,
але не більше ніж на два роки.
Орендар, який має намір скористатися таким правом, повинен повідомити про це
орендодавця не пізніше ніж за місяць до спливу строку договору оренди нерухомого
майна.
Установити, що у 2010 році нерухоме майно органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування, Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державної
прикордонної служби України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України, правоохоронних і митних органів, що не використовується
зазначеними органами для здійснення своїх функцій, може бути передано в оренду.

Повний текст
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