
                                                                                                     

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від  18.11.2021                                                                               № 74
с. Миколаївка
Про заміну сторони 
«Орендаря» в договорі 
оренди від 06.11.2006 року

Розглянувши заяву фахівця з оренди 2-ї категорії ПрАТ «Київстар»  
В.  БОЦМАНА  та  фахівця  з  оренди  «ТОВ  «ЮТК»  О.М.Кислиці  про  заміну
сторони  «Орендаря»  в  договорі  оренди  земельної  ділянки
несільськогосподарського  призначення  площею  0,01  га,  кадастровий  номер
5924789800:05:019:0072 – для зв’язку і телекомунікацій (розташування базової
станції мобільного зв’язку) від 06.11.2006 року (державна реєстрація 06 грудня
2016  року  номер  запису  про  інше  речове  право:  17885496,  додаткова  угода
зареєстрована  18.10.2021  року,  індексний  номер  279678484),  в  зв’язку  з
реорганізацією  ПрАТ  «Київстар»,  та  з  реєстрацією  нової  юридичної  особи,
надалі іменованої «Товариство з обмеженою відповідальністю «Юкрейн Тауер
Компані  (надалі  –  «ТОВ  «ЮТК»),  ідентифікаційний  код  44281999,  що
знаходиться  за  адресою:  вул.  Дегтярівська,  53,  м.  Київ,  Україна,  03113,
керуючись  ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.
12 Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі» сільська
рада вирішила:

1.Внести  зміни  до  договору  оренди  від  06.11.2006  року  (державна
реєстрація 06 грудня 2016 року номер запису про інше речове право: 17885496),
а саме:

1.1. Замінити сторону «Орендаря» в чинному договорі оренди земельної
ділянки несільськогосподарського  призначення  площею 0,01 га,  кадастровий
номер 5924789800:05:019:0072 – для зв’язку і телекомунікацій (розташування
базової станції мобільного зв’язку)  від 06.11.2006 року (державна реєстрація 06
грудня 2016 року номер запису про інше речове право: 17885496, додаткова
угода зареєстрована 18.10.2021 року, індексний номер 279678484) в зв’язку з
реорганізацією  ПрАТ  «Київстар»,  та  з  реєстрацією  нової  юридичної  особи,



надалі іменованої «Товариство з обмеженою відповідальністю «Юкрейн Тауер
Компані  (надалі  –  «ТОВ  «ЮТК»),  ідентифікаційний  код  44281999,  що
знаходиться за адресою: вул. Дегтярівська, 53, м. Київ, Україна, 03113.

1.2.  Всі  інші  умови  Договору  залишаються  незмінними  та  Сторони
підтверджують за ними свої зобов’язання.

2.Доручити  сільському  голові  Миколаївської  сільської  ради  Самотою
С.В. укласти від імені ради  угоду про внесення змін до договору оренди землі
від 06.11.2006 року (державна реєстрація 06 грудня 2016 року номер запису про
інше речове право: 17885496, додаткова угода зареєстрована 18.10.2021 року,
індексний номер 279678484)  згідно даного рішення.

3.Фахівцю з оренди «ТОВ «ЮТК» О.М. Кислиці забезпечити проведення
державної  реєстрації  угоди про внесення змін до договору  оренди землі  від
06.11.2006 року  (державна реєстрація 06 грудня 2016 року номер запису про
інше речове право: 17885496, додаткова угода зареєстрована 18.10.2021 року,
індексний номер 279678484)  у п’ятиденний термін

4.Контроль за виконанням даного  рішення покласти на комісію з питань
розвитку  інфраструктури,  комунальної  власності,  транспорту,  житлово-
комунального господарства,  благоустрою територій громади, містобудування,
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

Сільський голова                                                          Сергій САМОТОЙ


