
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

____ сесія ____скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про внесення змін до договору оренди землі у зв’язку з переходом права 

власності на об’єкт нерухомого майна до товариства з обмеженою 

відповідальністю  «ЮКРЕЙН ТАУЕР КОМПАНІ» 
 

Розглянувши звернення ПрАТ «КИЇВСТАР» від 15.03.2022 року 

№2929/01-30 щодо внесення змін до договору оренди землі та наявну земельно-

кадастрову інформацію, у відповідності до ст.ст. 12, 93, 120 Земельного кодексу 

України, ст.377, ч.3 ст.415 Цивільного кодексу України, ч.3 ст.7, ст.ст. 21, 23, 30 

Закону України «Про оренду землі», враховуючи рекомендації постійної комісії 

з питань комунальної власності та земельних відносин (протокол № ___ від 

_______2022), керуючись п.34 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59, ст.60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Мукачівська міська рада ВИРІШИЛА: 

1. Вважати припиненим право оренди ПрАТ «КИЇВСТАР» земельної 

ділянки з кадастровим №2121983200:03:001:0173, площею 0,0700 га, цільове 

призначення: для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій 

(код за КВЦПЗ: 13.01), яка знаходиться за адресою: с. Доробратово, вул. Миру, 

та надана для обслуговування станції стільникового зв’язку, згідно договору 

оренди землі від 06.07.2011, з дати переходу права власності на об’єкт 

нерухомого майна до ТОВ  «ЮКРЕЙН ТАУЕР КОМПАНІ». 

2. Визначити, що право оренди на земельну ділянку, зазначену у пункті                          

1 цього рішення, перейшло до ТОВ «ЮКРЕЙН ТАУЕР КОМПАНІ» з дати 

переходу права  власності на об’єкт нерухомого майна, який розташований на 

земельній ділянці.  

3. Уповноважити Мукачівського міського голову Андрія Балога на 

підписання відповідної додаткової угоди до договору оренди земельної ділянки 

від 06.07.2011, в частині зміни орендаря з ПрАТ «КИЇВСТАР» на ТОВ 

«ЮКРЕЙН ТАУЕР КОМПАНІ», з урахуванням вимог рішення 10 сесії 

Мукачівської міської ради 8 скликання від 25.06.2021 №414 «Про встановлення 

ставок із сплати земельного податку на території Мукачівської міської 

територіальної громади» (із змінами), нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки, та здійснити заходи для державної реєстрації права оренди земельної 

ділянки у встановленому чинним законодавством України порядку.  

4. Управлінню міського господарства Мукачівської міської ради 
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оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Мукачівської міської ради 

(https://mukachevo-rada.gov.ua/). 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань комунальної власності та земельних відносин. 

 

 

Міський голова                                                                               Андрій БАЛОГА 

 

 

 

 

 

 

 


