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УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                   І   СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ 

  

РІШЕННЯ № 171 
 

31.03.2021 м. Хуст 
 

Про надання дозволу на суборенду 

земельних ділянок 

 

Розглянувши звернення Товариства з обмеженою відповідальністю 

"АВТОПОРТ - ХУСТ" (ТОВ "АВТОПОРТ - ХУСТ") за №713/02-16 від 

03.03.2021, товариства з обмеженою відповідальністю " ІРІС ВУД" ( ТОВ " ІРІС 

ВУД") за №983/02-16 від 18.03.2021, товариства з обмеженою відповідальністю 

«ЛЮКС ІНТЕРНЕШНЛ» (ТОВ «ЛЮКС ІНТЕРНЕШНЛ») за №984/02-16 від 

18.03.2021, товариства з обмеженою відповідальністю «ХУСТ СОЛАР» (ТОВ 

«ХУСТ СОЛАР») за №982/02-16 від 18.03.2021 стосовно дозволу на передачу в 

суборенду земельних ділянок, що перебувають в їх користуванні відповідно до 

договору оренди земельних ділянок, керуючись ст. 8 Закону України «Про 

оренду землі», ст.ст. 12, 123,124 Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 55.1 Законом 

України «Про землеустрій», враховуючи висновки постійної депутатської 

комісії з питань землекористування та охорони навколишнього середовища, 

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на передачу в суборенду земельних ділянок: 

1.1. площею 1,44 га, (м. Хуст), ТОВ «АВТОПОРТ – ХУСТ», код 

юридичної особи – 40395198, на умовах визначених в договорі оренди від 

17.11.2005 за №0234 (зі змінами і доповненнями), на термін, що не перевищує 

терміну дії договору оренди; 

1.2. площею 15,0000 га, (м. Хуст, (в межах вулиць Івана Франка, Сливова 

та об’їзної дороги), ТОВ « ІРІС ВУД», код юридичної особи – 41611732, на 

умовах визначених в договорі оренди від 22.11.2018 за №0672 (зі змінами і 

доповненнями), на термін, що не перевищує терміну дії договору оренди; 

1.3. площею 8,7510 га, (м. Хуст, (в межах вулиць Івана Франка, Сливова та 

об’їзної дороги), ТОВ «ЛЮКС ІНТЕРНЕШНЛ», код юридичної особи-

42400644, на умовах визначених в договорі оренди від 03.12.2018 за №0671 (зі 

змінами і доповненнями), на термін, що не перевищує терміну дії договору 

оренди; 

1.4. загальною площею 15,0000 га, (м. Хуст, (в межах вулиць Івана Франка, 

Сливова та об’їзної дороги), ТОВ «ХУСТ СОЛАР», код юридичної особи – 

35199307, на умовах визначених в договорі оренди від 22.11.2018 за №0673 (зі 

змінами і доповненнями), на термін, що не перевищує терміну дії договору 

оренди. 
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2. Зобов’язати землекористувачів зазначених в пункті 1 даного рішення: 

2.1. Здійснити державну реєстрацію права суборенди на земельну ділянку 

у відповідності до вимог чинного земельного законодавства та надати в 

податкову інспекцію відповідні відомості; 

2.2. Використовувати земельну ділянку виключно за цільовим 

призначенням з дотриманням вимог природоохоронного законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань землекористування та охорони навколишнього 

середовища. 
 

Міський голова Володимир КАЩУК 
 


