
 
УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                      ІІІ   СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ 

 ПРОЄКТ  

РІШЕННЯ № 
 

2022         м. Хуст 
 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у користування на 

умовах оренди в м. Хуст, вул. Івана 

Франка, 187, ТОВ «Геліос Стеблівка» 
 

Розглянувши:клопотання ТОВ «Геліос Стеблівка» зареєстровану 

адміністратором дозвільного центру Хустської міської ради за234672 від 

17.10.2022, щодо затвердження проєкту землеустрою;проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, враховуючи рішення №961 ІІІ сесії Хустської 

міської ради VІІІ скликання від 16.09.2022 «Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в м. Хуст, вул. Івана 

Франка, 187, ТОВ «Геліос Стеблівка»»,враховуючи Постанову КМУ від 

22.04.2009 «Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням 

платежу за придбання земельних ділянок державної та комунальної власності», 

висновок постійної депутатської комісії з питань землекористування та охорони 

навколишнього середовища, керуючись ст. 144 Конституції України, ст.ст. 12, 

93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, пп. 34 п. 1 ст. 26 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні“, Хустська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,5190 га з кадастровим номером – 2110800000:01:042:0060, (м. Хуст, 

Івана Франка, 187), для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості (категорія земель – землі промисловості). 

2. Надати в оренду терміном на 5 (п’ять) років, земельну ділянку площею 

0,5190 га з кадастровим номером – 2110800000:01:042:0060, (м. Хуст, Івана 

Франка, 187), ТОВ «Геліос Стеблівка», код юридичної особи – 43351389, для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

(категорія земель – землі промисловості). 

3. Власнику нерухомого майна зазначеному в пункті 2 даного рішення 

укласти з Хустською міською радою договір оренди землі та провести 

реєстрацію іншого речового права на земельну ділянку. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань землекористування та охорони навколишнього 

середовища. 
 

Міський голова Володимир КАЩУК 
 


