
 

 

 

 

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

                                                          Р І Ш Е Н Н Я                                      

          

25 лютого 2022 року                      Тур’ї  Ремети                                           № 27                                               

 

Про взяття на квартирний облік 

дитину, позбавлену батьківського 

піклування Євчинець П.П.  

 

 Розглянувши клопотання служби у справах дітей Тур’є-Реметівської 

сільської ради  від  16.02.2022 № 41/01-05, відповідно до статей 31, 39, 46 

Житлового кодексу України,  п. 13, пп. 3, п. 46 Правил обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов і надання їм житлових приміщень, 

затверджених постановою Ради Міністрів Української ССР і Української 

республіканської ради професійних спілок від 11.12.1984 року № 470, керуючись 

п. 5 ч. 1 ст.15,  ст. ст. 36, 39, 46 Житлового кодексу України, ст.  33 Закону 

України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», пп. 2 п. «а» ст. 30 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

Тур’є-Реметівської сільської ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Взяти позачергово на квартирний облік Тур’є-Реметівської сільської 

ради  дитину, позбавлену батьківського піклування Євчинець Петра Петровича, 

**** року народження. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого 

справами (секретаря) виконавчого комітету Михайла Бігана. 

 

 

 

Сільський голова                                                                    Надія ДЕВІЦЬКА                                                                    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

                                                              РІШЕННЯ                                  

          

25 лютого 2022 року                       Тур’ї  Ремети                                        № 28                                               

 

Про взяття на квартирний облік 

дитину, позбавлену батьківського  

піклування Фонтош В.М.  

 

 Розглянувши клопотання служби у справах дітей Тур’є-Реметівської 

сільської ради від 16.02.2022 № 41/01-05, відповідно до статей 31, 39, 46 

Житлового кодексу України,  п. 13, пп. 3, п. 46 Правил обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов і надання їм житлових приміщень, 

затверджених постановою Ради Міністрів Української  ССР і Української 

республіканської ради професійних спілок від 11.12.1984 року № 470, 

керуючись п. 5 ч. 1 ст.15,  ст. ст. 36, 39, 46 Житлового кодексу України, ст.  33 

Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», пп. 2 п. 

«а» ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет Тур’є-Реметівської сільської ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Взяти позачергово на квартирний облік Тур’є-Реметівської сільської 

ради дитину, позбавлену батьківського піклування Фонтош Василя 

Михайловича, **** року народження. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого 

справами (секретаря) виконавчого комітету Михайла Бігана. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                             Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 



 

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

                                                            РІШЕННЯ                                    

          

25 лютого 2022 року                     Тур’ї  Ремети                                          № 29                                                

 

Про щорічні об’єми заготівлі природних 

рослинних ресурсів  місцевого значення  

на землях Тур’є-Реметівської сільської  

ради на 2022- 2026 роки 

 

 Відповідно до пункту 5 статті 27 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», рішення сесії Закарпатської обласної ради від 

28.05.2015 року № 1262 із змінами, затвердженими рішенням сесії 

Закарпатської обласної ради від 27.07.2017 року №853, розглянувши звіт  про 

виконання науково-дослідної роботи «Визначення експлуатаційних запасів та 

можливих щорічних об’ємів заготівлі плодів чорниці звичайної, брусниці, 

шипшини та ожини, листя брусниці та м’яти, квіток липи серцелистої та бузини 

чорної, трави чебрецю, врожайності та запасів їстівних шапинкових грибів на 

землях Тур’є-Реметівської сільської ради», проведеної ГО КЕК «Рутенія», 

виконавчий комітет  Тур’є-Реметівської сільської ради 

                      

ВИРІШИВ: 

 

1. Погодити щорічні об’єми заготівлі природних рослинних ресурсів 

місцевого значення на 2022-20026 роки: 

- чорниця звичайна – 108,17 тонн; 

- брусниця – 20,91 тонн; 

- ожина – 51,95 тонн; 

- малина – 7,50 тонн; 

- шипшина – 10,12 тонн; 

- листя брусниці – 0,78 тонн; 

- м’ята – 85,92 кілограм; 

- квітки липи серцелистої – 0,304 тонн; 

- бузина чорна – 974,67 кілограм; 

- трава чебрецю – 0,81 тонн; 

- гриб білий – 48,62 тонн; 

- гриби інші –  53,69 тонн, в т.ч.: підосичник – 27,71 тонн, підберезовик – 

25,98 тонн. 



2. Відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого 

комітету Тур’є-Реметівської сільської ради  (Мацо І.І.) рішення виконавчого 

комітету надіслати департаменту екології та природних ресурсів Закарпатської 

обласної державної адміністрації для затвердження. 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                        Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

   

                                                             РІШЕННЯ                                           

 

25 лютого 2022 року                      Тур’ї  Ремети                                            № 30 

 

Про присвоєння адреси 

нежитловим приміщенням 

реконструйованого будинку 

 

Розглянувши заяву та подані документи громадянки Урсти Ольги 

Семенівни щодо присвоєння поштових адрес реконструйованої частини власного 

жилового будинку під приміщення комерційного використання, яка є у її 

приватній власності, керуючись пунктом 47 Постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження порядку присвоєння адрес об’єктам будівництва, 

нерухомого майна» № 690 від 07.07.2021 року та статтею  37 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Тур’є-Реметівської 

сільської ради   

 

  ВИРІШИВ: 

 

1. Присвоїти нежитловим приміщенням ****, реконструйованого житлового 

будинку, поштову адресу: Україна, Закарпатська область, Ужгородський район, 

село Тур’ї Ремети, вулиця ****, будинок **, нежитлове приміщення **. 

2. Присвоїти нежитловому приміщенню **, реконструйованого житлового 

будинку, поштову адресу: Україна, Закарпатська область, Ужгородський район, 

село Тур’ї Ремети, вулиця ****, будинок **, нежитлове приміщення ***. 

  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Володимира 

Короля. 

 

 

 

Сільський голова                                                                  Надія ДЕВІЦЬКА 
 

 

 

 



 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

25 лютого 2022 року                    Тур’ї  Ремети                                            № 31     

 

Про присвоєння адреси 

об’єкту будівництва 

 

Розглянувши заяву та подані документи громадянки Козонущенко Тетяни 

Іллічни щодо присвоєння адреси введеному в експлуатацію об’єкту будівництва 

на земельній ділянці, яка є у її приватній власності, керуючись Постановою 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку присвоєння адрес 

об’єктам будівництва, нерухомого майна» № 690 від 07.07.2021  року та статтею  

37 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет Тур’є-Реметівської сільської ради   

 

  ВИРІШИВ: 

 

 1. Присвоїти житловому будинку, розташованому на  земельній ділянці 

площею 0,25 га (кадастровий номер ****), поштову адресу: Україна, 

Закарпатська область, Ужгородський район, с. Мокра,  будинок № ****. 

 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на старосту 

Порошківського  старостинського округу Йосипа Цвіка. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                         Надія ДЕВІЦЬКА 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                                              РІШЕННЯ                                         
 

25 лютого 2022 року                       Тур’ї  Ремети                                            № 32 
 

Про надання пільгового  

кредиту  
 

 Розглянувши заяви  громадян Воронич Ярослави Антонівни, жительки села 

Тур’ї Ремети, вулиця ***, **, Головей Ольги Іванівни, жительки села Тур’ї 

Ремети, вул. ***, **, Мешко Антоніни Василівни, жительки села Тур’ї Ремети, 

вул. ***, **, Пилип Ольги Юріївни, жительки села Тур’ї Ремети, вул. ***, ** на 

підставі статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

          1. Клопотати перед обласним Фондом  інвестування  соціальної сфери та 

промисловості щодо надання пільгового кредиту жительці села Тур’ї Ремети, 

вулиця ***, № **, Воронич Ярославі Антонівні в сумі 75000 гривень (сімдесят 

п’ять тисяч гривень) для теплопостачання власного будинку. 

          2. Клопотати перед обласним Фондом  інвестування  соціальної сфери та 

промисловості щодо надання пільгового кредиту жительці села Тур’ї Ремети, 

вулиця ***, № **, Головей Ользі Іванівні в сумі 100000 гривень (сто тисяч 

гривень) для  проведення центрального (твердопаливного) опалення власного 

будинку. 

          3. Клопотати перед обласним Фондом  інвестування  соціальної сфери та 

промисловості щодо надання пільгового кредиту жительці села Тур’ї Ремети, 

вулиця ***, №**, Мешко Антоніні Василівні в сумі 50000 гривень ( п’ятдесят 

тисяч гривень) для утеплення фасаду власного будинку. 

         4. Клопотати перед обласним Фондом  інвестування  соціальної сфери та 

промисловості щодо надання пільгового кредиту жительці села Тур’ї Ремети, 

вулиця Шумна, № 15, Пилип Ользі Юріївні в сумі 100000 гривень (сто тисяч 

гривень) для проведення центрального (твердопаливного) опалення  будинку, 

який є у її приватній власності та розташований за адресою: с. Тур’ї Ремети, 

вул.***, **. 

 

 

Сільський голова                                                         Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 

 

  

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                                            РІШЕННЯ                                        
 

25 лютого 2022 року                     Тур’ї  Ремети                                            №  33   
 

Про надання статусу особи, яка  

проживає в населеному пункті, 

якому надано статус гірського  
 

Розглянувши та обговоривши заяви громадян Чомоляка Івана Івановича, *** 

р. н., мешканця с. Полянська Гута, вул. ***,  ** та  Дьордь Людмили Іванівни, *** 

р. н., мешканки  с. Вільшинки, ** щодо надання їм статусу особи, що проживає в 

населеному  пункті, якому надано статус гірського, керуючись статтею 5 Закону 

України «Про статус гірських населених пунктів в Україні», статтями 34, 52 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

Тур’є-Реметівської сільської ради 
 

ВИРІШИВ: 
 

 1. Надати громадянину Чомоляк Івану Івановичу, *** р. н., який 

зареєстрований та проживає з *** року в с. Полянська Гута, вул. ***, **, статус 

особи, яка проживає в населеному пункті (с. Полянська Гута), якому надано 

статус гірського відповідно до Закону України «Про статус гірських населених 

пунктів в Україні». 

          1.1. У разі зміни місця  проживання громадянина Чомоляка Івана Івановича, 

статус особи, яка проживає в населеному пункті, якому надано статус гірського, 

припиняється з моменту зняття  з реєстрації. 

2. Надати громадянці Дьордь Людмилі Іванівні, *** р. н., яка зареєстрована 

та проживає з *** року в с. Вільшинки, **, статус особи, яка проживає в 

населеному пункті (с. Вільшинки), якому надано статус гірського відповідно до 

Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні». 

2.1. У разі зміни місця  проживання громадянки Дьордь Людмили Іванівни, 

статус особи, яка проживає в населеному пункті, якому надано статус гірського, 

припиняється з моменту зняття  з реєстрації. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  старосту  Тур’я 

Полянського старостинського округу Івана Юсибу  та старосту Вільшинківського 

старостинського округу Івана Цубину. 

 

 

Сільський   голова                                                                Надія ДЕВІЦЬКА                                               


