
 

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Десята сесія VIII скликання 

 

                                                       РІШЕННЯ                                        ПРОЄКТ 

 

__________________                  Тур’ї  Ремети                                        _______ 

 

Про внесення змін до рішення 2-ї сесії 

сільської ради від 24 грудня 2020 року № 34 

«Про бюджет  Тур’є-Реметівської сільської 

територіальної громади на 2021 рік»    

(зі змінами від 25 березня, 27 квітня, 

14 липня, 26 серпня, 21 жовтня 2021 року) 

 

07557000000 
(код бюджету) 
 

          Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», керуючись статтями 23, 78 Бюджетного кодексу України враховуючи: 

Розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  від  28 жовтня  2021 року №1337-р 

«Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій», Розпорядження Закарпатської обласної Державної адміністрації від 03 

листопада 2021 року №922 «Про розподіл субвенції із держаного і місцевих 

бюджетів та перерозподіл видатків у межах загального обсягу головних 

розпорядників коштів обласного бюджету на 2021 рік», висновок фінансового 

відділу Тур’є-Реметівської сільської ради від 02 березня 2021 року про обсяг 

залишку коштів загального та спеціального фондів сільського бюджету станом на 

01.01.2021 року, сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити зміни до обсягу на 2021 рік: 

доходів бюджету сільської територіальної громади згідно з додатком 1 до 

цього рішення; 

видатків бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік за головними 

розпорядниками коштів (у межах змін до обсягу доходів, спрямування частини 

залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що 

утворився на 01.01.2021 року, спрямування частини залишку коштів по загальному 



фонді сільської територіальної громади що утворився на 01.01.2021 року, в межах 

змін загального обсягу видатків, згідно з додатком 3.1 до цього рішення; 

профіциту за загальним фондом бюджету сільської територіальної громади 

згідно з додатком 2 до цього рішення; 

дефіциту за спеціальним фондом бюджету сільської територіальної громади 

згідно з додатком 2 до цього рішення. 

2. Затвердити зміни до додатку 3 рішення сільської ради «Про бюджет 

сільської територіальної громади на 2021 рік» – «Розподіл видатків бюджету 

сільської територіальної громади на 2021 рік за головними розпорядниками 

коштів» згідно з додатком 3 до цього рішення. 

3. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних 

виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення. 

4. Затвердити зміни до розподілу коштів бюджету розвитку сільської 

територіальної громади на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію, 

реставрацію та капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та 

соціальної інфраструктури за об'єктами у 2021 році з гідно з додатком 4 до цього 

рішення. 

5. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2021 рік згідно з 

додатком 5 до цього рішення. 

6. Додатки 1– 5, 3.1, до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

          7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 
 

 
 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                              

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Десята сесія VIII скликання 

 

                                                             РІШЕННЯ                                       ПРОЄКТ 

 

_____________                                 Тур’ї  Ремети                                 №  ______ 

 

Про внесення змін до рішення  п’ятої сесії  

Тур’є - Реметівської сільської ради  VIII  

скликання від 25.03.2021  № 79  „Про Програму  

розвитку та удосконалення цивільного захисту 

Тур’є - Реметівської сільської ради на 

2021 - 2023роки” 
 

          Відповідно до  пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, пункту 14 частини 1 статті 91 Бюджетного кодексу 

України, з метою виконання комплексу заходів щодо послідовного зниження 

ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, 

підвищення рівня безпеки населення і захищеності території від наслідків таких 

ситуацій та поетапного комплексного вирішення проблемних питань у сфері 

цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, враховуючи лист 

Закарпатської обласної державної адміністрації від 08.102021 № 06-17/3062, Тур’є 

– Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Доповнити  Програму розвитку та удосконалення цивільного захисту Тур’є 

- Реметівської сільської ради на 2021 – 2023 роки додатком 4 (додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

                                                                                          

                     

Сільський голова                                                                            Надія ДЕВІЦЬКА 
 



Додаток 4 

до Програми  

Заходи  

щодо забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю, інших маломобільних груп населення до 

об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури в сільській територіальній громаді  

 

№  

з/п 

Зміст заходу Відповідальні  

виконавці 

Терміни 

виконання 

заходу 

Очікувані 

результати 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість ), 

тис.грн. 

 

   

1 2 3 4 5 6  

 

1. Створення доступного середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення 

 

  

1.1. Здійснення системного моніторингу 

щодо забезпечення безперешкодного 

доступу осіб з обмеженими 

фізичними можливостями, інших 

маломобільних груп населення до 

об’єктів соціальної та інженерно-

транспортної інфраструктури 

територіальної громади 

 

Відділ соціального захисту 

населення та охорони 

здоров’я  

Протягом дії 

програми 

дотримання вимог 

чинного 

законодавства, 

державних 

будівельних 

норм, стандартів і 

правил 

-  



1.2. Затвердження  переліку  об'єктів  

житлового  та громадського 

призначення,  які  підлягають  

першочерговому  пристосуванню   

для потреб  людей з обмеженими 

фізичними можливостями,  і 

обладнання їх необхідними 

допоміжними засобами. 

Відділ житлово-

комунального 

господарства, транспорту 

та благоустрою 

2021 рік визначення 

переліку 

об’єктів, які 

передбачається 

обладнати засобами 

доступності 

-  

1.3. Здійснення контролю за 

недопущенням розміщення 

рекламних конструкцій, тимчасових 

споруд на тротуарах міста 

Відділ житлово-

комунального 

господарства, транспорту 

та благоустрою 

Протягом дії 

програми 

дотримання вимог 

чинного 

законодавства, 

державних 

будівельних 

норм, стандартів і 

правил 

-  

1.4. Обладнання існуючих    об'єктів    

житлово-комунального    та    

громадського призначення, 

транспортної інфраструктури, 

вулично-дорожньої мережі та 

елементів благоустрою, що не 

пристосовані для осіб  з  

обмеженими   фізичними   

можливостями,   спеціальними   і 

допоміжними   наочно-

інформаційними засобами 

Відділ житлово-

комунального 

господарства, транспорту 

та благоустрою 

Протягом дії 

програми 

створення умов для 

вільного доступу 

осіб з 

інвалідністю до 

об'єктів 

житлового та 

громадського 

призначення, 

транспортної 

інфраструктури, 

освіти, 

культури, охорони 

здоров’я, що 

сприятиме 

їх інтеграції у 

1,0  



суспільство 

1.5. Обладнання  адміністративних 

установ, закладів громадського 

призначення, об’єктів соціальної 

інфраструктури інформаційними 

табличками з назвами та номерами 

кабінетів, кімнат тощо з їх 

дублюванням шрифтом Брайля 

Керівники установ та 

закладів  

Протягом дії 

програми 

Створення умов 

для вільного 

доступу до об’єктів 

соціальної 

інфраструктури для  

осіб з інвалідністю 

по зору 

2,5  

1.6. Позначення  контрастним кольором, 

а при можливості – тактильною 

смугою контрастного  кольору сходи 

на вході та всередині будівель 

адміністративних установ, закладів 

громадського призначення та 

соціальної інфраструктури. 

Керівники установ та 

закладів  

2021-2023 роки Забезпечення  

рівного доступу 

осіб з обмеженими 

фізичними 

можливостями до 

об’єктів 

соціального та  

громадського 

призначення 

територіальної 

громади 

 

0,5  

1.10. Облаштування об’єктів соціальної 

інфраструктури та громадського 

призначення візуальною 

інформацією (піктограмами та 

символами, що застосовуються у 

міжнародній практиці) про 

розташування пристосованих для 

людей з інвалідністю місць та 

послуг. 

 

Відділ житлово-

комунального 

господарства, транспорту 

та благоустрою, керівники 

установ та закладів 

Протягом дії 

програми 

Забезпечення  

рівного доступу 

осіб з обмеженими 

фізичними 

можливостями до 

отримання послуг  

 

0,7  



1.11. Пристосування санітарно-гігієнічних 

кімнат для потреб осіб з 

обмеженими фізичними 

можливостями в закладах освіти, 

культури та спорту територіальної 

громади, у громадських вбиральнях 

Відділ освіти, молоді та 

спорту, відділ житлово-

комунального 

господарства, транспорту 

та благоустрою 

Протягом дії 

програми 

Забезпечення  

рівного доступу 

осіб з обмеженими 

фізичними 

можливостями до 

санітарно-

гігієнічних кімнат 

15,0  

1.13. Установка підйомників в  

амбулаторіях загальної практики 

сімейної медицини 

КНП «Перечинський 

центр первинної медико-

санітарної допомоги 

Ужгородської районної 

ради» 

2021 рік Створення умов 

для вільного 

доступу до 

медичних закладів 

15,0  

1.14. Створення  необхідних   умов   для   

надання  

побутових послуг людям з 

обмеженими фізичними 

можливостями. 

Надавачі побутових 

послуг,  комунальна 

установа  «Центр надання 

соціальних послуг Тур’є -

Реметівської сільської  

ради» 

Протягом дії 

програми 

Створення умов 

для вільного 

отримання особами 

з обмеженими 

фізичними 

можливостями 

побутових послуг 

-  

1.15. Керівникам підприємств, установ та 

організацій міста, незалежно від 

форм власності та приватним 

підприємцям вживати  заходів щодо 

своєчасного забезпечення в осінньо-

зимовий період безпечного 

доступу населення територіальної 

громади до їх об’єктів  (своєчасне 

посипання сипучими матеріалами 

ґанків та очищення їх від снігу, 

знищення бурульок). 

Керівники підприємств, 

установ, організацій 

усіх форм власності 

Протягом дії 

програми 

Створення 

безпечних умов 

доступності 

2,3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. Доступність транспорту та  об’єктів транспортної інфраструктури для осіб з обмеженими фізичними 

можливостями 

  

2.1. Визначення місць для паркування 

автомобілів осіб з інвалідністю 

Відділ житлово-

комунального 

господарства, транспорту 

та благоустрою 

Протягом дії 

програми 

облаштування 

місць 

парковки  

 

-  

2.2. Придбання автомобіля зі 

спеціальним обладнанням для 

перевезення осіб з інвалідністю – 

візочників до адміністративних 

споруд, закладів медичного та 

соціального спрямування. 

комунальна установа  

«Центр надання 

соціальних послуг Тур’є -

Реметівської сільської  

ради» 

Протягом дії 

програми 

Створення умов 

для забезпечення 

осіб з інвалідністю 

якісними 

соціальними 

послугами 

250,0  

2.3. Забезпечення функціонування 

«соціального таксі» для перевезення 

осіб з інвалідністю та осіб похилого 

віку шляхом залучення транспорту 

територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних 

послуг) 

комунальна установа  

«Центр надання 

соціальних послуг Тур’є -

Реметівської сільської  

ради» 

Протягом дії 

програми 

Створення умов 

для забезпечення 

осіб з інвалідністю 

якісними 

соціальними 

послугами 

3,0  

Місцевий бюджет Тур’є -Реметівської сільської територіальної громади 290,0  

 

                    

                                      Секретар сільської ради                                                                                      Марія БАГАРА                                  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Десята сесія VIII скликання 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ 

__________                                     Тур’ї  Ремети                                  №  ______ 

 

 

Про надання дозволу на укладення договору 

позички транспортного засобу  

 

 

Відповідно до статей 25, 26, Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 827-828 Цивільного кодексу України, відповідно до Постанови 

Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 № 848 «Про впорядкування 

використання легкових автомобілів бюджетними установами та організаціями», з 

метою забезпечення економного витрачання бюджетних коштів та у зв’язку з 

виробничою необхідністю забезпечення ради транспортним засобом, сільська 

рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

    1. Надати дозвіл на укладення договору позички транспортного засобу 

марки VOLKSWAGEN GOLF, тип - D.2 (загальний легковий універсал), випуску 

2001 року, номер шасі (кузова, рами) Е.1, ідентифікаційний номер 

WWWZZZ1JZ1W723668, колір сірий, реєстраційний номер АО2435НЕ, дата 

реєстрації 29 жовтня 2021 року, власником якого є Йолич Аліна Володимирівна, 

Закарпатська область, Перечинський (Ужгородський) район, с. Порошково, вул. 

Центральна, 124 з 29.10.2021 року  (договір позички транспортного засобу 

додається). 

 2.Уповноважити сільського голову Надію Девіцьку підписати договір 

позички транспортного засобу від імені Тур’є-Реметівської сільської ради 

Ужгородського району Закарпатської області. 

  3. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності Тур’є-Реметівської 

сільської ради: 



  3.1. здійснити усі необхідні заходи щодо договору позички вказаного 

транспортного засобу; 

   3.2. оформити прийом транспортного засобу актом приймання-передачі ; 

           3.3.здійснювати списання бензину відповідно  до Норм витрат палива і 

мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затверджених наказом 

Міністерства транспорту України від 10.02.1998 р. за № 43 та з урахуванням 

лімітів, встановлених Тур’є-Реметівською сільською радою на поточний рік. 

  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 



                                                                                 Додаток  

                                                                                              до рішення сесії сільської ради 

                                                                                             

                                                                                              ___________ № _______________ 

  

ДОГОВІР № ____ 

позички транспортного засобу 

 

с. Тур’ї Ремети                                                                                 «___» ____________ 2021 р 

Громадянка України Йолич Аліна Володимирівна, паспорт ВР №638504 виданий Перечинським РС 

ГУДМС України в Закарпатській області від 28.02.2017 року, ідентифікаційний номер 3412413743, яка 

проживає за адресою: Закарпатська область, Перечинський (Ужгородський) район, с. Порошково, вул. 

Центральна, 124 (надалі іменується «Позичкодавець») з однієї сторони та Тур’є-Реметівська сільська 

рада, в особі сільського голови Надії Девіцької, який діє на підставі Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» (надалі іменується «Користувач») з іншої сторони, (в подальшому разом 

іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Договір позички легкового автомобіля 

(надалі іменується «Договір») про таке: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

  1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Позичкодавець зобов’язується передати 

Користувачеві у строкове безоплатне користування‚ а Користувач зобов'язується прийняти у строкове 
безоплатне користування легковий автомобіль, що визначений у цьому Договорі (надалі іменується 

«автомобіль») та своєчасно його повернути Позичкодавцю. Користування річчю вважається 

безоплатним, якщо сторони прямо домовилися про це або якщо це випливає із суті відносин між ними 
(ч.1, ч2 ст. 827 ЦК України). 

1.2. Відомості про об’єкт позички: 

1.2.1. марка VOLKSWAGEN GOLF, тип – D.2 (загальний легковий універсал), 2001 року 

випуску, сірого кольору, шасі (кузов, рама) E.1. ідентифікаційний номер № 

WWWZZZ1JZW723668. 

1.2.2. Номерний знак: реєстраційний номера АО2435НЕ. 

1.2.3. Технічний стан автомобіля: автомобіль знаходиться у справному стані. 
1.3. Право власності Позичкодавця на автомобіль підтверджується свідоцтвом про реєстрацію 

транспортного засобу серії СХА №973469 від 29.10.2021 року. 

 

2. ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ АВТОМОБІЛЯ 
2.1. Користувач бере зобов’язання використовувати переданий йому Позичкодавцем автомобіль 

виключно для поїздок, пов’язаних з службовою діяльністю Тур’є-Реметівської сільської ради 

Ужгородського району. 

 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ АВТОМОБІЛЯ 

3.1. Автомобіль передається Користувачеві упродовж  одного дня після набрання чинності цим 
Договором. 

3.2. Передача автомобіля Позичкодавцем Користувачеві оформлюється за фактом відповідної передачі із 

складенням Акту передачі-приймання, який підписується Сторонами та скріплюється печаткою 

Користувача. 

4. СТРОК КОРИСТУВАННЯ АВТОМОБІЛЕМ 

4.1. Строк користування автомобілем складає  2  роки 11 місяців починаючи з 01 грудня 2021 року  і 

завершується 01 жовтня 2024 року. 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОЗИЧКОДАВЦЯ 

5.1. Позичкодавець за цим Договором зобов’язується: 

5.1.1. в порядку, визначеному цим Договором, надати в користування Користувачеві автомобіль у 

технічно справному стані; 
5.1.2. не відчужувати автомобіль упродовж строку дії цього Договору; 

5.1.3. здійснювати страхування та капітальний ремонт автомобіля за власний рахунок; 

5.2. Позичкодавець за цим Договором має право: 



5.2.1. у будь-який час розірвати цей Договір та вимагати повернення автомобіля; 

5.2.2. у разі неповернення автомобіля Користувачем у строк, визначений цим Договором, вимагати його 

примусового повернення зі стягненням неустойки та завданих збитків; 
5.2.3. у разі повернення автомобіля із суттєвими пошкодженнями або недоліками, вимагати від 

Користувача відшкодування вартості робіт з усунення пошкоджень або недоліків автомобіля. 

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА 

6.1. Користувач за цим Договором зобов’язується: 
6.1.1. використовувати автомобіль за призначенням, визначним пунктом 2.1 цього Договору та допускати 

до керування автомобілем лише кваліфікованих осіб; 

6.1.2. упродовж строку користування автомобілем здійснювати за власний рахунок його заправлення 
паливно-мастильними матеріалами; 

6.1.3. усувати завдані пошкодження автомобіля та/чи відшкодовувати збитки, заподіяні у зв’язку із 

втратою автомобіля,  якщо такі пошкодження або втрата сталися з вини Користувача;  

6.1.4. нести витрати, пов’язані із використанням автомобіля, у тому числі й ті, що стосуються сплати 
податків та інших обов’язкових платежів; 

6.1.5. надавати Позичкодавцю на його вимогу, але не частіше ніж один раз на півроку необхідну 

інформацію щодо технічного стану автомобіля‚ що була документально зафіксована відповідною 
службою автомобільного сервісу. 

6.1.6. не передавати автомобіль у користування третім особам без письмової згоди Позичкодавця. 

6..2. Користувач за цим Договором має право: 
6.2.1. розірвати цей Договір та вимагати стягнення збитків у разі порушення Позичкодавцем строку 

повернення автомобіля; 

6.2.2. передавати автомобіль у користування третім особам лише з письмової згоди Позичкодавця. 

7. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ АВТОМОБІЛЯ ПОЗИЧКОДАВЦЮ 
7.1. Автомобіль підлягає поверненню Позичкодавцю не пізніше одного дня після закінчення строку 

користування автомобілем, визначеного пунктом 4.1 цього Договору, у справному стані. 

7.2. Повернення автомобіля відбувається за участі Сторін і оформлюється відповідним Актом передачі-
приймання. 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ УМОВ ДОГОВОРУ 

8.1. У випадку порушення Договору Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та чинним 
законодавством України.  

8.1.1. Порушенням Договору вважається його невиконання або неналежне виконання чи виконання з 

порушенням умов, визначених цим Договором. 

8.1.2. Сторона звільняється від відповідальності за порушення зобов’язань за цим Договором, якщо вона 
доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії непереборної сили або випадку. 

8.1.3. У разі виникнення обставин, зазначених у підпункті 8.1.2. цього Договору, Сторона, яка не може 

виконати зобов’язання, передбачені цим Договором, повідомляє іншу Сторону про настання, 
прогнозований термін дії та припинення вищевказаних обставин не пізніше двох днів з дати їх настання 

та припинення. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права на звільнення 

від виконання своїх зобов'язань у зв’язку із виникненням обставин, зазначених у пункті 8.1.2. цього 

Договору. 
9. ДІЯ ДОГОВОРУ 

9.1. Цей Договір підписується Сторонами, скріплюється печаткою Користувача. 

9.2. Строк цього Договору починає обчислюватися з моменту його підписання і діє до 01 жовтня 2024 
року.  

9.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке 

мало місце під час дії цього Договору.  
9.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей 

Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю та взаємною згодою Сторін, про що складається 

додаткова угода до цього Договору. 

9.5. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами 
відповідної додаткової угоди, якщо інше не встановлено додатковою угодою, цим Договором або чинним 

законодавством України. 

9.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір 
може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, про що складається додаткова угода до цього 

Договору. 

9.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної 
додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено додатковою угодою, цим Договором або 

чинним законодавством України. 

10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 



10.1. Усі спори Сторін за цим Договором, за якими не було досягнуто згоди шляхом переговорів, 

вирішуються у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України. 

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 
11.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним, у тому числі пов’язані із 

дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, 

визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та 

відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які 
застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та 

справедливості.  

11.2. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні 
договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так 

чи інакше стосувалися цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при 

тлумаченні Сторонами умов цього Договору. 

11.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів 
та зобов’язуються своєчасно (не пізніше 5 (п’яти) календарних днів) у письмовій формі повідомляти іншу 

Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення чи несвоєчасного повідомлення несуть ризик настання 

пов’язаних із ним несприятливих наслідків. 
11.4. Відступлення права вимоги та/чи переведення боргу за цим Договором однією із Сторін третім 

особам допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.  

11.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами і мають юридичну 
силу за умови, якщо вони були підписані Сторонами, скріплені печаткою Користувача та були належним 

чином нотаріально посвідчені. 

11.6. Цей Договір укладено на 3-х (трьох) аркушах кількості двох примірників, з розрахунку по одному 

примірнику для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.  

 

12. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

 

ПОЗИЧКОДАВЕЦЬ 
Йолич Аліна Володимирівна 

89230, Закарпатська область, Ужгородський 

район, с. Порошково,  

 вул. Центральна, 124 

Паспорт ВР № 638504, виданий Перечинським 

РС ГУДМС України в Закарпатській області від 

28.02.2017 р. 

Ідентифікацій код 3412413743 

 

________________/ Йолич А.В./ 

 

КОРИСТУВАЧ 

Тур’є-Реметівська сільська  рада 

89224, Закарпатська область,  
с. Тур’ї-Ремети  

вул. Тканка, 1 

Код ЄДРПОУ 04351280 

 
Сільський голова 

 

________________/ Надія Девіцька 
   м. п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Десята сесія VIII скликання 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ 

__________                                        Тур’ї Ремети                                №  ______ 

 

Про внесення змін до рішення Тур’є- 

Реметівської сільської ради  

від 14.07.2021 року № 161  

 

 

Розглянувши пропозицію Тур’є-Реметівського сільського голови  Девіцької 

Н. П., керуючись частиною першою статті 11, пунктом 5 частини 1 статті 26, 

пунктом 6 частини четвертої статті 42, частиною першою статті 54, статтею 59 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Тур’є-Реметівська 

сільська рада   

ВИРІШИЛА: 

 

 

                1. Внести  зміни до додатку 1 рішення Тур’є-Реметівської сільської ради 

від 14.07.2021 року № 161:  

               1.1. Скоротити посаду спеціаліста II категорії відділу земельних відносин 

та екології Тур’є-Реметівської сільської ради; 

               1.2. Вивести з апарату Тур’є-Реметівської сільської ради посаду головний 

спеціаліст  з питань ведення військового обліку та цивільного захисту апарату 

сільської ради.                         

               2. Утворити у структурі  Тур’є-Реметівської сільської ради відділ 

містобудування, архітектури, військового обліку  та цивільного захисту (без  

статусу юридичної особи) з 01.01.2022 року.  

              2.1. Ввести у відділ містобудування, архітектури, військового обліку  та 

цивільного захисту посаду – начальник відділу з 01.01.2022 року; 

              2.2. Ввести у відділ містобудування, архітектури,  військового обліку  та 

цивільного захисту посаду - головний спеціаліст  з питань ведення військового 

обліку та цивільного захисту відділу містобудування, архітектури, військового 

обліку  та цивільного захисту Тур’є-Реметівської сільської ради з 01.01.2022 року. 

         3. Перейменувати посаду головний спеціаліст апарату Тур’є-Реметівської 

сільської ради на посаду головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення 

корупції апарату Тур’є-Реметівської сільської ради. 



        4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

 

Сільський голова                                                            Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Десята сесія VIII скликання 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ 

__________                                        Тур’ї Ремети                                №  ______ 

 

Про зміну засновника, назви та 

затвердження Статуту 

комунального некомерційного  

підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

Відповідно до Господарського кодексу України, статей 26, 43, 60,  пункту 

10 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», Тур’є-

Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Увійти до складу засновника комунального некомерційного  

підприємства «Перечинський Центр первинної медико-санітарної допомоги»  

Ужгородської районної ради. 

2. Перейменувати комунальне некомерційне  підприємство 

«Перечинський Центр первинної медико-санітарної допомоги  Ужгородської 

районної ради» на комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги»  Тур’є-Реметівської сільської ради. Юридична 

адреса: 89221, Закарпатська область, Ужгородський район, с. Тур’ї Ремети, 

вулиця Центральна, будинок 16. 

3. Затвердити в новій редакції Статут комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги»  Тур’є-

Реметівської сільської ради; 89221, Закарпатська область, Ужгородський 

район, с. Тур’ї Ремети, вулиця Центральна, будинок 16.; код ЄДРПОУ 

37916782 (додаток № 1). 

4. Уповноважити керівника комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги»  Тур’є-

Реметівської сільської ради; 89221, Закарпатська область, Ужгородський 



район, с. Тур’ї Ремети, вулиця Центральна, будинок 16.; код ЄДРПОУ 

37916782 Малишко Юрія Юрійовича на проведення державної реєстрації змін 

до відомостей про юридичну особу, що містяться у ЄДР, у тому числі змін до 

установчих документів юридичної особи. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та 

регламенту (голова постійної комісії – Яцик О. Д.). 

 

 

Сільський голова      Надія ДЕВІЦЬКА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Десята сесія VIII скликання 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ 

__________                                        Тур’ї Ремети                                №  ______ 

 

Про результати обстеження інженерної 

інфраструктури внутрішньогосподарської 

меліоративної системи на території Порошківської 

сільської ради (бувшої) 

  

          Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, враховуючи рішення дев’ятої сесії VIII скликання від 21.10.2021 року 

№ 293,  розпорядження № 109/02-03 від 10.11.2021 року «Про утворення комісії 

з обстеження інженерної інфраструктури внутрішньогосподарської 

меліоративної  системи на території Порошківської сільської  ради (бувшої)», 

висновки постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного 

середовища та благоустрою та  постійної комісії з питань комунальної власності, 

житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту», Тур’є-

Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

        1. Затвердити акт обстеження інженерної інфраструктури 

внутрішньогосподарської меліоративної  системи на території  Порошківської 

сільської  ради (бувшої), що додається. 

  2. Зважаючи на непридатність до використання  інженерної інфраструктури 

внутрішньогосподарської меліоративної  системи на території Порошківської 

сільської  ради (бувшої), що підтверджується актом обстеження, вважати  

недоцільним   взяття на її баланс Тур’є-Реметівською сільською радою. 

        3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Лижечко Ю.Ю.) та на постійну комісію з питань комунальної 

власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту 

(Чомоляк Л.М.). 

 

Сільський голова                                                            Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 

 

ТУР’Є–РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

Десята сесія VIII скликання 

                                                        РІШЕННЯ                                          ПРОЄКТ 

_________                             Тур′ї  Ремети                     ________ 

 

Про введення до штатної  

чисельності комунального закладу 

«Публічна бібліотека Тур’є-Реметівської 

сільської ради», затвердженої рішенням 

сесії №23 від 24.12.2020р.  

посаду бібліотекаря с. Тур’ї Ремети  

 

Відповідно до частини 1 пункту 30 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну 

справу», з метою забезпечення доступності всіх видів бібліотечних послуг і 

культурної діяльності для кожного громадянина, сільська рада   

ВИРІШИЛА: 

1. Ввести у штатну чисельність комунального закладу «Публічна 

бібліотека Тур'є-Реметівської сільської ради» посаду бібліотекаря с. Тур’ї Ремети 

– 0,5 штатної одиниці. 

2. Викласти додаток 2 до рішення Тур'є-Реметівської сільської ради № 23 

від 24.12.2020 р. - штатна чисельність комунального закладу «Публічна бібліотека 

Тур'є-Реметівської сільської ради» в новій редакції, що додається. 

3. Відділу культури та туризму Тур'є-Реметівської сільської ради 

провести відповідні дії в порядку, затвердженому чинним законодавством 

України. 

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника сільського голови – Крупчинську О.Я. 

  

Сільський голова                                                                    Надія ДЕВІЦЬКА 



Додаток 2 

до рішення Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

від ___________ року №____ 

 

 

Штатна чисельність  

комунального закладу «Публічна бібліотека 

Тур’є-Реметівської сільської ради» 

 

 

№ 

з/п 

Назва посади Кількість 

штатних 

одиниць 

1. Завідувач публічної бібліотеки 1 

2. Бібліотекар бібліотеки с. Тур’ї Ремети 0,5 

3. Бібліотекар бібліотеки-філії с. Порошково 1 

4. Бібліотекар бібліотеки-філії с. Тур’я Поляна 1 

5. Бібліотекар бібліотеки-філії с. Полянська Гута 0,5 

6. Бібліотекар бібліотеки-філії с. Тур’я Бистра 1 

7. Бібліотекар бібліотеки-філії с. Тур’я Пасіка 1 

8. Бібліотекар бібліотеки-філії с. Раково 1 

9. Бібліотекар бібліотеки-філії с. Туриця 1 

10. Бібліотекар бібліотеки-філії с. Турички 0,5 

11. Бібліотекар бібліотеки-філії с. Вільшинки 0,5 

 Всього: 9 

 

 

 

Секретар сільської ради     Марія БАГАРА 

 



        

 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Десята сесія VIII скликання 

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ    

 

__________                                     Тур’ї  Ремети                                 №  ______ 

 

 

         Про надання згоди на передачу 

          об’єктів права державної власності 

          в комунальну власність  

    

 

          Відповідно  до  пункту  51 частини 1 статті 26, статті 60 Закону     України 

„Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „Про передачу об’єктів 

права державної та комунальної власності”, розглянувши лист Ужгородської  

районної  державної  адміністрації  від 21.10.2021  року   № 985/03-31, враховуючи 

висновок постійно комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та транспорту, Тур’є-Реметівська сільська рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

          1. Надати Ужгородській  районній  державній  адміністрації  (код ЄДРОПУ 

– 04053849) згоду на передачу у комунальну власність Тур’є-Реметівської 

сільської  територіальної громади об’єктів права державної власності. 

          2. Погодити перелік майна Ужгородської районної державної адміністрації 

(код ЄДРОПУ – 04053849) для передачі Тур’є-Реметівській сільській  

територіальній громаді згідно з додатком 1. 

          3. Погодити техніко-економічне обґрунтування об’єктів права державної 

власності Ужгородської районної державної адміністрації (код ЄДРОПУ – 

04053849), згідно з додатком 2. 

          4. Тур’є-Реметівській сільській  територіальній громаді забезпечити 

використання майна за цільовим призначенням, здійснення фінансування з 

місцевого бюджету та не відчужувати його у приватну власність. 

          5. Створити комісію з питань передачі об’єктів права державної власності в 

комунальну власність Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади згідно 

з  додатком 3.   

          6. Вважати рішення 7 сесії VIII скликання  Тур’є-Реметівської сільської ради 

№ 182 від 14 липня 2021 року таким, що втратило чинність.      

          7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 



енергозбереження та транспорту та заступника сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Володимира Короля. 

 

 

 

Сільський голова                                                                    Надія ДЕВІЦЬКА 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              Додаток 1 

       до рішення сесії сільської ради 

    _________________№ ______ 

 

 

Перелік  майна Ужгородської районної державної адміністрації для передачі 

Тур’є-Реметівській сільській територіальній громаді 

 

№ 

з/п 

Найменування та 

характеристика об’єкту 

Інвентарний номер Вартість одиниці, грн. 

1. ВАЗ 2107 

Номер шасі 

ХТА2107030801489866 

101500001 47583,00 

2. Ноутбук НР 101410002 4917,64 

3. Ноутбук НР 101400039 4917,64 

4. Ноутбук НР 1380126 4917,64 

5. Ноутбук НР 101400012 6086,00 

6. Принтер БФП Canon MF 

3010 

101400066 5580,00  

7. Комп’ютер у комплекті 10480002 6881,00 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                            Марія БАГАРА     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



                                                                              Додаток 2 

       до рішення сесії сільської ради 

                                                                              _________________№ ______ 

Техніко-економічне обґрунтування об’єктів права державної власності 

Ужгородської районної державної адміністрації 

1.  Загальна характеристика об’єкта передачі 

№ 

з/п 

Найменування та 

характеристика об’єкту 

Інвентарний номер Вартість одиниці, грн 

1. ВАЗ 2107 

Номер шасі 

ХТА2107030801489866 

101500001 47583,00 

2. Ноутбук НР 101410002 4917,64 

3. Ноутбук НР 101400039 4917,64 

4. Ноутбук НР 1380126 4917,64 

5. Ноутбук НР 101400012 6086,00 

6. Принтер БФП Canon MF 

3010 

101400066 5580,00 

7. Комп’ютер у комплекті 10480002 6881,00 

 

2. Обґрунтування доцільності здійснення передачі 

          Окреме індивідуально визначене майно, перелічене в пункті 1 передається  в 

комунальну власність задля функціонування та забезпечення обслуговування 

об’єктів, які передані територіальній громаді, виконання функцій та повноважень 

територіальної громади. 

3. Джерела фінансування та обсяги витрат для подальшого утримання та 

використання майна 

          Після здійснення передачі, фінансування та визначення обсягів витрат для 

подальшого утримання та використання окремого індивідуально визначеного 

майна, переліченого в пункті 1, буде здійснюватися Тур’є-Реметівською сільською 

територіальною громадою відповідно до кількості та виду майна, яке було 

передано останній у власність. 

4. Відповідальність функціонального призначення об’єкта передачі 

завданням, покладеним на орган, якому пропонується передати відповідний 

об’єкт 

          Функціональне призначення окремого індивідуально визначеного майна, 

переліченого в пункті 1, забезпечить виконання територіальною громадою 

завдань, які пов’язані  з наданням послуг у сфері містобудування та архітектури, 

інших завдань, виконання яких вимагає роботу з оргтехнікою; своєчасне та 



безпечне виконання інших завдань, функцій і повноважень, покладених на 

територіальну громаду нормами діючого законодавства України. 

5. Прогноз ефективності діяльності суб’єкта після здійснення передачі майна 

          Здійснення передачі об’єктів права державної власності в комунальну 

власність не вплине на ефективність діяльності Ужгородської районної державної 

адміністрації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 3 

до рішення сесії сільської ради           

__________________ № _____ 

  

СКЛАД 

комісії з питань передачі об’єктів права державної власності в комунальну 

власність 

 

                                                      Голова комісії 

ДЕВІЦЬКА Надія Павлівна   Тур’є-Реметівський сільський голова  

                                            

Заступник голови комісії 

КРУПЧИНСЬКА Олександра 

Ярославівна  

перший заступник сільського голови 

                                                 Члени комісії: 

БАБИЧ Роман Сергійович провідний інженер-програміст відділу 

фінансово-господарського забезпечен-

ня апарату Ужгородської районної 

державної адміністрації (за згодою)   

 

БОДНАРЮК Руслана Юріївна керівник апарату Ужгородської 

районної  державної адміністрації (за 

згодою) 

 

ВАСИЛИНА Аліна Михайлівна начальник відділу фінансово-госпо-

дарського забезпечення апарату 

Ужгородської районної державної 

адміністрації (за згодою) 

 

ДУПИН Катерина Ігорівна  начальник юридичного відділу апарату 

Ужгородської районної державної 

адміністрації (за згодою) 

 

КОРЯК Марія Федорівна  начальник відділу бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності  апарату 

сільської ради 

 

ПОЛОНСЬКА Тетяна  

Мирославівна 

головний спеціаліст відділу 

бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності апарату сільської ради 



 

ЧОМОЛЯК Любомир 

Мирославович  

начальник відділу житлово-

комунального господарства, 

транспорту та благоустрою апарату 

сільської ради 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                            Марія БАГАРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
 

Десята сесія VIII скликання 
 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ    

 

__________                                     Тур’ї  Ремети                                 №  ______ 

 
 

Про внесення змін до Переліку першого типу 

об’єктів оренди комунальної власності, 

затвердженого рішенням п’ятої сесії VIII 

скликання № 99 від 25.03.2021 
 

 

 

Відповідно до статей 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  Закону України  «Про оренду державного та комунального майна», 

керуючись Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 року № 483 

«Деякі питання оренди державного та комунального майна» та на підставі 

висновку постійної комісії сільської ради з питань комунальної власності, 

житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту, Тур’є-

Реметівська сільська рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

        1. Доповнити Перелік першого типу об’єктів оренди комунальної власності, 

затверджений рішенням п’ятої сесії VIII скликання № 99 від 25.03.2021 року 2021 

«Про затвердження Переліків першого та другого типів об’єктів оренди 

комунальної власності»,  які підлягають передачі в оренду на аукціоні згідно з 

додатком 1. 

2. Виключити з Переліку першого типу об’єктів оренди комунальної 

власності, які підлягають передачі в оренду на аукціоні, затвердженого рішенням 

п’ятої сесії VIII скликання № 99 від 25.03.2021 об’єкти згідно з додатком 2. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту і заступника сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Володимира Короля. 

 

 

 

Сільський голова                                                                  Надія ДЕВІЦЬКА  
                                                                                       

 



     

                                                                                 Додаток  1                                                                                                         

                                                                                 до рішення сільської ради  

                                                                                 _______________ № ____ 

                                                                                                                           

Перелік об’єктів нерухомого майна, що підлягають передачі  в оренду на  

аукціоні 

 

Балансоутри-

мувач 

Адреса об’єкта 

оренди 

Дата 

закінчення 

договору 

 

Площа 

об’єкта 

оренди 

м.кв. 

Цільове 

призначення 

 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська  рада 

с. Тур’я Поляна, 

вул. Зелена, 94 

 

 

вільне 

 

11,8 

Для офісних 

приміщень 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська  рада 

с. Тур’я Пасіка, 

вул. Турянська, 

33 

 

 

вільне 

 

24,8 

Торгівля 

промисловими  

товарами 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська  рада 

с. Тур’я Пасіка, 

вул. Турянська, 

33 

 

вільне 10 Торгівля 

промисловими  

товарами 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська  рада 

м. Перечин, вул. 

Ужгородська, 93 

вільне 99,1 Розміщення 

станції 

технічного 

обслуговуванн

я та ремонту 

автомобілів 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська  рада 

м. Перечин, вул. 

Ужгородська, 93 

вільне 34,2 Розміщення 

станції 

технічного 

обслуговуванн

я та ремонту 

автомобілів 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська  рада 

м. Перечин, вул. 

Ужгородська, 93 

вільне 42,3 

 

Розміщення 

суб’єктів 

підприємниць 

під діяльності, 

інше 



 

 

Секретар сільської ради                                                        Марія БАГАРА  
 

 

                                                                                  

 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська  рада 

м. Перечин, вул. 

Ужгородська, 93 

вільне 26,1 Розміщення 

суб’єктів 

підприємниць 

під діяльності, 

інше 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська  рада 

м. Перечин, вул. 

Ужгородська, 93 

вільне 26,6 Розміщення 

суб’єктів 

підприємниць 

під діяльності, 

інше 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська  рада 

м. Перечин, вул. 

Ужгородська, 93 

вільне 34,8 Розміщення 

суб’єктів 

підприємниць 

під діяльності, 

інше 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська  рада 

м. Перечин, вул. 

Ужгородська, 93 

вільне 31,3 Розміщення 

суб’єктів 

підприємниць 

під діяльності, 

інше 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська  рада 

м. Перечин, вул. 

Ужгородська, 93 

вільне 116,1 Розміщення 

суб’єктів 

підприємниць 

під діяльності, 

інше 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська  рада 

м. Перечин, вул. 

Ужгородська, 93 

вільне 30,5 Розміщення 

суб’єктів 

підприємниць 

під діяльності, 

інше 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська  рада 

м. Перечин, вул. 

Ужгородська, 93 

вільне 21,6 Розміщення 

суб’єктів 

підприємниць 

під діяльності, 

інше 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська  рада 

м. Перечин, вул. 

Ужгородська, 93 

вільне 23,3 Розміщення 

суб’єктів 

підприємниць 

під діяльності, 

інше 



                                                                                 Додаток  2                                                                                                         

                                                                                 до рішення сільської ради  

                                                                                 _______________ № ____ 

 
 

Перелік об’єктів нерухомого майна, що підлягають передачі  в оренду на  

аукціоні 
 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська  рада 

м. Перечин, вул. 

Ужгородська, 93  

Вільне 126,60 

м.кв 

Розміщення 

станції з 

технічного  

обслуговування 

та ремонту 

автомобілів 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська  рада 

м. Перечин, вул. 

Ужгородська, 93 

Вільне 34,90 м.кв. Розміщення 

складів 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська  рада 

м. Перечин, вул. 

Ужгородська, 93 

Вільне Склад та 

майстерні 

(літ В-В) 

Розміщення 

складу, інше 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська  рада 

м. Перечин, вул. 

Ужгородська, 93 

Вільне Навіс (Г-Г) Розміщення 

складу, інше 

 

 

 

 

Секретар сільської ради       Марія БАГАРА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Десята сесія VIII скликання  

 

                                                         РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ    

 

__________                                    Тур’ї  Ремети                                 №  ______ 

 

Про намір передачі майна  в 

оренду  

 

          Відповідно  до Закону України «Про оренду державного та комунального 

майна», Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну 

оціночну діяльність в Україні», пункту 31 статті 26, пункту 5 статті 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Порядком передачі 

в оренду державного та комунального майна, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 03.06.2020 року    № 483 «Деякі питання оренди державного 

та комунального майна», враховуючи рішення п’ятої сесії Тур’є-Реметівської 

сільської ради № 99 від 25.03.2021року «Про затвердження Переліків першого та 

другого типів об’єктів оренди комунальної власності», що підлягають передачі в 

оренду на аукціоні, з метою врегулювання правових, економічних та 

організаційних відносин, пов’язаних з передачею в оренду майна, майнових 

відносин між орендодавцями та орендарями щодо господарського використання 

майна, що перебуває в комунальній власності Тур’є-Реметівської сільської ради, 

сільська рада   

 

                                           ВИРІШИЛА: 

 

          1. Надати дозвіл Тур’є-Реметівській сільській раді на  передачу в оренду 

комунального майна згідно з додатком. 

          2. Відповідно до Порядку передачі в оренду державного та комунального 

майна, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 

року № 483, офіційним засобом для розміщення інформації з питань оренди 

об’єктів комунальної власності  вважати офіційний сайт Тур’є-Реметівської 

сільської  ради  та  Електронну Торгову Систему (ЕТС). 

          3. Відповідно до рішення № 99 від 25.03.2021 року п’ятої сесії  Тур’є-

Реметівської сільської ради «Про затвердження Переліків першого та другого 

типів об’єктів оренди комунальної власності» (зі змінами та доповненнями) та 

цього рішення, сформувати оголошення щодо намірів передачі в оренду 

комунального майна сільської ради  для розміщення в ЕТС та забезпечити 



оприлюднення цього  рішення на офіційному сайті Тур’є-Реметівської сільської  

ради  протягом п’яти робочих днів після його прийняття. 

         4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань комунальної  власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту та заступника сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Володимира Короля 

 

 

 

Сільський голова                                                                   Надія  ДЕВІЦЬКА                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                 Додаток                                                                                                          

                                                                                 до рішення сільської ради  

                                                                                 _______________ № ____ 

                                                                                                                           

Перелік об’єктів нерухомого майна, що підлягають передачі  в оренду на  

аукціоні 

 

Балансоутри-

мувач 

Адреса об’єкта 

оренди 

Дата 

закінчення 

договору 

 

Площа 

об’єкта 

оренди 

м.кв. 

Цільове 

призначення 

 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська  рада 

с. Тур’я Поляна, 

вул. Зелена, 94 

 

 

вільне 

 

11,8 

Для офісних 

приміщень 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська  рада 

с. Тур’я Пасіка, 

вул. Турянська, 

33 

 

 

вільне 

 

24,8 

Торгівля 

промисловими  

товарами 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська  рада 

с. Тур’я Пасіка, 

вул. Турянська, 

33 

 

вільне 10 Торгівля 

промисловими  

товарами 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська  рада 

м. Перечин, вул. 

Ужгородська, 93 

вільне 99,1 Розміщення 

станції 

технічного 

обслуговуванн

я та ремонту 

автомобілів 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська  рада 

м. Перечин, вул. 

Ужгородська, 93 

вільне 34,2 Розміщення 

станції 

технічного 

обслуговуванн

я та ремонту 

автомобілів 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська  рада 

м. Перечин, вул. 

Ужгородська, 93 

вільне 42,3 

 

Розміщення 

суб’єктів 

підприємниць 

під діяльності, 

інше 



 

 

Секретар сільської ради                                                        Марія БАГАРА  

 

 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська  рада 

м. Перечин, вул. 

Ужгородська, 93 

вільне 26,1 Розміщення 

суб’єктів 

підприємниць 

під діяльності, 

інше 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська  рада 

м. Перечин, вул. 

Ужгородська, 93 

вільне 26,6 Розміщення 

суб’єктів 

підприємниць 

під діяльності, 

інше 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська  рада 

м. Перечин, вул. 

Ужгородська, 93 

вільне 34,8 Розміщення 

суб’єктів 

підприємниць 

під діяльності, 

інше 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська  рада 

м. Перечин, вул. 

Ужгородська, 93 

вільне 31,3 Розміщення 

суб’єктів 

підприємниць 

під діяльності, 

інше 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська  рада 

м. Перечин, вул. 

Ужгородська, 93 

вільне 116,1 Розміщення 

суб’єктів 

підприємниць 

під діяльності, 

інше 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська  рада 

м. Перечин, вул. 

Ужгородська, 93 

вільне 30,5 Розміщення 

суб’єктів 

підприємниць 

під діяльності, 

інше 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська  рада 

м. Перечин, вул. 

Ужгородська, 93 

вільне 21,6 Розміщення 

суб’єктів 

підприємниць 

під діяльності, 

інше 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська  рада 

м. Перечин, вул. 

Ужгородська, 93 

вільне 23,3 Розміщення 

суб’єктів 

підприємниць 

під діяльності, 

інше 



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Десята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ    

 

__________                                     Тур’ї  Ремети                                 №  ______ 

 
 

Про затвердження експертної оцінки 

вартості комунального майна 

 

Відповідно до статей 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про оренду державного і комунального майна» та  у 

зв’язку з необхідністю затвердження експертної оцінки вартості комунального 

майна та встановлення розміру орендної плати, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

           1. Затвердити звіт про оцінку майна та висновок про вартість майна для 

здачі майна в оренду через аукціон  нежитлові  приміщення поз. 1 та поз. 2  будівлі 

літ. В+В1 загальною площею 133,3 м2, що розташовані за адресою: Закарпатська 

область, м. Перечин, вул. Ужгородська, 93, в сумі 201816,00 (двісті одна тисяча 

вісімсот шістнадцять) гривень без ПДВ. 

           2. Затвердити звіт про оцінку майна та висновок про вартість майна для 

здачі майна в оренду через аукціон  нежитлові  приміщення поз. 3 та поз. 4  будівлі 

літ. В+В1 загальною площею 68,4 м2, що розташовані за адресою: Закарпатська 

область, м. Перечин, вул. Ужгородська, 93, в сумі 157525,00 (сто п’ятдесят сім тисяч 

п’ятсот двадцять п’ять) гривень без ПДВ. 

          3. Затвердити звіт про оцінку майна та висновок про вартість майна для здачі 

майна в оренду через аукціон  нежитлові  приміщення поз. 5 та поз. 6  будівлі літ. 

В+В1 загальною площею 61,4 м2, що розташовані за адресою: Закарпатська область, 

м. Перечин, вул. Ужгородська, 93, в сумі 141404,00 (сто  сорок одна тисяча 

чотириста чотири) гривні без ПДВ. 

          4. Затвердити звіт про оцінку майна та висновок про вартість майна для здачі 

майна в оренду через аукціон  нежитлові  приміщення поз. 7 будівлі літ. В+В1  та 

поз. 1 будівлі  літ. Г+Г1 загальною площею 147,4 м2, що розташовані за адресою: 

Закарпатська область, м. Перечин, вул. Ужгородська, 93, в сумі 164941,00 (сто 

шістдесят чотири тисячі дев’ятсот сорок одна) гривня без ПДВ. 

          5. Затвердити звіт про оцінку майна та висновок про вартість майна для здачі 

майна в оренду через аукціон  нежитлові  приміщення  поз. 2 будівлі  літ. Г+Г1 та 

поз. 1, 2 будівлі літ. Д загальною площею 75,4 м2, що розташовані за адресою: 

Закарпатська область, м. Перечин, вул. Ужгородська, 93, в сумі 64542,00 (шістдесят 

чотири тисячі п’ятсот сорок дві) гривні без ПДВ. 



          6. Затвердити звіт про оцінку майна та висновок про вартість майна для 

здачі майна в оренду через аукціон  вбудоване нежитлове приміщення Тур’є-

Полянської сільської ради загальною площею 11,8 м2, що розташоване за адресою: 

Закарпатська область, Ужгородський район, с. Тур’я Поляна,  вул. Зелена, 94, в сумі 

47377,00 (сорок сім тисяч триста сімдесят сім) гривень без ПДВ. 

         7. Затвердити звіт про оцінку майна та висновок про вартість майна для 

здачі майна в оренду через аукціон  вбудовані нежитлові приміщення поз.13 та поз. 

14 поверху будівлі А «А» загальною площею 34,8 м2, що розташовані за адресою: 

Закарпатська область, Ужгородський район, с. Тур’я Пасіка,  вул. Турянська, 33, в 

сумі 00,00 (____________________) гривень без ПДВ. 

          8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту та заступника сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Володимира Короля. 

 

 

 

Сільський голова                                                                  Надія ДЕВІЦЬКА                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Десята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ    

 

__________                                     Тур’ї  Ремети                                 №  ______ 
 

Про надання дозволу Пашко Ксенії  

Василівні на здійснення невід’ємних 

поліпшень орендованого комунального 

майна 

 

          Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  статті 778 Цивільного кодексу України, статті 21 Закону України “Про 

оренду державного та комунального майна”, розглянувши заяву  Пашко Ксенії 

Василівни про надання дозволу на проведення невід'ємних поліпшень 

орендованого майна (примірний договір оренди  нерухомого або іншого окремого 

індивідуально визначеного  майна, що належить до державної власності  від 

10.09.2021року  укладеного між Тур’є-Реметівською сільською радою  та Пашко 

Ксенією Василівною), Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

          1. Надати дозвіл Пашко Ксенії Василівні на здійснення невід’ємних 

поліпшень орендованого комунального майна, а саме, приміщення сільського 

будинку культури, загальною площею 69,1 м2, розташоване за адресою: 

Закарпатська область, Ужгородський район, с. Порошково, вулиця Центральна, 73 

згідно договору оренди комунального нерухомого майна від 10.09.2021 року, 

укладеного між Тур’є-Реметівською сільською радою  та Пашко Ксенією 

Василівною. 

          2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту та заступника сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Володимира Короля. 

 

Сільський голова                                                                  Надія ДЕВІЦЬКА                                                                 

 

 

 



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Десята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ    

 

__________                                     Тур’ї  Ремети                                 №  ______ 

    

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у  

власність для ведення особистого  

селянського господарства гр. Скубенич Р. Ю.  

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного 

Кодексу України, розглянувши заяву гр.  Скубенич Р. Ю., враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська  

рада   

ВИРІШИЛА: 

 

      1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,2608 га в с. 

Тур’ї Ремети, урочище Селище, Ужгородського району, Закарпатської області гр. 

Скубенич Роману Юрійовичу, жителю с. *****, Ужгородського району 

Закарпатської  області. 

2. Передати Скубенич Роману Юрійовичу безоплатно у власність земельну 

ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства 

площею 0,2608 га в с. Тур’ї Ремети, урочище Селище, Ужгородського району, 

Закарпатської області (кадастровий номер 2123286300:02:001:0084). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою.  

 

 

 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА                  
 

 



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Десята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ    

 

__________                                     Тур’ї  Ремети                                 №  ______ 

    

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у  

власність для ведення особистого  

селянського господарства гр. Симочко О. В.  

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного 

Кодексу України, розглянувши заяву гр. Симочко О. В., враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська  

рада   

ВИРІШИЛА: 

 

      1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,1400 га в с. 

Порошково, урочище „Межипотоки”, Перечинського району, Закарпатської області 

гр. Симочко Олені Василівні,  жительці с. *****, Ужгородського району, 

Закарпатської  області. 

2. Передати Симочко Олені Василівні безоплатно у власність земельну ділянку 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства площею 

0,1400 га в с. Порошково, урочище „Межипотоки”, Перечинського району, 

Закарпатської області (кадастровий номер 2123283000:01:002:0105). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою.  

 

 

 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА                  
 



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Десята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ    

 

__________                                     Тур’ї  Ремети                                 №  ______ 

    

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у  

власність для ведення особистого  

селянського господарства гр. Мінькович В. В.  

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, розділу X Перехідних положень  Земельного Кодексу 

України, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного Кодексу України, 

розглянувши заяву гр.  Мінькович В. В., враховуючи висновки постійної 

депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська  

рада   

ВИРІШИЛА: 

 

      1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,2500 га за 

межами населеного пункту с. Тур’ї Ремети, урочище „Костилів”, Ужгородського 

району, Закарпатської області гр. Мінькович Віктору Вікторовичу,  жителю с. *****, 

Ужгородського району, Закарпатської  області. 

2. Передати Мінькович Віктору Вікторовичу безоплатно у власність земельну 

ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства 

площею 0,2500 га за межами населеного пункту с. Тур’ї Ремети, урочище 

„Костилів”, Ужгородського району, Закарпатської області (кадастровий номер 

2123286300:02:003:0087). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою.  

 

 

Сільський голова                                                                    Надія ДЕВІЦЬКА 

 



 

 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Десята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ    

 

__________                                     Тур’ї  Ремети                                 №  ______ 

    

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у  

власність для ведення особистого  

селянського господарства гр. Мицянка Н. С.  

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного 

Кодексу України, розглянувши заяву гр.  Мицянка Н. С., враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська  

рада   

ВИРІШИЛА: 

 

      1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,2800 га за 

межами населеного пункту с. Турички, урочище „Кружок”, Ужгородського району, 

Закарпатської області гр. Мицянка Нанці Степанівні, жительці с. *****, 

Ужгородського району, Закарпатської  області. 

2. Передати Мицянка Нанці Степанівні безоплатно у власність земельну 

ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства 

площею 0,2800 га за межами населеного пункту с. Турички, урочище „Кружок”, 

Ужгородського району, Закарпатської області (кадастровий номер 

2123284500:02:001:0019). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою.  

 

 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА     

 



 

 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Десята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ    

 

__________                                     Тур’ї  Ремети                                 №  ______ 

    

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у  

власність для ведення особистого  

селянського господарства гр. Кучак М. Ю.  

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного 

Кодексу України, розглянувши заяву гр.  Кучак М. Ю., враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська  

рада   

ВИРІШИЛА: 

 

      1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,0116 га в с. 

Тур’ї Ремети, вул. Зелена, Ужгородського району, Закарпатської області гр. Кучак 

Мілі Юріївні, жительці с. *****, Ужгородського району, Закарпатської  області. 

2. Передати Кучак Мілі Юріївні безоплатно у власність земельну ділянку 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства площею 

0,0116 га в с. Тур’ї Ремети, вул. Зелена, Ужгородського району, Закарпатської 

області (кадастровий номер 2123286300:03:001:0108). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою.  

 

 

 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА     

 

 



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Десята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ    

 

__________                                     Тур’ї  Ремети                                 №  ______ 

    

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у  

власність для ведення особистого  

селянського господарства гр. Євчинець Р. І.  

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного 

Кодексу України, розглянувши заяву гр.  Євчинець Р. І., враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська  

рада   

ВИРІШИЛА: 

 

      1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,4400 га в с. 

Мокра, урочище „Під садком”, Ужгородського району, Закарпатської області гр. 

Євчинець Руслані Іванівні,  жительці с. *****, Ужгородського району, Закарпатської  

області. 

2. Передати Євчинець Руслані Іванівні безоплатно у власність земельну 

ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства 

площею 0,4400 га в с. Мокра, урочище „Під садком”, Ужгородського району, 

Закарпатської області (кадастровий номер 2123283000:06:002:0015). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою.  

 

 

 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА    

 

 



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Десята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ    

 

__________                                     Тур’ї  Ремети                                 №  ______ 

    

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у  

власність для ведення особистого  

селянського господарства гр. Готра Р. В.  

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного 

Кодексу України, розглянувши заяву гр.  Готра Р. В., враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська  

рада   

ВИРІШИЛА: 

 

      1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,1000 га в с. 

Порошково, урочище „Біля Фегера”, Ужгородського району, Закарпатської області 

гр. Готра Ростиславу Віталійовичу, жителю с. Порошково, вул. *****, 

Ужгородського району, Закарпатської  області. 

2. Передати Готра Ростиславу Віталійовичу безоплатно у власність земельну 

ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства 

площею 0,1000 га в с. Порошково, урочище „Біля Фегера”, Ужгородського району, 

Закарпатської області (кадастровий номер 2123283000:01:005:0021). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою.  

 

 

 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА     

 

 



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Десята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ    

 

__________                                     Тур’ї  Ремети                                 №  ______ 

    

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у  

власність для ведення особистого  

селянського господарства гр. Гапак В. П.  

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного 

Кодексу України, розглянувши заяву гр.  Гапак В. П., враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська  

рада   

ВИРІШИЛА: 

 

      1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,1058 га в с. 

Лумшори, урочище „Грун”, Ужгородського району, Закарпатської області             гр. 

Гапак Василю Петровичу,  жителю с. *****, Ужгородського району, Закарпатської  

області. 

2. Передати Гапак Василю Петровичу безоплатно у власність земельну ділянку 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства площею 

0,1058 га в с. Лумшори, урочище „Грун”, Ужгородського району, Закарпатської 

області (кадастровий номер 2123284500:01:001:0092). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою.  

 

 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА 

 
 



                  
 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Десята сесія VIII скликання 

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ 

 

__________                                     Тур’ї Ремети                                 №  ______ 

 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у  

власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка)  

гр. Машкаринець І. І. 

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу 

України, розглянувши заяву гр. Машкаринця І. І.,  враховуючи висновки постійної 

депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

        1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  (присадибна ділянка)  площею   0,1220  га, розташованої в с. 

Маюрки, урочище „Полянське” Машкаринець Івану Івановичу, жителю с. *****, 

Ужгородського району Закарпатської області. 

       2. Передати Машкаринець Івану Івановичу безоплатно у власність земельну 

ділянку комунальної власності для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1220 га в 

с. Маюрки, урочище „Полянське”, Ужгородського району Закарпатської  області 

(кадастровий номер 2123283000:04:012:0031). 

        3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою.  

 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Десята сесія VIII скликання 

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ 

 

__________                                     Тур’ї Ремети                                 №  ______ 

 

Про затвердження технічної документації 

 із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки 

 в натурі (на місцевості) гр. Бабука С. М. 

 

 Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  розглянувши заяву 

гр. Бабука С. М та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна  

ділянка)  площею  0,2500 га  в  с. Порошково, вул. Івана  Франка, № 5, Ужгородського 

району Закарпатської  області         гр. Бабука Світлані Михайлівні, жительці с. *****, 

Ужгородського району Закарпатської  області.   

       2. Передати Бабука Світлані Михайлівні  безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва та  обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та  споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га в с. Порошково, вул. 

Івана Франка, 7, Ужгородського району Закарпатської області  (кадастро-вий номер  

2123283000:01:006:0049). 

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА  

 



 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Десята сесія VIII скликання 

 

                                                         РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ 

 

__________                                     Тур’ї Ремети                                 №  ______ 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки 

 в натурі (на місцевості) гр. Белей І. М. 

 

 Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  розглянувши заяву 

гр. Белей І. М. та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) площею 0,0700 га в с. Тур’ї Ремети, вул. Шевченка, 16 а, Ужгородського 

району Закарпатської  області гр. Белей Івану Миколайовичу, жителю с. *****, 

Ужгородського району Закарпатської  області.   

       2. Передати Белей Івану Миколайовичу безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва та  обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та  споруд (присадибна ділянка) площею 0,0700 га в с. Тур’ї Ремети, вул. 

Шевченка, 16 а, Ужгородського району, Закарпатської  області (кадастровий номер  

2123286300:03:004:0074). 

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Десята сесія VIII скликання 

 

                                                        РІШЕННЯ                                        ПРОЄКТ 

 

__________                                    Тур’ї Ремети                                    №  ______ 

 

Про затвердження технічної документації 

 із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки 

 в натурі (на місцевості) гр. Герцег О. М. 

 

 Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  розглянувши заяву 

гр. Герцег О. М. та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) площею 0,1562 га в с. Тур’ї Ремети, вул. Івана Франка, 9, Ужгородського 

району Закарпатської  області гр. Герцег Оксані Михайлівні, жительці с. *****, 

Ужгородського району Закарпатської  області.   

       2. Передати Герцег Оксані Михайлівні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва та  обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та  споруд (присадибна ділянка) площею 0,1562 га в с. Тур’ї Ремети, вул. 

Івана Франка, 9, Ужгородського району Закарпатської області (кадастровий номер  

2123286300:03:004:0080). 

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА  

  



 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Десята сесія VIII скликання 

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ 

 

__________                                     Тур’ї Ремети                                 №  ______ 

 

Про затвердження технічної документації 

 із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки 

 в натурі (на місцевості) гр. Ігнатик М. Ю. 

 

 Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  розглянувши заяву 

гр. Ігнатик М. Ю. та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки на місцевості (в натурі) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) площею 0,1900 га в с. Порошково, вул. Центральна, 15, Перечинського 

району Закарпатської  області гр. Ігнатик Михайлу Юрійовичу, жителю с. *****, 

Ужгородського району Закарпатської  області.   

       2. Передати Ігнатик Михайлу Юрійовичу безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва та  обслуговування житлового будинку,  господарських   

будівель  та  споруд  (присадибна ділянка)  площею 0,1900 га в с. Порошково, вул. 

Центральна, 15, Перечинського району Закарпатської  області (кадастровий номер  

2123283000:01:006:0043). 

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Десята сесія VIII скликання 

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ 

 

__________                                     Тур’ї Ремети                                 №  ______ 

 

Про затвердження технічної документації 

 із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки 

 в натурі (на місцевості) гр. Коваль В. О. 

 

 Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  розглянувши заяву 

гр. Коваль В. О. та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки на місцевості (в натурі) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) площею 0,0956 га в с. Порошково, вул. Зерновська, 91, Перечинського 

району Закарпатської  області гр. Коваль Володимиру Олексійовичу, жителю с. 

*****, Ужгородського району Закарпатської  області.   

       2. Передати Коваль Володимиру Олексійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва та  обслуговування житлового будинку,  

господарських   будівель  та  споруд  (присадибна ділянка)  площею 0,0956 га в с. 

Порошково, вул. Зерновська, 91, Перечинського району Закарпатської  області 

(кадастровий номер  2123283000:01:007:0034). 

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Десята сесія VIII скликання 

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ 

 

__________                                     Тур’ї Ремети                                 №  ______ 

 

Про затвердження технічної документації 

 із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки 

 в натурі (на місцевості) гр. Крупчинському В. О. 

 Відповідно до статті 26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  розглянувши заяву 

гр. Крупчинського В. О. та технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської 

ради з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) площею 0,1000 га в с. Тур’ї Ремети, вул. Сільвая (колишня вул. Чапаєва), 

46, Ужгородського   району   Закарпатської   області гр. Крупчинському Василю 

Олексійовичу, жителю    с. *****, Ужгородського району Закарпатської  області.   

       2. Передати Крупчинському Василю Олексійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва та  обслуговування житлового будинку, 

господарських  будівель  та  споруд  (присадибна ділянка) площею 0,1000 га в с. 

Тур’ї Ремети, вул. Сільвая (колишня вул. Чапаєва),  46, Ужгородського району 

Закарпатської  області (кадастровий номер  2123286300:02:005:1026). 

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА  

 

 



 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Десята сесія VIII скликання 

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ 

 

__________                                     Тур’ї Ремети                                 №  ______ 

 

Про затвердження технічної документації 

 із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки 

 в натурі (на місцевості) гр. Кучерявому В. В. 

 

 Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  розглянувши заяву 

гр. Кучерявого В. В. та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) площею 0,1382 га в с. Тур’я Поляна, вул. Зелена, 83, Ужгородського району 

Закарпатської області гр. Кучерявому Володимиру Васильовичу, жителю с. *****, 

Ужгородського району, Закарпатської  області.   

       2. Передати Кучерявому Володимиру Васильовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва та  обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та  споруд (присадибна ділянка) площею 0,1382 га в с. Тур’я 

Поляна, вул. Зелена, 83, Ужгородського району Закарпатської  області (кадастровий 

номер  2123286200:01:002:0025). 

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА  

 

 



 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Десята сесія VIII скликання 

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ 

 

__________                                     Тур’ї Ремети                                 №  ______ 

 

Про затвердження технічної документації 

 із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки 

 в натурі (на місцевості) гр. Мазайшвілі К. К. 

 

 Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  розглянувши заяву 

гр. Мазайшвілі К. К. та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) площею 0,1428 га в с. Порошково, вул. Центральна, 80, Ужгородського 

району Закарпатської  області                гр. Мазайшвілі Костянтину Костянтиновичу, 

жителю с. *****, Ужгородського району Закарпатської  області.   

       2. Передати Мазайшвілі Костянтину Костянтиновичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва та  обслуговування житлового будинку,  

господарських   будівель  та  споруд  (присадибна ділянка)  площею 0,1428 га в с. 

Порошково, вул. Центральна, 80, Ужгородського району Закарпатської  області 

(кадастровий номер  2123283000:01:002:0106). 

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Десята сесія VIII скликання 

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ 

 

__________                                     Тур’ї Ремети                                 №  ______ 

Про затвердження технічної документації 

 із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки 

 в натурі (на місцевості) гр. Плавайко В. М. 

 

 Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  розглянувши заяву 

гр. Плавайко В. М. та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) площею 0,2474 га в с. Тур’я Поляна, вул. Гагаріна, 66, Ужгородського 

району Закарпатської  області гр. Плавайко Василю Миколайовичу, жителю с. 

*****, Ужгородського району Закарпатської  області.   

       2. Передати Плавайко Василю Миколайовичу безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва та  обслуговування житлового будинку, господарських  

будівель  та  споруд  (присадибна ділянка) площею 0, 2474 га в с. Тур’я Поляна, вул. 

Гагаріна, 66, Ужгородського району Закарпатської  області (кадастровий номер  

2123286200:01:006:0026). 

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА  



 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Десята сесія VIII скликання 

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ 

 

__________                                     Тур’ї Ремети                                 №  ______ 

 

Про затвердження технічної документації 

 із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки 

 в натурі (на місцевості) гр. Скубенич Р. Ю. 

 

 Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  розглянувши заяву 

гр. Скубенича Р. Ю. та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) площею 0,0827 га в с. Тур’ї Ремети, вул. Садова, 6, Перечинського району, 

Закарпатської  області гр. Скубенич Роману Юрійовичу, жителю с. *****, 

Ужгородського району Закарпатської  області.   

       2. Передати Скубенич Роману Юрійовичу безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва та  обслуговування житлового будинку, господарських  

будівель  та  споруд  (присадибна ділянка) площею 0,0827 га в с. Тур’ї Ремети, вул. 

Садова, 6, Перечинського району Закарпатської  області (кадастровий номер  

2123286300:03:004:0047). 

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

 

 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Десята сесія VIII скликання 

 

                                                        РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ 

 

__________                                   Тур’ї Ремети                                 №  ______ 

 

Про затвердження технічної документації 

 із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки 

 в натурі (на місцевості) гр. Тем’янинець Й. Ю. 

 Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  розглянувши заяву 

гр. Тем’янинець Й. Ю. та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) площею 0,1400 га в с. Тур’я Поляна, вул. Зелена, 176, Ужгородського 

району Закарпатської області гр. Тем’янинець Йосипу Юрійовичу, жителю с. *****, 

Ужгородського району Закарпатської  області.   

       2. Передати Тем’янинець Йосипу Юрійовичу безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та  споруд (присадибна ділянка) площею 0,1400 га в     с. Тур’я Поляна, вул. 

Зелена, 176, Ужгородського району Закарпатської  області (кадастровий номер  

2123286200:01:001:0029). 

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА  

 



 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Десята сесія VIII скликання 

 

                                                       РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ 

 

__________                                  Тур’ї Ремети                                 №  ______ 

 

Про затвердження технічної документації 

 із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки 

 в натурі (на місцевості) гр. Шахайді Ю. В, 

 

 Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  розглянувши заяву 

гр. Шахайди Ю. В. та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) площею 0,2500 га в с. Туриця, вул. Шевченка, 67, Ужгородського району, 

Закарпатської  області гр. Шахайді Юрію Васильовичу, жителю  с. *****, 

Ужгородського району Закарпатської  області.   

       2. Передати Шахайді Юрію Васильовичу безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва та  обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та  споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га в  с. Туриця, вул. 

Шевченка, 67, Ужгородського району Закарпатської області  (кадастровий номер  

2123284000:01:003:0029). 

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА 

 



 
 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Десята сесія VIII скликання 

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ 

 

__________                                     Тур’ї Ремети                                 №  ______ 

 

Про затвердження технічної документації 

 із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки 

 в натурі (на місцевості) гр. Лизанець М. І. 

 

 Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  розглянувши заяву 

гр. Лизанець М. І. та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки на місцевості (в натурі) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) площею 0,2500 га в с. Порошково, вул. Центральна, 15, Перечинського 

району Закарпатської  області гр. Лизанець Марії Ільківні, жительці с. *****, 

Ужгородського району Закарпатської  області.   

       2. Передати Лизанець Марії Ільківні безоплатно у власність земельну ділянку 

для будівництва та  обслуговування житлового будинку,  господарських   будівель  

та  споруд  (присадибна ділянка)  площею 0,2500 га в с. Мокра, 15, Перечинського 

району, Закарпатської  області (кадастровий номер  2123283000:06:002:0014). 

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Десята сесія VIII скликання 

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ 

 

__________                                     Тур’ї Ремети                                 №  ______ 

 

Про затвердження технічної документації 

 із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки 

 в натурі (на місцевості) гр. Попович Г. Ю. 

 

 Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  розглянувши заяву 

гр. Попович Г. Ю. та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки на місцевості (в натурі) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) площею 0,1600 га в с. Тур’ї Ремети, вул. Миру, 11 Ужгородського району 

Закарпатської  області  гр. Попович Ганні Юріївні, жительці с. *****, 

Ужгородського району Закарпатської  області.   

       2. Передати Попович Ганні Юріївні безоплатно у власність земельну ділянку 

для будівництва та  обслуговування житлового будинку,  господарських   будівель  

та  споруд  (присадибна ділянка)  площею 0,1600 га в с. Тур’ї Ремети, вул. Миру, 11 

Ужгородського району Закарпатської  області  (кадастровий номер  

2123286300:03:001:0109). 

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА  



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Десята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ    

 

__________                                       Тур’ї  Ремети                                №  ______ 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для  

будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) гр. Бобаль Г. М. 

        Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу 

України, розглянувши заяву гр. Бобаль Г. М., враховуючи висновки постійної 

депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати Бобаль Ганні Михайлівні,  жительці с. *****, Ужгородського району 

Закарпатської області  дозвіл на розроблення  проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,  

господарських  будівель  і  споруд  (присадибна   ділянка), площею  0,0734 га  в с. 

Полянська Гута, вул. Центральна, 76, Ужгородського району Закарпатської області. 

       2. Рекомендувати Бобаль Ганні Михайлівні матеріали проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) подати на розгляд 

чергової сесії для прийняття відповідного рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою.  

 

 

Сільський голова                                                                    Надія ДЕВІЦЬКА 

 



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Десята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ 

 

__________                                     Тур’ї Ремети                                 №  ______ 

 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для  

ведення особистого селянського господарства  

гр. Власенко А. І.  

        Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу 

України, розглянувши заяву гр. Власенко А. І., враховуючи висновки постійної 

депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати гр. Власенко Андрію Ігоровичу, жителю с. *****, Ужгородського 

району Закарпатської області дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення    особистого     селянського   

господарства   орієнтовною    площею  0,3643 га в с. Турички, провулок Грабовий, 

Ужгородського району Закарпатської області. 

       2.  Рекомендувати Власенко Андрію Ігоровичу матеріали проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

  

 

Сільський голова                                                                  Надія ДЕВІЦЬКА 

 



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Десята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ 

 

__________                                     Тур’ї Ремети                                 №  ______ 

 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для  

ведення особистого селянського господарства  

гр. Власенко І. В. 

        Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу 

України, розглянувши заяву гр. Власенко І. В., враховуючи висновки постійної 

депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати гр. Власенко Ігорю Васильовичу, жителю с. *****, Ужгородського 

району Закарпатської області дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення  особистого   селянського  

господарства  орієнтовною  площею  0,2736 га в с. Турички, провулок Грабовий 

Ужгородського району Закарпатської області. 

       2.  Рекомендувати Власенко Ігорю Васильовичу матеріали проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

 

  

Сільський голова                                                                  Надія ДЕВІЦЬКА 

 



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Десята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ 

 

__________                                     Тур’ї Ремети                                 №  ______ 

 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для  

ведення особистого селянського господарства  

гр. Данило О. Ю.  

        Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу 

України, розглянувши заяву гр. Данило О. Ю., враховуючи висновки постійної 

депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати  гр. Данило Оксані Юліївні, жительці с. *****, Ужгородського 

району Закарпатської області дозвіл на розробку проєкту  землеустрою  щодо   

відведення   земельної   ділянки   у   власність   для ведення    особистого  селянського   

господарства   орієнтовною    площею  0,1180 га в с Тур’ї Ремети, вул. Івана Франка,  

Ужгородського району Закарпатської області. 

        2.  Рекомендувати Данило Оксані Юліївні матеріали проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  

подати на розгляд чергової сесії сільської ради для прийняття відповідного рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

  

 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Десята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ 

 

__________                                      Тур’ї Ремети                                 №  ______ 

 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для  

ведення особистого селянського господарства  

гр. Клявіньш І. Л.  

        Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу 

України, розглянувши заяву гр. Клявіньш І. Л., враховуючи висновки постійної 

депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати  гр. Клявіньш Івару Леонідовичу, жителю с. *****,  Ужгородського 

району Закарпатської області дозвіл на розробку проекту  землеустрою  щодо   

відведення   земельної   ділянки   у   власність   для ведення    особистого     

селянського   господарства   орієнтовною    площею  0,1500 га с. Свалявка, урочище 

Форкові пасіки, Ужгородського району Закарпатської області.  

        2.  Рекомендувати Клявіньш Івару Леонідовичу матеріали проєкту земле-устрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  подати на розгляд чергової сесії сільської ради для прийняття 

відповідного рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

  

 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА 
 

 



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Десята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ 

 

__________                                     Тур’ї Ремети                                 №  ______ 

 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для  

ведення особистого селянського господарства  

гр. Овсянніковій О. І.  

        Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу 

України, розглянувши заяву гр. Овсяннікової О. І., враховуючи висновки постійної 

депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати гр. Овсянніковій Оксані Іванівні, жительці м. *****, дозвіл на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого  селянського  господарства  орієнтовною  площею  0,0687 га   в 

с. Лумшори, урочище „На загорді”,  Ужгородського району Закарпатської області. 

       2.  Рекомендувати Овсянніковій Оксані Іванівні матеріали проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

  

 

Сільський голова                                                                  Надія ДЕВІЦЬКА 

 



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Десята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ 

 

__________                                     Тур’ї Ремети                                 №  ______ 

 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для  

ведення особистого селянського господарства  

гр. Павлич Л. М.  

        Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу 

України, розглянувши заяву гр. Павлич Л. М., враховуючи висновки постійної 

депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати  гр. Павлич Ларисі Михайлівні, жительці с. *****,  Ужгородського 

району Закарпатської області дозвіл на розробку проєкту  землеустрою  щодо   

відведення   земельної   ділянки   у   власність   для ведення    особистого     

селянського   господарства   орієнтовною    площею            0,0900 га в с. Порошково, 

урочище „Біля Фегера”, Ужгородського району Закарпатської області. 

       2. Рекомендувати Павлич Ларисі Михайлівні матеріали проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  подати на розгляд чергової сесії сільської ради для прийняття 

відповідного рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

  

 

Сільський голова                                                                  Надія ДЕВІЦЬКА 
 



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Десята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ 

 

__________                                     Тур’ї Ремети                                 №  ______ 

 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для  

ведення особистого селянського господарства  

гр. Павлич М. М.  

        Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу 

України, розглянувши заяву гр. Павлич М. М., враховуючи висновки постійної 

депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати  гр. Павлич Михайлу Михайловичу, жителю с. *****, 

Ужгородського району Закарпатської області дозвіл на розробку проєкту  

землеустрою  щодо   відведення   земельної   ділянки   у   власність   для ведення 

особистого селянського   господарства   орієнтовною    площею  0,0700 га в с. 

Порошково, урочище „Біля Фегера”, Ужгородського району Закарпатської області. 

       2. Рекомендувати Павлич Михайлу Михайловичу матеріали проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  подати на розгляд чергової сесії сільської ради для 

прийняття відповідного рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

  

 

Сільський голова                                                                  Надія ДЕВІЦЬКА 

 



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Десята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ 

 

__________                                     Тур’ї Ремети                                 №  ______ 

 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для  

ведення особистого селянського господарства  

гр. Рега А. М.  

        Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу 

України, розглянувши заяву гр. Рега А. М., враховуючи висновки постійної 

депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати  гр. Рега Ангеліні Михайлівні, жительці с. *****,  Ужгородського 

району Закарпатської області дозвіл на розробку проєкту  землеустрою  щодо   

відведення   земельної   ділянки   у   власність   для ведення    особистого  селянського   

господарства   орієнтовною    площею  0, 0700 га в с. Порошково, урочище „Біля 

Фегера”, Ужгородського району Закарпатської області. 

        2.  Рекомендувати Рега Ангеліні Михайлівні матеріали проєкту земле-устрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  подати на розгляд чергової сесії сільської ради для прийняття 

відповідного рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

  

 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА 
 



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Десята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ 

 

__________                                     Тур’ї Ремети                                 №  ______ 

 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для  

ведення особистого селянського господарства  

гр. Рендзей Г. І.  

        Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу 

України, розглянувши заяву гр. Рендзей Г. І., враховуючи висновки постійної 

депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати  гр. Рендзей Ганні Іванівні, жительці с. *****,  Ужгородського 

району Закарпатської області дозвіл на розробку проєкту  землеустрою  щодо   

відведення   земельної   ділянки   у   власність   для ведення особистого  селянського   

господарства   орієнтовною    площею  0,1000 га в с. Порошково, урочище 

„Дунавець”, Ужгородського району Закарпатської області. 

       2.  Рекомендувати Рендзей Ганні Іванівні матеріали проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  

подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

  

 

Сільський голова                                                                  Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Десята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ 

 

__________                                     Тур’ї Ремети                                 №  ______ 

 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для  

ведення особистого селянського господарства  

гр. Соханич В. І. 

        Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу 

України, розглянувши заяву гр. Соханич В. І., враховуючи висновки постійної 

депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати гр. Соханичу Василю Івановичу, жителю с. *****, Ужгородського 

району Закарпатської області дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства орієнтовною площею 0, 2000 га в с. Тур’я Бистра, урочище  „За 

кепічами”, Ужгородського району Закарпатської області. 

       2.  Рекомендувати Соханичу Василю Івановичу матеріали проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

  

 

Сільський голова                                                                  Надія ДЕВІЦЬКА 
 



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Десята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ 

 

__________                                     Тур’ї Ремети                                 №  ______ 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для  

ведення особистого селянського господарства  

гр. Товтин Н. М.  

        Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу 

України, розглянувши заяву гр. Товтин Н. М., враховуючи висновки постійної 

депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати  гр. Товтин Наталії Михайлівні, жительці с. *****, Ужгородського 

району Закарпатської області дозвіл на розробку проєкту  землеустрою  щодо   

відведення   земельної   ділянки   у   власність для ведення особистого селянського 

господарства орієнтовною    площею  0,1200 га в с. Порошково, урочище „Ярки”, 

Ужгородського району Закарпатської області. 

       2.  Рекомендувати Товтин Наталії Михайлівні матеріали проєкту земле-устрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  подати на розгляд чергової сесії сільської ради для прийняття 

відповідного рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

  

 

Сільський голова                                                                  Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 



 

 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Десята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ 

 

__________                                     Тур’ї Ремети                                 №  ______ 

 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для  

ведення особистого селянського господарства  

гр. Товтин Р. І.  

        Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу 

України, розглянувши заяву гр. Товтин Р. І., враховуючи висновки постійної 

депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати  гр. Товтин Руслану Івановичу, жителю с. *****,  Ужгородського 

району Закарпатської області дозвіл на розробку проєкту  землеустрою  щодо   

відведення   земельної   ділянки   у   власність для ведення особистого селянського 

господарства орієнтовною    площею  0,1200 га в с. Порошково, урочище „Дунавець”, 

Ужгородського району Закарпатської області. 

       2.  Рекомендувати Товтин Руслану Івановичу матеріали проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  подати на розгляд чергової сесії сільської ради для прийняття 

відповідного рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

  

 

Сільський голова                                                                  Надія ДЕВІЦЬКА 

 



 

 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Десята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ 

 

__________                                     Тур’ї Ремети                                 №  ______ 

 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для  

ведення особистого селянського господарства  

гр. Шикула О. Ю.  

        Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу 

України, розглянувши заяву гр. Шикула О. Ю., враховуючи висновки постійної 

депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати  гр. Шикула Ользі Юріївні, жительці с. *****,  Ужгородського 

району Закарпатської області дозвіл на розробку проєкту  землеустрою  щодо   

відведення   земельної   ділянки   у   власність для ведення особистого селянського 

господарства орієнтовною    площею  0,1300 га в с. Порошково, урочище „Біля 

Фегера”, Ужгородського району Закарпатської області. 

       2.  Рекомендувати Шикула Ользі Юріївні матеріали проєкту земле-устрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  

подати на розгляд чергової сесії сільської ради для прийняття відповідного рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

  

 

Сільський голова                                                                  Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Десята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ 

 

__________                                     Тур’ї Ремети                                 №  ______ 

 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для  

ведення особистого селянського господарства  

гр. Євчинець К. Ю. 

        Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу 

України, розглянувши заяву гр. Євчинець К. Ю. враховуючи висновки постійної 

депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати  гр. Євчинець Ксенії Юріївні, жительці с. *****,  Ужгородського 

району Закарпатської області дозвіл на розробку проєкту  землеустрою  щодо   

відведення   земельної   ділянки   у   власність   для ведення    особистого селянського   

господарства   орієнтовною    площею  0,0400 га в с. Порошково, вул. М. Підгірянки 

Ужгородського району Закарпатської області. 

       2. Рекомендувати Євчинець Ксенії Юріївні матеріали проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  подати на розгляд чергової сесії сільської ради для прийняття 

відповідного рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

  

Сільський голова                                                                  Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Десята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ 

 

__________                                     Тур’ї Ремети                                 №  ______ 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проєкту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки, для ведення особистого 

 селянського господарства  

гр. Горзову В. П.  
 

 

 Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу 

України, розглянувши заяву гр. Горзова В. П., враховуючи висновки постійної 

депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати  дозвіл  гр. Горзову  Володимиру Петровичу, *****, на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності площею 0,7515 (кадастровий номер 

2123286200:03:001:0002),  що  розташована  за  адресою: с. Тур’я Поляна, вул. 

Зелена, 270, Ужгородського району Закарпатської області. 

 2. Рекомендувати гр. Горзову Володимиру Петровичу матеріали проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  подати на розгляд чергової сесії для прийняття 

відповідного рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

 

 

Сільський голова                                                                    Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Десята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ 

 

__________                                     Тур’ї Ремети                                 №  ______ 

 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для  

ведення особистого селянського господарства  

гр. Павлюк Р.В.  

        Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу 

України, розглянувши заяву гр. Павлюк Р. В., враховуючи висновки постійної 

депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати  гр. Павлюк Руслану Вікторовичу, жителю с. *****,  Ужгородського 

району Закарпатської області дозвіл на розробку проекту  землеустрою  щодо   

відведення   земельної   ділянки   у   власність   для ведення особистого селянського   

господарства   орієнтовною    площею  0, 0400 га в с. Порошково, по вулиці М. 

Підгірянки, Ужгородського району Закарпатської області. 

       2.  Рекомендувати Павлюк Руслану Вікторовичу матеріали проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  подати на розгляд чергової сесії сільської ради для прийняття 

відповідного рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

  

 

Сільський голова                                                                  Надія ДЕВІЦЬКА 

 



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Десята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ 

 

__________                                     Тур’ї Ремети                                 №  ______ 

 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для  

індивідуального садівництва гр. Брана Г. В. 

 

        Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу 

України, розглянувши заяву гр. Брана Г. В., враховуючи висновки постійної 

депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати  гр. Брана Ганні Василівні, жительці с. *****, Ужгородського району 

Закарпатської області  дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва  орієнтовною  

площею  0,0941 га в с. Лумшори, урочище „Сімнянчат”, Ужгородського району 

Закарпатської області. 

       2.  Рекомендувати Брана Ганні Василівні матеріали проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва  подати на розгляд 

чергової сесії сільської ради для прийняття відповідного рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

  

 

Сільський голова                                                                  Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 



 

 

 

                              

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Десята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ 

 

__________                                     Тур’ї Ремети                                 №  ______ 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у  

власність для індивідуального 

садівництва гр. Онуфрію В. В. 

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”,  статей  12, 35, 79-1,116, 118, 121, 125, 126, 186 розділу 

Х Перехідних положень Земельного  Кодексу України, розглянувши  заяву гр. 

Онуфрія В. В.,  враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради 

з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

                                                   ВИРІШИЛА:  

        1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для індивідуального садівництва  площею 0,1200 га за адресою 

Закарпатська область, Перечинський район, за межами населених пунктів на 

території  Тур’я Пасіцької сільської ради гр. Онуфрію Василю Васильовичу, жителю 

смт. *****, Тячівського району Закарпатської області. 

 2. Передати Онуфрію Василю Васильовичу безоплатно у власність земельну 

ділянку комунальної власності для індивідуального садівництва  площею 0,1200 га 

за адресою Закарпатська область, Перечинський район, за межами населених 

пунктів на території  Тур’я Пасіцької сільської ради (кадастровий номер 

2123285500:02:005:0010). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою.  

 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА  
 



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Десята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ 

 

__________                                     Тур’ї Ремети                                 №  ______ 
 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у  

власність для індивідуального 

садівництва гр. Онуфрію Д. В. 

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”,  статей  12, 35, 79-1,116, 118, 121, 125, 126, 186 розділу 

Х Перехідних положень Земельного  Кодексу України, розглянувши  заяву гр. 

Онуфрія Д. В.,  враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради 

з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для індивідуального садівництва  площею 0,1200 га за адресою 

Закарпатська область, Перечинський район, за межами населених пунктів на 

території  Тур’я Пасіцької сільської ради гр. Онуфрію Дмитру Васильовичу, жителю 

смт. *****, Тячівського району Закарпатської області. 

 2. Передати Онуфрію Дмитру Васильовичу безоплатно у власність земельну 

ділянку комунальної власності для індивідуального садівництва  площею 0,1200 га 

за адресою Закарпатська область, Перечинський район, за межами населених 

пунктів на території  Тур’я Пасіцької сільської ради (кадастровий номер 

2123285500:02:005:0012). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою.  

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА  

 



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Десята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ    

 

__________                                     Тур’ї  Ремети                                 №  ______ 

    

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у  

власність зі зміною цільового призначення  

для індивідуального садівництва  

гр. Рущак Б. І.  

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, розділу X Перехідних положень Земельного Кодексу 

України, статей 20, 122 Земельного Кодексу України,  розглянувши заяву               гр. 

Рущак Б. І., враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська  рада 

  

ВИРІШИЛА: 

 

      1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність зі зміною цільового призначення для індивідуального садівництва  

площею 0,1200 га на території Тур’є-Полянської сільської ради (за межами 

населених пунктів), урочище „Шипот”, Перечинського району Закарпатської 

області гр. Рущак Богдану Івановичу, жителю смт. *****, Ужгородського району 

Закарпатської області.  

 2. Передати Рущак Богдану Івановичу безоплатно у власність земельну 

ділянку зі зміною цільового призначення для індивідуального садівництва  площею 

0,1200 га на території Тур’є-Полянської сільської ради (за межами населених 

пунктів), урочище „Шипот”, Перечинського району Закарпатської області 

(кадастровий номер 2123286200:02:024:0077). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою.  

 

Сільський голова                                                                    Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 

 

 

                               

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Десята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ    

 

__________                                     Тур’ї  Ремети                                 №  ______ 

    

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки приватної  

власності цільове призначення якої  

змінюється для  індивідуального  садівництва   

гр. Корнієнко А. О. 

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 35, 79-1,116, 118, 121, 125, 126, 186 розділу Х 

Перехідних положень Земельного Кодексу України, розглянувши заяву гр. 

Корнієнко А. О., враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради 

з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада                                                     

 

ВИРІШИЛА: 

 

        1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

приватної власності цільове призначення якої змінюється для індивідуального 

садівництва  площею  0,2000 га  гр. Корнієнко Артему Олеговичу,  жителю       м. 

*****, за адресою: за межами населеного пункту на території Турицької сільської 

ради, Перечинського району, Закарпатської області з кадастровим номером 

2123284000:02:004:0022 з „01.03 для ведення особистого селянського господарства” 

на „01.05 для індивідуального садівництва”. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою.  

 

Сільський голова                                                                      Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Десята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ    

 

__________                                     Тур’ї  Ремети                                 №  ______ 

    

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки приватної  

власності цільове призначення якої  

змінюється для  індивідуального  садівництва   

гр. Корнієнко А. О. 

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 35, 79-1,116, 118, 121, 125, 126, 186 розділу Х 

Перехідних положень Земельного Кодексу України, розглянувши заяву гр. 

Корнієнко А. О., враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради 

з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада                                                     

 

ВИРІШИЛА: 

 

        1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

приватної власності цільове призначення якої змінюється для індивідуального 

садівництва  площею  0,2000 га  гр. Корнієнко Артему Олеговичу,  жителю       м. 

*****, за адресою: за межами населеного пункту на території Турицької сільської 

ради Перечинського району, Закарпатської області з кадастровим номером 

2123284000:02:004:0023 з „01.03 для ведення особистого селянського господарства” 

на „01.05 для індивідуального садівництва”. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою.  

 

Сільський голова                                                                      Надія ДЕВІЦЬКА 

 



 

 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Десята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ    

 

__________                                     Тур’ї  Ремети                                 №  ______ 

    

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у  

власність зі зміною цільового призначення  

для ведення особистого селянського  

господарства гр. Рущак Б. І.  

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 20, 122 Земельного Кодексу України, 

розглянувши заяву гр. Рущак Б. І., враховуючи висновки постійної депутатської 

комісії сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного 

середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська  рада 

   

ВИРІШИЛА: 

 

      1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність зі зміною цільового призначення для ведення особистого селянського 

господарства  площею 0,6400 га на території Тур’є-Полянської сільської ради (за 

межами населених пунктів), урочище „Шипот”, Перечинського району 

Закарпатської області гр. Рущак Богдану Івановичу, жителю смт. *****, 

Ужгородського району Закарпатської області.  

 2. Передати Рущак Богдану Івановичу безоплатно у власність земельну 

ділянку зі зміною цільового призначення для ведення особистого селянського 

господарства  площею 0,6400 га на території Тур’є-Полянської сільської ради (за 

межами населених пунктів), урочище „Шипот” Перечинського району 

Закарпатської області (кадастровий номер 2123286200:02:024:0076). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою.  

Сільський голова                                                                    Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Десята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                    ПРОЄКТ    

 

____________                               Тур’ї  Ремети                                №  _______ 

 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у  

власність для будівництва індивідуальних  

гаражів гр. Круцей М. І. 

  

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  розглянувши заяву 

гр. Круцей М.І., враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради 

з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити  проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва індивідуальних гаражів площею 0,0100 га в         с. Тур’я 

Пасіка, вул. Турянська, 64 Круцей Михайлу Івановичу, жителю         с. *****, 

Ужгородського району, Закарпатської області (кадастровий номер 

2123285500:01:003:0053). 

1.1. Передати Круцей Михайлу Івановичу безоплатно у власність земельну 

ділянку комунальної власності загальною площею 0,0100 га в          с. Тур’я Пасіка, 

вул. Турянська, 64, Перечинського району, Закарпатської області будівництва 

індивідуальних гаражів.         

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою.  

 

Сільський голова                                                                 Надія   ДЕВІЦЬКА  
  



 

 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Десята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ 

 

__________                                     Тур’ї Ремети                                 №  ______ 

 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на 

умовах оренди ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 

 

 Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 33 Закону України «Про оренду землі», статей 12, 93, 122, 124, 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши лист 

ПрАТ «Закарпаттяобленерго» від 02.11.2021 року № 154-25/6837, враховуючи 

висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 

оренду ПрАТ «Закарпаттяобленерго» (код ЄДРПОУ 00131529) для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії КТП № 49 (код КВЦПЗ 14.02) за адресою: 

Закарпатська область, Перечинський район, за межами населеного пункту с. 

Турички, площею 0,0025 га, (кадастровий номер 2123284500:02:001:0018). 

 2. Надати в оренду строком на 5 (п’ять) років земельну ділянку площею 0,0025 

га ПрАТ «Закарпаттяобленерго» КТП № 49 за адресою: Закарпатська область, 

Перечинський район, за межами населеного пункту с. Турички для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії. 

 3. Встановити орендну плату в розмірі 9 (дев’ять) відс. від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

 4. Доручити сільському голові Девіцькій Н. П. укласти з ПрАТ 

«Закарпаттяобленерго» договір оренди землі. 

 5. ПрАТ «Закарпаттяобленерго» у місячний термін здійснити державну 

реєстрацію права оренди земельної ділянки. 



 6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою.  

 

 

Сільський голова                                                                    Надія ДЕВІЦЬКА  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Десята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ 

 

__________                                       Тур’ї Ремети                                 №  ______ 

 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на 

умовах оренди ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 

 

 Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 33 Закону України «Про оренду землі», статей 12, 93, 122, 124, 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши лист 

ПрАТ «Закарпаттяобленерго» від 02.11.2021 року № 154-25/6837, враховуючи 

висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 

оренду ПрАТ «Закарпаттяобленерго» (код ЄДРПОУ 00131529) для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії КТП-47 (код КВЦПЗ 14.02) за адресою: Закарпатська 

область, Перечинський район, за межами населеного пункту с. Лікіцари, площею 

0,0025 га, (кадастровий номер 2123284500:02:021:0001). 

 2. Надати в оренду строком на 5 (п’ять) років земельну ділянку площею 0,0025 

га ПрАТ «Закарпаттяобленерго» КТП-47 за адресою: Закарпатська область, 

Перечинський район, за межами населеного пункту с. Лікіцари для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії. 

 3. Встановити орендну плату в розмірі 9 (дев’ять) відс. від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

 4. Доручити сільському голові Девіцькій Н. П. укласти з ПрАТ 

«Закарпаттяобленерго» договір оренди землі. 

 5. ПрАТ «Закарпаттяобленерго» у місячний термін здійснити державну 

реєстрацію права оренди земельної ділянки. 



 6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою.  

 

 

Сільський голова                                                                    Надія ДЕВІЦЬКА  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                               

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Десята   сесія VIII скликання 

 

                                                         РІШЕННЯ                                       ПРОЄКТ 

 

__________                                    Тур’ї Ремети                                  №  _______ 

 

 

Про надання дозволу на розроблення  

детального плану території  

Обоженко Д. В. 

 

        Відповідно до вимог статті 12 глави 2, статей 79, 80, 81 глави 14, статей 116, 

118, 120, 121, 125, 126 глави 19, статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу 

України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідних положень Земельного кодексу 

України, на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, розглянувши заяву гр. Обоженко Д. В., враховуючи 

висновки  комісії сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного 

середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати Обоженко Діані Володимирівні, жительці с. *****, Ужгородського 

району Закарпатської області дозвіл на розроблення детального  плану території.  

 2. Визначити: 

 2.1. Замовником розроблення детального плану території Тур’є-Реметівську 

сільську раду Ужгородського району, Закарпатської області. 

       2.2. Відповідальним за розроблення та фінансування детального плану території  

– Обоженко Д. В. 

        3. Рекомендувати Обоженко Діані Володимирівні,  згідно з чинним 

законодавством, обрати ліцензовану проєктну організацію – розробника детального 

плану території для укладення відповідного договору, сприяти в організації 

проведення громадських слухань детального плану території. 

        4. Тур’є-Реметівській сільській раді забезпечити проведення громадських 

слухань детального плану території. 

        5. Розроблений і погоджений в установленому законодавством порядку 

детальний план території подати на затвердження у Тур’є-Реметівську сільську раду. 

         6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 



території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

 

 

Сільський голова                                                                    Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Десята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ 

 

__________                                     Тур’ї Ремети                                 №  ______ 
 

Про відмову у наданні дозволу на  

розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для  

садівництва гр. Гапаку Ю. П. 

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”,  статей  12, 116, 118, 121, 122, 125, 126  Земельного  

Кодексу України, розглянувши  заяву гр. Гапака Ю. П.,  враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

                                                   ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити гр. Гапаку Юрію Петровичу, жителю с. *****, Ужгородського 

району Закарпатської області у наданні дозволу на розроблення  проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва, 

площею 0,1200 га за адресою            с. Лумшори, урочище „На загорді”, 

Ужгородського району Закарпатської області, у зв’язку з тим, що дана земельна 

ділянка перебуває в користуванні інших громадян. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою.  

 
 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА  

 

 

 
 



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Десята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ 

 

__________                                     Тур’ї Ремети                                 №  ______ 
 

Про відмову у наданні дозволу на  

розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для  

ведення особистого селянського 

господарства гр. Запісочному С. І. 

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”,  статей  12, 116, 118, 121, 122, 125, 126  Земельного  

Кодексу України, розглянувши  заяву гр. Запісочного С. І.,  враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

                                                   ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити гр. Запісочному Сергію Івановичу, жителю м. *****, у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства, площею 0,0700 га в с. Лумшори, 

Ужгородського району Закарпатської області, у зв’язку з тим, що дана земельна 

ділянка перебуває у користуванні інших громадян. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою.  

 
 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА 
 

 

 



 

 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Десята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ    

 

__________                                     Тур’ї  Ремети                                 №  ______ 

    

Про припинення права користування  

земельною   ділянкою  для ведення  

особистого  селянського господарства  

за добровільною  згодою  гр. Попка В. І.   

 

         Розглянувши  заяву   гр.  Попка В. І., керуючись статтями 12, 141 Земельного  

Кодексу  України, статтею 26 Закону  України „Про місцеве самоврядування  в 

Україні”, враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою, Тур’є - Реметівська сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Припинити право  користування гр. Попка Василя Івановича,  жителя с. 

*****,  Ужгородського району Закарпатської  області  на  земельну ділянку площею 

0,2000 га, розташовану в с. Тур’я - Поляна, урочище „За кепічами”,  Ужгородського 

району Закарпатської  області  за його добровільною згодою та перевести  дану 

земельну ділянку  в землі  запасу  сільської  ради.  

 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

 

 

 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Десята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ    

 

__________                                     Тур’ї  Ремети                                 №  ______ 

    

Про припинення права користування  

земельною   ділянкою  для ведення  

особистого  селянського господарства  

за добровільною  згодою  гр. Герцег О. М.   

 

         Розглянувши  заяву   гр.  Герцег О. М., керуючись статтями 12, 141 Земельного  

Кодексу  України, статтею 26 Закону  України „Про місцеве самоврядування  в 

Україні”, враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою, Тур’є - Реметівська сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Припинити право  користування гр. Герцег Оксани Михайлівни,  жительки 

с. *****,  Ужгородського району Закарпатської  області  на  земельну ділянку 

площею 0,1180 га, розташовану за адресою с. Тур’ї Ремети, вул. Івана Франка, 9,  

Ужгородського району Закарпатської  області  за її добровільною згодою та 

перевести  дану земельну ділянку  в землі  запасу  сільської  ради.  

 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

 

 

 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Десята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ    

 

__________                                     Тур’ї  Ремети                                 №  ______ 

    

Про припинення права користування  

земельними   ділянками  для ведення  

особистого  селянського господарства  

за добровільною  згодою  гр. Коряк З. Л.   

 

         Розглянувши  заяву   гр.  Коряк З. Л., керуючись статтями 12, 141 Земельного  

Кодексу  України, статтею 26 Закону  України „Про місцеве самоврядування  в 

Україні”, враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою, Тур’є - Реметівська сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Припинити право  користування гр. Коряк Зоряни Людвигівни,  жительки с. 

*****,  Ужгородського району Закарпатської  області  на  земельні ділянки площею 

0,1100 га (0,0700 га в ур. Банковці та 0,0400 га в ур. Могорича), розташовані за 

адресою с. Тур’ї Ремети, Ужгородського району Закарпатської  області  за її 

добровільною згодою та перевести  дану земельну ділянку  в землі  запасу  сільської  

ради.  

 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

 

 

 

Сільський голова                                                                     Надія ДЕВІЦЬКА 
 

 

 



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Десята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                    ПРОЄКТ    

 

____________                               Тур’ї  Ремети                                  №  _______ 

    

 

Про продаж земельної ділянки  

несільськогосподарського призначення  

громадянину Зизич О. В. 

 

 

Керуючись ст.ст.127-128 Земельного кодексу України, Постановою Кабінету 

Міністрів України від 22.04.2009 року № 381 та з метою сприяння соціально-

економічному розвитку та враховуючи висновки постійної депутатської комісії 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська  рада                                                     

ВИРІШИЛА: 

 

      1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення, що знаходиться у користуванні в  

громадянина Зизич Олександра Володимировича, яка намічена для викупу 

кадастровий номер 21286300:03:002:0109 за адресою: с. Тур’ї Ремети,            вул. 

Радванка, 87 А, згідно договору оренди земельної ділянки від 01.05.2018 р.  

1.1.Затвердити ринкову вартість земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення, яка надана в оренду громадянину Зизич Олександру Володимировичу 

для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, площею 

0,0106 га в розмірі 19 567,00 грн. (дев’ятнадцять тисяч  п’ятсот шістдесят сім грн. 00 

коп. ), в розрахунку на один квадратний метр земельної ділянки: 184 грн. 60 коп. 

(Сто вісімдесят чотири грн. 60 коп.), на підставі експертної грошової оцінки 

(висновок експерта  про ринкову вартість земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення) від 04.11.2021 р. 

 1.2.Продати громадянину Зизич Олександру Володимировичу земельну 

ділянку несільськогосподарського призначення площею 0,0106 га в розмірі 



19 567,00 грн. (дев’ятнадцять тисяч п’ятсот шістдесят сім грн. 00 коп.), в розрахунку 

на один квадратний метр земельної ділянки: 184 грн. 60 коп. (Сто вісімдесят чотири 

грн. 60 коп.) для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови.       

2. Сільському голові в установленому порядку заключити договір купівлі-

продажу земельної ділянки з громадянином Зизич О.В. 

3. Після сплати вартості земельної ділянки в порядку, передбаченому 

договором купівлі-продажу земельної ділянки, оформити та видати в установленому 

порядку документи на право власності на землю громадянину Зизич О.В.  

    4. Громадянину  Зизич О.В., виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки згідно з вимогами статі 91 Земельного кодексу України. 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою.  

 

 

 

Сільський голова                                                                    Надія ДЕВІЦЬКА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Десята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                   ПРОЄКТ 

 

___________                               Тур’ї  Ремети                                    №  _____ 

    

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо поділу та об’єдання 

земельних ділянок Тур’є-Реметівської  

сільської ради для ведення особистого  

селянського господарства  

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону „Про місцеве самоврядування 

в Україні”, статей 12, 125, 126, 186 Земельного Кодексу України, розглянувши 

технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних 

ділянок, враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-

Реметівська сільська  рада                                                     

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельних ділянок Тур’є-Реметівської сільської ради для ведення 

особистого селянського господарства за адресою: с. Тур’ї Ремети урочище «Буякове 

поле» Ужгородського району Закарпатської області (кадастровий номер 

2123286300:03:004:0008) 

2. Здійснити відповідно до вимог чинного законодавства державну реєстрацію 

права комунальної власності Тур’є-Реметівської сільської ради на земельні ділянки 

для ведення особистого селянського господарства: 

- площею 0,8253 га, кадастровий номер земельної ділянки 

2123286300:02:004:0076, яка знаходиться за адресою с.Тур’ї Ремети урочище 

«Буякове поле» 

- площею 0,2000 га, кадастровий номер земельної ділянки 

2123286300:03:001:0088, яка знаходиться за адресою с.Тур’ї Ремети урочище 

«Буякове поле» 

- площею 0,2000 га, кадастровий номер земельної ділянки 

2123286300:03:004:0077, яка знаходиться за адресою с.Тур’ї Ремети урочище 

«Буякове поле» 



- площею 0,2000 га, кадастровий номер земельної ділянки 

2123286300:03:004:0079, яка знаходиться за адресою с.Тур’ї Ремети урочище 

«Буякове поле» 

- площею 0,2000 га, кадастровий номер земельної ділянки 

2123286300:03:004:0078, яка знаходиться за адресою с.Тур’ї Ремети урочище 

«Буякове поле» 

- площею 0,2000 га, кадастровий номер земельної ділянки 

2123286300:03:004:0075, яка знаходиться за адресою с.Тур’ї Ремети урочище 

«Буякове поле» 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою.  

 

 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Десята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                  ПРОЄКТ 

 

___________                                     Тур’ї  Ремети                             №  _____ 

    

Про внесення змін до договору  

оренди землі ТОВ «СТС» 

 

Розглянувши клопотання ТОВ «СТС» №06 від 23.09.2021 року керуючись 

статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розділу Х 

Перехідних положень Земельного кодексу України та враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська  

рада                                                   

ВИРІШИЛА: 

1. Внести  в ДОГОВІР оренди землі від 10 січня 2008р., який зареєстровано 

18.01.2008 р., за № 2123284500-0408070000001 наступні зміни: 

1.1. В розділі договору “Орендодавець“ словосполучення Перечинська  РДА 

замінити словами Тур’є-Реметівська сільська  рада.                                                    

 1.2. Розділ договору “Орендна плата“ пункт 4.4. викласти у наступній редакції 

: 

 «4.4. Орендна плата вноситься Орендарем щомісячно до 28 (двадцять 

восьмого) числа наступного місяця». 

 1.3.Всі інші умови вищевказаного договору оренди залишаються незмінними.  

2. ТОВ «СТС» у місячний термін після прийняття рішення здійснити державну 

реєстрацію прав оренди, згідно додаткової угоди до договору оренди земельної 

ділянки про заміну сторін в договорі. 

          3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою.  

 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

                                          Десята сесія VIII скликання  

                                                           РІШЕННЯ                                    ПРОЄКТ   

___________                                     Тур’ї  Ремети                               №  _____ 

 

Про затвердження звіту про експертну 

грошову оцінку, включення до 

переліку земельних ділянок, які 

виставляються на земельні торги 

окремими лотами, встановлення 

стартової ціни та продаж земельної 

ділянки у власність 

         

 Розглянувши, звіт про експертну грошову оцінку та висновок оцінювача 

про експертну грошову оцінку земельної ділянки, виготовлених ПП «ТІСА», з 

метою сприяння соціального та економічного розвитку, на виконання надходжень 

до бюджету сільської ради та враховуючи рекомендації враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, керуючись ст. ст. 12, 127, 128, 

135-139 Земельного кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України від 

22 вересня 2021 р. № 1013 та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», сільська рада  

ВИРІШИЛА:          

1. Затвердити Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

кадастровий номер 2123284000:03:001:0005, цільове призначення: 11.02 Для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої  промисловості, площа: 0,3872 га. 

2. Включити до переліку земельних ділянок для продажу у власність на 

конкурентних засадах (на земельних торгах у формі електронного аукціону) 

окремими лотами земельну ділянку кадастровий номер 2123284000:03:001:0005, 

цільове призначення: 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої  

промисловості, площа: 0,3872 га,  що розташована: с. Туриця, вул.. Центральна, 1 В-

Г, Ужгородський район, Закарпатська область. 



3. Продати у власність земельну ділянку кадастровий номер 

2123284000:03:001:0005, цільове призначення: 11.02 Для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої  промисловості, площа: 0,3872 га,  що розташована: с. 

Туриця, вул. Центральна, 1 В-Г, Ужгородський район, Закарпатська область на 

конкурентних засадах (на земельних торгах у формі електронного аукціону). 

4. Встановити стартову ціну продажу земельної ділянки, що підлягає 

продажу на конкурентних засадах (на земельних торгах у формі електронного 

аукціону), зазначеної в п.3 даного рішення в розмірі 382437,44 грн. 00 коп. 

5. Торги провести в порядку визначеному ст.135-139 Земельного Кодексу 

України. 

6. Опублікувати через особистий кабінет, створений через оператора 

електронного майданчика Українська універсальна біржа (/sale.uub.com.ua/), 

підключеного до електронної торгової системи, відповідно до умов Договору з ТОВ 

«Українська універсальна біржа» про організацію та проведення земельних торгів, 

оголошення про проведення земельних торгів та документи і матеріали на Лот 

(документацію), що підтверджують виконання вимог, визначених частиною третьою 

статті 135 і частиною першою статті 136 ЗКУ. 

7. Дату проведення земельних торгів у формі електронного аукціону 

визначити оператору електронного майданчика, підключеного до електронної 

торгової системи у межах термінів, визначених п.6 ст.137 Земельного кодексу 

України. 

8. Зобов’язати Переможця земельних торгів у формі електронного 

аукціону: на виконання п.24 ст.137 ЗКУ відшкодувати загальні витрати, здійсненні 

на підготовку Лоту до проведення земельних торгів в сумі 23000,00 грн.. (Двадцять 

три тисячі 00 коп.) згідно виставлених рахунків. 

9. Уповноважити сільського голову від імені Організатора підписати 

протокол про результати торгів, договір купівлі-продажу земельної ділянки, яка 

виставляється на земельні торги та інші документи з питань проведення земельних 

торгів у формі електронного аукціону. 

10. Затвердити проект договору купівлі продажу земельної ділянки, згідно з 

додатком. 

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

ради з питань земельних відносин, природокористування, планування  території, 

будівництва, архітектури, житлово–комунального господарства, комунальної 

власності, благоустрою та транспорту. 

 

Сільський голова                                                                 Надія  ДЕВІЦЬКА   

 

 

 

https://sale.uub.com.ua/


 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Десята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                   ПРОЄКТ 

 

___________                               Тур’ї  Ремети                                    №  _____ 

    

Про внесення змін до договору  

оренди землі  

 

Розглянувши клопотання приватного підприємця Мошак Д.С. №7 від 

28.10.2021 року керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу 

України та враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська  рада                                                     

 

ВИРІШИЛА: 

1.Внести  в ДОГОВІР оренди землі від 08 листопада 2007 року, який 

зареєстровано 27.11.2008 р., за №2123285500-0407070000004 наступні зміни: 

1.1. В розділі договору “Орендодавець“ словосполучення Перечинська  РДА 

замінити словами Тур’є-Реметівська сільська  рада.                                           

          1.2. Всі інші умови вищевказаного договору оренди залишаються незмінними. 

2. ПП Мошак Д.С. у місячний термін після прийняття рішення здійснити 

державну реєстрацію прав оренди, згідно додаткової угоди до договору оренди 

земельної ділянки про заміну сторін в договорі. 

          3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою.  

 

 

Сільський голова                                                                      Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Десята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                       ПРОЄКТ 

 

___________                               Тур’ї  Ремети                                        №  _____ 

    

Про внесення змін до договору  

оренди землі  

 

Розглянувши клопотання приватного підприємця Мошак Д.С. №7 від 

28.10.2021 року керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу 

України та враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська  рада                                                     

ВИРІШИЛА: 

 1. Внести  в ДОГОВІР оренди землі від 11 грудня 2007 року, який 

зареєстровано 14.12.2007 р., за №2123285500-0407070000005 наступні зміни: 

 1.1. В розділі договору “Орендодавець“ словосполучення Перечинська  РДА 

замінити словами Тур’є-Реметівська сільська  рада.                                                    

 1.2.Всі інші умови вищевказаного договору оренди залишаються 

незмінними. 

 2. ПП Мошак Д.С. у місячний термін після прийняття рішення здійснити 

державну реєстрацію прав оренди, згідно додаткової угоди до договору оренди 

земельної ділянки про заміну сторін в договорі. 

          3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою.  

 

 

Сільський голова                                                                       Надія ДЕВІЦЬКА 

 

                              



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Десята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                    ПРОЄКТ 

 

___________                               Тур’ї  Ремети                                    №  _____ 

    

Про внесення змін до договору  

оренди землі  

 

Розглянувши клопотання приватного підприємця Мошак Д.С. №7 від 

28.10.2021 року керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу 

України та враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська  рада                                                     

ВИРІШИЛА: 

1.Внести  в ДОГОВІР оренди землі від 18 грудня 2007 року, який 

зареєстровано 14.01.2008 р., за №2123285500-0408070000001 наступні зміни: 

1.1. В розділі договору “Орендодавець“ словосполучення Перечинська  РДА 

замінити словами Тур’є-Реметівська сільська  рада.                                           

  

 1.2. Всі інші умови вищевказаного договору оренди залишаються незмінними.  

2. ПП Мошак Д.С. у місячний термін після прийняття рішення здійснити 

державну реєстрацію прав оренди, згідно додаткової угоди до договору оренди 

земельної ділянки про заміну сторін в договорі. 

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою.  

 

 

Сільський голова                                                                      Надія ДЕВІЦЬКА 

 

           



 

 

 

                              ТУР’Є - 

РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Десята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                       ПРОЄКТ 

 

___________                               Тур’ї  Ремети                                        №  _____ 

    

Про внесення змін до договору  

оренди землі  

 

Розглянувши клопотання приватного підприємця Мошак Д.С. №7 від 

28.10.2021 року керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу 

України та враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська  рада                                                     

ВИРІШИЛА: 

1. Внести  в ДОГОВІР оренди землі від 18 грудня 2007 року, який 

зареєстровано 14.01.2008 р., за №2123285500-0408070000002 наступні зміни: 

1.1. В розділі договору “Орендодавець“ словосполучення Перечинська  РДА 

замінити словами Тур’є-Реметівська сільська  рада.                                                    

  

 1.2. Всі інші умови вищевказаного договору оренди залишаються незмінними.  

 2. ПП Мошак Д.С. у місячний термін після прийняття рішення здійснити 

державну реєстрацію прав оренди, згідно додаткової угоди до договору оренди 

земельної ділянки про заміну сторін в договорі. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою.  

 

 

Сільський голова                                                                      Надія ДЕВІЦЬКА   

 

 

 



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Десята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                  ПРОЄКТ 

 

___________                                     Тур’ї  Ремети                             №  _____ 

    

Про внесення змін до договору  

оренди землі ТОВ «СТС» 

 

Розглянувши клопотання ТОВ «СТС» №06 від 23.09.2021 року керуючись 

статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розділу Х 

Перехідних положень Земельного кодексу України та враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська  

рада                                                   

ВИРІШИЛА: 

1. Внести  в ДОГОВІР оренди землі від 10 січня 2008р., який зареєстровано 

18.01.2008 р., за № 2123284500-0408070000001 наступні зміни: 

1.1. В розділі договору “Орендодавець“ словосполучення Перечинська  РДА 

замінити словами Тур’є-Реметівська сільська  рада.                                                    

 1.2. Розділ договору “Орендна плата“ пункт 4.4. викласти у наступній редакції 

: 

 «4.4. Орендна плата вноситься Орендарем щомісячно до 28 (двадцять 

восьмого) числа наступного місяця». 

 1.3.Всі інші умови вищевказаного договору оренди залишаються незмінними.  

2. ТОВ «СТС» у місячний термін після прийняття рішення здійснити державну 

реєстрацію прав оренди, згідно додаткової угоди до договору оренди земельної 

ділянки про заміну сторін в договорі. 

          3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою.  
 

Сільський голова                                                                        Надія ДЕВІЦЬКА 

 



                  

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
  

Десята  сесія VIII скликання 
 

                                                     РІШЕННЯ                                   ПРОЄКТ 
 

________                                         Тур’ї Ремети                                        № _____                    

 

Про надання дозволу на розроблення  

проєкту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки, для розміщення та  

експлуатації основних, підсобних і  

допоміжних будівель та споруд підприємств  

переробної, машинобудівної та іншої   

промисловості в оренду  

гр. Русіна Ю.А.  

 

Розглянувши заяву гр. Русін Ю.А. про надання дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої  промисловості та графічні матеріали на яких 

зазначене бажане місце розташування земельної ділянки, керуючись статтею 26 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 33, 134 Земельного кодексу 

України, статтями 19, 22, 25, 30, 50 Закону України «Про землеустрій», , Тур’є - 

Реметівська сільська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Русіну Юрію Андрійовичу жителю с. Лікіцари,                    

рішення сесії сільської ради вул. О. Духновича, 18 на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої  промисловості, що розташована за адресою: с. Турички, 

вул. Центральна, Ужгородського району, Закарпатської області. 

2. Рекомендувати гр. Русіну Юрію Андрійовичу розроблені та погоджені 

матеріали проєкту землеустрою подати на чергову сесію сільської ради для розгляду 

та прийняття відповідного рішення  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

 

Сільський голова                                                                    Надія ДЕВІЦЬКА                            
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