
 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ 

 

__________                                     Тур’ї Ремети                                 №  ______ 

 

Про план роботи Тур’є-Реметівської  

сільської ради та її виконавчого  

комітету на 2022 рік  

        

 

   Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

з метою забезпечення ефективної діяльності сільської ради в 2022 році, сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1.     Затвердити план роботи Тур’є-Реметівської сільської ради та її виконавчого 

комітету на 2022 рік  (додається). 

2.     Дозволити сільському голові та постійним комісіям ради при необхідності 

вносити зміни та доповнення до плану роботи.  

3.     Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря сільської ради 

Марію Багару та голів постійних комісій сільської ради. 

 

 

Сільський голова                                                                      Надія ДЕВІЦЬКА 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                              рішення  сільської  ради 

                                                                                            ____________ № _____ 

                                                                                

ПЛАН  РОБОТИ ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКОЇ 

СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  ТА  ЇЇ  ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  НА  2022 РІК 

 

1. ПИТАННЯ, ЯКІ РОЗГЛЯДАТИМУТЬСЯ НА СЕСІЯХ СІЛЬСЬКОЇ 

РАДИ 

 

І квартал 

1. Про  звіт щодо виконання сільського бюджету за 2021 рік. 

2.  Звіт сільського голови про діяльність виконавчого комітету сільської ради за 

2021 рік. 

3. Про затвердження орієнтовного плану роботи Тур’є-Реметівської сільської ради 

та виконавчого комітету на 2022 рік. 

4. Різне. 

ІІ квартал 

1. Про затвердження  звіту про виконання сільського бюджету за І квартал 2022 

року 

2. Про встановлення на території Тур’є-Реметівської сільської ради податків і 

зборів на 2023 рік. 

3. Про внесення змін до рішення сільської ради “Про  бюджет сільської ради 

на  2022 рік”. 

4. Різне. 

ІІІ квартал 

1. Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету за І півріччя  2022 

року 

2. Про внесення змін до рішення сільської ради “Про сільський бюджет на  2022 

рік”. 

3. Про хід виконання програм затверджених сільською радою відповідно до 

пропозицій профільних комісій. 

4. Про стан надання медичних послуг на території Тур’є-Реметівської сільської 

ради. 

5. Різне. 

                                         

 

 

 

 

ІV квартал 



1. Про затвердження  звіту про виконання  сільського бюджету за 9 місяців 2022 

року. 

2. Про бюджет Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади на 2023 рік. 

3. Про план роботи Тур’є-Реметівської сільської ради та її виконавчого комітету 

на 2023 рік. 

4. Про затвердження Програми економічного та соціального розвитку Тур’є-

Реметівської сільської ради на 2023 рік. 

5. Про затвердження Програми соціального захисту населення Тур’є-Реметівської 

сільської ради на 2023 рік. 

6. Про затвердження плану діяльності сільської ради з підготовки  проектів 

регуляторних актів та плану-графіка здійснення заходів із відстеження результативності 

регуляторних актів на 2023 рік. 

7. Різне. 

                                                              

                                                            Строк виконання: протягом року.  

Відповідальні: сільський голова, секретар ради. 

 

2.           ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ НА ЗАСІДАННІ 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ В 2022 РОЦІ 

 

Січень 

   1. Про стан правопорядку та злочинності на території сільської ради. 

  2. Про звіт опікуна недієздатних підопічних Тур’я-Реметівського 

психоневрологічного інтернату за період з жовтня по грудень 2021 року. 

  3. Про затвердження Переліку об’єктів, Переліку оплачуваних суспільно-

корисних робіт для осіб, на яких судом накладене адміністративне стягнення у вигляді 

суспільно-корисних робіт на 2022 рік та визначення видів безоплатних суспільно-

корисних робіт для засуджених до громадських робіт та порушників, на яких судом 

накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт на 2022 рік. 

 

Лютий 

1. Про організацію харчування дітей в закладах освіти. 

  2. Про стан медичного обслуговування населення на території сільської ради. 

3. Про підсумки виконання бюджету за 2021 рік. 

 

Березень 

  1. Про наведення санітарного порядку на території сільської ради, утримання в 

належному стані кладовищ та інших місць поховання. 

  2. Про організацію ведення сільського обліку в Тур’є-Реметівській сільській  

раді. 

  3. Про стан додержання законодавства щодо захисту прав дитини, 



попередження дитячої бездоглядності і безпритульності. 

  4. Про підсумки виконання бюджету за І квартал 2022 року. 

  5. Про звіт опікуна недієздатних підопічних Тур’я-Реметівського 

психоневрологічного інтернату за період з січня по березень 2022 року. 

 

Травень 

1. Про організацію оздоровлення дітей та підлітків влітку 2022 року. 

         2. Про роботу відділу культури щодо розвитку туризму та організації дозвілля 

учнівської та сільської молоді на території сільської ради. 

        3. Про організацію боротьби з карантинними бур’янами на території сільської       

ради. 

Червень 

        1. Про роботу адміністративної комісії при виконкомі сільської ради. 

         2. Про стан роботи по забезпеченні вимог законодавства щодо розгляду  

звернень громадян та здійснення контролю. 

 

Липень 

           1. Про підсумки виконання бюджету за І півріччя 2021 року. 

       2. Про підсумки здійснення делегованих повноважень за І півріччя 2022 року. 

           3. Про звіт опікуна недієздатних підопічних Тур’я-Реметівського 

психоневроло- гічного інтернату за період з квітня по червень 2022 року. 

 

Серпень 

         1. Про готовність закладів освіти та дитячих дошкільних закладів Тур’є- 

Реметівської сільської ради до нового навчального року. 

          2. Про стан надходження до сільського бюджету плати за оренду   землі та 

земельного податку. 

Вересень 

         1. Про роботу відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого 

комітету Тур’є-Реметівської сільської ради. 

        2. Про підготовку об’єктів соціально-культурного призначення до роботи в  

осінньо-зимовий період 2021/2022 років. 

 

Жовтень 

1. Про підсумки виконання бюджету за 3-й квартал 2022 року. 

         2. Про звіт опікуна недієздатних підопічних Тур’я-Реметівського психоневроло- 

гічного інтернату за період з липня по вересень 2022 року. 

 

Листопад 

           1. Про проєкт Програм на 2023 рік. 

2. Про проєкт бюджету Тур’є-Реметівської сільської ради на 2023 рік. 



 

Грудень 

         1. Про забезпечення утримання вулиць і доріг Тур’є-Реметівської сільської ради 

в зимовий період 2022-2023 років. 

          2. Про план роботи виконавчого комітету сільської ради на 2023 рік. 

  

3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 

       1. Діловодство постійних комісій сільської ради та комісій при виконкомі сільської 

ради. 

       2.   Аналіз протоколів постійних комісій сільської ради та комісій при виконкомі 

сільської  ради. 

       3.   Діловодство з організації та ведення справ по зверненнях громадян.       

                       

4.  НАВЧАННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ДЕПУТАТІВ 

СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

1. Семінари-наради з головами постійних комісій сільської ради VІІІ скликання. 

2. Проведення семінару з питань подання декларацій посадовими особами 

місцевого самоврядування та депутатами сільської ради 

3. Проведення короткотермінових семінарів з питань етики поведінки посадових 

осіб місцевого самоврядування та депутатів сільської ради. 

4. Вивчення потреби в навчанні та підвищенні кваліфікації керівників і 

працівників сільської ради. 

5. Організація роботи щодо виконання Закону України «Про засади запобігання і 

протидії корупції». 

6. Організаційні заходи щодо нагородження та відзначення працівників  установ 

сільської ради та депутатів сільської ради. 

                   

5. ЗАХОДИ, ПОВ′ЯЗАНІ І З  ВІДЗНАЧЕННЯМ  ЗНАМЕННИХ ДАТ, 

ПРОФЕСІЙНИХ СВЯТ ТА ІНШИХ ПОДІЙ 

 

                            ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ У ЗВ´ЯЗКУ З ВІДЗНАЧЕННЯМ: 

Різдва Христового 07.01 

Міжнародного жіночого дня         08.03 

Дня землевпорядника 12.03 

Дня довкілля 16.04 

Дня Чорнобильської трагедії  26.04 



Дня Матері 08.05 

Дня Перемоги 09.05     

Міжнародного дня захисту дітей 01.06 

Дня медичного працівника 19.06 

Дня скорботи та вшанування пам′яті жертв війни в 

Україні 

22.06 

Дня молоді 26.06 

Дня Конституції України 28.06 

Дня працівників торгівлі 24.07 

Дня Державного Прапора України  23.08 

Дня незалежності України 24.08 

Дня знань 01.09 

Дня підприємця 04.09 

Дня бібліотеки 30.09 

Дня людей похилого віку 01.10 

Дня вчителя  04.10     

Дня Захисника України 14.10 

Дня працівників соціальної сфери 04.11 

Всеукраїнського дня працівників культури і аматорів 

 народного мистецтва 

09.11 

Дня працівників сільського господарства 18.11 

День громади 26.11 

Міжнародного дня  інвалідів 03.12 

Дня Збройних сил України 06.12 

Дня місцевого самоврядування 

Дня Святого Миколая 

Різдва 

Новорічний бал-маскарад     

 

07.12 

19.12 

25.12 

31.12. 

 

Секретар сільської ради                                                        Марія Багара 

 

 



 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

 

                                                                РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ 

 

        __________                                    Тур’ї Ремети                                  №  ______ 

 

 

Про внесення змін до рішення п’ятої сесії 

 VІІІ скликання Тур’є-Реметівської 

сільської ради № 124 від 25.03.2021 року  

«Про перелік адміністративних послуг 

відділу Тур’є-Реметівської сільської ради 

«Центр надання адміністративних послуг» 

 

 

Відповідно до статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Закону України «Про адміністративні послуги», Закону України 

«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р «Деякі питання 

надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри 

надання адміністративних послуг», з метою якісного надання суб’єктам 

звернення найзатребуваніших адміністративних послуг Тур’є-Реметівська 

сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Викласти в новій редакції додаток 1 до рішення п’ятої сесії VІІІ 

скликання Тур’є-Реметівської сільської ради від 25.03.2021 № 124 «Перелік 

адміністративних послуг відділу Тур’є-Реметівської сільської ради «Центр 

надання адміністративних послуг» (додається). 

2. Начальнику відділу Тур’є-Реметівської сільської ради «Центр 

надання адміністративних послуг» Мацо І. І. довести це рішення до відома 

суб’єктів надання адміністративних послуг. 

3. Вважати  таким  що втратило чинність  рішення   сесії № 184 від 14 

липня 2021 року.



 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва та комісію з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою. 

 

 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток №1 

 рішення сесії сільської ради 

__________ № ________ 

 

ПЕРЕЛІК 

адміністративних послуг відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» виконавчого комітету 

Тур’є- Реметівської сільської ради 

1. Проведення обов’язкової державної експертизи землевпорядної 

документації*. 

2. Виправлення технічної помилки у відомостях з державного земельного 

кадастру, яка була допущеної органом, що здійснює його ведення, з 

видачею витягу*. 

3. Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі витягу 

з державного земельного кадастру про землі в межах території 

адміністративно-територіальних одиниць*. 

4. Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі витягу 

з державного земельного кадастру про обмеження у використанні 

земель*. 

5. Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі довідки, що  

містить узагальнену інформацію про землі (території)*. 

6. Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі 

викопіювання з картографічної основи державного земельного кадастру, 

кадастрової карти (плану)*. 

7. Внесення до державного земельного кадастру відомостей про обмеження 

у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них 

нормативно-правовими актами, з видачею витягу*. 

8. Внесення до державного земельного кадастру відомостей (змін до них) 

про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць 

з видачею витягу*. 

9. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею 

витягу*. 

10. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до 

Державного фонду документації із землеустрою*. 

11. Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі копій 

документів, що створюються під час ведення державного земельного 

кадастру*. 

12. Видача рішення про передачу у власність, надання у користування 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що 

перебувають у державній власності*. 



13. Видача дозволу на зняття та перенесення грунтового покриву (родючого 

шару) земельних ділянок*. 

14. Видача висновку про погодження документації із землеустрою*. 

15. Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку  

земельної ділянки*. 

16. Внесення до державного земельного кадастру відомостей про межі 

частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, 

сервітуту, з видачею витягу. 

17. Видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю), довідки  про 

наявність у державному земельному кадастрі відомостей про одержання 

у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за 

певним видом її цільового призначення (використання*). 

18. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу 

з Державного земельного кадастру про земельну ділянку*. 

19. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу 

з Державного земельного кадастру про землі в межах території 

адміністративно-територіальних одиниць*. 

20. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу 

з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні 

земель*. 

21. Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі довідки, що 

містить узагальнену інформацію про землі (території)*. 

22. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі 

викопіювання з картографічної основи державного земельного кадастру, 

кадастрової карти (плану)*. 

23. Внесення до державного земельного кадастру відомостей про обмеження у 

використанні земель, встановлені законами та прийнятими  відповідно до них 

нормативно-правовими актами з видачею витягу*. 

24. Внесення до державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про 

земельну ділянку з видачею витягу*. 

25. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін доних) 

про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з 

видачею витягу*. 

26. Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного 

земельного кадастру*. 

27. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею 

витягу*. 



28. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до 

державного фонду документації із землеустрою*. 

29. Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі копій 

документів, що створюються під час ведення державного земельного 

кадастру*. 

30. Видача висновку про погодження документації із землеустрою*. 

31. Прийняття рішення про: передачу у власність, надання у постійне 

користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у 

комунальній власності. 

32. Прийняття рішення про припинення права власності на земельну 

ділянку у разі добровільної відмови власника на користь держави або 

територіальної громади. 

33. Прийняття рішення про припинення права постійного користування 

земельною ділянкою у разі добровільної відмови землекористувача. 

34. Прийняття рішення про продаж земельних ділянок комунальної 

власності. 

35. Надання дозволу розпорядникам земельних ділянок комунальної 

власності на поділ та об’єднання таких ділянок. 

36. Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для передачі у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

37. Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, для передачі у власність, для ведення особистого 

селянського господарства. 

38. Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в користування на умовах оренди. 

39. Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в постійне користування. 

40. Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

цільове призначення якої змінюється. 

41. Затвердження технічної документації із землеустрою. 

42. Присвоєння поштової  адреси об’єкту нерухомого майна. 

43. Присвоєння статусу особи гірського населеного пункту. 

44. Видача посвідчення громадянина, який проживає, працює (навчається) 

на території гірського населеного пункту. 

45. Надання допомоги на поховання деяких категорій осіб. 

46. Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря  

стаціонарними джерелами на об’єкти, які належать до другої та третьої 

групи*. 



47. Анулювання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря стаціонарними джерелами на об’єкти, які належать до другої та  

третьої групи*. 

48. Видача дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у 

межах територій та об’єктів природно – заповідного фонду загально- 

державного значення*. 

49. Анулювання дозволу на спеціальне використання природних ресурсіву 

межах територій та об’єктів природно – заповідного фонду 

загальнодержавного значення*. 

50. Реєстрація декларації про відходи*. 

51. Спеціальний дозвіл на спеціальне використання лісових ресурсів- 

лісорубний квиток на заготівлю деревини під час проведення рубок 

головного користування*. 

52. Спеціальний дозвіл на спеціальне використання лісових ресурсів– 

лісовий квиток*. 

53. Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта 

господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки*. 

54. Видача дозволу на спеціальне водокористування*. 

55. Анулювання дозволу на спеціальне водокористування*. 

56. Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами. 

57. Дозвіл на спеціальне використання природних рослинних ресурсів. 

58. Зняття з обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних  

засобів, що не підлягають експлуатації на вулично- дорожній мережі*. 

59. Відомча перереєстрація великотоннажних та інших технологічних 

транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично- 

дорожній мережі*. 

60. Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 

(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної 

небезпеки*. 

61. Анулювання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 

експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування 

підвищеної небезпеки*. 

62. Відомча реєстрація (тимчасової реєстрації) великотоннажних та інших 

технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на 

вулично-дорожній мережі загального користування*. 

63. Реєстрація декларації відповідності матеріально – технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці*. 



64. Реєстрація повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації 

про початок виконання підготовчих/будівельних робіт*. 

65. Реєстрація повідомлення про початок виконання підготовчих робіт*. 

66. Внесення змін в зареєстровану декларацію про готовність до 

експлуатації об`єкта*. 

67. Реєстрація декларації про готовність до експлуатації самочинно 

збудованого об`єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду*. 

68. Реєстрація декларації про готовність до експлуатації об’єктів 

будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до 

об’єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельних 

ділянках відповідного цільового призначення без дозвільного 

документа на виконання будівельних робіт*. 

69. Реєстрація декларації про готовність до експлуатації об`єкта, за класом 

наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними 

наслідками (СС1)*. 

70. Реєстрація декларації про готовність до експлуатації об'єкта, 

будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта*. 

71. Реєстрація повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок 

виконання будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків 

(відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками 

(СС1)*. 

72. Реєстрація повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок 

виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких 

здійснюється на підставі будівельного паспорта*. 

73. Про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, що за класом 

наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними 

наслідками (СС1)*. 

74. Реєстрація повідомлення про початок виконання будівельних робіт 

щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного 

паспорта*. 

75. Реєстрація повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок 

виконання підготовчих робіт*. 

76. Видача експлуатаційного дозволу для провадження діяльності на 

потужностях (об'єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного 

походження*. 



77. Видача Експлуатаційного дозволу для операторів ринку, що провадить 

діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових 

продуктів тваринного походження*. 

78. Видача узгодженого рішення для «Видачі дозволу на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами на об’єкти, які належать до другої та третьої групи»*. 

79. Видача дозволу на проведення робіт на підприємствах в установах і 

організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням джерел 

іонізуючого випромінювання і радіоактивних речовин (санітарний 

паспорт)*. 

80. Анулювання дозволу, на проведення діагностичних, 

експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на 

підприємствах в установах і організаціях, діяльність яких пов’язана з 

використанням джерел неіонізуючого випромінювання*. 

81. Видача дозволу, на проведення діагностичних, експериментальних, 

випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах в установах і 

організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням джерел 

неіонізуючого випромінювання*. 

82. Анулювання дозволу (санітарного паспорта) на роботи з 

радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого 

випромінювання*. 

83. Державна реєстрація народження. 

84. Державна реєстрація шлюбу. 

85. Державна реєстрація смерті. 

86. Реєстрація місця проживання особи. 

87. Реєстрація місця перебування особи. 

88. Зняття з реєстрації місця проживання особи. 

89. Видача довідки про реєстрацію місця проживання особи. 

90. Внесення до паспорта громадянина України відомостей про зміну 

нумерації будинків, перейменувань вулиць (проспектів, бульварів, 

площ, провулків, кварталів тощо) населених пунктів, адміністративно- 

територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному 

устрої. 

91. Витяг про зареєстрованих  в житловому будинку /приміщенні осіб. 

92. Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, права довірчої 

власності як способу забезпечення виконання зобов’язання на нерухоме 

майно, об’єкт незавершеного будівництва. 

93. Державна реєстрація речового права, похідного від права власності. 



94. Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно. 

95. Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно. 

96. Надання інформації зі взяття на облік безхазяйного нерухомого майна. 

97. Державна реєстрація обтяжень речових прав на нерухоме майно. 

98. Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно, скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень, скасування рішення державного реєстратора (за 

рішенням суду). 

99. Заборона вчинення реєстраційних дій. 

100. Державна реєстрація юридичної особи (крім громадського 

формування). 

101. Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу 

(крім громадського формування), зареєстровану до 1 липня 2004 р., 

відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців (крім громадських формувань). 

102. Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до 

установчих документів юридичної особи (крім громадського 

формування). 

103. Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на 

підставі модельного статуту (крім громадського формування). 

104. Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (крім 

громадського формування). 

105. Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи 

(крім громадського формування). 

106. Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення  

юридичної особи (крім громадського формування). 

107. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора (крім 

громадського формування). 

108. Державна реєстрація припинення юридичної особи (крім 

громадського формування) в результаті її ліквідації. 

109. Державна реєстрація припинення юридичної особи (крім 

громадського формування) в результаті її реорганізації. 

110. Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу 

юридичної особи (крім громадського формування). 



111. Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений 

підрозділ юридичної особи (крім громадського формування), що 

містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб 

- підприємців та громадських формувань. 

112. Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу 

юридичної особи (крім громадського формування). 

113. Державна реєстрація фізичної особи – підприємця. 

114. Видача витягу з єдиного Державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

115. Виправлення помилок у відомостях Державного реєстру 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань. 

116. Підтвердження відомостей про кінцевого бенефіцеарного власника 

юридичної особи. 

117. Надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово- 

комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого 

пічного побутового палива*. 

118. Призначення пільги на придбання палива, у тому числі рідкого, і 

скрапленого балонного газу для побутових потреб*. 

119. Призначення пільги на оплату житла, комунальних послуг*. 

120. Призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких 

ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або 

місце їх проживання чи перебування невідоме*. 

121. Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно 

почесне звання України “Мати-героїня”*. 

122. Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим 

сім’ям. 

 

123. Призначення державної допомоги*: 

1) у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в систем 

із агальнообов’язкового державного соціального страхування; 

2) при народженні дитини, одноразової натуральної допомоги “пакунок 

малюка”; 

3) при усиновленні дитини; 

4) на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування; 

5) на дітей одиноким матерям; 

6) одному з батьків, усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, одному з 

прийомних батьків, батькам-вихователям, які доглядають за хворою дитиною, 

якій не встановлено інвалідність; 

7) на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях. 



124. Призначення державної соціальної допомоги особам з інвалідністю 

з дитинства та дітям з інвалідністю*. 

125. Призначення надбавки на догляд за особами з інвалідністю з 

дитинства та дітьми з інвалідністю*. 

126. Призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають 

права на пенсію, та особам з інвалідністю*. 

127. Призначення державної соціальної допомоги на догляд*. 

128. Призначення компенсації за догляд фізичній особі, яка надає 

соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на 

непрофесійній /професійній основі*. 

129. Призначення одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) 

або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), 

отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення 

антитерористичних операцій, бойових дій та збройних конфліктів*. 

130. Призначення грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою 

з інвалідністю I або II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком 

лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує 

постійного стороннього догляду, на догляд за нею*. 

131. Призначення одноразової грошової/матеріальної допомоги особам з 

інвалідністю та дітям з інвалідністю*. 

132. Призначення одноразової компенсації*: 

1) сім’ям, які втратили годувальника із числа учасників ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть яких пов’язана з 

Чорнобильською катастрофою; 

2) дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих 

громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, участю у 

ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових 

навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та 

здійсненні на них регламентних робіт; 

3) батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою. 

133. Призначення компенсацій та допомоги учасникам ліквідації наслідків 

аварії на Чорнобильській АЕС, громадянам, які брали участь у ліквідації інших  

ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням 

ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних 

робіт, віднесеним до категорії 1, або 2, або 3, потерпілим від Чорнобильської 

катастрофи, віднесеним до категорії 1, або 2, або 3, потерпілим від радіаційного  

опромінення, віднесеним до категорії 1 або 2*. 

134. Призначення компенсацій та допомоги дітям, які потерпіли від 

Чорнобильської катастрофи, дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана 

з Чорнобильською катастрофою, та їхнім батькам*. 

135. Призначення  грошової компенсації*: 

1) вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад особам з 

інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам; 



2) особам з інвалідністю замість санаторно-курортної путівки; 

3) вартості проїзду до санаторно-курортного закладу (відділення 

спинального профілю) і назад особам, які супроводжують осіб з інвалідністю I 

та II групи з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку; 

4) вартості самостійного санаторно-курортного лікування осіб з 

інвалідністю; 

5) замість санаторно-курортної путівки ромадянам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи; 

6) особам з інвалідністю на бензин, ремонт і технічне обслуговування 

автомобілів та на транспорт не обслуговування; 

7) замість санаторно-курортної путівки особам з інвалідністю внаслідок 

війни та прирівняним до них особам. 

136. Видача направлення до реабілітаційних установ особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, дітям віком до трьох років, які належать до 

групи ризику щодо отримання інвалідності*. 

137. Видача довідки для отримання пільг особам з інвалідністю, які мають  

право на пенсію чи соціальну допомогу*. 

138. Призначення тимчасової державної соціальної допомоги 

непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права 

на пенсійну виплату*. 

139. Державна реєстрація створення творчої спілки, територіального 

осередку творчої спілки*. 

140. Державна реєстрація включення відомостей про творчу спілку, 

територіальний осередок творчої спілки, зареєстровані до 01 липня 2004 року,  

відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань*. 

141. Державна реєстрація рішення про припинення творчої спілки, 

територіального осередку творчої спілки*. 

142. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної комісії) творчої спілки, територіального осередку 

творчої спілки*. 

143. Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального 

осередку творчої спілки в результаті ліквідації*. 

144. Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального 

осередку творчої спілки в результаті реорганізації*. 

145. Державна реєстрація створення професійної спілки, організації 

професійних спілок, об’єднання професійних спілок*. 

146. Державна реєстрація включення відомостей про професійну спілку, 

об’єднання професійних спілок, організацію професійних спілок, зареєстровані 

до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в  Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань*. 

147. Державна реєстрація змін до відомостей про професійну спілку, 

організацію професійних спілок, об’єднання професійних спілок, що 
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містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих 

документів*. 

148. Державна реєстрація рішення про припинення професійної спілки, 

організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок*. 

149. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної комісії) професійної спілки, організації 

професійних спілок, об’єднання професійних спілок*. 

150. Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації 

професійних спілок, об’єднання професійних спілок*. 

151. Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації 

професійних спілок, об’єднання професійних спілок в результаті 

реорганізації*. 

152. Державна реєстрація створення організації роботодавців, 

об’єднання організацій роботодавців*. 

153. Державна реєстрація включення відомостей про організацію 

роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, зареєстровані до 01 

липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань*. 

154. Державна реєстрація змін до відомостей про організацію 

роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів*. 

155. Державна реєстрація рішення про припинення організації 

роботодавців, об’єднання організацій роботодавців*. 

156. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної комісії) організації роботодавців, об’єднання 

організацій роботодавців*. 

157. Державна реєстрація припинення організації роботодавців, 

об’єднання організацій роботодавців в результаті ліквідації*. 

158. Державна реєстрація припинення організації роботодавців, 

об’єднання організацій роботодавців в результаті реорганізації*. 

159. Державна реєстрація створення громадського об’єднання*. 

160. Державна реєстрація включення відомостей про громадське 

об’єднання, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не 

містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань*. 

161. Державна реєстрація змін до відомостей про громадське 

об’єднання, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до 

установчих документів*. 

162. Державна реєстрація рішення про виділ громадського об’єднання*. 
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163. Державна реєстрація рішення про припинення громадського 

об’єднання*. 

164. Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення 

громадського об’єднання*. 

165. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського об’єднання*. 

166. Державна реєстрація припинення громадського об’єднання в 

результаті його ліквідації*. 

167. Державна реєстрація припинення громадського об’єднання в 

результаті його реорганізації*. 

168. Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу 

громадського об’єднання*. 

169. Державна реєстрація внесення змін до відомостей про 

відокремлений підрозділ громадського об’єднання*. 

170. Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу 

громадського об’єднання*. 

171. Державна реєстрація створення структурного утворення політичної 

партії*. 

172. Державна реєстрація включення відомостей про структурне 

утворення політичної партії, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості 

про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,  фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань*. 

173. Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення 

політичної партії, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань*. 

174. Державна реєстрація рішення про припинення структурного 

утворення політичної партії*. 

175. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної комісії) структурного утворення політичної 

партії*. 

176. Державна реєстрація припинення структурного утворення 

політичної партії в результаті його ліквідації*. 

177. Державна реєстрація припинення структурного утворення 

політичної партії в результаті його реорганізації*. 

178. Державна реєстрація статуту територіальної громади*. 

179. Державна реєстрація змін до статуту територіальної громади*. 

180. Скасування державної реєстрації статуту територіальної громади*. 

181. Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію статуту 

територіальної громади*. 

182. Підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника 

громадського об’єднання*. 

183. Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення 

творчої спілки, територіального осередку творчої спілки*. 
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184. Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення 

професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних 

спілок*. 

185. Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення 

організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців*. 

186. Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення 

структурного утворення політичної партії*. 

187. Державна реєстрація потужностей операторів ринку*. 

188. Внесення змін до відомостей Державного реєстру потужностей  

операторів ринку*. 

189. Внесення відомостей про припинення використання потужності до 

Державного реєстру потужностей операторів ринку використання 

потужностей*. 

190. Затвердження експертної потужності*. 

 

 

* послуги надаватимуться згідно з угодою про співпрацю у сфері надання 

адміністративних послуг з суб’єктами надання адміністративних послуг 

 

 

 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ 

 

__________                                     Тур’ї Ремети                                 №  ______ 

 

Про надання в безоплатне 

користування приміщень  

харчоблоків їдалень закладів  

загальної середньої освіти 

  

Відповідно до п. 22 частини 1 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», керуючись Законами України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,«Про освіту»,  «Про загальну середню освіту», «Про 

охорону дитинства», «Про публічні закупівлі», постановами Кабінету Міністрів 

України від 26.08.2002 №1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та 

інтернатних навчальних закладів», від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження 

норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку», від 02.02.2011 №116 «Про затвердження Порядку надання послуг 

з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-

технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від 

обкладення податком на додану вартість», наказом Міністерства освіти і науки 

України від 21.11.2002 №667 «Про затвердження Порядку встановлення плати 

для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та 

інтернатних навчальних закладах», «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо 

переміщених осіб» (16.01.2020 №464 -ІХ) із метою забезпечення організації 

харчування дітей у закладах загальної середньої освіти, дотримання безпечності 

та якості харчових продуктів, калорійної організації харчування дітей Т-

Реметівської територіальної громади, сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати в безоплатне користування приміщення харчоблоків їдалень 

закладів загальної середньої освіти суб'єктам підприємницької 

діяльності, переможцям відкритих торгів «Послуги гарячого харчування 



для учнів: діти 1-4 класи, 5-9 класи, 10-11 класи (55511000-5 Послуги 

їдалень та інших кафе закритого типу»,  які здійснюють організацію 

харчування учнів за умови облаштування, утримання та догляду 

приміщення в належному стані. 

2. Дозволити надання послуг з організації харчування учнів закладів 

загальної середньої освіти Тур’є-Реметівської ТГ без відшкодування 

виконавцями вартості спожитих у процесі харчування учнів енергоносіїв, 

послуг водопостачання та водовідведення, вивезення відходів та інших 

комунальних платежів. 

3. Відділу освіти, молоді та спорту сільської ради,  як балансоутримувачу 

вищевказаного майна, укласти з переможцями  процедури закупівлі 

«Послуги гарячого харчування для учнів: діти 1-4 класи, 5-9 класи, 10-11 

класи (55511000-5 Послуги їдалень та інших кафе закритого типу) 

договори позички приміщень харчоблоків шкільних їдалень, визначених 

п.1. цього рішення для організації харчування учнів у встановлений 

законодавством термін. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

гуманітарних питань. 

 

 

 

Сільський голова                                                               Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

        Чотирнадцята сесія VIII скликання 

 

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ    

 

__________                                     Тур’ї  Ремети                                 №  ______ 
 

 

Про повернення з  оперативного управління  

та балансу відділу освіти, молоді та спорту Тур’є- 

Реметівської сільської ради нерухомого майна 

 

 

          На підставі підпункту 31 статті 26, статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи лист  № 01-13/130 від 09.02.2022 року 



відділу освіти, молоді та спорту Тур’є-Реметівської сільської ради щодо 

повернення майна, закріпленого за ним на праві оперативного управління та 

балансу у комунальну власність та на баланс Тур’є-Реметівської сільської ради, 

з метою раціонального використання нерухомого майна комунальної власності, 

Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 
 

            1. Повернути  з  оперативного управління та  балансу відділу освіти, молоді 

та спорту  Тур’є-Реметівської сільської  ради  нерухоме майно, згідно з  додатком 

1. 

 2. Утворити комісію з передачі вказаного майна Тур’є-Реметівської 

сільської ради у складі, згідно з додатком 2. 

 3. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

Коряк М. Ф. оформити акт приймання-передачі майна та надати відповідний акт 

на затвердження сільському голові. 

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

питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту і на постійну комісію з питань фінансів, 

бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва. 

 

 

 

Сільський голова                                                                  Надія ДЕВІЦЬКА  
                                
                                                                                              Додаток 1 

                                                                                до рішення сільської ради  

                                                                                _______________ № ____ 
 

Перелік нерухомого майна, яке повертається  з оперативного управління 

та балансу  відділу освіти, молоді та спорту Тур’є-Реметівської 

 сільської ради 
 

 

Приміщення будівлі с. Порошково, вул. Центральна, 92: 

 

1) приміщення № 1- коридор 11,2  м2 

2) приміщення № 2- кабінет 7,0 м2 

3) приміщення № 3-кабінет 9,8 м2  

4) приміщення № 4-кабінет 12,8 м2 

5) приміщення № 5-коридор  7,9 м2 

6) приміщення № 7-коридор  5,9 м2 

7) приміщення № 8- кабінет 7,3 м2 

8) приміщення № 9 -кладова  4,4 м2                                                                             



9) приміщення № 10- кабінет 3,6 м2  

10) приміщення № 11-коридор  7,8 м2 

11) приміщення № 12- регістратура 10,0 м2 

 

 Будівлю Присліпської загальноосвітньої школи I ступеня с.Вільшинки, 

вул. Присліпська, 37. 

 

 Будівлю Мокрянської загальноосвітньої школи I ступеня с. Мокра, вул. 

Центральна, 68. 

 

 

Секретар сільської ради                                                             Марія БАГАРА  
 

 

                                                                                              Додаток 2 

                                                                                до рішення сільської ради  

                                                                                _______________ № ____ 

 

Комісія з передачі нерухомого майна в оперативне управління та на 

баланс відділу освіти, молоді та спорту 

 

Голова комісії 

 

КОРОЛЬ 

Володимир Іванович 

- заступник сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів влади 

 

Секретар комісії 

 

ЧОМОЛЯК  

Любомир Мирославович 

- начальник відділу житлово-

комуналь-ного господарства, 

транспорту та благоустрою 

 

Члени комісії: 

 

КОРЯК 

Марія Федорівна 

- начальник відділу бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності 

 

ЛАГОДА 

Марина Юріївна 

- головний бухгалтер відділу освіти, 

молоді та спорту Тур’є-Реметівської 

сільської ради (за згодою) 



 

ЦАПИК 

Владислав Йосипович 

  

 

 

- начальник відділу освіти, молоді та 

спорту (за згодою) 

 

 

Секретар сільської ради                                                             Марія БАГАРА 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

        Чотирнадцята сесія VIII скликання 

 

                                                            РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ   

__________                                       Тур’ї  Ремети                                 №  ______ 

 

 

Про повернення майна з оперативного 

управління  в комунальну власність Тур’є- 

Реметівської сільської ради 

          На підставі підпункту 31 статті 26, статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши  лист від 05.08.2021 комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Тур’є-Реметівської сільської ради, враховуючи висновки постійної комісії з 

питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту, Тур’є-Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

           1. Повернути з оперативного управління комунального некомерційного 

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

Реметівської сільської ради нерухоме майно за адресою:  с. Тур’я Бистра, вулиця 

Духновича 66 а,  загальною площею 45,2 м2 (кімната здоров’я – 25,6 м2; тамбур – 



3,9 м2; шлюз – 8,6 м2; приміщення  для зберігання медичних виробів -7,1 м2) на 

баланс Тур’є-Реметівської сільської ради. 

          2. Повернути з оперативного управління комунального некомерційного 

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

Реметівської сільської ради нерухоме майно за адресою:  с. Тур’я Пасіка, вулиця 

Турянська, 33,  загальною площею 91,2 м2 (кабінет лікаря – 20,2 м2; процедурна 

– 16,2 м2; акушерська – 9,2 м2; коридор – 20,7 м2; маніпуляційна -14,1 м2; кабінет 

профщеплень – 10,8 м2) на баланс Тур’є-Реметівської сільської ради, передані на 

підставі рішення № 248 «Про передачу в оперативне управління комунальному 

некомерційному підприємству «Перечинський районний Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради Закарпатської області 

комунального майна» від 23.08.2018 року двадцять шостої сесії VII скликання 

Тур’я Пасіцької сільської ради. 

        3. Повернути з оперативного управління комунального некомерційного 

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

Реметівської сільської ради нерухоме майно за адресою:  с. Липовець, вулиця Г. 

Сковороди, 29,  загальною площею 84,8 м2 (приміщення поз. №1 – 6,5 м2; 

приміщення поз. № 2 – 16,1 м2; приміщення поз. № 3 – 5,7 м2; приміщення поз. 

№ 4 – 13,9 м2; приміщення № 5 – 23,7 м2; приміщення поз. № 6 – 19,3 м2) на 

баланс  Тур’є-Реметівської сільської ради, передані на  підставі договору                   

№ 01/08-16 від 25 вересня 2018 року. 

         4. Утворити комісію з повернення майна Тур’є-Реметівської сільської ради 

у складі, згідно з додатком. 

         5. Доручити комісії з передачі майна провести інвентаризацію повернутого 

майна та подати до Тур’є-Реметівської сільської ради акти прийому-передачі 

зазначеного майна. 

         6. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності відобразити зміни 

у бухгалтерській звітності. 

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

питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту і постійну комісію з питань фінансів, бюджету, 

планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва. 

 

 

Сільський голова                                                                     Надія ДЕВІЦЬКА                                                                                     

  

 

 

 



                                                                                            

 

                                                                                              Додаток  

                                                                                до рішення сільської ради  

                                                                                _______________ № ____ 

 

Комісія з повернення майна з оперативного управління  на баланс  

Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

Голова комісії 

 

КОРОЛЬ 

Володимир Іванович 

- заступник сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів влади 

 

Секретар комісії 

 

ЧОМОЛЯК  

Любомир Мирославович 

- начальник відділу житлово-

комуналь-ного господарства, 

транспорту та благоустрою 

 

Члени комісії: 

 

ДОБРОЦЬКА     

Ганна Юріївна   

 

- головний бухгалтер комунального 

некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги» Тур’є-Реметівської 

сільської ради (за згодою) 

 

КОРЯК 

Марія Федорівна 

- начальник відділу бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності 



 

МАЛИШКО 

Юрій Юрійович 

 

- директор комунального 

некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги» Тур’є-Реметівської 

сільської ради (за згодою) 

 

ПОЛОНСЬКА 

Тетяна Мирославівна 

- головний спеціаліст відділу бух-

галтерського обліку та фінансової 

звітності 

 

ТУРЯНИЦЯ 

Олеся Іванівна 

- начальник відділу правової та кадрової 

роботи 

 

   

Секретар сільської ради                                                             Марія БАГАРА 

 

 

 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ    

 

__________                                     Тур’ї  Ремети                                 №  ______ 

 

Про повернення з  оперативного управління  



та балансу відділу культури та туризму Тур’є- 

Реметівської сільської ради нерухомого майна 

 

          На підставі підпункту 31 статті 26, статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань 

комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження 

та транспорту, Тур’є-Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

          1. Повернути  з  оперативного  управління та балансу відділу культури та 

туризму сільської ради нерухоме  майно, передане рішенням четвертої сесії VIII 

скликання Тур’є-Реметівської сільської ради № 49 від 02.02.2021 року «Про  

передачу майна на праві оперативне управління та на баланс відділу культури та 

туризму Тур’є-Реметівської сільської ради», що знаходиться   за  адресою  с. 

Мокра, 60 на баланс Тур’є-Реметівської сільської ради, згідно з додатком 1. 

2. Утворити комісію з повернення майна Тур’є-Реметівської сільської ради 

у складі, згідно з додатком 2. 

          3. Доручити комісії з передачі майна провести інвентаризацію повернутого 

майна та подати до Тур’є-Реметівської сільської ради акти прийому-передачі 

зазначеного майна. 

          4. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності відобразити 

зміни у бухгалтерській звітності. 

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

питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту та постійну комісію з питань фінансів, 

бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва. 

 

Сільський голова                                                                  Надія ДЕВІЦЬКА 

                                                                                       

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              Додаток 1 

                                                                                до рішення сільської ради  

                                                                                _______________ № ____ 

 

Перелік комунального нерухомого майна, яке повертається з 

оперативного управління   на баланс Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

 

 

№ 

з/п 

Код за 

ЄДРПОУ 

Найменування  Адреса 

 

1. 

 

- 

Клубна установа с. Мокра вул. Центральна, 

60 с. Мокра, 

Перечинський 

район  

індекс 89230 

 

2. 

 

05457419 

Бібіліотека-філія с. Мокра вул. Центральна, 

60, Перечинський 

район 

індекс 89230 
 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                           Марія БАГАРА 

 
     

 

 

 

                                                                                              Додаток 2 

                                                                                до рішення сільської ради  

                                                                                _______________ № ____ 

 

Комісія з повернення комунального нерухомого майна з оперативного 

управління  на баланс Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

Голова комісії 

 



КОРОЛЬ 

Володимир Іванович 

- заступник сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів влади 

 

Секретар комісії 

 

ЧОМОЛЯК  

Любомир Мирославович 

- начальник відділу житлово-

комунального господарства, 

транспорту та благоустрою 

 

Члени комісії: 

 

КОВАЧ    

Оксана Іллічна   

 

- головний спеціаліст-бухгалтер відділу 

культури та туризму Тур’є-

Реметівської сільської ради (за 

згодою) 

 

КОРЯК 

Марія Федорівна 

- начальник відділу бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності 

 

   

ПОЛОНСЬКА 

Тетяна Мирославівна 

 

 

СКУБЕНИЧ                                      

Любов Юріївна                 

 

- 

 

 

 

- 

головний спеціаліст відділу бух-

галтерського обліку та фінансової 

звітності 

 

начальник відділу культури та туризму 

Тур’є-Реметівської сільської ради (за 

згодою) 

 



ТУРЯНИЦЯ 

Олеся Іванівна 

- начальник відділу правової та кадрової 

роботи 

 

Секретар сільської ради                                                            Марія БАГАРА  

 

 

 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                        Чотирнадцята сесія VIII скликання  

 

                                                        РІШЕННЯ                                    ПРОЄКТ 

                                     

______________                         Тур’ї  Ремети                                       №  
  

Про внесення змін до рішення п’ятої сесії 

сільської ради № 99 від 25.03.2021 року  

«Про затвердження переліків першого та  

другого типів об’єктів оренди комунальної   

власності»  

          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», з метою 

уточнення площі об’єкта нерухомого 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, затвердженого рішенням п’ятої сесії VIII скликання № 99 від 

25.03.2021 року,  які підлягають передачі в оренду на аукціоні згідно з додатком. 

          2. 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                                  

                                                                                 до рішення сільської ради  

                                                                                 _______________ № ____ 

                                                                                                                           

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

аукціоні 

Балансоутри-

мувач 

Адреса об’єкта 

оренди 

Дата 

закінченн

я 

договору 

 

Площа 

об’єкта 

оренди 

м.кв 

Цільове 

призначення 

 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська  рада 

с. Тур’я Пасіка, 

вул. Турянська, 

34 

 

 

вільне 

  

 

25,8 

Для відкриття 

аптечного 

пункту 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська  рада 

с. Тур’я Бистра, 

вул. Духновича, 

66 а 

 

вільне 25,6 Для відкриття 

аптечного 

пункту 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська  рада 

с. Тур’я Бистра, 

вул. Духновича, 

66 а 

 

вільне 

  

3,9 Для відкриття 

стоматологічно

го кабінету 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська  рада 

с. Тур’я Бистра, 

вул. Духновича, 

66 а 

 

 

вільне 

 

 

8,6 

Для відкриття 

стоматологічно

го кабінету 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська  рада 

с. Тур’я Бистра, 

вул. Духновича, 

66 а 

 

вільне 

  

7,1 Для відкриття 

стоматологічно

го кабінету 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська  рада 

с. Тур’я Поляна, 

вул. Зелена, 78 А 

 

вільне 

  

6,8 Торгівля 

продовольчими 

товарами  



 

 

 

Секретар сільської ради                                                            Марія БАГАРА  

 

 

 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

 

                                                 РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ 

 

__________                                    Тур’ї Ремети                                 №  ______ 

 

Про намір передачі майна  

в оренду  

 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська  рада 

с. Тур’я Поляна, 

вул. Зелена, 78 А 

 

 

вільне 

 

 

33,4 

Торгівля 

продовольчими 

товарами  

Тур’є – 

Реметівська 

сільська  рада 

с. Тур’я Поляна, 

вул. Зелена, 78 А 

 

вільне 

  

25,3 Торгівля 

продовольчими 

товарами  

Тур’є – 

Реметівська 

сільська  рада 

с. Тур’я Бистра, 

вул. Духновича, 

110 

 

вільне 

  

140,7 Для здійснення 

підприємницьк

ої діяльності 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська  рада 

с. Порошково, 

вул. Центральна, 

92 

вільне 87,7 Для здійснення 

підприємницьк

ої діяльності 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська  рада 

с. Туриця, вул. 

Центральна, 99 

 

вільне 

 

19,7 

Для 

розміщення 

АТС 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська  рада 

с. Мокра,68  

вільне 

 

60,00 

Для 

здійснення 

підприємниць

кої діяльності 



 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 VIII скликання Тур’є-Реметівської сільської ради № 99 від 

25.03.2021 року «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  VIII 
скликання 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 і 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 

закінчен-

ня 

договору 

 

Площа 

об’єкта 

оренди  

м. кв. 

Цільове 

призначення 

 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська  рада 

с. Тур’я Пасіка, 

вул. Турянська, 

34 

 

вільне 

  

 

25,8 

Для відкриття 

аптечного 

пункту 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська  рада 

с. Тур’я Бистра, 

вул. Духновича, 

66 а 

вільне 

  

3,9 Для відкриття 

стоматологіч-

ного кабінету 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська  рада 

с. Тур’я Бистра, 

вул. Духновича, 

66 а 

 

вільне 

 

 

8,6 

Для відкриття 

стоматологіч-

ного кабінету 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська  рада 

с. Тур’я Бистра, 

вул. Духновича, 

66 а 

 

вільне 

  

7,1 Для відкриття 

стоматологіч-

ного кабінету 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська  рада 

с. Тур’я Поляна, 

вул. Зелена, 78 А 

 

вільне 

  

6,8 Торгівля 

продовольчими 

товарами  

Тур’є – 

Реметівська 

сільська  рада 

с. Тур’я Поляна, 

вул. Зелена, 78 А 

 

 

вільне 

 

 

33,4 

Торгівля 

продовольчими 

товарами  

Тур’є – 

Реметівська 

сільська  рада 

с. Тур’я Поляна, 

вул. Зелена, 78 А 

 

вільне 

  

25,3 Торгівля 

продовольчими 

товарами  



 

Секретар сільської ради                                                            Марія БАГАРА  

 

 

 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Чотирнадцята 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», 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  вбудованого  приміщення (поз. 5) в будівлі 

№ 2 Турицької ЗОШ I-II ступенів загальною площею 19,7 м2, що розташоване   за   

адресою:   Закарпатська    область,   Ужгородський   район, с. Туриця, вул. 

Центральна, 99, в сумі 63414,00 (шістдесят три тисячі чотириста чотирнадцять) 

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 65,5 м2, що розташовані за адресою: 

Закарпатська область, Ужгородський район, с. Тур’я Бистра, вул. Духновича, 66 

а, в сумі 89807,00 (вісімдесят дев’ять тисяч вісімсот сім) гривень без ПДВ. 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська  рада 

с. Туриця, вул. 

Центральна, 99 

 

вільне 

 

19,7 

Для 

розміщення 

АТС 



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

здачі майна в оренду через аукціон  нежитлове  приміщення поз. 2 загальною 

площею 25,8 м2, що розташоване за адресою: Закарпатська область, 

Ужгородський район, с. Тур’я Пасіка, вул. Турянська, 34, в сумі 118216,00 (сто  

вісімнадцять тисяч двісті шістнадцять) гривень без ПДВ. 

 

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

здачі майна в оренду через аукціон  нежитлові  приміщення  загальною площею 

65,5 м2, що розташовані за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, 

с. Тур’я Поляна, вул. Зелена, 94, в сумі 270253,00 (двісті сімдесят тисяч двісті 

п’ятдесят три) гривні без ПДВ. 

          5. 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 

 

                                       Чотирнадцята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ 

    

__________                                    Тур’ї Ремети                                 №  ______ 

 

Про розгляд заяви Ватраль М. С. 

 

Розглянувши заяву громадянина Ватраль Миколи Степановича, який 

просить звільнити його від  плати за оренду майна на весь час, протягом якого 

майно не могло бути ним використане через обставини, за які він не відповідає, 

згідно частини 6 статті 762 Цивільного кодексу України, відповідно до 

Постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», у 

відповідності до статті 25 та статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,Тур’є-Реметівська сільська рада 



 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Звільнити Ватраль Миколу Степановича– орендаря майна комунальної 

власності сільської ради (договір оренди нерухомого або іншого окремого 

індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності від 

14.12.2021 року) від сплати орендної плати  за користування майном 

комунальної власності з  11.02.2022 року до закінчення терміну дії карантину 

та обмежувальних заходів, спрямованих на запобігання виникнення і 

поширення коронавірусної хвороби (COVID-19), відповідно до Постанови 

Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню 

на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2». 

        2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, 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 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ 

 

__________                                    Тур’ї Ремети                                    №  ______ 

 

Про надання дозволу на 

передачу в суборенду  примі-

щення сільського будинку 

культури, що розташоване за 

адресою: с. Порошково, вулиця 

Центральна, 73 

 

 



 Розглянувши заяву фізичної особи Ватраль Миколи Степановича, 

керуючись законами України “Про місцевесамоврядування в Україні”, “Про 

оренду державного та комунального майна”, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Надати дозвіл фізичній особі Ватраль Миколі Степановичу на передачу 

фізичній особі-підприємцю Ватраль Ганні Йосипівні в суборенду приміщення 

сільського будинку культури, загальною площею 160,3 квадратні метри, 

розташоване за адресою: с. Порошково, вул. Центральна, 73, для проведення 

дискотек терміном  по 14.12.2026 року. 

 2. Орендарю внести відповідні зміни в договір оренди, укласти угоду про 

суборенду приміщення та надати її копію орендодавцю (балансоутримувачу). 

 3. Відповідальність за виконання рішення покласти на начальника 

житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою Любомира 

Чомоляка. 

 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 виконавчихорганів ради Володимира Короля. 

 

 

 

Сільський голова                                                                   Надія  ДЕВІЦЬКА    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

                                                           РІШЕННЯ                               ПРОЄКТ                                    

 

______________                          Тур’ї  Ремети                                 __________ 

 

Про внесення змін до складу комісії 

Тур’є-Реметівської сільської ради щодо  

вирішення земельних спорів відносно меж  

земельних ділянок та додержання  

громадянами правил добросусідства 

 

 

         Керуючись пунктом 1 статті 34, статтями 52 та 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  у зв’язку з необхідністю внесення змін, 

сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Склад комісії щодо  вирішення земельних спорів відносно меж 

земельних ділянок та додержання громадянами правил добросусідства, 

утвореної рішенням сільської ради від 02.02.2021 № 54 «Про затвердження 

Положення про комісію Тур’є-Реметівської сільської ради щодо вирішення 

земельних спорів відносно меж земельних ділянок та додержання громадянами 

правил добросусідства», викласти в редакції, що додається. 

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 

                                                                                       Додаток  

                                                                                        до рішення сільської ради  

                                                                                        _____________№ ______ 



 

С К Л А Д 

комісії щодо  вирішення земельних спорів відносно меж земельних 

ділянок та додержання громадянами правил добросусідства 

Голова комісії 

КОРОЛЬ 

Володимир Іванович 

– заступник сільського голови з питань 

діяльності   виконавчих органів ради 

 

Заступник голови комісії 

 

ВЕСЕЛИНА 

Ніна Йосипівна 

– начальник відділу земельних відносин та  

екології сільської ради 

 

Секретар комісії 

 

ЛЕГЕЗА 

Оксана Володимирівна 

– спеціаліст І категорії відділу земельних 

відносин   та  екології сільської ради  

 

Члени комісії: 

 

ЛИЖЕЧКО 

Юрій Юрійович 

– голова постійної комісії сільської                                                               

ради з питань земельних відносин,                                                                  

природокористування, планування                                                                 

території, будівництва, архітектури,                                                                 

охорони пам’яток, історичного                                                                   

середовища та благоустрою 

 



РОМАНКО 

Ольга Андріївна 

– головний спеціаліст, юрист-землевпорядник 

відділу земельних      відносин та  екології 

сільської ради 

 

_____________________ – староста старостинського округу, на 

території якого    вирішується земельний спір 

 

_____________________ – депутат сільської ради від відповідного                                                        

виборчого округу на території якого                                                        

вирішується земельний спір 

 

Секретар сільської ради                                                        Марія БАГАРА 

 

 

    
 

 

                              ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                       Чотирнадцята 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. Бумбак 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. Бумбак 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. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка)  площею 0, 2500 га за адресою: с. Туриця 

вул. Шевченка, 96 Ужгородського району Закарпатської області гр. Бумбак 

Галині Іллічні, жительці с. *****. 

2. Передати Бумбак Галині Іллічні безоплатно у власність земельну 

ділянку комунальної власності для будівництва і обслуговування житлового 

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

2500 га в с. Туриця вул. Шевченка, 96 Ужгородського району Закарпатської  

області (кадастровий номер 2123284000:01:002:0013). 

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 

 

                                       Чотирнадцята 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. Кучерявому В. 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. Кручерявого В. 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. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка)  площею 0, 1915 га за адресою: с. Тур’я 

Поляна вул. Гагаріна, 62 Ужгородського району Закарпатської області гр. 

Кучерявому Василю Михайловичу, жителю с. *****. 

2. Передати Кучерявому Василю Михайловичу безоплатно у власність 

земельну ділянку комунальної власності для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

площею 0, 1915 га в с. Тур’я Поляна вул. Гагаріна, 62 Ужгородського району 

Закарпатської  області (кадастровий номер 2123286200:01:006:0014). 

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 

 

                                       Чотирнадцята 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. Ярчич В. 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. Ярчич 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 будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка)  площею 0, 1192 га за адресою: с. Тур’ї 

Ремети вул. Визволення, 5 Ужгородського району Закарпатської області гр. 

Ярчич В. В., жителю с. *****. 

2. Передати Ярчичу Василю Васильовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку комунальної власності для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

площею 0, 1192 га в с. Тур’ї Ремети вул. Визволення, 5 Ужгородського району 

Закарпатської  області (кадастровий номер 2123286300:02:005:0044). 

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 

 

                                       Чотирнадцята 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. Плавайко М. 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. Плавайко 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 і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка)  площею 0, 1644 га за адресою: с. Тур’я 

Бистра вул. Миру, 5 Ужгородського району Закарпатської області гр. Плавайко 

Марії Іванівні, жительці с. *****. 

2. Передати Плавайко Марії Іванівні безоплатно у власність земельну 

ділянку комунальної власності для будівництва і обслуговування житлового 

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

1644 га в с. Тур’я Бистра вул. Миру, 5 Ужгородського району Закарпатської  

області (кадастровий номер 2123285000:01:003:0073). 

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 

 

Чотирнадцята 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. Блага Г. Й. 



 

 Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, розглянувши 

заяву гр. Блага Г. Й. 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, 2411 га за адресою:   с. Турички вул. 

Центральна, 17 Ужгородського району Закарпатської області гр. Блага Г. Й., 

жительці с. *****.   

       2. Передати Блага Ганні Йосипівні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) площею 0, 2411 га, яка знаходиться в 

с. Турички вул.. Центральна, 17 Ужгородського району Закарпатської області 

(кадастровий номер 2123284500:05:001:0017). 

         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 

 

Чотирнадцята 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. Блага С. М. 

 

 Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, розглянувши 

заяву гр. Блага 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 за адресою:           с. Тур’ї Ремети вул. 

8-го Березня, 15 Ужгородського району Закарпатської області гр. Блага С. М., 

жительці с. *****.   

       2. Передати Блага Сільвії Миколаївні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) площею 0, 2500 га, яка знаходиться в 

с. Тур’ї Ремети вул. 8-го Березня, 15 Ужгородського району Закарпатської 

області (кадастровий номер 2123286300:03:002:0116). 

         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 

 

Чотирнадцята 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. Василенко О. М. 

 

 Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, розглянувши 

заяву гр. Василенко 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, 1857 га за адресою:           с. Мокра, 55 

Ужгородського району Закарпатської області                              гр. Василенко О. 

М., жительці с. Мокра, 43 Ужгородського району Закарпатської області.   

       2. Передати Василенко Ользі Михайлівні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) площею 0, 1857 га, яка знаходиться в 

с. *****  (кадастровий номер 2123283000:06:001:0047). 

         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 

 

Чотирнадцята 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. Воронич П. Є. 

 

 Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, розглянувши 

заяву гр. Воронича П. Є. 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, 1533 га за адресою:           с. Тур’ї Ремети вул. 

Толстого, 11А Ужгородського району Закарпатської області гр. Воронич П. Є., 

жителя с. *****.   

       2. Передати Вороничу Павлу Євгеновичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) площею 0, 1533 га, яка 

знаходиться в с. Тур’ї Ремети вул. Толстого, 11А Ужгородського району 

Закарпатської області (кадастровий номер 2123286300:03:001:0117). 

         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 

 

Чотирнадцята 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. Заяць М. І. 

 

 Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, розглянувши 

заяву гр. Заяць 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 в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) площею 0, 1416 га за адресою:           с. Тур’я Пасіка вул. 

Гагаріна, 31 Ужгородського району Закарпатської області гр. Заяць Марії 

Іванівні, жительці с. *****.   

       2. Передати Заяць Марії Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) площею 0, 1416 га, яка знаходиться в 

с. Тур’я Пасіка вул. Гагаріна, 31 Ужгородського району Закарпатської області 

(кадастровий номер 2123285500:01:003:0054). 

         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 

 

Чотирнадцята 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. Іканіної Є. М. 

 

 Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, розглянувши 

заяву гр. Іканіної Є. 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, 1369 га за адресою:           с. Тур’ї Ремети вул. 

Миру, 3 Ужгородського району Закарпатської області  гр. Іканіній Є. М., 

жительці с. *****.   

       2. Передати Іканіній Єлизаветі Миколаївні безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) площею 0, 1369 га, яка 

знаходиться в с. Тур’ї Ремети вул. Миру, 3 Ужгородського району 

Закарпатської області (кадастровий номер 2123286300:03:001:0085). 

         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 

 

Чотирнадцята 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. Кирлик М. А. 

 

 Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, розглянувши 

заяву гр. Кирлик М. А. 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, 1720 га за адресою: с. Вільшинки, 117 

Ужгородського району Закарпатської області гр. Кирлик Михайлу 

Андрійовичу, жителю с. *****.   

       2. Передати Кирлик Михайлу Андрійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва та  обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та  споруд (присадибна ділянка) площею 0, 1720 га, яка 

знаходиться в с. Вільшинки, 117 Ужгородського району Закарпатської області 

(кадастровий номер  2123282500:01:001:0019). 

         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 

 

Чотирнадцята 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. М. 

 

 Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, розглянувши 

заяву гр. Лизанець М. 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 за адресою:           с. Раково вул. Миру, 

41 Ужгородського району Закарпатської області            гр. Лизанець М. М., 

жительці с. *****.   

       2. Передати Лизанець Марії Миколаївні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) площею 0, 2500 га, яка знаходиться в 

с. Раково вул. Миру, 41 Ужгородського району Закарпатської області 

(кадастровий номер 2123285500:06:003:0031). 

         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 

 

Чотирнадцята 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. Стегура М. М. 

 

 Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, розглянувши 

заяву гр. Стегура М. 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, 2314 га за адресою:         с. Раково вул. 

Шевченка, 85 Ужгородського району Закарпатської області   гр. Стегура М. М., 

жительці с. *****.   

       2. Передати Стегура Марії Михайлівні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) площею 0, 2314 га, яка знаходиться в 

с. Раково вул. Шевченка, 85 Ужгородського району Закарпатської області 

(кадастровий номер  2123285500:06:001:0018). 

         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 

 

Чотирнадцята 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. Табакович М. П. 

 

 Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, розглянувши 

заяву гр. Табакович М. П. 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, 2415 га за адресою:           с. Тур’я Поляна вул. 

Зелена, 101 Ужгородського району Закарпатської області  гр. Табакович М. П., 

жительці с. *****.   

       2. Передати Табакович Марії Петрівні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) площею 0, 2415 га, яка знаходиться в 

с. Тур’я Поляна вул. Зелена, 101 Ужгородського району Закарпатської області 

(кадастровий номер 2123286200:01:002:0026). 

         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 

 

Чотирнадцята 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. Фейса М. В. 

 

 Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, розглянувши 

заяву гр. Фейса М. 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 за адресою: с. Раково                    вул. 

Вакарова, 1 Ужгородського району Закарпатської області гр. Фейса Маріанні 

Вікторівні, жительці с. *****.   

       2. Передати Фейса Маріанні Вікторівні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та  споруд (присадибна ділянка) площею 0, 2500 га, яка знаходиться в 

с. Раково вул. Вакарова, 1 Ужгородського району Закарпатської області 

(кадастровий номер 2123285500:06:003:0010). 

         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 

Чотирнадцята 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 житлових 

будинків, господарських будівель і споруд 

гр. Кучак 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 та обговоривши заяву гр. Кучак Г. І., жительки 

с. Тур’ї Ремети вул. Фекети, 25 Ужгородського району Закарпатської області, 

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 Кучак Ганні Іванівні, жительці с. Тур’ї Ремети вул. Фекети, 25 

дозвіл на розробку проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд площею 0, 1541 га. в с. *****. 

       2. Кучак Ганні Іванівні матеріали проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд подати на розгляд чергової сесії для прийняття 

відповідного рішення. 

3. Контроль за виконанням даного 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 

Чотирнадцята 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 житлових 

будинків, господарських будівель і споруд 

гр. Рябець 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 та обговоривши заяву гр. Рябець 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 Рябець Меланії Михайлівні, жительці с. ***** дозвіл на 

розробку проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд площею 0, 2473 га. в с. Тур’ї Ремети вул. Івана Франка, 9 А 

Ужгородського району Закарпатської області. 



       2. Рябець Меланії Михайлівні матеріали проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд подати на розгляд чергової сесії для 

прийняття відповідного рішення. 

3. Контроль за виконанням даного 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 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ    

 

__________                                     Тур’ї  Ремети                                 №  ______ 

    

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у  

власність для ведення особистого  

селянського господарства гр. Абдулхалікову К. Я. 

 

 

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. Абдулхалікова К. Я., 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 0,3000 га 



в с. Порошково вул. Центральна Ужгородського району, Закарпатської області 

гр. Абдулхалікову Курбану Яхіяєвичу, жителю с. *****. 

2. Передати Абдулхалікову Курбану Яхіяєвичу безоплатно у власність 

земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства площею 0,3000 га в с. Порошково вул. Центральна Ужгородського 

району Закарпатської області (кадастровий номер 2123283000:01:001:0039). 

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 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ    

 

__________                                     Тур’ї  Ремети                                 №  ______ 

    

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у  

власність для ведення особистого  

селянського господарства 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, 186 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. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,0900 га 

в с. Лумшори урочище «Грабина» Ужгородського району Закарпатської області 

гр. Брана Ганні Василівні, жительці с. *****. 



2. Передати Брана Ганні Василівні безоплатно у власність земельну 

ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства площею 0,0900 га в с. Лумшори урочище «Грабина» 

Ужгородського району Закарпатської області (кадастровий номер 

2123284500:01:001:0096). 

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 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ    

 

__________                                     Тур’ї  Ремети                                 №  ______ 

    

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у  

власність для ведення особистого  

селянського господарства гр. Брезинській С. 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. Брезинської С. 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   0,1085 га 



в с. Мокра урочище «Міроші» Ужгородського району Закарпатської області гр. 

Брезинській Світлані Юріївні, жительці с. *****. 

2. Передати Брезинській Світлані Юріївні безоплатно у власність 

земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства площею 0, 1085 га в с. Мокра урочище «Міроші» Ужгородського 

району Закарпатської області (кадастровий номер 2123283000:04:005:0006). 

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 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ    

 

__________                                     Тур’ї  Ремети                                 №  ______ 

    

Про затвердження 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, 186 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву гр. Власенка 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. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею 0, 3643 га 

в с. Турички пров. Грабовий Ужгородського району Закарпатської області     гр. 

Власенку Андрію Ігоровичу, жителю с. *****. 



2. Передати Власенку Андрію Ігоровичу безоплатно у власність земельну 

ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства площею 0, 3643 га в с. Турички пров. Грабовий Ужгородського 

району Закарпатської області (кадастровий номер 2123284500:06:002:0012). 

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 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ    

 

__________                                     Тур’ї  Ремети                                 №  ______ 

    

Про затвердження 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, 186 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву гр. Власенка 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. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею 0, 2736 га 



в с. Турички пров. Грабовий Ужгородського району Закарпатської області    гр. 

Власенку Ігорю Васильовичу, жителю с. *****. 

2. Передати Власенку Ігорю Васильовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства площею 0, 2736 га в с. Турички пров. Грабовий Ужгородського 

району Закарпатської області (кадастровий номер 2123284500:06:002:0013). 

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 

 

Чотирнадцята 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 М. О. 

 

 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 М. 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 у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,0912 га 

в с. Лумшори урочище «Грун» Ужгородського району Закарпатської області гр. 

Гапак Марині Олександрівні, жительці с. *****. 



2. Передати Гапак Марині Олександрівні безоплатно у власність земельну 

ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства площею 0,0912 га в с. Лумшори урочище «Грун» Ужгородського 

району Закарпатської області (кадастровий номер 2123284500:01:001:0097). 

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 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ    

 

__________                                     Тур’ї  Ремети                                 №  ______ 

    

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у  

власність для ведення особистого  

селянського господарства гр. Герасимовій І. М. 

 

 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. Герасимової І. 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. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею 0, 2200 га 

в с. Тур’я Бистра урочище «Олексова полянка» Ужгородського району 



Закарпатської області гр. Герасимовій Ірині Михайлівні, жительці                   м. 

Ужгород, вул. *****. 

2. Передати Герасимовій Ірині Михайлівні безоплатно у власність 

земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства площею 0, 2200 га в с. Тур’я Бистра урочище «Олексова полянка» 

Ужгородського району Закарпатської області (кадастровий номер 

2123285000:01:003:0072). 

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 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ    

 

__________                                     Тур’ї  Ремети                                 №  ______ 

    

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у  

власність 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, 186 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. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,7515 га 



в с. Тур’я Поляна вул. Зелена, 270 Ужгородського району Закарпатської області 

гр. Горзову Володимиру Петровичу, жителю с. *****. 

2. Передати Горзову Володимиру Петровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства площею 0, 7515 га в с. Тур’я Поляна вул. Зелена, 270  

Ужгородського району Закарпатської області (кадастровий номер 

2123286200:03:001:0002). 

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 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ    

 

__________                                     Тур’ї  Ремети                                 №  ______ 

    

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у  

власність для ведення особистого  

селянського господарства гр. Данилишину С. 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. Данилишина 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. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею 0, 0140 га 



в с. Порошково вул. Марії Підгірянки Ужгородського району Закарпатської 

області гр. Данилишину Сергію Івановичу, жителю с. *****. 

2. Передати Данилишину Сергію Івановичу безоплатно у власність 

земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства площею 0, 0140 га в с. Порошково вул. Марії Підгірянки  

Ужгородського району Закарпатської області (кадастровий номер 

2123283000:01:003:0032). 

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 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ    

 

__________                                     Тур’ї  Ремети                                 №  ______ 

    

Про затвердження 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, 186 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. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею 0, 1180 га 



в с. Тур’ї Ремети вул. Івана Франка Ужгородського району Закарпатської 

області гр. Данило Оксані Юліївні, жительці с. *****. 

2. Передати Данило Оксані Юліївні безоплатно у власність земельну 

ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського 

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

Ужгородського району Закарпатської області (кадастровий номер 

2123286300:03:004:0081). 

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 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ    

 

__________                                     Тур’ї  Ремети                                 №  ______ 

    

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у  

власність для ведення особистого  

селянського господарства гр. Жир А. 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. Жир А. 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, 



0400 га в с. Порошково вул. Марії Підгірянки Ужгородського району 

Закарпатської області гр. Жир А. В., жителю с. *****. 

2. Передати Жиру Анатолію Володимировичу безоплатно у власність 

земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського 

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

Ужгородського району Закарпатської області (кадастровий номер 

2123283000:01:003:0036). 

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 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ    

 

__________                                     Тур’ї  Ремети                                 №  ______ 

    

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у  

власність для ведення особистого  

селянського господарства гр. Кирлик Я. 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. Кирлик Я. 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, 2187 га 



в с. Тур’ї Ремети вул. Толстого Ужгородського району Закарпатської області гр. 

Кирлик Ярині Юріївні, жительці с. *****. 

2. Передати Кирлик Ярині Юріївні безоплатно у власність земельну 

ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства площею 0, 2187 га в с. Тур’ї Реметі вул. Толстого  Ужгородського 

району Закарпатської області (кадастровий номер 2123286300:03:001:0118). 

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 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ    

 

__________                                     Тур’ї  Ремети                                 №  ______ 

    

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у  

власність для ведення особистого  

селянського господарства гр. Король Г. 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. Король 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. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею 0, 1942 га. в 

с. Турички вул. Центральна, 64 в Ужгородського району Закарпатської області гр. 

Король Галині Іванівні, жительці м. *****. 



2. Передати Король Галині Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства площею 

0, 1942 га в с. Турички вул. Центральна, 64 Ужгородського району Закарпатської 

області (кадастровий номер 2123284500:02:001:0020). 

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 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ    

 

__________                                     Тур’ї  Ремети                                 №  ______ 

    

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у  

власність для ведення особистого  

селянського господарства гр. Кривка І. 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. Кривки 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 ведення особистого селянського господарства площею 0, 3100 га 

в с. Вільшинки урочище «Млакі» Ужгородського (Перечинського) району 

Закарпатської області гр. Кривка Івану Івановичу, жителю м. *****. 

2. Передати Кривка Івану Івановичу безоплатно у власність земельну 

ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського 



господарства площею 0, 3100 га в с. Вільшинки урочище «Млакі» 

Ужгородського (Перечинського) району Закарпатської області (кадастровий 

номер 2123282500:13:011:0003). 

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 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ    

 

__________                                     Тур’ї  Ремети                                 №  ______ 

    

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у  

власність для ведення особистого  

селянського господарства гр. Плавайко М. 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. Плавайко 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 ведення особистого селянського господарства площею 0, 1200 га 

в с. Тур’я Бистра урочище «Кіпічі» Ужгородського району Закарпатської 

області гр. Плавайко Марії Іванівні, жительці с. *****. 

2. Передати Плавайко Марії Іванівні безоплатно у власність земельну 

ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства площею 0, 1200 га в с. Тур’я Бистра урочище «Кіпічі» 



Ужгородського району Закарпатської області (кадастровий номер 

2123285000:01:003:0074). 

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 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ    

 

__________                                     Тур’ї  Ремети                                 №  ______ 

    

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у  

власність для ведення особистого  

селянського господарства гр. Семаль Т. М. 

 

 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. Семаль Т. 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. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею 0, 1315 га 

в с. Порошково урочище «Загорода» Ужгородського району Закарпатської 

області гр. Семаль Тетяні Михайлівні, жительці с. *****. 

2. Передати Семаль Тетяні Михайлівні безоплатно у власність земельну 

ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства площею 0,1315 га в с. Порошково урочище «Загорода» 



Ужгородського району Закарпатської області (кадастровий номер 

2123283000:01:002:0108). 

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 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ    

 

__________                                     Тур’ї  Ремети                                 №  ______ 

    

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у  

власність для ведення особистого  

селянського господарства гр. Стегура М. М. 

 

 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. Стегура 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. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

с. Тур’я Бистра урочище «Кіпічі» Ужгородського району Закарпатської області гр. 

Стегура Марті Михайлівні, жительці м. *****. 

2. Передати Стегура Марті Михайлівні безоплатно у власність земельну 

ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства 

площею 0, 1400 га в с. Тур’я Бистра урочище «Кіпічі» Ужгородського району 

Закарпатської області (кадастровий номер 2123285000:01:003:0071). 



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 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ    

 

__________                                     Тур’ї  Ремети                                 №  ______ 

    

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у  

власність для ведення особистого  

селянського господарства гр. Цвік Н. 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. Цвік Н. 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, 

0670 га. в с. Порошково вул. Центральна, 103 Ужгородського району 

Закарпатської області гр. Цвік Надії Юріївні, жительці с. *****. 

2. Передати Цвік Надії Юріївні безоплатно у власність земельну ділянку 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства 



площею 0, 0670 га в с. Порошково вул. Центральна, 103 Ужгородського району 

Закарпатської області (кадастровий номер 2123283000:01:001:0040). 

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 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ    

 

__________                                     Тур’ї  Ремети                                 №  ______ 

    

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у  

власність для ведення особистого  

селянського господарства гр. Чакій М. М. 

 

 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. Чакій 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. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею 0, 1500 га 

в с. Маюрки урочище «Полянське» Ужгородського району Закарпатської 

області гр. Чакію Михайлу Михайловичу, жителю с. *****. 

2. Передати Чакію Михайлу Михайловичу безоплатно у власність 

земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства площею 0, 1500 га в с. Маюрки урочище «Полянське»  



Ужгородського району Закарпатської області (кадастровий номер 

2123283000:04:012:0033). 

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 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ    

 

__________                                     Тур’ї  Ремети                                 №  ______ 

    

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у  

власність для ведення особистого  

селянського господарства гр. Чубирка Н. 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. Чубирка Н. 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, 1000 га 

в с. Тур’я Бистра урочище «Під новиною» Ужгородського району Закарпатської 

області гр. Чубирка Надії Юріївні, жительці  с. *****. 

2. Передати Чубирка Надії Юріївні безоплатно у власність земельну 

ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства площею 0, 1000 га в с. Тур’я Бистра урочище «Під новиною» 



Ужгородського району Закарпатської області (кадастровий номер 

2123285000:01:003:0070). 

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 

 

Чотирнадцята 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. Головей 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. Головей 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. Головей Ользі Іванівні, жительці с. ***** дозвіл на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею  0, 2700 га 



в с. Туриця, урочище „Соколув потук” Ужгородського району Закарпатської 

області. 

2. Рекомендувати Головей Ользі 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 

 

Чотирнадцята 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. Каналош Н. 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. Каналош Н. 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. Каналош Надії Володимирівні, жительці с. ***** дозвіл на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 



для ведення особистого селянського   господарства площею  0, 1400 га в                   

с. Порошково, урочище „Млинський” Ужгородського району Закарпатської 

області. 

2. Рекомендувати Каналош Надії Володимирівні 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 

 

Чотирнадцята 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. Лободинській Д. 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. Лободинської 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. Надати гр. Лободинській Діані Валентинівні, жительці с. ***** дозвіл 

на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 



власність для ведення особистого селянського господарства площею 0, 1272 га 

в с. Туриця вул. Центральна Ужгородського району Закарпатської області. 

2. Рекомендувати Лободинській Діані Валентинівні 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 

 

Чотирнадцята 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. Макаровій О. 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. Макарової О. 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. Макаровій Олені Миколаївні, жительці м. ***** дозвіл на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського   господарства площею  0, 2000 га в с. 

Завбуч Ужгородського району Закарпатської області. 

2. Рекомендувати Макаровій Олені Миколаївні 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 

 

Чотирнадцята 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. Манзич Н. 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. Манзич Н. 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. Манзич  Наталії  Василівні,  жительці  с. *****  дозвіл на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства площею 0,5300 га в                           

с. Лікіцари, вул. Духновича Ужгородського району Закарпатської області. 

2. Рекомендувати Манзич Наталії Василівні 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 

 

Чотирнадцята 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. Пересоляка О. Й.  

 



        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. Пересоляка О. Й., 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. Пересоляку Олександру Йосиповичу, жителю с. ***** 

дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського   господарства площею  0, 2900 

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

Закарпатської області. 

2. Рекомендувати Пересоляку Олександру Йосиповичу 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 

 

Чотирнадцята 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. Ревта 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. Ревта 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. Ревті Веніаміну Івановичу, жителю с. *****  дозвіл на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства площею             0, 2046 га. в 

с. Тур’я Бистра вул. Шевченка Ужгородського району Закарпатської області. 

2. Рекомендувати Ревті Веніаміну 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 

 

Чотирнадцята 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. Ревта М. 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. Ревта 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. Надати гр. Ревта Марії Іванівні, жительці с. ***** дозвіл на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

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

Тур’я Бистра урочище «Загуміня» Ужгородського району Закарпатської 

області. 

2. Рекомендувати Ревта Марії 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 

 

Чотирнадцята 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. Скубенич 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. Скубенич 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. Скубенич Марині Михайлівні, жительці с. ***** дозвіл на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

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

Туриця, урочище „Зарінки” Ужгородського району Закарпатської області. 

2. Рекомендувати Скубенич Марині Михайлівні 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 

 

Чотирнадцята 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. Фальч 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. Фальч 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. Фальч Михайлу Михайловичу, жителю с. ***** дозвіл на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського   господарства площею  0, 1300 га в          с. 

Тур’я Поляна, урочище „Загорда” Ужгородського району Закарпатської 

області. 

2. Рекомендувати Фальч Михайлу Михайловичу 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 

 

Чотирнадцята 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. Фейса М. 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. Фейса М. 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. Фейса Маріанні Вікторівні, жительці с. ***** дозвіл на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського   господарства площею  0, 1100 га в с. 

Раково, по вул. Вакарова Ужгородського району Закарпатської області. 

2. Рекомендувати Фейса Маріанні Вікторівні 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 

 

Чотирнадцята 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. Фейса С. С.  



 

        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. Фейса С. 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. Надати гр. Фейса Степану Степановичу, жителю с. ***** дозвіл на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського   господарства площею  0, 2500 га в с. Тур’я 

Бистра, урочище „Мочарь” Ужгородського району Закарпатської області. 

2. Рекомендувати Фейса С. С. 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 

 

Чотирнадцята 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. Штефаняк 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. Штефаняк 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 гр. Штефаняк Галині Михайлівні, жительці м. ***** дозвіл на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського   господарства площею  0, 3300 га в с. 

Полянська Гута, урочище „Під Рубань” Ужгородського району Закарпатської 

області. 

2. Рекомендувати Штефаняк Галині Михайлівні 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 

 

                                           Чотирнадцята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ    

 

__________                                     Тур’ї  Ремети                                 №  ______ 
    

Про припинення права користування  

земельною ділянкою за добровільною  

згодою гр. Готра Г. М. 

 



Розглянувши заяву гр. Готра Г. 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. Готра Ганні Миколаївні, жительці 

с. ***** земельною ділянкою площею 0, 1272 га. для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована в с. Туриця            вул. Центральна 

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 

 

                                           Чотирнадцята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ    

 

__________                                     Тур’ї  Ремети                                 №  ______ 
    

Про припинення права користування  

земельною ділянкою за добровільною  

згодою гр. Дорош М. Ю. 

 

Розглянувши заяву гр. Дорош М. Ю., 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. Дорош Марії Юріївні, жительці  с. 

***** земельною ділянкою площею 0, 2400 га. для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована в с. Лікіцари вул. О. Духновича, 22а 

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 

 

                                           Чотирнадцята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ    

 

__________                                     Тур’ї  Ремети                                 №  ______ 
    

Про припинення права користування  

земельною ділянкою для ведення  

особистого селянського господарства  

за добровільною згодою гр. Коба М. І. 

 



Розглянувши заяву гр. Коби М. 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. Кобі Михайлу Івановичу, жителю 

с. *****  земельною ділянкою площею 0, 1000 га. для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована в с. Туриця урочище «Замірки», 

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 

 

                                           Чотирнадцята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ    

 

__________                                     Тур’ї  Ремети                                 №  ______ 
    

Про припинення права користування  

земельною ділянкою за добровільною  

згодою гр. Смоляр Л. Г. 

 

Розглянувши заяву гр. Смоляр Л. Г., 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. Смоляр Людмилі Геннадіївні, 

жительці с. ***** земельною ділянкою площею 0, 1100 га., яка розташована в 

с. Раково вул. Вакарова, 1 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 

 

                                           Чотирнадцята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ    

 

__________                                     Тур’ї  Ремети                                 №  ______ 
    

Про припинення права користування  

земельною ділянкою за добровільною  

згодою гр. Станкович І. І. 

 

Розглянувши заяву гр. Станкович І. 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. Станковичу Івану Івановичу, 

жителю с. ***** земельною ділянкою площею 0, 1300 га. для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована в с. Порошково 

урочище «Млинський» 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 

 

   Чотирнадцята 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. Штулер Ю. 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. Штулер Ю. 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. Штулер Юрію Михайловичу, жителю с. ***** дозвіл на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для індивідуального садівництва площею 0, 1200 га. в с. Завбуч Ужгород-ського 

району Закарпатської області. 

2.  Рекомендувати Штулер Юрію Михайловичу 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 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ    

 

__________                                     Тур’ї  Ремети                                 №  ______ 

    

Про затвердження 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, 186 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. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для індивідуального садівництва площею 0, 0941 га в с. Лумшори 

урочище «Сімнянчат» Ужгородського району, Закарпатської області              гр. 

Брані Ганні Василівні, жительці с. *****. 

2. Передати Брані Ганні Василівні безоплатно у власність земельну 

ділянку комунальної власності для індивідуального садівництва площею         0, 

0941 га в с. Лумшори урочище «Сімнянчат» Ужгородського району 

Закарпатської області (кадастровий номер 2123284500:01:001:0095). 

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 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ    

 

__________                                     Тур’ї  Ремети                                 №  ______ 

    

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у  

власність для індивідуального  

садівництва гр. Стегура Н. А. 

 

 

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. Стегура Н. А., 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, 0500 га в                     с. 

Порошково вул. Марії Підгірянки Ужгородського району, Закарпатської 

області гр. Стегура Наталії Андріївни, жительці с. *****. 

2. Передати Стегура Наталії Андріївні безоплатно у власність земельну 

ділянку комунальної власності для індивідуального садівництва площею         0, 

0500 га в с. Порошково вул. Марії Підгірянки Ужгородського району 

Закарпатської області (кадастровий номер 2123283000:01:003:0033). 

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 

 

                                       Чотирнадцята сесія VIII скликання  

 

                                                        РІШЕННЯ     ПРОЄКТ 

 

______________                          Тур’ї  Ремети                           _____________                      

 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови 

 

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 КУ « Управління спільною власністю 

територіальних громад» Закарпатської обласної ради, 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 інших будівель громадської 

забудови  площею 0, 0760 га за адресою: с. Тур’ї Ремети, вул. Радванка, 92 

Ужгородського району Закарпатської області. 

2. Передати КУ « Управління спільною власністю територіальних 

громад» Закарпатської обласної ради у власність для будівництва і 

обслуговування інших будівель громадської забудови площею 0, 0760 га в с. 

Тур’ї Ремети, вул. Радванка, 92 Ужгородського району Закарпатської області 

(кадастровий номер 2123286300:03:001:0111). 

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 

 

                                       Чотирнадцята сесія VIII скликання  

 

                                                        РІШЕННЯ     ПРОЄКТ 

 

______________                          Тур’ї  Ремети                           _____________                      

 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок в оренду  

ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 

для розміщення, будівництва, експлуатації та  

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі  

електричної та теплової енергії 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 12, 93, 122, 124, 186-1 Земельного кодексу України, 

розглянувши лист ПрАТ «Закарпаттяобленерго» від 22.12.2021 р.                        № 

154-25/8026, Тур’є- Реметівська сільська рада 

 



ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 

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

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії (код КВЦПЗ 14.02) за адресою 

урочище «Добрин» с. Завбуч Ужгородський район Закарпатська область, а 

саме: 

1.1. Ділянка 1 – КТП-25/10/0,4 кВ – с. Завбуч, площа 0,0050 га, 

2123285500:11:004:0005; 

1.2. Ділянка 2 – опора № 194, с. Завбуч, площа 0,0011 га, 

2123285500:11:004:0002; 

1.3. Ділянка 3 – опора № 194/1n, с. Завбуч, площа 0,0005 га, 

2123285500:11:004:0002; 

1.4. Ділянка 4 – опора № 194/2n, с. Завбуч, площа 0,0005 га, 

2123285500:11:004:0001; 

1.5. Ділянка 5 – опора № 194/3n, с. Завбуч, площа 0,0005 га, 

2123285500:11:004:0105; 

1.6. Ділянка 6 – опора № 194/4n, с. Завбуч, площа 0,0011 га, 

2123285500:11:004:0003; 

1.7. Ділянка 7 – опора № 1n, с. Завбуч, площа 0,0011 га, 

2123285500:11:004:0004; 

1.8. Ділянка 8 – опора № 2n, с. Завбуч, площа 0,0011 га, 

2123285500:11:004:0007; 

1.9. Ділянка 9 – опора № 3n, с. Завбуч, площа 0,0011 га, 

2123285500:11:002:0003. 

2. Надати ПрАТ «Закарпаттяобленерго» в оренду строком на 5 (п’ять) 

років земельні ділянки в с. Завбуч Ужгородського району Закарпатської області 

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії. 

3. Встановити орендну плату в розмірі 10 % (десять) від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

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

«Закарпаттяобленерго» відповідні договори оренди землі. 

5. ПрАТ «Закарпаттяобленерго» у місячний термін здійснити державну 

реєстрацію права оренди земельних ділянок. 

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 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

 

 РІШЕННЯ 

 

_____________                            Тур’ї Ремети                                      ПРОЄКТ 

 

Про відмову Квартирно-експлуата- 

ційному  відділу м. Мукачеве 

щодо надання пільги зі сплати 

земельного податку на 2022 рік 
 

07557000000 
(код бюджету) 

 
 

          Розглянувши звернення Квартирно-експлуатаційного відділу                       м. 

Мукачеве щодо надання пільги зі сплати земельного податку на земельні 

ділянки, відповідно до статті 30 Податкового кодексу України, статті 206 

Земельного кодексу України,  підпункту 12.3.7 статті 12 Податкового кодексу 

України від 02.12.2010 № 2755-VІ зі змінами та доповненнями, керуючись 

статтями 26 та 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

   1. Відмовити Квартирно-експлуатаційного відділу м. Мукачеве у наданні 

пільг зі сплати земельного податку на 2022 рік, у зв’язку з тим, що не 

дозволяється встановлювати індивідуальні пільгові ставки місцевих податків та 

зборів для окремих юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців і фізичних 

осіб або звільняти їх від сплати таких податків та зборів. 

   2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

підприємництва та комунальної власності. 
 

 

 

Сільський голова                                                           Надія ДЕВІЦЬКА 

 



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Чотирнадцята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ 

 

__________                                     Тур’ї Ремети                                 №  ______ 

   

Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі  

(на місцевості) для ведення товарного          

сільськогосподарського  виробництва  

Овсянніковій О. І. 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 19, 25, 55 Закону України «Про землеустрій», статті 3, 5 Закону 

України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власникам земельних часток (паїв)», Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної 

власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах 

земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та 

стимулювання зрошення в Україні», статей 12, 116, 118, 121 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву 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 дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка посвідчує право власності Овсяннікової Оксани Іванівни на 

земельну частку (пай) орієнтовною площею 0,8600 га, а саме: у вигляді ріллі – 

0, 1400 га урочище «Лан», сінокосу – 0,6000 га урочище «Лан» та пасовища – 

0,1200 га урочище «Діл» для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва в с. Лумшори Ужгородського району Закарпатської області, 

відповідно до Свідоцтва про право на спадщину за законом, що зареєстровано 

в реєстрі за   № ***** від *****., спадкова справа № *****. 



2. Овсянніковій Оксані Іванівні матеріали технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

подати на розгляд чергової сесії сільської ради 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                                                                                             
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