
 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Дев’ятнадцята сесія VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ ПРОЄКТ 

Тур’ї Ремети №    
 

 

Про перейменування вулиць 

в населених пунктах Тур’є- 

Реметівської сільської ради 

Враховуючи рішення виконавчого комітету сільської рад від 11 жовтня 

2022 року № 234 «Про погодження проєкту рішення «Про перейменування 

вулиць в населених пунктах Тур’є-Реметівської сільської ради», у зв’язку із 

надходженням звернень громадян щодо перейменування вулиць в населених 

пунктах Тур’є-Реметівської сільської ради, керуючись статтями 26, 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про 

засудження комуністичної та націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарного режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та 

«Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, 

збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, 

символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного 

режиму в Україну», за погодженням з постійною комісією сільської ради з 

питань земельних відносин, природо-користування, планування території, 

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

благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Перейменувати вулиці на території Тур’є-Реметівської сільської ради 

відповідно до додатку і без зміни нумерації будівель (додається). 

2. Відділу містобудування, архітектури, військового обліку та цивільного 

захисту сільської ради повідомити Закарпатську регіональну філію державного  

підприємства «Національні інформаційні системи» для внесення інформації до  

Словників державного реєстру речових прав на нерухоме майно, національного 

оператора поштового зв’язку, відділ ведення Державного реєстру виборців 

апарату Ужгородської райдержадміністрації, зазначених в пункті 1 даного 

рішення. 

3. Відділу документообігу, організаційної, інформаційної роботи та 

звернень громадян забезпечити оприлюднення даного рішення на офіційному 

сайті громади. 



4. Контроль за виконанням 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 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

  №    
 

 

Перейменування вулиць в населених пунктах 

Тур’є-Реметівської сільської ради 
 

 
 

№ 

п/п 

Існуюча назва вулиці Пропонується нова назва вулиці 

с. Тур’я-Бистра 

1. Борканюка Захисників 

2. Першотравнева Травнева 

3. Перемоги Зелена 

с. Тур’я-Поляна 

4. Гагаріна Мальовнича 

с. Порошково 

5. Пушкіна Лісова 

6. Партизанська Українська 

7. Борканюка Нова 

8. Нахімова Млинська 

9. Перемоги Перемоги 

с. Тур’я Пасіка 

10. Гагаріна Затишна 

11. Партизанська Садова 

12. Борканюка Соборна 

с. Раково 

13. Вакарова Українська 

с. Тур’ї Ремети 

14. Визволення Визволення 

15. 8-го Березня Березнева 

16. Гагаріна Молодіжна 

17. Толстого Героїв України 

18. Перемоги Незалежна 

19. Тканка Народна 
 

 

 
 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Дев’ятнадцята сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ ПРОЄКТ 
 

Тур’ї Ремети №     
 

 

Про виконання рішення Закарпатського 

окружного адміністративного суду 

від 09 грудня 2021 року по справі № 260/4168/21 

 

Керуючись статтями 25, 26, 33, 60, Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», на виконання рішення Закарпатського окружного 

адміністративного суду від 09 грудня 2021 року по справі № 260/4168/21, що 

набрало законної сили 08.09.2022 року, враховуючи рекомендації постійної комісії 

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

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

 

ВИРІШИЛА: 

1. Прийняти на баланс Тур’є-Реметівської сільської ради майно, згідно акту 

приймання – передачі інженерної інфраструктури внутрішньої господарської 

меліоративної системи на території Порошківської сільської ради від 18.06.2004 

року. 

2. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності провести 

відповідні зміни в бухгалтерському обліку, згідно вимог чинного законодавства. 

3. Структурним підрозділам виконавчого комітету Тур’є-Реметівської 

сільської ради вчинити дії, спрямовані на набуття права власності на 

внутрішньогосподарську осушну мережу на локальних системах колишньої 

Порошківської сільської ради Перечинського району у вигляду провідних і 

регулюючих каналів довжиною 21,4 км., споруд на каналах – 29 шт. трубчастих 

переїздів, а також закриту регулюючу мережу 328,3 км., споруди на закриті мережі 

(гирла) -114 шт. 

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

питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту та заступника сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради. 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 
 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Дев’ятнадцята сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ ПРОЄКТ 

 

  _ Тур’ї Ремети №     
 

 
 

Про затвердження найменування 

комплексу будівель та споруд на 

території Тур’є-Реметівської 

сільської територіальної громади за 

межами населених пунктів 

 

Відповідно до статті 25, пункту 41 частини 1 статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 263, 264, 265 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», Постанови Кабінету Міністрів 

України від 07.07.2021 № 690 «Про затвердження Порядку присвоєння адрес 

об’єктам будівництва, об’єктам нерухомого майна», розглянувши заяву 

ТОВ «СТС» про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна – КТП за 

межами населеного пункту с. Тур’я Поляна, урочище «Шипот», враховуючи 

висновки постійної комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою Тур’є- 

Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити найменування комплексу будівель та споруд на території 

Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади за межами населених 

пунктів, розміщеного на земельній ділянці під кадастровим номером 

2123286200:02:024:0022 - «Комплекс будівель та споруд № 1». 

2. Для присвоєння адреси окремому об’єкту нерухомого майна, а саме: 

КТП за межами населеного пункту с. Тур’я Поляна, урочище «Шипот», 

присвоїти комплексу будівель та споруд за межами населеного пункту с. Тур’я 

Поляна, урочище «Шипот», який належить ТОВ «СТС» наступну адресу: 

Закарпатська область, Ужгородський район, територія Тур’є-Реметівської 

сільської територіальної громади за межами населених пунктів, Комплекс 

будівель та споруд № 1. 



3. Доручити відділу містобудування, архітектури, військового обліку та 

цивільного захисту сільської ради направити повідомлення до Закарпатської 

регіональної філії державного підприємства «Національні інформаційні 

системи» для внесення інформації до словника іменованих об’єктів в системі 

ЄДЕССБ про такий іменований об’єкт: 

Комплекс будівель та споруд № 1. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Володимира 

Короля. 

 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 
 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Дев’ятнадцята 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-Реметівськасільська 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 «Центр надання адміністративних послуг» 

виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської ради Мацо І. І. довести це 

рішення до відома суб’єктів надання адміністративних послуг. 

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення сільської ради від 24 

лютого 2022 року № 557. 

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 



 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Дев’ятнадцята сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ ПРОЄКТ 
 

  _ Тур’ї Ремети №     
 

 

Про надання дозволу на списання 

основних засобів та малоцінних 

необоротних матеріальних активів 

 
Відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада  2007 року 

№ 1314 «Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власністю» 

заслухавши інформацію директора комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Тур’є-Реметівської сільської 

ради Юрія Малишко, щодо списання основних засобів, Тур’є-Реметівська 

сільська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл комунальному некомерційному підприємству «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Тур’є-Реметівської сільської списати з 

балансу основні засоби та малоцінні необоротні матеріальні активи, які 

непридатні для подальшого експлуатації згідно з Додатком, що додається. 

2. Виконання даного рішення доручити директору комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Тур’є-Реметівської сільської ради Юрію Малишко щодо забезпечення списання 

медичного обладнання згідно чинного законодавства України. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 
 Дев’ятнадцята сесія VIII скликання  

 

 
  _ 

РІШЕННЯ 

 

Тур’ї Ремети 

ПРОЄКТ 

 

№     

 
 

Про розгляд заяви ФОП Чура 

Вікторії Василівни 

 

Керуючись статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», відповідно до пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 

27.05.2022 № 634 «Про особливості оренди державного та комунального майна 

у період воєнного стану», розглянувши заяву фізичної особи-підприємця Чура 

Вікторії Василівни щодо звільнення її від сплати орендної плати на період 

воєнного стану, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Відмовити ФОП Чура Вікторії Василівні – орендарю майна 

комунальної власності сільської ради (договір оренди нерухомого або іншого 

окремого індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної 

власності від 28.04.2022 року б/н) у звільненні від сплати орендної плати за 

користування майном комунальної власності. 

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  

Дев’ятнадцята сесія VIII скликання 
 

 

 
  _ 

РІШЕННЯ 

 

Тур’ї Ремети 

ПРОЄКТ 

 

№     
 

 

Про надання згоди на передачу 

об’єктів права державної власності 

в комунальну власність 

 
 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про передачу 

об’єктів права державної та комунальної власності», враховуючи лист 

Ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської області- 

Ужгородської районної військової адміністрації Закарпатської області від 

23.09.2022 року № 446/03-31, сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Надати Ужгородській районній державній адміністрації Закарпатської 

області-Ужгородській районній військової адміністрації Закарпатської області 

(код ЄДРПОУ - 04053849) згоду на передачу в комунальну власність Тур’є- 

Реметівської сільської територіальної громади об’єктів права державної 

власності. 

2. Погодити перелік майна Ужгородської районної державної 

адміністрації Закарпатської області-Ужгородської районної військової 

адміністрації Закарпатської області (код ЄДРПОУ - 04053849) для передачі 

Тур’є-Реметівській сільській територіальній громаді згідно з додатком 1. 

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

власності Ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської 

області-Ужгородської районної військової адміністрації Закарпатської області 

(код ЄДРПОУ - 04053849) згідно з додатком 2. 

4. Зобов’язати Тур’є-Реметівську сільську територіальну громаду 

використовувати майно, зазначене в додатку 1 за цільовим призначенням, а 



саме для використання органами місцевого самоврядування та не відчужувати 

його у приватну власність. 

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

Ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської області- 

Ужгородської районної військової адміністрації Закарпатської області в 

комунальну власність Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади 

згідно з додатком 3. 

6. Вважати рішення 10 сесії VIII скликання Тур’є-Реметівської сільської 

ради № 404 від 25 листопада 2021 року таким, що втратило чинність. 

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

питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту та заступника сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Володимира Короля. 

 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



Додаток 1 

до рішення сесії сільської ради 

  № __ 

 
 

Перелік майна Ужгородської районної державної адміністрації 

Закарпатської області-Ужгородської районної військової адміністрації 

Закарпатської області для передачі Тур’є-Реметівській сільській 

територіальній громаді 
 
 

№ 

з/п 

Найменування та 

характеристика об’єкту 

Інвентарний номер Вартість одиниці, грн. 

1. Ноутбук НР 101410002 4917,64 

3. Ноутбук НР 101400039 4917,64 

4. Ноутбук НР 1380126 4917,64 

5. Ноутбук НР 101400012 6086,00 

6. Принтер БФП Canon MF 

3010 

101400066 5580,00 

 

 

 
 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



Додаток 2 

до рішення сесії сільської ради 

  № _ 

 

 
Техніко-економічне обґрунтування об’єктів права державної власності 

Ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської області- 

Ужгородської районної військової адміністрації Закарпатської області 

1. Загальна характеристика об’єкта передачі 
 

 
 

 

№ 
Найменування та 

характеристика об’єкту 

Інвентарний 

номер 

Вартість одиниці, 

грн 

1. Ноутбук НР 101410002 4917,64 

2. Ноутбук НР 101400039 4917,64 

3. Ноутбук НР 1380126 4917,64 

4. Ноутбук НР 101400012 6086,00 

5. Принтер БФП Canon MF 3010 101400066 5580,00 
 

2. Обґрунтування доцільності здійснення передачі 

Окреме індивідуально визначене майно, перелічене в пункті 1 передається в 

комунальну власність Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади для 

використання органами місцевого самоврядування 

3. Джерела фінансування та обсяги витрат для подальшого утримання 

та використання майна 

Фінансування для подальшого утримання та використання майна, 

зазначеного в пункті 1 буде здійснюватися за рахунок коштів з місцевого 

бюджету Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади, фінансування з 

державного бюджету не потребує. Для подальшого утримання та використання 

майна, зазначеного в пункті 1 Тур’є-Реметівською сільською територіальною 

громадою передбачено витрати у сумі 5000 грн. 

4. Відповідальність функціонального призначення об’єкта передачі 

завданням, покладеним на орган, якому пропонується передати 

відповідний об’єкт 

Функціональне призначення окремого індивідуально визначеного майна, 

переліченого в пункті 1, забезпечить виконання територіальною громадою 

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

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

безпечне виконання інших завдань, функцій і повноважень, покладених на 

територіальну громаду нормами діючого законодавства України. 



5. Прогноз ефективності діяльності суб’єкта після здійснення передачі 

майна 

Здійснення передачі об’єктів права державної власності в комунальну 

власність не вплине на ефективність діяльності Ужгородської районної державної 

адміністрації Закарпатської області-Ужгородської районної військової 

адміністрації Закарпатської області. 



Додаток 3 

до рішення сесії сільської ради 

  № _ 

 
 

СКЛАД 

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

власність 
 
 

Голова комісії 

ДЕВІЦЬКА 

Надія Павлівна 

Тур’є-Реметівський сільський голова 

Заступник голови комісії 

КРУПЧИНСЬКА 

Олександра Ярославівна 

перший заступник сільського голови 

Члени комісії: 

БОДНАРЮК 

Руслана Юріївна 

керівник апарату Ужгородської 

районної державної адміністрації 

Закарпатської області-Ужгородської 

районної військової адміністрації 

Закарпатської області (за згодою) 

ВАСИЛИНА 

Аліна Михайлівна 

начальник фінансово-господарського 

забезпечення апарату Ужгородської 

районної державної адміністрації- 

Ужгородської районної військової 

адміністрації Закарпатської області (за 

згодою) 

ДАНИЛО 

Олександра Володимирівна 

головний спеціаліст відділу житлово- 

комунального господарства, тран- 

спорту та благоустрою апарату 

сільської ради 

ДУПИН 

Катерина Ігорівна 

начальник юридичного відділу 

апарату Ужгородської районної 

державної адміністрації-Ужгородської 

районної військової адміністрації 



 Закарпатської області (за згодою) 

КЕПИЧ 

Мар’яна Юріївна 

головний спеціаліст відділу 

бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності апарату сільської ради 

КОРЯК 

Марія Федорівна 

начальник відділу бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності апарату 

сільської ради 
 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Дев’ятнадцята сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ ПРОЄКТ 
 

  _ Тур’ї Ремети №     
 

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки 

гр. Станкович А. В. 

Відповідно до вимог частини 2 статей 2,   10,   19 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», статей 12, 79, 80, 81, 116, 118, 120, 121, 

125, 126 Земельного кодексу України, на виконання пункту 34 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки 

постійної 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 детальний план території земельної ділянки (виконавець- 

Гурин В. П. ) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господ- 

дарських будівель і споруд площею 0,0900 га в межах населеного пункту, с. 

Порошково, Ужгородського району Закарпатської області. 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. 

 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Девятнадцята сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ ПРОЄКТ 
 

  _ Тур’ї Ремети №     
 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території земельної 

ділянки гр. Волошину М. І. 

 

Відповідно до вимог частини 2 статей 2, 10, 19 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», статей 12, 79, 80, 81, 116, 118, 120, 121, 

125, 126 Земельного кодексу України, на виконання пункту 34 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву гр. 

Волошина М. І., враховуючи висновки постійної 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 Волошину Михайлу Івановичу (РНОКПП *****) жителю с. 

Порошково вул***** Ужгородського району дозвіл на розроблення детального 

плану території земельної ділянки площею 0,0700 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд за адресою 

с. Порошково, вул. Л. Українки, буд. 108, Ужгородського району Закарпатської 

області. 

2. Визначити: 

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

Реметівську сільську раду Ужгородського району. 

2.2. Відповідальним за розроблення та фінансування детального плану 

території – Волошина М. І. 

3. Рекомендувати Волошину Михайлу Івановичу, згідно з чинним 

законодавством, визначити розробника детального плану території для 



укладення відповідного договору, сприяти в організації проведення 

громадських слухань детального плану території. 

4. Тур’ - Реметівській сільській раді забезпечити проведення громад-ських 

слухань детального плану території. 

5. Розроблений в установленому законодавством порядку детальний план 

території подати на затвердження до Тур’є- Реметівської сільської ради. 

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 

 

Дев’ятнадцята сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ ПРОЄКТ 
 

  _ Тур’ї Ремети №     
 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо зміни цільового призначення 

земельної ділянки 

 
Відповідно до статей 12, 20 Земельного кодексу України, «Про державний 

земельний кадастр» «Про землеустрій» «Про охорону земель» на виконання 

пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

розглянувши клопотання ТОВ «СТС», враховуючи висновки постійної 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 проект землеустрою щодо зміни цільового призначення (із 

земель «для ведення особистого селянського господарства» на землі «для 

ведення підсобного сільського господарства» земельної ділянки площею 0,2037 

га, кадастровий номер 2123286200:02:024:0052, розташованої на території Тур’є- 

Реметівської сільської ради урочище «Над лужки» Ужгородського району 

Закарпатської області, яка перебуває у власності ТОВ «СТС», згідно Витягу з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх 

обтяжень індексний номер10308778 від 04.10.2013 року. 

2. Змінити цільове призначення земельної ділянки 0,2037 га, кадастровий 

номер 2123286200:02:024:0052, розташованої на території Тур’є-Реметівської 

сільської ради урочище «Над лужки» Ужгородського району Закарпатської 

області, яка перебуває у власності ТОВ «СТС» та віднести земельну ділянку до 

земель «для ведення підсобного сільського господарства». 

3. ТОВ «СТС» внести відомості про зміну цільового призначення до 

Державного земельного кадастру. 

4. 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 

 

Дев’ятнадцята сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ ПРОЄКТ 
 

Тур’ї Ремети №    
 

Про надання дозволу на тимчасове розміщення 

щогл для метеорологічних вимірювань на 

території Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

 
Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши клопотання ТОВ «УК «ВІТРЯНІ ПАРКИ УКРАЇНИ», 

подані матеріали та враховуючи висновки постійної 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 ТОВ «УК «ВІТРЯНІ ПАРКИ УКРАЇНИ» дозвіл на 

розміщення 2 (двох) щогл для метеорологічних вимірювань на території Тур’є- 

Реметівської сільської ради на північний схід від села Липовець Ужгородського 

району Закарпатської області. 

2. Доручити Тур’є-Реметівському сільському голові Девіцькій Н. П. 

узгодити домовленість соціального партнерства для складання відповідного 

договору. 

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 

 

Дев’ятнадцята сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ ПРОЄКТ 
 

Тур’ї Ремети №    
 

Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

меж частини земельної ділянки, на яку поширюється 

право земельного сервітуту 

 
Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статтями 12, 98, 99, 100, 122, 1241, 125 Земельного кодексу України, 

статтями 26, 551 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про 

державний земельний кадастр», розглянувши клопотання ТОВ «УК «ВІТРЯНІ 

ПАРКИ УКРАЇНИ», подані матеріали та враховуючи висновки постійної 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 ТОВ «УК «ВІТРЯНІ ПАРКИ УКРАЇНИ» дозвіл на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини 

земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту на земельну 

ділянку комунальної власності (для розміщення установки та вимірювання 

параметрів вітру) площею 0,5000 га (кадастровий номер 

2123286300:02:011:0003),   розташованої за межами населеного пункту 

с. Липовець на території Тур'є- Реметівської сільської ради Ужгородського 

району Закарпатської області. 

2. Рекомендувати ТОВ «УК «ВІТРЯНІ ПАРКИ УКРАЇНИ» матеріали 

проєкту технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини 

земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту 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 

 

Дев’ятнадцята сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ ПРОЄКТ 
 

Тур’ї Ремети №    
 

Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

меж частини земельної ділянки, на яку поширюється 

право земельного сервітуту 

 
Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статтями 12, 98, 99, 100, 122, 1241, 125 Земельного кодексу України, 

статтями 26, 551 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про 

державний земельний кадастр», розглянувши клопотання ТОВ «УК «ВІТРЯНІ 

ПАРКИ УКРАЇНИ», подані матеріали та враховуючи висновки постійної 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 ТОВ «УК «ВІТРЯНІ ПАРКИ УКРАЇНИ» дозвіл на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту на земельну 

ділянку комунальної власності (для розміщення установки та вимірювання 

параметрів вітру) площею 0,5000 га (кадастровий номер 2123283000:02:029:0001, 

розташованої за межами населеного пункту с. Липовець на території Тур'є- 

Реметівської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області. 



2. Рекомендувати ТОВ «УК «ВІТРЯНІ ПАРКИ УКРАЇНИ» матеріали 

проєкту технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини 

земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту 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 
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