
 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Сьома сесія ( 2-ге пленарне засідання ) 

VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

22.07.2021 Тур’ї Ремети № 190 
 

 

Про затвердження технічних документацій 

із землеустрою, проєктів відведення 

земельних ділянок призначених 

для будівництва і обслуговування 

житлових будинків, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) та передачу 

земельних ділянок у власність 

 

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 33 глави п’ятої, статті 

40 глави шостої, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 

121, 125, 126 глави 19 Земельного кодексу України, розглянувши письмові 

звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку 

безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні 

громадян, для будівництва і обслуговування житлових будинків, 

господарських будівель і споруд (присадибні ділянки ), та додані до заяв 

відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри 

вказаних земельних ділянок, на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи 

висновки постійної депутатської 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 проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(у власність) гр. Воронич Владиславу Васильовичу, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), яка розташована за адресою с. Тур’ї Ремети, 



вул. Югасня, 3. 

1.1. Безоплатно передати гр. Воронич Владиславу Васильовичу у 

власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового 

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

0,1022 га (кадастровий номер 2123286300:02:005:0020), яка розташована за 

адресою с. Тур’ї Ремети, вул. Югасня, 3. 

2. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(у власність) гр. Мошак Сергію Миколайовичу, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка),   яка   розташована   за   адресою   с.   Тур’ї   Ремети, 

вул. Югасня, 12. 

2.1. Безоплатно передати гр. Мошак Сергію Миколайовичу у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового 

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

0,1000 га (кадастровий номер 2123286300:02:005:0021), яка розташована за 

адресою с.Тур’ї Ремети, вул. Югасня, 12. 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення ) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Країло Надії 

Михайлівні, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована за 

адресою с. Вільшинки, 79. 

3.1. Безоплатно передати гр. Країло Надії Михайлівні у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,2500 га 

(кадастровий номер 2123282500:01:003:0052), яка розташована за адресою 

с.Вільшинки, 79. 

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення ) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Біган Юрію 

Йосиповичу, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована за 

адресою с. Тур’ї Ремети, вул. Ф. Фекети, 2. 

4.1. Безоплатно передати гр. Біган Юрію Йосиповичу у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,0626 га 

(кадастровий номер 2123286300:03:001:0094), яка розташована за адресою 

с. Тур’ї Ремети, вул. Ф. Фекети, 2. 

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Дьондя Олесі 

Василівні, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована за 

адресою с. Вільшинки, 112. 

5.1. Безоплатно передати гр. Дьондя Олесі Василівні у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,2500 га 

(кадастровий номер 2123282500:01:001:0014), яка розташована за адресою 



с. Вільшинки, 112. 

6. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(у власність) гр. Гапак Юрію Георгійовичу, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка),   яка   розташована   за   адресою   с.   Тур’ї   Ремети, 

вул. Югасня, 8. 

6.1. Безоплатно передати гр. Гапак Юрію Георгійовичу у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1000 га 

(кадастровий номер 2123286300:02:005:0019), яка розташована за адресою 

с. Тур’ї Ремети, вул. Югасня, 8. 

7. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(у власність) гр. Шулинець Василю Юрійовичу, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка),   яка   розташована   за   адресою   с.   Тур’ї   Ремети, 

вул. Югасня, 20. 

7.1. Безоплатно передати гр. Шулинець Василю Юрійовичу у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1000 га 

(кадастровий номер 2123286300:02:005:0018), яка розташована за адресою 

с. Тур’ї Ремети, вул. Югасня, 20. 

8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення ) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Семаль 

Полонії Юріївні, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована за 

адресою с. Мокра, 70. 

8.1. Безоплатно передати гр. Семаль Полонії Юріївні у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,2023 га 

(кадастровий номер 2123283000:06:001:0046), яка розташована за адресою 

с. Мокра, 70. 

9. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення ) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Плакош 

Марії Михайлівні, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована за 

адресою с. Тур’я Поляна, вул. Гагаріна, 3. 

9.1. Безоплатно передати гр. Плакош Марії Михайлівні у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,2500 га 

(кадастровий номер 2123286200:01:006:0015), яка розташована за адресою 

с.Тур’я Поляна, вул. Гагаріна, 3. 

10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

гр. Табакович Омеляну Івановичу, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 



яка розташована за адресою с. Порошково, вул. Зарічна, 25. 

10.1. Безоплатно передати гр. Табакович Омеляну Івановичу у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,2500 га 

(кадастровий номер 2123283000:01:004:0015), яка розташована за адресою 

с. Порошково, вул. Зарічна, 25. 

11. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

гр. Плавайко Ганні Іванівні, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка 

розташована за адресою с. Тур’я Бистра, вул. Франка І., 91. 

11.1. Безоплатно передати гр. Плавайко Ганні Іванівні у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,2500 га 

(кадастровий номер 2123285000:01:003:0066), яка розташована за адресою 

с. Тур’я Бистра, вул. Франка І., 91. 

12. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

гр. Шванда Йосипу Йосиповичу, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка 

розташована за адресою с.Тур’ї Ремети, вул. Гагаріна, 8. 

12.1. Безоплатно передати гр. Шванда Йосипу Йосиповичу у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,0740 га 

(кадастровий номер 2123286300:03:003:0028), яка розташована за адресою 

с. Тур’ї Ремети, вул. Гагаріна, 8. 

13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

гр. Кость Марії Михайлівні, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка 

розташована за адресою с. Тур’ї Ремети, вул. Кам’яна, 11. 

13.1. Безоплатно передати гр. Кость Марії Михайлівні у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1392 га 

(кадастровий номер 2123286300:03:002:0102), яка розташована за адресою 

с. Тур’ї Ремети, вул. Кам’яна, 11. 

14. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

гр. Касинець Оксані Іванівні, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка 

розташована за адресою с. Тур’я Поляна, вул. Зелена, 265. 

14.1. Безоплатно передати гр. Касинець Оксані Іванівні, у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1893 га 

(кадастровий номер 2123286200:01:005:0026), яка розташована за адресою 



с. Тур’я Поляна, вул. Зелена, 265. 

15. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(у власність) гр. Ковач Юліані Богданівні, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

яка розташована за адресою с. Тур’ї Ремети, вул. Перемоги. 

15.1. Безоплатно передати гр. Ковач Юліані Богданівні у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1480 га 

(кадастровий номер 2123286300:03:002:0105), яка розташована за адресою 

с. Тур’ї Ремети, вул. Перемоги. 

16. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(у власність) гр. Мешко Івану Івановичу, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

яка розташована за адресою с.Тур’ї Ремети, вул. Югасня, 13. 

16.1. Безоплатно передати гр. Мешко Івану Івановичу у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1000 га 

(кадастровий номер 2123286300:02:005:0022), яка розташована за адресою 

с. Тур’ї Ремети, Югасня, 13. 

17. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

гр. Кучак Мілі Юріївні, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована за 

адресою с.Тур’ї Ремети, вул. Зелена, 33. 

17.1. Безоплатно передати гр. Кучак Мілі Юріївні, у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1706 га (кадастровий номер 

2123286300:03:001:0103), яка розташована за адресою с.   Тур’ї   Ремети, 

вул. Зелена, 33. 

18. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

гр. Готра Надії Емілівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована за 

адресою с. Маюрки, 8. 

18.1. Безоплатно передати гр. Готра Надії Емілівні, у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,2500 га (кадастровий номер 

2123283000:04:012:0025), яка розташована за адресою с. Маюрки, 8. 

19. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

гр. Фейса Василю Михайловичу для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка 

розташована за адресою с. Маюрки, 20. 

19.1. Безоплатно передати гр. Фейса Василю Михайловичу, у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 



господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1417 га 

(кадастровий номер 2123283000:04:011:0010), яка розташована за адресою 

с. Маюрки, 20. 

20. Контроль за виконанням даного 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 

 

Сьома сесія ( 2-ге пленарне засідання ) 

VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

22.07.2021 Тур’ї Ремети № 191 
 

 

Про затвердження проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

у власність громадянам для ведення 

особистого селянського господарства, 

для індивідуального садівництва 

та передачу земельних ділянок у 

власність 

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 33 глави п’ятої, статті 

40 глави шостої, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 

121, 125, 126 глави 19 та розділу Х пункту 24 Перехідних положень 

Земельного кодексу України розглянувши письмові звернення громадян про 

передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації 

земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для ведення 

особистого селянського господарства, для індивідуального садівництва та 

додані до заяв відповідні технічні матеріали, документи, що підтверджують 

розміри вказаних земельних ділянок, на виконання пункту 34 частини 1 статті 

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

постійної депутатської 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 проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(у власність) гр. Євчинець Мар’яні Миколаївні для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована за адресою с. Порошково, 



урочище «Під драглином». 

1.1. Безоплатно передати гр. Євчинець Мар’яні Миколаївні у власність 

земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 

0,1879 га (кадастровий №2123283000:04:004:0014), яка розташована за 

адресою с. Порошково, урочище «Під драглином». 

2. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(увласність) гр. Біган Юрію Йосиповичу для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за адресою с. Тур’ї Ремети, вул. Ф. Фекети. 

2.1. Безоплатно передати гр. Біган Юрію Йосиповичу у власність 

земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 

0,0300 га (кадастровий № 2123286300:03:001:0097), яка розташована за 

адресою с. Тур’ї Ремети, вул. Ф. Фекети. 

3. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(у власність) гр. Бобровському Олександру Олександровичу для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована за межами населеного 

пункту с. Туриця на території Тур’є-Реметівської сільської ради. 

3.1. Безоплатно передати гр. Бобровському Олександру Олександровичу 

у власність земельну ділянку для ведення особистого селянського 

господарства площею 1,0000 га (кадастровий № 2123284000:02:004:0025), 

яка розташована за межами населеного пункту с. Туриця на території Тур’є- 

Реметівської сільської ради. 

4. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у 

власність) гр. Петрунь Юрію Юрійовичу для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за межами населеного пункту с. Тур’я Пасіка 

на території Тур’є-Реметівської сільської ради. 

4.1. Безоплатно передати гр. Петрунь Юрію Юрійовичу у власність 

земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 

1,2898 га (кадастровий №2123285500:02:007:0097), яка розташована за межами 

населеного пункту с. Тур’я Пасіка на території Тур’є-Реметівської сільської 

ради. 

5. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у 

власність) гр. Машкаринець Петру Михайловичу для ведення індивідуального 

садівництва, яка розташована за адресою с. Маюрки, урочище «Яруга». 

5.1. Безоплатно передати гр. Машкаринець Петру Михайловичу у 

власність земельну ділянку для ведення індивідуального садівництва площею 

0,1200 га (кадастровий №2123283000:04:012:0023), яка розташована за 

адресою с. Маюрки, урочище «Яруга». 

6. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у 

власність) гр. Машкаринець Петру Михайловичу для ведення для ведення 

особистого   селянського   господарства,   яка     розташована      за     адресою 

с. Маюрки, урочище «Гринівець». 

6.1. Безоплатно передати гр. Машкаринець Петру Михайловичу у 

власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства 



площею 0,3050 га (кадастровий №2123283000:04:012:0024), яка розташована 

за адресою с. Маюрки, урочище «Гринівець». 

7. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у 

власність) гр. Воронич Юрію Івановичу для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за адресою с. Тур’ї Ремети, вул. Толстого. 

7.1. Безоплатно передати гр. Воронич Юрію Івановичу у власність 

земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 

0,1364 га (кадастровий №2123286300:03:001:0102), яка розташована за 

адресою с. Тур’ї Ремети, вул. Толстого. 

8. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(у власність) гр. Воронич Юрію Юрійовичу для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована за адресою с. Тур’ї Ремети, вул.  

Толстого. 

8.1. Безоплатно передати гр. Воронич Юрію Юрійовичу у власність 

земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 

0,1081 га (кадастровий №2123286300:03:001:0100), яка розташована за 

адресою с. Тур’ї Ремети, вул. Толстого. 

9. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(у власність) гр. Гарбарчук Аліції Іванівні для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за адресою с. Тур’ї Поляна, вул. Зелена, 270. 

9.1. Безоплатно передати гр. Гарбарчук Аліції Іванівні у власність 

земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 

1,2698 га (кадастровий №2123286200:03:001:0001), яка розташована за 

адресою с. Тур’я Поляна, вул. Зелена, 270. 

10. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(у власність) гр. Левко Оксані Василівні для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за адресою с. Тур’я Пасіка по вул. Гагаріна 

10.1. Безоплатно передати гр. Левко Оксані Василівні у власність 

земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 

0,2544 га (кадастровий №2123285500:01:003:0155), яка розташована за 

адресою с. Тур’я Пасіка по вул. Гагаріна. 

11. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(у власність) гр. Малюк Жанні Омелянівні для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована за адресою с. Порошково, 

урочище «Мончул» 

11.1. Безоплатно передати гр. Малюк Жанні Омелянівні у власність 

земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 

0,1600 га (кадастровий №2123283000:03:014:0022), яка розташована за 

адресою с. Порошково, урочище «Мончул». 

12. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(у власність) гр. Табакович Олені Василівні для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована за адресою с. Порошково, 

урочище «Млинський» 



12.1. Безоплатно передати гр. Табакович Олені Василівні у власність 

земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 

0,2500 га (кадастровий №2123283000:01:002:0100), яка розташована за 

адресою с. Порошково, урочище «Млинський». 

13. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(у власність) гр. Гойс Антону Антоновичу для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована за межами населеного пункту с. 

Тур’ї Ремети на території Тур’є-Реметівської сільської ради. 

13.1. Безоплатно передати гр. Гойс Антону Антоновичу у власність 

земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 

1,7360 га (кадастровий №2123286300:02:002:0012), яка розташована за межами 

населеного пункту с. Тур’ї Ремети на території Тур’є-Реметівської сільської 

ради. 

14. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(у власність) гр. Цап Юрію Юрійовичу для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за межами населеного пункту с. Тур’ї Ремети 

на території Тур’є-Реметівської сільської ради. 

14.1. Безоплатно передати гр. Цап Юрію Юрійовичу у власність 

земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 

0,7036 га (кадастровий №2123286300:02:002:0011), яка розташована за межами 

населеного пункту с. Тур’ї Ремети на території Тур’є-Реметівської сільської 

ради. 

15. Контроль за виконанням даного 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 

 

Сьома сесія ( 2-ге пленарне засідання ) 

VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

22.07.2021 Тур’ї Ремети № 192 
 

 

Про затвердження технічних 

документацій про нормативну 

грошову оцінку 

 

 
Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земель, розроблену ТзОВ “АРКЛАЙТ” та керуючись Законом України “Про 

органи місцевого самоврядування в Україні”, Законом України № 1378-IV від 

11.12.2003 р. “Про оцінку земель”, Земельним Кодексом України, Податковим 

кодексом України, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити Технічну документацію про нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки кадастровий номер 2123284500:02:001:0018, цільове 

призначення для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії (КТП 49), 

розташованої за межами населених пунктів (с. Лікіцари) на території Тур’є- 

Реметівської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області. 

1.1. Вартість одного квадратного метра земельної ділянки з кадастровим 

номером 2123284500:02:001:0018 становить 48,99 грн./м2. 

2. Затвердити Технічну документацію про нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки кадастровий номер 2123284500:02:021:0001, цільове 

призначення для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії (КТП 47), 

розташованої за межами населених пунктів (с. Лікіцари) на території Тур’є- 

Реметівської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області. 



2.1. Вартість одного квадратного метра земельної ділянки з 

кадастровим номером 2123284500:02:021:0001 становить 30,61 грн./м2. 

3. Контроль за виконанням даного 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 

 

Сьома сесія ( 2-ге пленарне засідання ) 

VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

22.07.2021 Тур’ї Ремети № 193 
 

 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для ведення товарного сільськогоспо- 

дарського виробництва 

 
 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 19, 25, 55 Закону України «Про землеустрій», статей 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, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Гапак 

Катерині Михайлівні для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, яка розташована в межах населеного пункту с. Лумшори 

Ужгородського району Закарпатської області. 

1.1. Безоплатно передати Гапак Катерині Михайлівні у власність 

земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

площею 0,8600 га (кадастровий № 2123284500:01:001:0075), згідно 

сертифікату на право на земельну ділянку (пай) серія ЗК № 0030628, яка 

розташована в межах населеного пункту с. Лумшори Ужгородського району 



Закарпатської області. 

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 

 

Сьома сесія ( 2-ге пленарне засідання ) 

VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

22.07.2021 Тур’ї Ремети № 194 
 

Про затвердження проєктів землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на 

умовах оренди 

 

Відповідно до статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статті 33 Закону України “Про оренду землі”, статті 12, 93, 122, 124, 

186-1 Земельного кодексу України, розглянувши заяви гр. Цвік Світлани 

Миколаївни, гр. Головей Юрія Юрійовича, гр. Гроснер Віра Андріївна, Тур’є-

Реметівська сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду Цвік Світлані Миколаївні в с. Порошково, вул. Шевченка, 2 

Ужгородського району Закарпатської області, площею 0,0800 га, (кадастровий 

номер 2123283000:01:002:0094), для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі (код КВЦПЗ 03.07). 

1.1 Надати в оренду строком на 5 (п’ять) років земельну ділянку площею 

0,0800 га Цвік Світлані Миколаївні в с. Порошково, вул. Шевченка, 2 

Ужгородського району Закарпатської області для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі. 

1.2. Встановити орендну плату в розмірі 3 (три) відс. від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

1.3. Доручити сільському голові Девіцькій Н.П. укласти з Цвік С.М. договір 

оренди землі. 

1.4. Цвік С.М у місячний термін здійснити державну реєстрацію права 

оренди земельної ділянки. 



2. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду Головей Юрію Юрійовичу в с. Тур’ї Ремети, вул. Мала, 15 А 

Ужгородського району Закарпатської області, площею 0,1043 га, (кадастровий 

номер 2123286300:03:001:0084), для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії (код КВЦПЗ 11.02). 

2.1. Надати в оренду строком на 5 (п’ять) років земельну ділянку площею 

0,1043 га (кадастровий номер 2123286300:03:001:0084) Головей Юрію 

Юрійовичу в с. Тур’ї Ремети, вул. Мала, 15 А, Ужгородського району 

Закарпатської області для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії (код КВЦПЗ 11.02). 

2.2. Встановити орендну плату в розмірі 3 (три) відс. від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

2.3. Доручити сільському голові Девіцькій Н.П. укласти з Головей Ю.Ю. 

договір оренди землі. 

2.4. Головей Ю.Ю. у місячний термін здійснити державну реєстрацію права 

оренди земельної ділянки. 

3. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду Гроснер Вірі Андріївні в с. Тур’ї Ремети, вул. Центральна, 2 

Ужгородського району Закарпатської області, площею 0,0863 га, (кадастровий 

номер 2123286300:03:001:0101), для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі (код КВЦПЗ 03.07). 

3.1. Надати в оренду строком на 5 (п’ять) років земельну ділянку площею 

0,0863 га Гроснер Вірі Андріївні в с. Турї Ремети, вул. Центральна, 2 

Ужгородського району Закарпатської області для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі. 

3.2. Встановити орендну плату в розмірі 3 (три) вдс. від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

3.3. Доручити сільському голові Девіцькій Н.П. укласти з Гроснер В.А. 

договір оренди землі. 

3.4. Гроснер В.А. у місячний термін здійснити державну реєстрацію права 

оренди земельної ділянки. 

4. Контроль за виконанням даного 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 

 

Сьома сесія ( 2-ге пленарне засідання ) 

VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

22.07.2021 Тур’ї Ремети № 195 
 

 

 

Про затвердження детальних 

планів територій земельних ділянок 
 

Відповідно статті 16, 19, 21 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України від 25 

травня 2011 р. № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських 

слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проєктів 

містобудівної документації на місцевому рівні», з метою приведення у 

відповідність до чинного законодавства містобудівної документації, 

підвищення ефективності використання земель комунальної власності села, 

отримання додаткових надходжень до сільського бюджету, враховуючи 

протоколи громадських слухань по розгляду проєктів детальних планів 

територій земельних ділянок, керуючись пунктом 42 статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 

постійних комісій сільської ради, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити детальний план території земельної ділянки (замовник 

Волошин Марія Йосипівна) загальною площею 0,1000 га, яка призначена для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд, яка розташована с. Порошково, вул. Лесі Українки, б/н. 

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 

 

Сьома сесія ( 2-ге пленарне засідання ) 

VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

22.07.2021 Тур’ї Ремети № 196 
 

 

Про припинення права 

користування земельними 

ділянками 

 
Відповідно до пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 141 Земельного Кодексу України та 

беручи до уваги заяви гр. Цубина Ганни Іванівни, жительки с. Лумшори, 

вул. Кам’яна, 4, Кепич Віри Василівни, жительки с. Туря Пасіка, вул. 

Борканюка,      5,   Штимак   Юлії   Іванівни,   жительки   с.   Тур’я   Бистра, 

вул. І. Франка, 109,   Цап   Марії   Василівни,   жительки   с. Тур’ї   Ремети, 

вул. І. Франка, 15 А та висновки постійної депутатської комісії 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 та вилучити в гр. Цубини Ганни 

Іванівни земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства 

площею 0,1058 га, яка розташована в с. Лумшори, урочище «Грун», 

Ужгородського району Закарпатської області, у зв’язку з добровільною 

відмовою. 

1.1 Перевести дану земельну ділянку в землі запасу комунальної 

власності Тур’є-Реметівської сільської ради. 

2. Припинити право користування та вилучити в гр. Кепич Віри 

Василівни земельну ділянку для ведення особистого селянського 

господарства площею 0,0900 га, яка розташована в с. Туря Пасіка, урочище 



«Бочево», Ужгородського району Закарпатської області, у зв’язку з 

добровільною відмовою. 

2.1 Перевести дану земельну ділянку в землі запасу комунальної 

власності Тур’є-Реметівської сільської ради. 

3. Припинити право користування та вилучити в гр. Штимак Юлії 

Іванівни земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною площею 0,1300 га, яка розташована в с. Тур’я Бистра, урочище 

«Загрода», Ужгородського району Закарпатської області, у зв’язку з 

добровільною відмовою. 

3.1 Перевести дану земельну ділянку в землі запасу комунальної 

власності Тур’є-Реметівської сільської ради. 

4. Припинити право користування та вилучити в гр. Цап Марії 

Василівни земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства 

площею 0,3396 га, яка розташована в с. Тур’ї Ремети, урочище «Лани», 

Ужгородського району Закарпатської області, у зв’язку з добровільною 

відмовою. 

4.1 Перевести дану земельну ділянку в землі запасу комунальної 

власності Тур’є-Реметівської сільської ради. 

5. Контроль за виконанням даного 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 

 

Сьома сесія ( 2-ге пленарне засідання ) 

VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

22.07.2021 Тур’ї Ремети № 197 
 

 

Про поділ земельної ділянки 
 

На підставі заяви МПП «Атлант», з метою раціонального використання 

земель, відповідно до статті 791, Земельного кодексу України, статей 21, 22, 56 

Закону України «Про землеустрій», статті 21 Закону України «Про державний 

земельний кадастр», керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 12 Земельного 

кодексу України та статтею 19 Закону України «Про землеустрій», Тур’є - 

Реметівська сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати згоду на поділ земельної ділянки з кадастровим номером 

2123283000:12:001:0001, розташованої за адресою: Закарпатська область 

Перечинський район с. Маюрки, урочище «Полянське» на дві земельні 

ділянки: земельну ділянку №1, площею 0,2500 га та земельну ділянку №2, 

площею 0,6941. 

2. Надати МПП «Атлант», дозвіл на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок з 

метою поділу земельної ділянки з кадастровим номером 

2123283000:12:001:0001, розташованої за адресою: Закарпатська область 

Перечинський район с. Маюрки, урочище «Полянське» на дві земельні 

ділянки: земельну ділянку №1, площею 0,2500 га та земельну ділянку №2, 

площею 0,6941 га. 

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 і благоустрою. 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Сьома сесія ( 2-ге пленарне засідання ) 

VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

22.07.2021 Тур’ї Ремети № 198 
 

 

 

Про надання та відмову дозволів на 

розроблення проєктів відведення 

земельних ділянок,призначених для 

ведення особистого селянського 

господарства та 

індивідуального садівництва 

 
 

Розглянувши письмові звернення громадян з метою передачі земельних 

ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства та 

подані до заяв плани земельних ділянок, що підтверджують розміри вказаних 

земельних ділянок, керуючись пунктом 34 статті 26 «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтями 12, 33, 35, 79-1, 116, 118, 121, розділу Х 

пункту 24 Перехідних положень Земельного кодексу України, Законом 

України «Про землеустрій» та висновки комісії сільської ради з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати Фенинець Миколі Миколайовичу, дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0,0800 га., яка 

розташована в урочище «Млинський» с. Порошково, Ужгородського району 

Закарпатської області. 

 
2. Надати Тренич Юлії Михайлівні, дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 



особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,2300 га., яка 

розташована в урочищі «Мончул» с. Порошково, Ужгородського району 

Закарпатської області. 
 

3. Надати Соскіда Михайлу Михайловичу, дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,0600 

га., яка розташована в урочищі «Лозянське» с. Порошково, Ужгородського 

району Закарпатської області. 
 

4. Надати Чакій Михайлу Михайловичу, дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,1500 га., яка 

розташована в урочищі «Полянське» с. Маюрки, Ужгородського району 

Закарпатської області. 
 

5. Надати Семаль Тетяні Михайлівні, дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,1228 га., яка розташована в 

урочищі «Загорода» с. Порошково, Ужгородського району Закарпатської 

області. 
 

6. Надати Йовбак Наталії Василівні, дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0, 2600 га., яка 

розташована в урочищі «Мончул» с. Порошково, Ужгородського району 

Закарпатської області. 
 

7. Надати Бубряк Галині Іванівні, дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,0500 га., яка 

розташована в урочищі «Табла» с. Порошково, Ужгородського району 

Закарпатської області. 
 

8. Надати Кучерявому Івану Івановичу, дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,1300 га., яка 

розташована в урочищі «Ниви» с. Порошково, Ужгородського району 

Закарпатської області. 
 

9. Надати Кучерявій Галині Іванівній, дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,1900 га., яка 

розташована в урочищі «Красічка» с. Порошково, Ужгородського району 

Закарпатської області. 



10. Надати Кепич Еммі Іванівні, дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,1100 га., яка 

розташована в урочищі «Кут», с. Порошково, Ужгородського району 

Закарпатської області. 
 

11. Надати Плега Марині Володимирівні, дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,2000 га., яка розташована за 

межами населеного пункту с. Тур’ї Ремети, урочище «Полянське» на території 

Тур’є-Реметівської сільської ради. 
 

12. Надати Шванда Йосипу Йосипович, дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,0500 га., яка розташована 

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

13. Надати Вакульчак Василю Васильовичу, дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0,2234 га., яка 

розташована в урочищі «Лани», с. Тур’ї Ремети, Ужгородського району 

Закарпатської області. 
 

14. Надати Кучак Ярославі Іванівні, дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,2000 га, яка розташована в 

урочищі «Дуброва», с. Тур’ї Ремети, Ужгородського району Закарпатської 

області. 
 

15. Надати Щербанич Василю Юрійовичу, дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва, орієнтовною площею 0,0790 га, яка розташована 

в урочищі «Ерташ» с. Тур’ї Ремети, Ужгородського району Закарпатської 

області. 
 

16. Надати Стегурі Тетяні Іванівні, дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,0600 га., яка 

розташована вул. Центральна, с. Раково, Ужгородського району Закарпатської 

області. 
 

17. Надати Стегурі Івану Васильовичу, дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,1500 га., яка 



розташована вул. Шевченка, с. Раково, Ужгородського району Закарпатської 

області. 
 

18. Надати Стегурі Сергію Івановичу, дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,0900 га., яка 

розташована вул. Центральна, с. Раково, Ужгородського району Закарпатської 

області. 
 

19. Надати Дерев’янко Любов Михайлівні, дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,0800 

га., яка розташована вул. Перемоги між будинками № 1 і № 3,с. Тур’я Бистра,  

Ужгородського району Закарпатської області. 
 

20. Надати Кривка Івану Івановичу, дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства кадастровий номер 

2123282500:13:011:0003, площею 0,3100 га., яка розташована в урочищі 

«Млакі», с. Вільшинки, Ужгородського району Закарпатської області. 
 

21. Надати Семйон Михайлу Васильовичу, дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,8000 

га., яка розташована в урочищі «Загорода», с. Вільшинки, Ужгородського 

району Закарпатської області. 
 

22. Надати Кашка Катерині Павлівні, дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва, площею 0,1200 га., яка розташована в урочищі 

«Грун», с. Лумшори, Ужгородського району Закарпатської області. 
 

23. Надати Данилишин Леоніду Леонідовичу, дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,2900 

га., яка розташована в урочищі «Під драглином», с. Порошково, 

Ужгородського району Закарпатської області. 
 

24. Надати Гапак Василю Петровичу, дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,1058 га., яка розташована в 

урочищі «Грун», с. Лумшори, Ужгородського району Закарпатської області. 
 

25. Надати Лоскій Галині Василівні, дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 



індивідуального садівництва, площею 0,1100 га., яка розташована в урочищі 

«Чайник» с. Тур’ї Ремети, Ужгородського району Закарпатської області. 
 

26. Відмовити Кореневу Андрію Григоровичу, дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, площею 2,0000 га., за рахунок 

земельної ділянки з кадастровим №2123286200:02:021:001, яка розташована за 

межами населеного пункту с. Тур’я Поляна, Ужгородського району 

Закарпатської області. 
 

27. Відмовити Коренєвій Надії Дмитрівні, дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, площею 2,0000 га., за рахунок 

земельної ділянки з кадастровим №2123286200:02:021:0001, яка розташована 

за межами населеного пункту с. Тур’я Поляна, Ужгородського району 

Закарпатської області. 
 

28. Відмовити Коренєву Віталію Григоровичу, дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, площею 2,0000 га., за рахунок 

земельної ділянки з кадастровим №2123286200:02:021:0001, яка розташована 

за межами населеного пункту с. Тур’я Поляна, Ужгородського району 

Закарпатської області. 
 

29. Відмовити Дорош Михайлу Миколайовичу, у надані дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства, площею 2,0000 

га., за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

2123286300:02:001:0030, яка розташована в с. Тур’ї Ремети Ужгородського 

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

відносяться до земель лісового фонду. 
 

30. Надати Ковач Юліані Богданівні, дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства, за рахунок земельної ділянки з 

кадастровим №2123286300:03:004:0008 площею 0,2000 га., яка розташована в 

урочищі «Буякове поле» с. Тур’ї Ремети, Ужгородського району Закарпатської 

області. 
 

31. Надати Скубенич Роману Юрійовичу, дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,2608 га., яка розташована 

урочищі «Селище» с.Тур’ї Ремети, Ужгородського району Закарпатської 

області. 

32. Надати Мінькович Віктору Вікторовичу, дозвіл на розроблення 



проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0,2500 га., яка 

розташована урочищі «Костилів» с. Тур’ї Ремети, Ужгородського району 

Закарпатської області. 
 

33. Надати Кучак Мілі Юріївні, дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,0116 га., яка розташована 

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

34. Надати Гісем Тетяні Василівні, дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,3396 га., яка розташована в 

урочищі «Лани» с. Тур’ї Ремети, Ужгородського району Закарпатської 

області. 
 

35. Надати Гаджега Тетяні Василівні, дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,1300 га., яка 

розташована в урочищі «Загорода» с. Тур’я Бистра, Ужгородського району 

Закарпатської області. 
 

36. Контроль за виконанням даного 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 

 

Сьома сесія ( 2-ге пленарне засідання ) 

VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

22.07.2021 Тур’ї Ремети № 199 
 

 

Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва 

 
 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 19, 25, 55 Закону України «Про землеустрій», статей 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, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

місцевості), яка посвідчує право власності Лоскій Марії Юріївни, на земельну 

частку (пай) площею 0,2100 га у вигляді ріллі, для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту в с. Тур’ї 

Ремети, контур, №41 Ужгородського району Закарпатської області, відповідно 

до сертифікату на право на земельну частку (пай) серії ЗК № 0128997, 

виданого Перечинською районною державною адміністрацією 1996 року. 
 

1.2. Лоскій Марії Юріївні 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 для прийняття відповідного 

рішення. 
 

2. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

місцевості), яка посвідчує право власності Повханич Марії Михайлівни на 

земельну частку (пай) площею 0,7572 га, у вигляді ріллі для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва в с. Тур’ї Ремети, урочище «Дуброва» 

Ужгородського району Закарпатської області, відповідно до сертифікату на 

право на земельну частку (пай) серії ЗК № 0030957, виданого Перечинською 

районною державною адміністрацією 1996 року. 
 

2.1. Повханич Марії Михайлівни 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 для прийняття відповідного 

рішення. 
 

3. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

місцевості), яка посвідчує право спільної сумісної власності Боднар Марії 

Степанівни, Боднар Іванни Ярославівни, Повханич Наталії Ярославівни на 

земельну частку (пай) площею 0,7612 га, у вигляді ріллі для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва в с. Тур’ї Ремети, урочище «Дуброва» 

Ужгородського району Закарпатської області, відповідно до сертифікату на 

право на земельну частку (пай) серії ЗК № 0061029, виданого Перечинською 

районною державною адміністрацією 1996 року. 
 

3.1. Боднар Марії Степанівні, Боднар Іванні Ярославівні, Повханич 

Наталії Ярославівній 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 для прийняття відповідного рішення. 
 

4. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

місцевості), яка посвідчує право власності Повханич Миколи Миколайовича 

на земельну частку (пай) площею 0,7519 га, у вигляді ріллі для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва в с. Тур’ї Ремети, урочище 

«Дуброва» Ужгородського району Закарпатської області, відповідно до 

сертифікату на право на земельну частку (пай) серії ЗК № 0061091, виданого 

Перечинською районною державною адміністрацією 1996 року. 
 

4.1. Повханич Миколі Миколайовичу 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 для прийняття відповідного 

рішення. 

 
5. Контроль за виконанням даного 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 

 

Сьома сесія ( 2-ге пленарне засідання ) 

VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

22.07.2021 Тур’ї Ремети № 200 
 

 

Про надання дозволів на розроблення 

технічних документацій із землеустрою, 

проєктів землеустрою щодо відведення 

на земельні ділянки, призначені для 

будівництва і обслуговування житлових 

будинків, господарських будівель і споруд 

 
Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 20, статей 60, 61, 79, 

80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126   глави 19; 

статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України, розглянувши письмові 

звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку 

безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні 

громадян, для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і 

споруд (присадибні ділянки), та додані до заяв відповідні технічні матеріали 

та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, на 

виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та 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 Волошин Марії Йосипівні, жительці с. Порошково, вул. Лесі 

Українки, 75, дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд, площею 0,1000 га, яка 

розташована в с. Порошково, вул. Лесі Українки, б/н, Ужгородського району 

Закарпатської області. 



2. Надати Брезинській Ірині Юріївні, жительці с. Полянська Гута, 

вул.Центральна, 112, дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,2500 га, яка 

розташована в с. Полянська Гута, вул. Центральна, 112 Ужгородського району 

Закарпатської області. 

3. Надати Шулинець Любов Юріївні, жительці с. Тур’ї Ремети, 

вул.Толстого, 27 дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,0700 га, яка розташована  

в с. Тур’ї Ремети, вул. Толстого, 27 Ужгородського району Закарпатської 

області. 

4. Надати Семйон Михайлу Васильовичу, жителю с. Вільшинки, 24 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, орієнтовною площею 0,2500 га, яка 

розташована в с. Вільшинки, 24 Ужгородського району Закарпатської області. 

5. Надати Кучерявій Марія Юріївні, жительці с. Тур’я Поляна, вул. 

Гагаріна, 9 дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд, орієнтовною площею 0,2010 га, яка 

розташована в с. Тур’я Поляна, вул. Гагаріна, 9 Ужгородського району 

Закарпатської області. 

6. Надати Малеш Мар’яні Іванівні, жительці с. Тур’ї Ремети, вул. 

Визволення, 95 дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, орієнтовною площею 0,1500 га, яка 

розташована в с. Тур’ї Ремети, вул. 8-го Березня, 57 В Ужгородського району 

Закарпатської області. 

7. Контроль за виконанням даного 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 

 

Сьома сесія ( 2-ге пленарне засідання ) 

VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

22.07.2021 Тур’ї Ремети № 201 
 

 

Про надання дозволу на розроблення 

Проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 

 

Розглянувши лист ПрАТ «Закарпаттяобленерго», керуючись пунктом 34 

частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», 

Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати «ПрАТ Закарпаттяобленерго» (код ЄДРПОУ 00131529) дозвіл 

на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянок в оренду 

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії (КВЦПЗ 14.02), за 

адресою с. Порошково, КТП-207, орієнтовною площею 0,0006 га. 

2. Розроблені та погоджені матеріали проєкту землеустрою подати на 

чергову сесію сільської ради для розгляду та прийняття відповідного рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, 

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

історичного середовища та благоустрою. 

 
 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Сьома сесія ( 2-ге пленарне засідання ) 

VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

22.07.2021 Тур’ї Ремети № 202 
 

 

 

Про внесення змін у рішення четвертої сесії 

Тур’є-Реметівської сільської ради VІІІ скликання 

№56 від 02.02.2021 року 

«Про внесення змін у рішення 34-ї сесії 

Тур’я-Реметівської сільської ради VІІ 

скликання №565 від 05.06.2020 року 

«Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж частини 

земельної ділянки, на яку поширюється 

право земельного сервітуту» 

 

 

Розглянувши лист Перечинської районної державної лікарні 

ветеринарної медицини № б/н від 13.12.2020 року, керуючись пунктом 34 

частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

Викласти пунк 1 рішення четвертої сесії Тур’є-Реметівської сільської 

ради VІІІ скликання № 56 від 02.02.2021 року «Про внесення змін у рішення 

34-ї сесії Тур’я-Реметівської сільської ради VІІ скликання № 565 від 

05.06.2020 року «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку 

поширюється право земельного сервітуту» в такій редакції: 

1. Надати дозвіл Перечинській районній державній лікарні ветеринарної 

медицини на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 



встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється дія 

земельного сервітуту, на право проходу та проїзду на велосипеді, право 

проїзду на транспортному засобі по наявному шляху, право встановлення 

будівельних риштувань та складування будівельних матеріалів з метою 

ремонту будівель та споруд, площею 0,0331 га по вул. Шевченка, 18 в с. Тур’ї 

Ремети. 

2. Контроль за виконанням даного 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 

 

Сьома сесія ( 2-ге пленарне засідання ) 

VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

22.07.2021 Тур’ї Ремети № 203 
 

 

 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на 

умовах оренди ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 

 

Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, ст. 33 Закону України «Про оренду землі», ст. 12, 

93, 122, 124, 186-1 Земельного кодексу України, розглянувши листа ПрАТ 

«Закарпаттяобленерго» від 27.04.2021 року № 154-25/2939, сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду ПрАТ «Закарпаттяобленерго» (код ЄДРПУО 00131529) в с. Туриця, 

КТП-142 Ужгородського району Закарпатської області, площею 0,0027 га, 

(кадастровий номер 2123284000:01:003:0027), для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії (код КВЦПЗ 14.02). 

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

0,0027 га ПрАТ «Закарпаттяобленерго» в в с. Туриця, КТП-142 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 9 % (дев’ять) від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

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

«Закарпаттяобленерго» договір оренди землі. 



5. ПрАТ «Закарпаттяобленерго» у місячний термін здійснити державну 

реєстрацію права оренди земельної ділянки. 

6. Контроль за виконанням даного 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 

 

Сьома сесія ( 2-ге пленарне засідання ) 

VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

22.07.2021 Тур’ї Ремети № 204 
 

 
 

Про внесення змін до рішення п’ятої сесії 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

VІІІ скликання №112 від 25.03.2021 року 

«Про надання дозволу на розроблення 

Проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 

 

Розглянувши лист ПрАТ «Закарпаттяобленерго», керуючись пунктом 34 

частиною 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

України», Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до рішення п’ятої сесії Тур’є-Реметівської сільської ради 

VІІІ скликання № 112 від 25.03.2021 року «Про надання дозволу на 

розроблення Проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок ПрАТ 

«Закарпаттяобленерго» та викласти пункт 1 та пункт 2 в такій редакції: 

«1. Вилучити для суспільних потреб для будівництва повітряної лінії 

електропередачі 8 (вісім) земельних ділянок (опори ЛЕП та трансформаторна 

підстанція) орієнтовною площею 0,0109 га із земель, що розпайовуються в 

межах с. Завбуч урочище «Добрин», контурів 370 (сінокіс) та 130 (пасовище). 

2. Надати ПрАТ « Закарпаттяобленерго» (код ЄДРПОУ 00131529) 

дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 8 (восьми) 

земельних ділянок в оренду для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової 

енергії (КВЦПЗ 14.02), за адресою с. Завбуч ур. «Добрин», саме: 

- земельна ділянка орієнтовною площею 0,0011 га (опора №194); 

- земельна ділянка орієнтовною площею 0,0005 га (опора №194/1n); 

- земельна ділянка орієнтовною площею 0,0005 га (опора №194/2n); 



- земельна ділянка орієнтовною площею 0,0005 га (опора №194/3n); 

- земельна ділянка орієнтовною площею 0,0011 га (опора №194/4n); 

- земельна ділянка орієнтовною площею 0,0011 га (опора №2n); 

- земельна ділянка орієнтовною площею 0,0011 га (опора №3n); 

- земельна ділянка орієнтовною площею 0,0050 га (КТП-25/10/0,4 кВ)» 

 

3. Розроблені та погоджені матеріали проєкту землеустрою подати на 

чергову сесію сільської ради разом з розрахунком втрат 

сільськогосподарського виробництва для розгляду та прийняття відповідного 

рішення. 

4. 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 

 

Сьома сесія ( 2-ге пленарне засідання ) 

VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

22.07.2021 Тур’ї Ремети № 205 
 

 

 

 

Про відмову у наданні дозволу на 

виготовлення детального плану 

території земельної ділянки 

 

 

Розглянувши заяву гр. Гапак Дьордя Дьордевича з метою виготовлення 

детального плану території із зміною цільового призначення для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 

керуючись статтею 26 пункту 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статтями 12, 20,38 Земельного Кодексу України, 

статтями 10, 19, 21, 24, 25 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», статті 13 Закону України «Про основи містобудування», Наказу 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 16.11.2011 року № 290 «Про затвердження порядку 

розроблення містобудівної документації» (зі змінами), ДБН Б.1. 1- 14:: 2012 

«Склад та зміст детального плану території», Тур’є-Реметівська сільська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1 Відмовити Гапак Дьордь Дьордевичу, жителю с. Лумшори, вул. 

Задунайська, 5 у наданні дозволу на виготовлення детального плану території 

земельної ділянки зі зміною цільового призначення з «для ведення особистого 

селянського господарства» на «для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд», кадастровий номер 

2123284504:01:001:0069, площею 0,3735 га, яка розташована в с.Лумшори, 



урочище «Пасіки», у зв’язку з тим, що землі житлової та громадської забудови 

можуть знаходитися виключно в межах населених пунктів. 

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 

 

Сьома сесія ( 2-ге пленарне засідання ) 

VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

22.07.2021 Тур’ї Ремети № 206 
 

 

Про відмову у наданні дозволів на розроблення 

проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, призначених для 

будівництва і обслуговування житлових 

будинків, господарських будівель і споруд 

 
Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 20, статей 60, 61, 

79, 80, 81 глави 14, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 

142 глави 22 Земельного кодексу України, розглянувши письмові звернення 

громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку безоплатної 

приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, 

для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд 

(присадибні ділянки) та додані до заяв відповідні технічні матеріали та 

документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, на 

виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та висновки комісії сільської ради з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Відмовити Шванда Василині Йосипівні, жительці с. Тур’ї Ремети, 

вул. Гагаріна, 8 у надані дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, в с. Тур’ї Ремети, 



Ужгородського району Закарпатської області, у зв’язку з відсутністю 

Генерального плану населеного пункту та іншої містобудівної документації, 

схем землеустрою, проєктів землеустрою щодо впорядкування території 

населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку. 

2. Відмовити Симкович Івану Івановичу,   жителю   с.   Порошково, 

вул. Центральна, 120 у надані дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку,   господарських   будівель і   споруд   в 

с. Порошково, Ужгородського району Закарпатської області у зв’язку з 

відсутністю Генерального плану населеного пункту та іншої містобудівної 

документації, схем землеустрою, проєктів землеустрою щодо впорядкування 

території населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку. 

3. Відмовити Павлич Любов Михайлівна, жительці с. Порошково, 

вул. Шевченка, 17 у надані дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку,   господарських   будівель і   споруд   в 

с. Порошково, Ужгородського району Закарпатської області у зв’язку з 

відсутністю Генерального плану населеного пункту та іншої містобудівної 

документації, схем землеустрою, проєктів землеустрою щодо впорядкування 

території населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку. 

4. Відмовити Штелиха Мирославі Юріївні, жительці с. Вільшинки, 41 у 

надані дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в с. Вільшинки Ужгородського 

району Закарпатської області у зв’язку з відсутністю Генерального плану 

населеного пункту та іншої містобудівної документації, схем землеустрою, 

проектів землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів, 

затверджених у встановленому законом порядку. 

5. Відмовити Микитюк Юліанні Юріївні, жительці с. Тур’ї Ремети, 

вул. Мала, 18 у надані дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Тур’ї Ремети 

Ужгородського району Закарпатської області у зв’язку з відсутністю 

Генерального плану населеного пункту та іншої містобудівної документації,  

схем землеустрою, проектів землеустрою щодо впорядкування території 

населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку. 

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 і благоустрою. 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Сьома сесія ( 2-ге пленарне засідання ) 

VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

22.07.2021 Тур’ї Ремети № 207 
 
 

Про відмову у наданні дозволів 

на розроблення проєктів відведення 

земельних ділянок, призначених для 

ведення особистого селянського господарства 

 
 

Розглянувши письмові звернення громадян з метою передачі земельних 

ділянок у власність для ведення особистого селянського господарствата та 

додані до заяв плани земельних ділянок, що підтверджують розміри вказаних 

земельних ділянок, керуючись пунктом 34 статті 26 «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтями 12, 33, 35, 79-1, 116, 118, 121, розділу 

Х пункту 24 Перехідних положень Земельного кодексу України, Законом 

України «Про землеустрій» та висновки постійної депутатської комісії 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, 

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

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

 

ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити Штелиха Михайлу Юрійовичу, у надані дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства, площею 0,1173 

га., яка розташована в урочищі «Вусища» с. Лумшори, Ужгородського району 

Закарпатської області, у зв’язку з тим, що згідно схеми розпаювання земельна 

ділянка відноситься до земель колективної власності КСГП «Верховина». 
 

2. Відмовити Гапак Марині Олександрівні, у надані дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства, площею 0,3242 

га., яка розташована в урочищі «Грун» с. Лумшори, Ужгородського району 



Закарпатської області, у зв’язку з невідповідністю місця розташування об’єкта 

вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а 

саме порушення вимог статті 123 Земельного кодексу України (земельна 

ділянка є частиною земельної , яка перебуває у користуванні іншої особи, 

згода землекористувача на вилучення частини земельної ділянки не надана.) 
 

3. Відмовити Кирлик Вікторії Михайлівні, у надані дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність для ведення особистого селянського господарства, ділянка №1 

орієнтовною площею 1,0000 га. та ділянка №2 орієнтовною площею 1,0000 га 

за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 2123286300:02:001:0028, 

які розташована с. Тур’ї Ремети, Ужгородського району Закарпатської 

області, у зв’язку з тим, що земельні ділянки відносяться до земель лісового 

фонду. 

4. Контроль за виконанням даного 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 

 

Сьома сесія ( 2-ге пленарне засідання ) 

VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

22.07.2021 Тур’ї Ремети № 208 
 
 

Про припинення права 

постійного користування 

земельною ділянкою 

 
 

Розглянувши заяву (клопотання) відділу освіти, молоді та спорту Тур’є- 

Реметівської сільської ради від 30.06.2021 № 01-13/442 щодо припинення права 

постійного користування земельної ділянки, керуючись статтями 12, 141 

Земельного кодексу України та пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України 

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

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити право постійного користування земельною ділянкою відділу 

освіти, молоді та спорту Перечинської райдержадміністрації, площею 0,1 га, 

цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель закладів 

охорони здоров’я та соціальної допомоги, кадастровий номер 

2123285000:01:002:0034, що створена в результаті поділу земельної ділянки 

кадастровий номер 2123285000:01:002:0029. 

2. Організацію виконання цього рішення покласти на відділ земельних 

відносин та екології. 

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 

 

Сьома сесія ( 2-ге пленарне засідання ) 

VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

22.07.2021 Тур’ї Ремети № 209 
 

Про внесення змін до Програми 

ефективного використання майна 

комунальної власності Тур’є- 

Реметівської сільської ради на 2021- 

2022 роки 

 

Відповідно до пункту 22, частини 1, статті 26, статті 59 частини 1 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 

постійних комісій сільської ради та у зв’язку з необхідністю внесення змін, 

Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести зміни до Програми ефективного використання майна 

комунальної власності Тур’є-Реметівської сільської ради на 2021-2022 роки, 

затвердженої рішенням п’ятої сесії VIII скликання № 72 від 25.03.2021 року, 

виклавши додаток № 1 «Заходи, орієнтовні обсяги витрат та джерела 

фінансування по виконанню програми ефективного використання майна 

комунальної власності Тур’є-Реметівської сільської ради на 2021-2022 роки» у 

редакції, що додається. 

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

питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту та заступника сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Володимира Короля. 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



Додаток №1 

до Програми 

 

Заходи, орієнтовні обсяги витрат та джерела фінансування по виконанню 

програми ефективного використання майна комунальної власності Тур’є- 

Реметівської сільської ради на 2021-2022 роки 

 

№ 

п 

/ 

п 

 
 

Заходи комплексної програми 

 
Термін 

виконання 

Джере- 

ла 

фінан- 

сування 

Орієнтовні 

обсяги фінан- 

сування, 

тис. грн. 

2021р. 2022р. 

1 2 3 4 5 6 

1 Витрати на виготовлення технічної 

документації, проектів відводу на 

об’єкти комунальної власності та 

земельні ділянки під ними, 

виготовлення інвентарних справ, 

експертних оцінок вартості об’єктів, 

оголошень та реклам, нотаріальних 

дій, матеріально-технічного забезпе- 

чення по забезпеченню повноважень 

щодо управління об’єктами власності 

Тур’є-Реметівської сільської ради та 

інші витрати пов’язані із виконанням 

Програми 

 
 

2021- 

2022 

роки 

 
 

Сільськ 

ий 

бюджет 

 

 

100,0 

 

 

40,0 

2 Утримання об’єктів комунальної 

власності Тур’є-Реметівської сільської 

ради 

2021- 

2022 

роки 

Сільськ 

ий 

бюджет 

40,0 40,0 

3 Поточний ремонт об’єктів комунальної 

власності Тур’є-Реметівської сільської 

ради, виконання робіт по демонтажу 

списаного майна. 

2021- 

2022 

роки 

Сільськ 

ий 

бюджет 

 
50,0 

 
160,0 

 Разом:   190,0 240,0 

 

 
 

Секретар сільської ради Марія Багара 



 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Сьома сесія ( 2-ге пленарне засідання ) 

VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

22.07.2021 Тур’ї Ремети № 210 
 

 

Про затвердження експертної оцінки 

вартості комунального майна 

 
 

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

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

зв’язку з необхідністю затвердження експертної оцінки вартості комунального 

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

 

ВИРІШИЛА: 

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

здачі майна в оренду через аукціон приміщення сільського будинку культури, 

загальною площею 70 м2, що розташоване за адресою: Закарпатська область, 

Ужгородський район, с. Порошково, вул. Центральна, 73, в сумі 275571 (двісті 

сімдесят п’ять тисяч п’ятсот сімдесят одна) гривня без ПДВ. 

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

здачі майна в оренду через аукціон вбудованого приміщення дільничної лікарні 

літ. А, загальною площею 21,4 м2, що розташоване за адресою: За-карпатська 

область, Ужгородський район, с. Порошково, вул. Центральна, 88, в сумі 94160 

(дев’яносто чотири тисячі сто шістдесят) гривень без ПДВ. 

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

здачі майна в оренду через аукціон нежитлового приміщення будівлі дільничної 

лікарні, загальною площею 22,6 м2, що розташоване за адресою: Закарпатська 

область, Ужгородський район, с. Тур’ї Ремети, вул. Центральна, 16 в сумі, 94784 

(дев’яносто чотири тисячі сімсот вісімдесят чотири) гривні без ПДВ. 



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

здачі майна в оренду через аукціон нежитлового приміщення Амбулаторії 

загальної практики сімейної медицини, загальною площею 14,1 м2, що 

розташоване за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с. Тур’ї 

Ремети, вул. Центральна, 16а, в сумі 58430 (п’ятдесят вісім тисяч чотириста 

тридцять) гривень 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 

 

Сьома сесія ( 2-ге пленарне засідання ) 

VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

22.07.2021 Тур’ї Ремети № 211 

 

Про внесення змін до рішення Тур’є- 

Реметівської сільської ради № 6 
від 01.12.2020 року „Про постійні 

комісії Тур’є-Реметівської сільської ради” 

 
Керуючись статтею 47 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, враховуючи зміни у депутатському складі Тур’є-Реметівської 

сільської ради та заяву депутата Гулей-Шикула О.Ф., Тур’є-Реметівська 

сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до підпункту 3.1., 3.2., 3.3., пункту 3 рішення сільської 

ради № 6 від 01.12.2020 року „Про постійні комісії Тур’є-Реметівської 

сільської ради”: 

1.1. „3. Обрати постійні комісії Тур’є-Реметівської сільської ради у 

наступному складі: 

3.1. Комісія з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, 

етики та регламенту: 

Голова постійної комісії – Яцик Олександр Дьордьєвич 

Члени постійної комісії: 

Белей Ганна Станківна 



Гулей-Шикула Ольга Федорівна 

Дзамулич Юрій Іванович 

Пашко Михайло Михайлович 

 
3.2. Постійна комісія з питань фінансів, бюджету, планування 

соціально економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва: 

Голова постійної комісії – Круцей Мирослав Михайлович 

Члени постійної комісії: 

Машкаринець Васена Василівна 

Діянич Сергій Михайлович 

Янцо Ірина Теодорівна 

Сметанка Ольга Іванівна 

 
3.3. Постійна комісія з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою: 

Голова постійної комісії – Лижечко Юрій Юрійович 

Члени постійної комісії: 

Петрішка Микола Іванович 

Горіна Антон Антонович 

Ігнатик Сергій Миколайович 

Воронич Едуард Васильович 

 
2. Головам утворених постійних комісій Тур’є-Реметівської сільської ради 

забезпечити вирішення питань щодо структури комісії, у тому числі обрання 

заступника голови та секретаря комісії. 

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

питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 


