
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
87 сесія 6-го скликання 

 Р І Ш Е Н Н Я 
    

           22 жовтня     2015                   Мукачево                          №1576 
 
Про затвердження порядку  надання у користування на умовах 

оренди водних об’єктів, розташованих на території  Мукачівської 
міської ради  

 
 

 Керуючись ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, ст. 12, ст. 186, ст. 186 – 1 Земельного Кодексу України, Законом 
України «Про землеустрій», Законом України „Про оренду землі”, Законом 
України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
вдосконалення процедури відведення земельних ділянок та зміни їх 
цільового призначення”, Законом України «Про аквакультуру», Водного, 
Земельного, Бюджетного та Податкового кодексів України, з метою 
формуванню водно-екологічного правопорядку і забезпеченню екологічної 
безпеки населення, раціонального та ефективного використання водних 
об'єктів на міста Мукачево  та їх охороні від забруднення, засмічення та 
вичерпання, а також упорядкування питань, пов'язаних з наданням їх у 
користування на умовах оренди; 

враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань 
приватизації, роздержавлення та земельних відносин (протокол № 66 від 
20.10.2015 року) та постійної депутатської комісії з питань законності та 
правопорядку, охорони прав та свобод громадян, депутатської етики 
(протокол №64 від 19.10.2015р.),  Мукачівська міська рада ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити Порядок надання у користування на умовах оренди 

водних об'єктів, розташованих на території Мукачівсько\ міської ради 
(додаток 1). 

2. Дане рішення оприлюднити в засобах масової інформації та на 
офіційному сайті міської ради.  
       3. Затвердити аналіз регуляторного впливу та звіт про базове  
відстеження результативності регуляторного акта ” Про затвердження 
порядку  надання у користування на умовах оренди водних об’єктів, 
розташованих на території  Мукачівської міської ради (додатки 2,3).  

4. Управлінню комунальної власності , головному спеціалісту 
інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату виконкому та міської 
ради Л.Томішіну оприлюднити дане рішення в місцевих засобах масової 



інформації (ММКП „Редакція газети „Мукачівська Ратуша”) та на 
офіційному сайті Мукачівської міської ради  www.mukachevo-city.org.ua. 
  
          5 . Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови, начальника управління міського господарства  Гільтайчук 
В.С.  та голову профільної депутатської комісії Кушнір І.І. 
 
Міський голова                                                                                  З. Ленд’єл 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.mukachevo-city.org.ua/


Додаток 1 до рішення  
87 сесії 6 скликання  

Мукачівської міської ради  
від 22 жовтня 2015 № 1576 

 
ПОРЯДОК 

надання у користування на умовах оренди водних 
об’єктів, розташованих на території Мукачівської міської ради  

 
1. Загальні положення 

 
1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог Законів України «Про 
місцеве самоврядування », «Про аквакультуру», Водного, Земельного, 
Бюджетного та Податкового кодексів України. 

 
Порядок визначає механізм надання водних об'єктів у користування за 
договором оренди водного об'єкта у комплексі із земельною ділянкою під 
ним. 
1.2. У користування на умовах оренди можуть надаватися водосховища (крім 
водосховищ комплексного призначення), річки, ставки, озера та замкнені 
природні водойми, то що  для рибогосподарських потреб, культурно-
оздоровчих, лікувальних, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, 
проведення науково-дослідних робіт. 

 
1.3. Не підлягають передачі у користування на умовах оренди для 
рибогосподарських потреб водні об'єкти, що:використовуються для питних 
потреб;розташовані в межах територій та об'єктів, що перебувають під 
охороною відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд 
України" 

 
1.4. Водні об'єкти надаються у користування в комплексі із земельними 
ділянками під водним об‘єктами, гідротехнічними спорудами, іншими 
об‘єктами інфраструктури. 

  
1.5. Дія Порядку не поширюється на механізм надання у користування 
частин рибогосподарських водних об’єктів, рибогосподарських 
технологічних водойм для цілей аквакультури, що регулюється Законом 
України "Про аквакультуру". 

 
2. Умови надання водних об‘єктів  

2.1. Водні об'єкти надаються у користування на земельних торгах у 
комплексі із земельною ділянкою відповідно до вимог Земельного кодексу 
України. 
            

 



 Передача в оренду водних об’єктів з земельною ділянкою 
здійснюється на підставі рішення Мукачівської міської ради відповідно до 
Земельного кодексу України, шляхом укладання договору оренди водного 
об’єкту, погодженого центральним органом виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері водного господарства. 

 
             2.2. Типовий договір оренди водних об’єктів затверджено постановою 
Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 року № 420 "Про 
затвердження Типового договору оренди водних об’єктів". 

 
             2.3. Рішення про передачу земельних ділянок в оренду приймається 
на підставі проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі: 
надання земельної ділянки із зміною її цільового призначення; 
формування нової земельної ділянки (крім поділу та об’єднання). 
Надання у користування земельної ділянки, зареєстрованої у Державному 
земельному кадастрі, право власності на яку зареєстроване в Державному 
реєстрі речових прав на нерухоме майно без зміни її меж та цільового 
призначення, здійснюється без складання документації із землеустрою. 
Надання у користування земельної ділянки в інших випадках здійснюється на 
підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості). Дозвіл на розроблення такої 
документації здійснюється на підставі рішення сесії міської ради . 
Земельні ділянки, право власності (користування) на які виникло до 2004 
року, вважаються сформованими незалежно від присвоєння їм кадастрового 
номера. У разі, якщо відомості про зазначені земельні ділянки не внесені до 
Державного реєстру земель, їх державна реєстрація здійснюється на підставі 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) за заявою їх власників 
(користувачів). Внесення інших змін до відомостей про ці земельні ділянки 
здійснюється після реєстрації земельних ділянок. 

 
2.4. Орендодавцями водних об'єктів, що надаються у користування на умовах 
оренди у межах м.Мукачево є Мукачівська міська рада. 

  
2.5. Орендарями земель водного фонду із розташованими на них водними 
об’єктами для рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих, 
лікувальних, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, проведення 
науково-дослідних робіт є юридичні або фізичні особи – підприємці. 

 
2.6. Порядок розроблення паспорта водного об’єкта затверджено наказом 
Міністерства екології та природних ресурсів від 18 березня 2013 року № 99.  
Замовником робіт із розроблення паспорта водного об’єкта є його 
орендодавець. 
Паспорт водного об’єкта підлягає перегляду кожні 5 років, якщо інше не 
передбачено договором оренди водного об’єкта, та у разі змін технічних 
параметрів водного об’єкта і гідротехнічних споруд, зміни гідрологічного 



режиму річки (водотоку) – і відповідному коригуванню. 
Коригування паспорта водного об’єкта здійснюється відповідно до Порядку 
його розроблення 

. 
Паспорт водного об’єкта погоджується з Державним агентством водних 
ресурсів України. 

 
2.7. Методика визначення розміру плати за надані в оренду водні об‘єкти 
затверджена наказом міністерства екології та природних ресурсів України від 
28 травня 2013 року № 326 "Про затвердження Методики визначення розміру 
плати за надані в оренду водні об‘єкти", зареєстрованим в Міністерстві 
юстиції України 17 червня 2013 року №986/23518.  

 
Орендна плата за водні об‘єкти встановлюється виключно у грошовій формі. 
Сплата орендної плати за водний об‘єкт не звільняє від сплати орендної 
плати за земельну ділянку під цим об‘єктом. 

 
2.8. Розмір орендної плати за користування земельною ділянкою водного 
фонду визначається, відповідно до грошової оцінки земель водного фонду 
згідно Закону України "Про оцінку земель" та Податкового кодексу України. 
Договір оренди водного об‘єкта підлягає державній реєстрації. 
2.9. Витрати, пов’язані з державною реєстрацією договору оренди водного 
об’єкта, покладаються на орендаря. 

 
2.10. Водні об’єкти надаються в користування на умовах оренди без 
обмеження права загального водокористування, крім випадків, визначених 
статтею 47 Водного кодексу України. 
Орендарі водного об’єкта зобов’язані передбачати місця безоплатного 
забезпечення права громадян на загальне водокористування (купання, 
плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство тощо). При 
визначені таких місць перевага надається традиційно розташованим місцям 
масового відпочинку, які позначаються на плані або схемі об’єкта оренди. 
У межах м.Мукачево забороняється обмеження будь-яких видів загального 
водокористування, крім випадків, визначених законом. 
Заборона загального водокористування водними об’єктами, наданими в 
користування на умовах оренди, та їх нецільове використання є підставою 
для розірвання договору оренди. 

 
Орендарі, яким водний об’єкт надано в користування на умовах оренди, 
можуть дозволити іншим водокористувачам здійснювати спеціальне 
водокористування в порядку, встановленому Водним кодексом України. 

 
2.11. Орендарям водних об’єктів, які здійснюють водокористування для 
рибогосподарських, оздоровчих та лікувальних потреб, необхідно оформити 
дозвіл на спеціальне водокористування в Державному агентстві водних 
ресурсів , Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса . 



 
2.12. Дія договору оренди водного об’єкта припиняється у разі: 
взаємної згоди сторін; 

 
закінчення строку, на який було укладено договір; 

 
смерті фізичної особи-підприємця; 

 
ліквідації юридичної особи;  

 
порушення однією із сторін істотних умов договору оренди; 

 
заборони загального водокористування водним об’єктом з недодержанням 
порядку, встановленого законом; 

 
нецільового використання водойми; 

 
створення в результаті діяльності користувача загрози навколишньому 
природному середовищу; 

 
пошкодження гідротехнічних споруд; 

 
в інших випадках, передбачених чинним законодавством України. 

 
2.13. У разі припинення або розірвання договору оренди водного об’єкта 
орендар зобов’язаний повернути його орендодавцю на умовах, визначених 
договором, у стані, придатному до його подальшого використання, який 
визначається у акті обстеження водного об’єкта та відповідно до результатів 
лабораторних аналізів якості води. 
При цьому кожна сторона має право вимагати від іншої сторони 
відшкодування понесених збитків відповідно до чинного законодавства. 

 
2.14. Передача орендарем права на оренду водного об’єкта іншим суб’єктам 
господарювання забороняється. 

 
2.15. Повернення водного об’єкту орендодавцю відбувається в термін, що не 
перевищує один місяць з моменту припинення дії договору оренди водойми. 
Якщо недбале ставлення користувача до водойми або інші дії чи 
бездіяльність призвели до її деградації (виснаження, забруднення, 
засмічення, погіршення технічного стану гідротехнічних, рибозахисних та 
інших споруд, зменшення біологічної продуктивності тощо), користувач 
зобов’язаний відшкодувати орендодавцю заподіяну шкоду. Розміри збитків 
визначаються відповідно до чинного законодавства. 

 
2.16. Зміни умов користування водоймою можливі за взаємною згодою 
сторін. 



Спори, пов’язані з користуванням водоймою, вирішуються за згодою сторін 
або у судовому порядку. 

 
2.17. Державний контроль за використанням та охороною водойм, наданих у 
користування, розрахунками за оренду здійснюється у порядку, 
 встановленому чинним законодавством. 

 
2.18. Істотними умовами укладання договору оренди водного об’єкта є: 

 
предмет договору; 

 
об’єкт оренди; 

 
строк дії договору; 

 
орендна плата (розмір, термін і порядок внесення та перегляду, індексація, 
відповідальність про її несплату); 

 
умови використання об’єкта оренди; 

 
умови і строки передачі об’єкта в оренду; 

 
права і обов’язки сторін; 

 
умови збереження технічного та екологічного стану водойми; 

 
умови припинення користування та повернення водойми орендодавцеві; 

 
обмеження і обтяження щодо використання водойми, включаючи 
природоохоронні вимоги; 

 
відповідальність сторін; 

 
визначення сторони, яка несе ризик випадкового пошкодження або знищення 
водойми; 
інші умови згідно з чинним законодавством та/або за домовленістю сторін 

 
2.19. У договорі оренди водного об’єкта визначаються зобов’язання щодо 
здійснення заходів з охорони та поліпшення екологічного стану водного 
об’єкта, експлуатації водосховищ та ставків відповідно до режимів роботи 
(скиду води, наповнення водойми, екологічні попуски), встановлених 
органами водного господарства, а також необхідність оформлення права 
користування гідротехнічними спорудами. 

 
2.20. Передача в оренду водних об'єктів із земельною ділянкою 



(продовження договорів оренди) здійснюється на підставі рішення 
орендодавця шляхом укладання договору оренди водного об'єкту. 

 
2.21. Підставою для укладання договору оренди земель водного фонду із 
розташованим водним об’єктом є рішення орендодавця відповідно до заяви 
зацікавленої особи, визначеної на конкурсних засада за наявності 
землевпорядної документації та паспорта водного об’єкта. 

 
3. Особливості надання водних об‘єктів на умовах оренди 

 
3.1 При наявності чинних договорів оренди земель водного фонду і при 
відсутності договорів оренди водних об’єктів, право користування водними 
об’єктами на умовах оренди оформляється шляхом укладання договору 
оренди водних об’єктів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 
від 29 травня 2013 року № 420, з урахуванням умов договору оренди земель 
водного фонду та доданої до нього технічної документації. 

 
3.1.1. Орендар земельної ділянки водного фонду подає заяву до в 
Державному агентстві водних ресурсів , Басейнового управління водних 
ресурсів річки Тиса у якій зазначається: місцезнаходження водного об'єкта, 
площа водного дзеркала при нормальному підпірному рівні, мета оренди; 

 
юридична особа - повне найменування юридичної особи, адреса (юридична 
та фактична), код ЄДРПОУ, банківські реквізити; 

 
фізична особа-підприємець - найменування фізичної особи-підприємця, 
номер свідоцтва про державну реєстрацію, паспортні дані (серія, номер, ким і 
коли виданий), ідентифікаційний код; 

 
фізична особа - її прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (серія, номер, 
ким і коли виданий), ідентифікаційний код та місце проживання; 

 
До заяви додаються: 

 
договір оренди земельної ділянки водного фонду; 

 
технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право оренди земельної ділянки водного фонду (до 2004 року) 
або проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки водного фонду; 

 
кадастровий план земельної ділянки водного фонду; 

 
акт визначення меж земельної ділянки в натурі; 

 
витяг із технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки водного фонду; 



 
витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку; 

 
договір оренди гідротехнічної споруди. 

 
3.1.2. Державне агентство водних ресурсів , Басейнового управління водних 
ресурсів річки Тиса організовує розроблення паспорта водного об'єкта та 
погодження його з Державним агентством водних ресурсів України 
відповідно до наказу Міністерства екології та природних ресурсів від 18 
березня 2013 року N 99, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 
травня 2013 року за № 775/23307) 

 
3.1.3. На підставі паспорта водного об‘єкта та діючого договору оренди 
земельної ділянки водного фонду в Державне агентство водних ресурсів , 
Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса  укладає Договір оренди 
водного об‘єкта, який погоджується з Державним агентством водних 
ресурсів України. 

 
3.1.4. Орендар приступає до використання водойми після державної 
реєстрації цього договору згідно з актом приймання-передачі та оформлення 
дозволу на спеціальне водокористування. 

 
3.2 Поновлення договорів оренди земель водного фонду шляхом укладання 
договору оренди водного об‘єкта. 

 
3.2.1. По закінченню строку, на який було укладено договір оренди землі, 
орендар, який належно виконував обов'язки за умовами договору, має 
переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі 
на новий строк (поновлення договору оренди землі). 

 
3.2.2. Орендар, який має намір скористатися переважним правом на 
укладення договору оренди землі на новий строк шляхом укладання 
договору оренди водного об‘єкта, зобов'язаний повідомити про це 
орендодавця до спливу строку договору оренди землі у строк, встановлений 
цим договором, але не пізніше ніж за місяць до спливу строку договору 
оренди землі.  

 
3.2.3. У разі якщо орендар продовжує користуватися земельною ділянкою 
після закінчення строку договору оренди і за відсутності протягом одного 
місяця після закінчення строку договору листа-повідомлення орендодавця 
про заперечення у поновленні договору оренди землі такий договір 
вважається поновленим на той самий строк і на тих самих умовах, які були 
передбачені договором. У цьому випадку укладання договору оренди 
водного об‘єкта про поновлення договору оренди землі здійснюється без 
прийняття рішення. 



  
3.2.4. До листа-повідомлення про поновлення договору оренди землі орендар 
додає: 
проект додаткової угоди; 

 
копію договору оренди земельної ділянки водного фонду; 

 
витяг з нормативно грошової оцінки земельної ділянки водного фонду; 

 
витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку; 

 
договір оренди гідротехнічної споруди. 

 
3.2.5. При поновленні договору оренди землі його умови можуть бути змінені 
за згодою сторін. У разі недосягнення домовленості щодо орендної плати та 
інших істотних умов договору переважне право орендаря на укладення 
договору оренди землі припиняється, орендарю направляється лист-
повідомлення про відмову у поновлення договору оренди землі. 

 
3.2.6. Мукачівська міська рада  спільно із Головним управлінням 
Держземагентства у місячний термін розглядає надісланий орендарем лист-
повідомлення з проектом додаткової угоди, перевіряє його на відповідність 
вимогам закону, узгоджує з орендарем (за необхідності) істотні умови 
договору і, за відсутності заперечень, готує проект рішення  про поновлення 
договору оренди землі. 

 
3.2.7.  Державне агентство водних ресурсів , Басейнового управління водних 
ресурсів річки Тиса організовує розроблення паспорта водного об'єкта та 
погодження його з Державним агентством водних ресурсів України. 

 
3.2.8. Державне агентство водних ресурсів , Басейнового управління водних 
ресурсів річки Тиса укладає з орендарем договір оренди водного об‘єкта, 
який погоджується з Державним агентством водних ресурсів України. 

 
3.2.9. Орендар приступає до використання земельної ділянки та водойми 
після державної реєстрації цього договору згідно з актом приймання-передачі 
та оформлення дозволу на спеціальне водокористування. 
3.3 Надання в оренду земельної ділянки водного фонду із водним об‘єктом 
без земельних торгів 

 
3.3.1. Зацікавлена особа яка має право без участі у земельних торгах, 
відповідно до частини другої статті 134 Земельного кодексу України, та 
бажає взяти земельну ділянку водного фонду у користування звертається в 
Мукачівську міську раду з клопотанням про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо її відведення.  



3.3.2. У клопотанні зазначається орієнтовний розмір земельної ділянки та її 
цільове призначення. 

 
До клопотання додається: 

 
графічні матеріали, на яких зазначено місце розташування та розмір 
земельної ділянки водного фонду; 

 
витяг з Державного реєстру прав на нерухому майно (у випадку власності 
об‘єктів нерухомого майна на земельній ділянці водного фонду). 

 
3.3.4. За рішення Мукачівської міської ради  спільно із Головним 
управлінням Держземагентства у місячний термін розглядає клопотання 
перевіряє його на відповідність вимогам закону, готує проект рішення сесії 
міської ради  про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки водного фонду або дає мотивовану відмову у 
його наданні. 

 
3.3.5. Державне агентство водних ресурсів , Басейнового управління водних 
ресурсів річки Тиса організовує розроблення паспорта водного об'єкта та 
погодження його з Державним агентством водних ресурсів України. 

 
3.3.6. Зацікавлена особа замовляє у проектній організації розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки водного фонду та 
нормативно-грошову оцінку. 

 
3.3.7. Забезпечення відповідних витрат, пов’язаних з розробленням проекту 
відведення земельної ділянки визначаються між орендодавцем та орендарем 
за згодою сторін. 

 
3.3.8. Виконавчий комітет Мукачівс якої міської ради готовить проект 
рішення сесії міської ради  про затвердження проекту землеустрою та 
надання в оренду земельної ділянки водного фонду із водним об‘єктом. 

 
3.3.9. Міська рада укладає з орендарем договір оренди водного об‘єкта, який 
погоджується з Державним агентством водних ресурсів України 

. 
3.3.10. Орендар приступає до використання земельної ділянки та водойми 
після державної реєстрації цього договору згідно з актом приймання-передачі 
та оформлення дозволу на спеціальне водокористування. 
3.4 Надання в оренду земельної ділянки водного фонду із водним об‘єктом 
через земельні торги. 

 
3.4.1. Міська рада  формує перелік інвестиційно-привабливих ділянок 
водного фонду та готує рішення  на передачу в оренду переможцю торгів. 



 
3.4.2. Перелік інвестиційно-привабливих ділянок водного фонду 
затверджується на конкурсній комісії  з виконання робіт із землеустрою, 
оцінки земель та визначення виконавця торгів на конкурентних засадах. 

 
3.4.3. Перелік інвестиційно-привабливих ділянок водного фонду 
затверджується рішенням сесії міської ради . 

 
3.4.4.  Державне агентство водних ресурсів , Басейнового управління водних 
ресурсів річки Тиса організовує розроблення паспорта водного об'єкта та 
погодження його з Державним агентством водних ресурсів України. 

 
3.4.5. Комісія  визначає виконавця торгів на конкурентних засадах проводить 
конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою та  оцінки земель . 

 
3.4.6. Переможець конкурсу: 

 
розробляє проект землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки 
водного фонду (із врахуванням розробленого Паспорту водного об‘єкта); 

погоджує землевпорядну документацію; 
 

замовляє землевпорядну експертизу у випадках передбачених 
законодавством; 

 
реєструє земельну ділянку в Державному земельному кадастрі; 

 
виготовляє нормативну грошову оцінку. 

 
3.4.7. Уповноважений орган виконавчий комітет міської ради готовить 
проект рішення сесії міської ради  про затвердження проекту землеустрою та 
надання в оренду земельної ділянки водного фонду із водним об‘єктом. 

 
3.4.8. Переможець конкурсу проводить земельні торги 

. 
3.4.9. Мукачівська міська рада з переможцем земельних торгів укладає 
договір оренди водного об‘єкта, який погоджується з Державним агентством 
водних ресурсів України. 

 
3.4.10. Орендар приступає до використання земельної ділянки та водойми 
після державної реєстрації цього договору згідно з актом приймання-передачі 
та оформлення дозволу на спеціальне водокористування. 

 
 
Секретар міської ради                                                        І.Г.Маняк  

 



           Додаток  2 
            до рішення     87 сесії Мукачівської  

              міської ради 6-го скликання 
                                                                                                                  від 22.10.2015року № 1576  

 
     
 
 

ЗВІТ 
про базове відстеження результативності регуляторного акта 

 
 

Вид та назва регуляторного акта: проект рішення  _______сесії Мукачівської 
міської ради 6-го скликання від _______________ _2015 року № __________   
 

«Про затвердження порядку  надання у користування на умовах оренди водних 
об’єктів, розташованих на території  Мукачівської міської ради»  

 
 

Назва виконавця заходів з відстеження: управління комунальної власності  
 
Цілі прийняття акта: даний регуляторний акт спрямований на реалізацію 
державної політики в забезпеченні вимог земельного, природоохоронного, водного 
законодавства, подальшого розвитку земельних відносин, правового врегулювання права 
користування земельними ділянками територіальної громади м. Мукачево. Удосконалення 
земельних відносин та створення механізмів економічного стимулювання та раціонального 
використання земель водного фонду . 
  
Строк виконання заходів з відстеження: заходи з відстеження регуляторного акта 
проводились 01.08.2014 по 01.08.2015 р. 
 
Тип відстеження: базове 
 
Методи одержання результатів відстеження: під час відстеження 
результативності регуляторного акта були використані статистичні методи 
одержання результатів відстеження. 
 
Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також 
способи одержання даних: 
 
 Відстеження результативності даного регуляторного акту здійснюється 
шляхом аналізу статистичної інформації (дані ОДПІ , Мукачівського управління 
Держземагенства в Мукачівському районі) з наступних показників: 
 - нормативна грошова оцінка земельної ділянки ; 
 - сума сплаченого орендної плати  до міського бюджету. 
 
 



 
 
 
Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта 
 
№ 
п/п 

Показник Червень  2015 

1 Нормативна грошова оцінка землі – середня по 
місту ( грн. м.кв). 

96.45 

2 Оренда плата  гривень в  рік за 1 га    28935.00 
 
 
 
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 
визначених цілей: 
 Проведене базове відстеження. 
 Висновок про ефективність даного регуляторного акта можна буде зробити за 
результатами повторного відстеження результативності регуляторного акта. 
 
 
Секретар міської ради                          І.Маняк 
 



            
Додаток  3 

            до рішення   87 сесії Мукачівської  
              міської ради 6-го скликання 
                                                                                                                від 22.10.2015 року № 1576

  
 

     
 

Аналіз регуляторного впливу  
 
 

 Відповідно до актів Закону України «Про засади державної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, 
затвердженої Постанови Кабінету Міністрів України № 308 від 11.03.2004р. 
  

Назва регуляторного акту: проект рішення «Про затвердження порядку  
надання у користування на умовах оренди водних об’єктів, розташованих на території  

Мукачівської міської ради»  
 

 
 
Регуляторний орган: Мукачівська міська рада 
 
Розробники документа: управління комунальної власності . 
 
Відповідальна особа: Козар Віталій Васильович  
 
Контактний телефон: 2-31-34 
 

1. Визначення проблеми 
 

                           Главою 12 Земельного Кодексу України ( Землі водного фонду ) 
визначено:  Склад земель водного фонду,  Право на землі водного фонду, Прибережні 
захисні смуги , Обмеження у використанні земельних ділянок  прибережних захисних смуг 
уздовж річок,  навколо водойм та на островах . 

  
        Порядок  надання у користування на умовах оренди водних об’єктів, розташованих на 
території  Мукачівської міської ради розроблено з метою формуванню водно-екологічного 
правопорядку і забезпеченню екологічної безпеки населення, раціонального та ефективного 
використання водних об'єктів на території  міста Мукачево  та їх охороні від забруднення, 
засмічення та вичерпання, а також упорядкування питань, пов'язаних з наданням їх у 
користування на умовах оренди. Даний порядок розроблено відповідно до вимог Законів 
України «Про місцеве самоврядування », «Про аквакультуру», Водного, Земельного, 
Бюджетного та Податкового кодексів України. 
 

2. Цілі державного регулювання 
 



 Впровадження регуляторного акта дозволить забезпечити реалізацію державної 
політики в забезпеченні вимог земельного, природоохоронного, водного 
законодавства, подальшого розвитку земельних відносин, правового врегулювання 
права користування земельними ділянками територіальної громади м. Мукачево. 
Удосконалення земельних відносин та створення механізмів економічного 
стимулювання та раціонального використання земель водного фонду . 
 Проект рішення є нормативно - правовим актом, який спрямовано на 
визначення механізму надання земельних ділянок водного фонду , що встановлюється 
на території міста. 

 
 

3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей 
 
 Перша альтернатива  —  залишити ситуацію без змін  та відмовитись від 
регулювання. 
 Ця альтернативва не може бути прийнятою для органів місцевого самоврядування, 
оскільки буде не дотримана вимога ст. 59 Земельного Кодексу України . 

 Друга альтернатива — прийняття рішення « Про затвердження порядку  
надання у користування на умовах оренди водних об’єктів, розташованих на території  
Мукачівської міської ради»  
 
 

 Перевагою даної альтернативи є виконання  вимог Законів України «Про 
місцеве самоврядування », «Про аквакультуру», Водного, Земельного, Бюджетного та 
Податкового кодексів України.. 
 Обраний спосіб: 
  - відповідає вимогам чинного законодавства; 
  - забезпечує досягнення цілей державного регулювання; 
  - забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики. 
 
 

4. Механізм розв’язання проблеми 
 

 Вирішення проблеми щодо врегулювання питань  порядку  надання у користування на 
умовах оренди водних об’єктів, розташованих на території  Мукачівської міської ради» 
пропонується шляхом прийняття відповідного рішення Мукачівської міської ради. 
Запропонований спосіб досягнення цілей є єдиним і безумовним шляхом вирішення 
проблеми і грунтується на загальнообов'язковості виконання всіма учасниками 
правовідносин у системі використання об»єктів водного фонду на території м.Мукачево . 

 
 

5. Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі 
прийняття регуляторного акта. 

 
 Враховуючи що виконання зазначеного рішення є загальнообов”язковим для всіх 
учасників правовідносин у системі використання об»єктів водного фонду , досягнення цілей, 
передбачених п.2 цього Аналізу, вбачається цілком реальним. 
 Рішення буде запроваджено на належному рівні і підлягатиме обов”язковому 
виконанню органами місцевого самоврядування та суб»єктами господарювання при 
використанні земель водного фонду .  

 



 
6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта із застосуванням 

методу аналізу вигод та витрат 
 

 Запропонований акт стосується інтересів держави, суб'єктів господарювання, 
населення. 
Аналіз вигод і витрат 
Сфера регулювання Вигоди Витрати 
Держава Забезпечення відповідних надходжень 

до міського бюджету від сплати 
орендної плати, земельного податку . 
 
Створення фінансових можливостей 
для задоволення соціальних та інших 
потреб територіальної громади 

Витрати на проведення 
відстежень результативності 
даного регуляторного акта та 
процедур з його 
опублікування 

Суб'єкти 
господарювання 

Створення прозорого механізму 
регулювання порядку  надання у 
користування на умовах оренди 
водних об’єктів, розташованих на 
території  Мукачівської міської ради  

Затрати часу необхідні 
вивчення нормативно-
правової бази з даного 
питання 

Населення Забезпечення умов  формуванню 
водно-екологічного правопорядку і 
забезпеченню екологічної безпеки 
населення, раціонального та 
ефективного використання водних 
об'єктів на міста Мукачево  та їх 
охороні від забруднення, засмічення та 
вичерпання, покращення рівня 
соціальної захищеності територіальної 
громади за рахунок прогнозованих 
надходжень до бюджету міста 
орендної плати та земельного податку. 

Витрати незначні 

 
 

7.  Строк дії акту 
 

 Згідно вимог чинного законодавства строк дії запропонованого регуляторного акта не 
обмежений із можливістю внесення до нього та його відміни у разі зміни чинного 
законодавства чи в інших необхідних випадках. 
 

8. Показники результативності регуляторного акту 
 

 Відстеження ефективності дії зазначеного регуляторного акта передбачається за 
наступними критеріями: 
- нормативна грошова оцінка земельних ділянок водного фонду; 
- величина поступлення коштів від надання в оренду земельних ділянок водного фонду 
  

9. Заходи з відстеження результативності акта 
 



 Базове відстеження результативності дії регуляторного акта буде проведено до дня 
набрання чинності регуляторного акта. 

 Повторне відстеження результативності буде здійснено за три місяці до дня 
закінчення визначеного строку, але не пізніше дня закінчення визначеного строку. 

Періодичне відстеження не буде проводитись  на підставі част.7 ст.10 Закону 
України“Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. 

 Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься відділом 
економічного розвитку та інфраструктури Мукачівського міськвиконкому. 

 Відстеження розміру надходжень до міського бюджету та кількості суб'єктів 
підприємницької діяльності — платників орендної плати з надання в оренду земельних 
ділянок водного фонду  буде здійснюватись шляхом аналізу інформації, наданої державною 
податковою інспекцією у м.Мукачево. 

 
 

Секретар міської ради                                                         І.Маняк 
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