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Р І Ш Е Н Н Я 
 

23.04.2020     Мукачево     №1882 
 

Про звільнення від сплати за договорами сервітутного землекористування 
для розміщення тимчасових споруд (терас) фізичних та юридичних осіб, 

діяльність яких тимчасово призупинена у зв’язку із дією карантину  
 

З метою підтримки малого бізнесу, відповідно до законів України «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо 
підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на 
запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби (COVID-19)», 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на 
забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з 
поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)», постанови Кабінету 
Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню 
на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2» із змінами, внесеними постановами Кабінету 
Міністрів України від 16 березня 2020р. № 215, від 20 березня 2020р. № 242,              
від 25 березня 2020р. № 239, від 29 березня 2020р. № 241 та від 2 квітня 2020р. 
№ 255, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №84 від 22.04.2020 р.), 
враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань комунальної 
власності та земельних відносин (протокол №69 від 21.04.2020 р., 22.04.2020 
р.), керуючись ст. 25, ч.1 ст. 59 Законами України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», Мукачівська міська рада вирішила: 

1. Звільнити фізичних та юридичних осіб від сплати за договорами 
сервітутного землекористування для розміщення тимчасових споруд (терас), 
діяльність яких тимчасово призупинена згідно постанови Кабінету Міністрів 
України від 11 березня 2020р. № 211 «Про запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2» (із внесеними змінами) з 1 травня до 31 серпня 2020 року. 

2. Доручити управлінню комунальної власності та архітектури 
Мукачівської міської ради здійснити перерахунок плати за договорами 
сервітутного землекористування для розміщення тимчасових споруд (терас). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
управління комунальної власності та архітектури Мукачівської міської ради                
В. Будніка та постійну депутатську комісію з питань бюджету та соціально-
економічного розвитку. 

 
Міський голова                                                  А. БАЛОГА 
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