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Діловод: д-р Лопперт Болаж 

Справа № ККМ/20393-4/2015/Adm. 

Предмет: Європейське об’єднання територіального співробітництва з обмеженою 

відповідальністю ТИСА 

 

Рішення 

 

 Міністерство зовнішньої економіки та закордонних справ візьме на облік 

Європейське об’єднання територіального співробітництва з обмеженою відповідальністю 

ТИСА за № 19. 

 

 Назва об’єднання: Європейське об’єднання територіального співробітництва з 

обмеженою відповідальністю ТИСА (офіційна скорочена назва: ЄОТС ТИСА). 

 Адреса бази об’єднання: 4600 м. Кішварда, вул. Сент Ласло, 7-11. Угорщина 

 

Назва та адреса учасника об’єднання: 

Самоврядування області «Саболч-Сатмар-Берег», 4400 м. Ніредьгаза, пл. Говшок, 5., 

Угорщина 

 

Самоврядування м. Кішварда, 4600 м. Кішварда, вул Сент Ласло 7-11., Угорщина 

Закарпатська обласна рада, 88008 Закарпатська область, м. Ужгород, пл. Народна, 4., 

Україна 
 

Загальна та основна мета об’єднання: 

a) Транспортна й інформаційно-комунікаційна  інфраструктура   

b) Енергетика 

c) Туризм 

d) Навчання, професійна освіта 

e) Наукові дослідження й розвиток 

f) Культура 

g) Охорона здоров’я  

h) Спорт 

i) Захист і розвиток р. Тиса та її приток 

j) Логістика 

k) Підтримка малого і середнього бізнесу 

l) Захист навколишнього середовища й охорона природи 

m) Сільське господарство 

n) Вирішення проблем населення прикордонних територій. 

 

Завдання об’єднання: 

Завданням Об’єднання є реалізація програм співробітництва або їх окремих частин в 

інтересах досягнення цілей, викладених у статті ІІ, а також проектів та програм, що 

реалізуються у прикордонній співпраці за співфінансування, наданого Європейським 

Союзом через Європейський фонд регіонального розвитку, Європейський соціальний 



фонд та/або Фонд гуртування, Європейський засіб підтримки сусідства та інші механізми 

фінансування ЄС, що доступні на цільовій території Об’єднання.   

Об’єднання виконує свої завдання через проекти та/або програми з фінансовою 

підтримкою Європейського Союзу та/або держави-члена, держави або без такої підтримки 

на підставі необхідних союзних дозволів, дозволів держави-члена, державних дозволів.      

В ході процесу програмування та створення проектів, що підлягають реалізації в рамках  

міжнародної співпраці, Об’єднання намагається сприяти досягненню на регіональному 

рівні релевантних цілей Стратегії Дунайського регіону. 

Об’єднання в ході виконання завдань у межах територіальних кордонів прагне: 

 

a) до ефективного використання людських і матеріальних ресурсів, а також союзних, 

угорських, українських державних бюджетних та грантових джерел; 

b) до підтримки сфери підприємництва, насамперед співпраці малого і середнього 

бізнесу, а також до розвитку транскордонних підприємницьких мереж;  

c) до забезпечення вільної циркуляції необхідних для здійснення його цілей ноу-хау, а 

також даних та інформації.   

 

Об’єднання в ході своєї діяльності провадить господарську діяльність із дотриманням 

приписів правових норм, без загрози і шкоди для своїх цілей, що сприяє 

конкурентоспроможності регіону, результат цієї діяльності повертається у сферу 

діяльності Об’єднання й циркулює в ній. 

Члени Об’єднання зберігають за собою можливість давати доручення й надавати 

повноваження окремим своїм членам на виконання певних завдань. 

 

 

Термін Об’єднання: не визначений. 

Прізвище та ім’я, адреса директора:  

Шестак Оскар 

4400 м. Ніредьгаза, вул. Лобдо, 11. 

 

Метод прадставництва: самостійне представництво. 

Дата статуту: 16 жовтня 2015р. 

Дата Угоди: 16 жовтня 2015р. 

 

Рішення апеляції не підлягає, скаргу слід адресувати Столичному суду м. Будапешт та 

подати до Міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини у 3-х 

примірниках в межах 30 днів. Провадження безоплатне. 

 

Пояснення: 

 

 Представник Об’єднання 20 жовтня 2015р. подав заяву на реєстрацію 

Європейського об’єднання територіального співробітництва з обмеженою 

відповідальністю ТИСА. До заяви був доданий примірники-оригінали Статуту та Угоди 

об’єднання, ухвали угорських самоврядувань у справі приєднання до об’єднання а також 

заяву Міністерства закордонних справ України щодо ухвалення участі в об’єднанні з 

офіційним перекладом на угорську мову, в якій вказано відповідно до підпункту (а) 

пункту 3 Порядку здійснення зовнішніх зносин Радою міністрів автономної Республіки 

Крим, місцевими державними адміністраціями, затвердженого Указом Президента 

України № 217/2002 від 05.03.2002р. проект згаданої Угоди (Угода ЄОТС Тиса) не 

підлягає погодженню в МЗС України.  

 



Міністерство зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини встановило, що заява 

відповідає всім вимогам законодавства.  

 

З урахуванням викладеного вище прийняв рішення згідно описаним.  

 

Рішення прийняте з урахуванням вимог наступних законів: параграф 7 закону № LXXV  

від 2014р., абзац (1) параграфу 1 наказу Міністерства зовнішньої економіки та 

закордонних справ № 2/2014 (ХІІ.30). Рішення щодо скарги та апеляції прийнято згідно 

пункту (d) абзацу (1) та абзацу (2) параграфу 100 та параграфу 109 закону № CXL від 

2004р.. рішення щодо оплати прийняте на основі пункту 36 абзацу (2) параграфу 33 закону 

ХСІІІ від 1990р. 

 

м. Будапешт, 26 жовтня 2015р. 

 

/підпис/ 

Сійярто Петер, 

міністр 

 

Кругла гербова печатка: 

Міністерство зовнішньої економіки та закордонних справ  

 

 

Рішення отримують: 

1. примірник – заявник 

2. примірник – архів 
 


