
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
II сесія IX скликання

РІШЕННЯ
від 30 березня 2022 року N 4551/4592

Про деякі питання комплексної підтримки суб'єктів
господарювання міста Києва під час дії воєнного стану,

введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року N
64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого
Законом України "Про затвердження Указу Президента України

"Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року
N 2102-IX

Із змінами і доповненнями, внесеними
 рішенням Київської міської ради

 від 15 квітня 2022 року N 4569/4610
Відповідно до статей 327, 726, 762 Цивільного кодексу України, статті 26 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", законів України "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про правовий 
режим воєнного стану", Указу Президента України від 24 лютого 2022 року N 64/2022 "Про введення 
воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України 
"Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року N 2102-IX, з метою забезпечення 
життєдіяльності міста Києва в умовах воєнного стану Київська міська рада вирішила:

1. Встановити, що на період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 
року N 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про 
затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року 
N 2102-IX:

1.1. У сфері розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі:
1.1.1. розмір плати за договорами щодо розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної 

мережі, укладеними комунальним підприємством "Міський магазин" виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до Порядку розміщення засобів пересувної 
дрібнороздрібної торговельної мережі та об'єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі в місті 
Києві, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 02 квітня 2015 року N 300, становить 1 (одна) гривня, незалежно від розміру 
плати, визначеного у цих договорах;

1.1.2. кошти, сплачені відповідно до умов договорів щодо розміщення засобів пересувної 
дрібнороздрібної торговельної мережі, укладених з власниками засобів пересувної дрібнороздрібної 
торговельної мережі, за період дії заходів із комплексної підтримки суб'єктів господарювання міста Києва, 
передбачених рішеннями Київської міської ради від 24 грудня 2020 року N 25/25 (із змінами), від 23 липня 
2020 року N 45/9124 та від 28 липня 2020 року N 87/9166, зараховуються на наступний період (у разі його 
наявності) відповідного договору щодо розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної 
мережі;

1.1.3. у разі завершення договірних відносин та неможливості зарахування сплачених коштів на 
наступний період внесена плата повертається такому суб'єкту господарювання;

1.1.4. розмір пайової участі (внеску) власників (користувачів) за договорами щодо пайової участі в 
утриманні об'єктів благоустрою засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об'єктів 



сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі становить 50 % від розміру пайової участі (внеску), 
визначеного у цих договорах;

1.1.5. розмір пайової участі (внеску) власників (користувачів) за договорами щодо пайової участі в 
утриманні об'єктів благоустрою майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного 
господарства, в тому числі сезонних та відкритих (літніх) майданчиків, які здійснюють свою діяльність у 
сфері громадського харчування, становить 1 (одна) гривня незалежно від розміру пайової участі (внеску), 
визначеного у цих договорах;

1.1.6. приписи позицій 1.1.1 - 1.1.5 підпункту 1.1 пункту 1 цього рішення застосовуються у разі 
використання вказаних у них об'єктів за цільовим призначенням.

1.2. У сфері комунального майна територіальної громади міста Києва на період дії воєнного стану та 
один місяць з дати його припинення орендарі за договорами оренди комунального майна територіальної 
громади міста Києва звільняються від орендної плати.

(підпункт 1.2 пункту 1 у редакції рішення
 Київської міської ради від 15.04.2022 р. N 4569/4610)

1.3. У сфері паркування транспортних засобів на території міста Києва:
1.3.1. власники та користувачі транспортних засобів звільняються від оплати за послуги з користування 

відведеними майданчиками для платного паркування транспортних засобів, які надаються комунальним 
підприємством "Київтранспарксервіс" згідно з переліком, затвердженим наказом Департаменту 
транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації);

1.3.2. власники та користувачі транспортних засобів звільняються від оплати за послуги з користування 
спеціально обладнаними майданчиками для платного паркування транспортних засобів, які надаються 
комунальним підприємством "Київтранспарксервіс" згідно з переліком, затвердженим рішенням Київської 
міської ради, а також звільняються від оплати суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність із 
забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для паркування у відповідності укладених
договорів з комунальним підприємством "Київтранспарксервіс";

1.4. У сфері розміщення зовнішньої реклами плата за право тимчасового користування місцями, що 
перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, для розміщення засобів 
зовнішньої реклами та реклами на транспорті комунальної власності визначається із застосуванням до 
розміру цієї плати корегуючого коефіцієнта "0" відповідно до пункту 1.2 Порядку визначення розміру плати 
за тимчасове користування місцями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади 
міста Києва, для розміщення рекламних засобів, затвердженого розпорядженням виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 грудня 2018 року N 2341, пункту 
2.11.11 Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженого розпорядженням 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05 лютого 2019 
року N 207, із урахуванням висновку Торгово-промислової палати України від 28 лютого 2022 року N 
2024/02.0-7.1.

1.5. У сфері надання комунальних послуг рекомендувати виробникам та/або надавачам комунальних 
послуг (у тому числі послуг з газопостачання та з розподілу природного газу, постачання електричної 
енергії та послуг з її розподілу, перетікання реактивної електричної енергії, постачання теплової енергії, 
послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тощо) щодо підприємств, установ та 
організацій усіх форм власності (крім тих, які фінансуються за рахунок Державного бюджету України або 
бюджету міста Києва), залучених до програм і заходів у сферах національного спротиву, оборони, 
забезпечення громадського порядку, правопорядку та громадської безпеки, охорони здоров'я та 
медичного забезпечення, забезпечення продовольчої безпеки не здійснювати:

1.5.1. нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені), інфляційних нарахувань, процентів річних на
заборгованість, утворену за несвоєчасне та/або неповне внесення плати за такі послуги;

1.5.2. припинення та/або зупинення надання таких послуг у разі їх несплати або сплати не в повному 
обсязі.

2. Застосування пункту 1 цього рішення не потребує внесення змін до договорів щодо розміщення 
засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, щодо пайової участі в утриманні об'єктів 
благоустрою засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об'єктів сезонної 
дрібнороздрібної торговельної мережі, оренди майна територіальної громади міста Києва та договорів 
тимчасового користування місцями, що перебувають в комунальній власності територіальної громади 
міста Києва, для розміщення рекламних засобів.

3. Перелік підприємств, установ та організацій усіх форм власності (крім тих, які фінансуються за 
рахунок Державного бюджету України або бюджету міста Києва), залучених до програм і заходів у сферах:



3.1. національного спротиву, оборони, забезпечення громадського порядку, правопорядку та 
громадської безпеки, охорони здоров'я та медичного забезпечення визначається розпорядженням 
Київського міського голови на основі подань Київської міської військової адміністрації, районних в місті 
Києві державних адміністрацій;

3.2. забезпечення продовольчої безпеки визначається розпорядженням Київського міського голови на 
основі подання заступника міського голови - секретаря Київської міської ради.

4. Надати фінансову підтримку комунальному підприємству "Київпастранс" (код ЄДРПОУ 31725604) та 
комунальному підприємству "Київський метрополітен" (код ЄДРПОУ 03328913) за рахунок коштів бюджету 
міста Києва в розмірі фактичних витрат цих підприємств за березень 2022 року на оплату праці з 
нарахуваннями.

5. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Київської міської ради:
5.1. від 24 грудня 2020 року N 25/25 "Про деякі питання комплексної підтримки суб'єктів 

господарювання міста Києва на час дії обмежувальних заходів";
5.2. від 8 квітня 2021 року N 569/610 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня

2020 року N 25/25 "Про деякі питання комплексної підтримки суб'єктів господарювання міста Києва на час 
дії обмежувальних заходів";

5.3. від 16 грудня 2021 року N 4035/4076 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 
грудня 2020 року N 25/25 "Про деякі питання комплексної підтримки суб'єктів господарювання міста Києва 
на час дії обмежувальних заходів";

5.4. від 30 липня 2020 року N 253/9332 "Про деякі питання нарахування орендної плати за користування
майном територіальної громади міста Києва, плати за право тимчасового користування місцями, що 
перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва";

5.5. від 28 липня 2020 року N 87/9166 "Про деякі питання сплати пайової участі (внеску) за договорами 
щодо пайової участі в утриманні об'єктів благоустрою";

5.6. від 23 липня 2020 року N 45/9124 "Про деякі питання підтримки суб'єктів господарювання, що 
надають послуги у закладах громадського харчування у місті Києві";

5.7. від 26 березня 2020 року N 903/9073 "Про деякі питання нарахування орендної плати за 
користування майном територіальної громади міста Києва, плати за право тимчасового користування 
місцями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, для розміщення 
рекламних засобів".

6. Оприлюднити це рішення в порядку, встановленому законодавством України.
7. Це рішення набирає чинності в порядку, визначеному законодавством України.
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань 

бюджету та соціально-економічного розвитку.
 

Київський міський голова Віталій КЛИЧКО
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