
КИiВСЪКА РIIСЪКА РАДА
II СЕСIЯ IX СКЛИКАППЯ

рIшЕння
/Y.O?.lOZt- х"

Про внесеяня змiн до рiшення Киiвськоi MicbKoi
ради вiд 30 березпя 2022 року J{Ъ 455114592 <<IIро деякi
питання комплексноi пiдтрrмки субПеtстiв
господарюванrrя MicTa Киева пiд час дii воснвого
cTnя/l введеного Указом Презпдента Украiши вiд
24 лютого 2022 potcy Ns 6412022 <Про введеrrня
во€нЕого стану в Украiнi>>, затвердженого Законом
Украiни <<Про затвердження Указу Президента
Украiпи <flpo введепня во€нного стану в YKpaillb>
вiд 24 лtотого 2022 року }Ф 2102-IЮ>

Вiдповiдно до частини п'ятоi статгi 60 Закону УкраiЪи <Про мiсцеве
самоврядуваЕня в YKpaiHi>>, Закону УкраiЪи <Про оренду державного та
комуЕального майна>, Закону УкраiЪи <Про правовий режим во€ЕIiого стану>,
Указу Президента УкраiЕцвiд24 лютого 2022року Ns 6412022 кПро введенлrя
военного стану в YKpa'lHb>, затверджеЕого Законом УкраiЪи <Про
затвердженюI Указу Президента УкраiЪи <Про введенtul военного cTElHy в
УкраiЪil> вiд 24 .тшотого 2022 року ]ф 2|02-IX, з метою виконанýя завдань щодо
надходжеЕня коштiв до бюджеry MicTa Киева КиiЪська Micbкa рада

ВИРIШИЛА:

1. Пiдгryнкт 1.2 пункту 1 рiшення Киiвськоi MicbKoi ради
вiд3Oберезня 2022 року Ns 455U4592 кПро деякi питання комплексноi
пiдтримки суб'ектiв господарювання MicTa Киева пiд час дii военного стаfiу,
введеного Указом Президента Украihи вiд 24 лютого 2022 року }Ф 6412022 <Про
введеннrI во€нного стану в УtсраiЪЬ, затвердженого Законом Украiни кПро
затверджеЕяrI Указу Президеrrта Украни <Про введеннrI во€нtrого ставу в
Украiнil> вiд 24 лютого 2022 року Лi 2l02-Ib викласти в такiй редакцii:

(l,2. У сферi комунального мйша територiальЕоi громади MicTa Кисва:
1.2.1. На перiод дii военного стану та один мiсяць з дати його припинеЕня

орендарi за договор€lми opelrJm комунаJIьllого майна територiальноi громади



MicTa Киева звiльняоться вiд орендноi плати, KpiM орендарiв, визначеЕцх у
пуяктах 1,2,2Ta 1.2.3 цього рiшення,

1.2.2.Установити, що з 01.08.2022 i на перiод дii военного стаЕу та один
мiсяць з дати його припинеши орендарям, визначеFiим у додатку 1 до цього
рiшенrrя, та орендарям, якi здiйснюють пiдприемницьку дiяльнiсть rra об'ектах
KoMyнa.rrbHoi власностi територiальноТ громади MicTa Киева, що пёребувають на
бмансi ко}fунмьних пiдприемств, зазначених у додатку 2 до цього рiшення,
орендна плата Еараховуеться в розмiрi 50 вiдсоткЬ_розмiру орендноi плати,
установленоi договором оренди.

1.2.3. Установити, що орендарям за договорами, укладеЕими пiсля
0|.08.2022 за результатами rц)оведених аукцiонiв пiд час дiТ военвого стану,
орендна плата Еараховуеться в розмiрi 50 вiдсоткiв орендноi плати, установленоi
договором ореЕди. Положення даного пiдпувкry дiе з 01.08.2022 до закiнчення
военного стану, але не довше нiж до 31.12.2022.>>,

2. Офiшiйно оприJIюдйти це рiшення в установлеЕому з€lконодавством
порядку.

3. Контроль за виконанIuIм цього рiш
Киiвськоi MicbKoi ради з питань власпостi.

киiвський мiськи вiталiй кличко
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Додаток 1

до рlшен р
вiд 0

l. Орендарi, якi використовують об'ект об'ектiв
послугпоштового зв'язtсу на площi, що використову

поштового зв'язку.
2. Орендарi, якi використовують об'ект оренди для розмtщення операторlв

телекомунiкацiй, якi надають послуги з р}D(омого (мобiльного) зв'язку,
операторiв i провайдерiв телекомунiкацiй, якi надають послуги з доступу до
iHTepHery,

3. Орендарi, якi використовують об'ект оренди для розмiщення суб'ектiв
господарювання, що дiють на ocHoBi приватноi власвостi та надають послуги з

перевезення та доставки (вру.tення) поштових вiдправлень (кур'ерська служба).
4. Орендарi, якi використовують об'ект оренди для розмiщення пунктiв

продажу лотерейних бiлетiв, пунктiв обмiну ваJIюти.
5. Орендарi, якi використовують об'ект оренди д.lя розмiщентrя банкiв,

банкоматiв, платirкних термiналiв, ломбардiв.
6, Орендарi, якi використов}.ють об'ект оренди для розмiщення

дипломатичних представництв i коЕсульських установ iноземних держав,
представництв мiжнародних мiжурядових сiрганiзацiй в YKpaiHi.

1. Орендарi, якi використовують об'скт оренди дJIя розмiщеrlня
торговельних об'ектiв з продажу ювелiрлlих виробiв, виробiв з дороrоцirrних
металiв i дорогоцiнного камiння, антикварiату, автомобiлiв, алкогольнl.rх та/або
тюl,юнових виробiв.

В. Орендарi, якi використовують об'ект оренди длrя розмiщення кафе, барiв,
закусочних, буфетiв, кафетерiiЪ, pecTopaнiB, закладiв ресторанного господарства
з постачання стр€в, приготованих централiзовшtо, дJuI споживаннjI в iнших
мiсцяx,ЩoзДiйснюютьпpoдaжтoвapiвпiдaкцизнoiгpупи.
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Додаток 2
до
вiд

. Коьrуtrальне пiдприемство <Бессарабський рин

. Комунальне пiдприемство <<Володимирський

. Комувальне пiдгриемство <Житнiй риною).

. Кошrуrrальне пiдприемство <<ГIодiл-Нерухомiсть>>,
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