
 

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

II сесія IX скликання 

РІШЕННЯ 

від 10 червня 2021 року N 1458/1499 

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 

23 липня 2020 року N 50/9129 "Про деякі питання оренди 

комунального майна територіальної громади міста 

Києва" 

Відповідно до глави 58 Цивільного кодексу України, статей 283 - 288 

Господарського кодексу України, Закону України "Про оренду державного та 

комунального майна", частини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 

N 483 "Деякі питання оренди державного та комунального майна", з метою 

ефективного використання об'єктів комунальної власності територіальної громади 

міста Києва і підтримки суб'єктів господарювання в умовах запровадженого 

карантину та обмежувальних протиепідемічних заходів, спричинених 

розповсюдженням хвороби COVID-19, а також враховуючи рішення постійної 

комісії Київської міської ради з питань власності від 31.03.2021 (протокол N 9/11), 

Київська міська рада вирішила: 

1. Внести до рішення Київської міської ради від 23 липня 2020 року N 50/9129 

"Про деякі питання оренди комунального майна територіальної громади міста 

Києва" такі зміни: 

1.1. Пункт 1 додатка до цього рішення викласти у такій редакції: 

"1. Підприємства, у тому числі, фізичні особи - підприємці, установи і організації 

усіх форм власності, у сфері спорту, зокрема, які проводять діяльність з розвитку 

дитячо-юнацького спорту та фізичної культури, фізкультурно-спортивних 

закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними 

видами спорту.". 

1.2. Доповнити Додатковий перелік підприємств, установ, організацій, що надають 

соціально важливі послуги населенню (додаток до рішення Київської міської ради 

від 23 липня 2020 року N 50/9129) пунктами 8 - 27 відповідно: 

"8. Товариство Червоного Хреста України та його місцеві організації. 



9. Громадські та благодійні організації, які здійснюють безкоштовну психологічну, 

соціальну допомогу, реабілітацію та адаптацію осіб - учасників АТО, ООС. 

10. Громадські та благодійні організації, які здійснюють безкоштовну 

психологічну, соціальну допомогу, реабілітацію та адаптацію дітей-інвалідів, дітей 

з вадами розвитку, дітей з особливими потребами. 

11. Громадські та благодійні організації, які здійснюють безкоштовну 

психологічну, соціальну допомогу, реабілітацію та адаптацію інвалідів. 

12. Організації ветеранів України, міська, районні в місті Києві Ради ветеранів та 

їх первинні організації, які є добровільними неприбутковими громадськими 

організаціями ветеранів Другої світової війни, дітей війни та інших локальних 

війн. 

13. Заклади соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та 

установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян 

похилого віку та інвалідів. 

14. Громадські організації інвалідів на площі, що не використовується для 

провадження підприємницької діяльності. 

15. Національні творчі спілки, майстерні художників, скульпторів, народних 

майстрів, які є членами цих спілок, на площі, що не використовується для 

провадження підприємницької діяльності. 

16. Бібліотеки, музеї, театри. 

17. Комунальні заклади культури, які утримуються або частково фінансуються за 

рахунок бюджету міста Києва. 

18. Заклади соціального обслуговування для сімей, дітей та молоді, що 

утримуються за рахунок місцевого бюджету, зокрема центри соціально-

психологічної реабілітації дітей, соціальні гуртожитки для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, соціальні центри матері та дитини, центри 

соціально-психологічної допомоги, центри реабілітації дітей та молоді з 

функціональними обмеженнями, центри для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді. 

19. Фізичні особи - підприємці, які мають інвалідність першої або другої групи і 

здійснюють підприємницьку діяльність на об'єкті оренди особисто (одноосібно). 

20. Асоціації органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом. 

21. Структурні підрозділи у місті Києві і у районах міста Києва установ державної 

служби зайнятості і фондів загальнообов'язкового державного соціального 

страхування, діяльність яких фінансується за рахунок єдиного соціального внеску. 

22. Державні видавництва і підприємства книгорозповсюдження. 



23. Вітчизняні видавництва та підприємства книгорозповсюдження, що 

забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків 

книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та 

еротичного характеру). 

24. Підприємства, які здійснюють діяльність по обслуговуванню ліфтового 

господарства. 

25. Благодійні організації, які здійснюють безкоштовну медичну та соціальну 

допомогу та реабілітацію на площі, що не використовується для провадження 

підприємницької діяльності. 

26. Неприбуткові соціально-реабілітаційні центри всіх форм власності. 

27. Сімейні лікарі, а саме: самозайняті лікарі, які знаходяться в реєстрі фізичних 

осіб підприємців, реєстрі eHealth та мають укладений договір з Національною 

службою здоров'я України.". 

2. Рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення. 

3. Офіційно оприлюднити це рішення відповідно до вимог законодавства України. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської 

міської ради з питань власності. 

  

Київський міський голова Віталій КЛИЧКО 
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