
Додаток 1 

до листа від ________ № _________ 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

ПРО ХІД ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ КИЇВСЬКОЇ  

МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА, ПРОМИСЛОВОСТІ ТА СПОЖИВЧОГО РИНКУ НА 

2015–2018 РОКИ    

ЗА  2018 РІК 

 

 

Комплексна київська міська цільова програма сприяння розвитку підприємництва, 

промисловості та споживчого ринку на 2015–2018 роки затверджена  рішенням Київської 

міської ради від 16.04.2015 № 409/1274 (зі змінами та доповненнями від 21.09.2017 

№ 44/3051)  та складається із трьох підпрограм: 

Підпрограма 1. Київська міська цільова програма сприяння розвитку малого та 

середнього підприємництва на 2015-2018 роки; 

Підпрограма 2. Київська міська цільова програма розвитку промисловості на 2015-

2018 роки; 

Підпрограма 3. Київська міська цільова програма сприяння розвитку споживчого 

ринку на 2015-2018 роки. 

 

 

ПІДПРОГРАМА 1. 

КИЇВСЬКА МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА 

СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

НА 2015-2018 РОКИ 

 

 

1.Оцінка ефективності виконання 

 

Реалізація  Програми 1. здійснювалась  за такими основними напрямами: 

дерегуляція господарської діяльності та реалізація державної регуляторної політики; 

фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка; 

інформаційно-консультативне, ресурсне та освітнє забезпечення малого та середнього 

підприємництва, розвиток інфраструктури його підтримки; 

підтримка підприємницької ініціативи громадян; 

запровадження державно-приватного партнерства, сприяння інноваційній та 

експортній діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва. 

Виконання програмних заходів сприяло збереженню ряду позитивних тенденцій у 

розвитку підприємництва, зокрема, у 2018 році порівняно з 2017 роком збільшилась 

загальна кількість суб’єктів підприємництва у м. Києві,  зареєстрованих  як  платники 

податків, станом на 01.01.2019 їх кількість становила 749,0 тис., що на 12,2  % більше 

порівняно  із  станом  на 01.01.2018.  У тому числі  кількість юридичних осіб становила 

258,6  тис., що на 5,2 % більше, кількість фізичних осіб-підприємців – 490,4 тис. осіб,  що 

більше на 16,3 %. 
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Динаміка кількості суб'єктів підприємництва м. Києва,  

зареєстрованих як платники податків, тис. од. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна кількість суб’єктів підприємництва, що фактично сплачували податки,  

збільшилась на 12,4 %  та становила  454,8 тис., у тому числі  кількість юридичних осіб 

збільшилась  на  6,3  %  та становила 88,0  тис., кількість фізичних осіб-підприємців зросла 

на 14,0 %  та  становила  366,8 тис. осіб. 

 

Динаміка кількості суб'єктів підприємництва м. Києва,  

що фактично сплачували податки, тис. одиниць 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження до бюджету податків і зборів від суб’єктів підприємництва за результатами 

2018  року  порівняно з  2017 роком  збільшились: до Зведеного бюджету надійшло 286,3  млрд 

грн, що в 1,1  рази  більше,  до бюджету міста Києва – 31,3  млрд грн, що більше в 1,3  рази.  

.  

 

2014 рік 2015 рік 2016  рік 2017 рік  2018 рік 

476,5 530,3 599,2 667,6 749,0 

2014 рік За даними Головного управління Державної фіскальної служби у м.Києві 

                     

  113,0          

      % 

 

  111,3 

    % 

 

 

2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 

335,2 

300,7 

352,7 404,5 454,8 

2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 
За даними Головного управління Державної фіскальної служби у м.Києві 

  

117,3

% 

89,7

% 

       

111,4 % 

 

114,7 

% 

 112,2 

% 

 

112,4 

% 
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Динаміка надходжень до Зведеного бюджету  

від суб'єктів підприємництва, млрд грн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динаміка надходжень до міського бюджету  

від суб'єктів підприємництва, млрд грн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За  попередніми  даними Головного управління статистики у м. Києві станом на 

01.01.2019 по показникам розвитку малого та середнього підприємництва у 2017  році місто 

Київ залишається лідером серед регіонів України. У столиці зосереджено  25,2  % малих та 

середніх підприємств України, на яких зайнято 21,2 % всіх найманих працівників малих та 

середніх підприємств України і 21,1 % всіх зайнятих працівників малих та середніх 

підприємств України та реалізовано  39,8  %  загальних обсягів реалізації їх продукції 

(товарів, послуг).   

У 2017 році  в м. Києві діяло 85033 малих та середніх підприємств, з них 81699 малих 

та 3334 середніх. У  розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення це становить 290 

підприємство (у т. ч. 279 малих та 11 середніх).  

2014  рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 

96,8 135,3 208,1 249,6 286,3 

2014  рік За даними Головного управління Державної фіскальної служби у м.Києві 

153,8 

% 

 

139,8 

% 

2014 рік 2015 рік  2016 рік 2017 рік 2018 рік 

9,4 

11,8 19,8 25,0 31,3 

2014 рік За даними Головного управління Державної фіскальної служби у м.Києві 

 

167,8

% 

125,5 

% 

119,9 

% 

 

126,3 

% 

114,7 

% 

  

125,2

% 
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Середньорічна кількість найманих працівників малих та середніх підприємств у 2017 

році збільшилась порівняно з 2016 роком на 1,6 % та становила 882,0 тис. осіб або 54,2 % 

загальної кількості найманих працівників підприємств міста. Середньорічна кількість 

зайнятих працівників малих та середніх підприємств у 2017 році збільшилась порівняно з 

2016 роком на 1,6 % та становила 898,3 тис. осіб або 54,7 % загальної кількості зайнятих 

працівників підприємств міста.  

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) малих та середніх підприємств 

збільшився на 23,8 %  та становив  1902127,0 млн грн або 60,5 % загального обсягу 

реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств Києва. Обсяг реалізованої продукції 

середніх підприємств збільшився на 23,3 % та становив  1414202,9 млн грн, малих  

підприємств збільшився на 25,3 % та становив 487924,1 млн грн. Частка обсягу реалізованої 

продукції (товарів, послуг) у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) по 

економіці міста в цілому на малих підприємствах становила 15,5  %, на  середніх – 45,0 %. 

Протягом 2018 року здійснювалась реалізація заходів Програми за визначеними 

напрямами.   

Дерегуляція господарської діяльності та реалізація державної регуляторної 

політики 

Реалізація державної регуляторної політики проводиться системно згідно з нормами 

Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності» (далі – Закон України). Вся відповідна інформація оприлюднюється на Єдиному 

веб-порталі територіальної громади міста Києва (https://kyevcity.gov.ua) (далі – веб-портал) в 

розділі «Регуляторна діяльність». 

Підготовка проектів регуляторних актів здійснюється на підставі затвердженого та 

оприлюдненого в установленому порядку Плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) на 2018 рік, який затверджений розпорядженням виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.12.2017  № 1617 

та, того ж дня, в установленому порядку оприлюднений на веб-порталі в підрозділі 

«Планування регуляторної діяльності» розділу «Регуляторна діяльність». 

Вказаний План на 2018 рік включає 30 проектів регуляторних актів.  

Протягом 2018 року до Плану внесено 12 змін, якими його доповнено 15 проектами 

регуляторних актів. 

Разом з тим, затверджено розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 11.12.2018 № 2248 «Про затвердження плану 

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) на 2019 рік», яке, того ж дня, в 

установленому порядку оприлюднено на веб-порталі в підрозділі «Планування регуляторної 

діяльності» розділу «Регуляторна діяльність». 

З метою виконання вимог статті 5 Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності» сформовано Реєстр діючих регуляторних актів 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

станом на 01.01.2018, який 25.01.2018 затверджений директором Департаменту 

промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) та 26.01.2018 оприлюднений в установленому 

порядку на веб-порталі в підрозділі «Реєстр регуляторних актів» розділу «Регуляторна 

діяльність». 

Крім того, на виконання протокольного доручення № 18 від 13 грудня 2017 року 

засідання постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та 

регуляторної політики, Департамент промисловості та розвитку підприємництва 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

сформував Реєстр діючих з 2011 року регуляторних актів – рішень Київської міської ради 
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станом на 01.01.2018, який 31.01.2018 затверджений головою згаданої постійної комісії 

Київської міської ради та 05.02.2018 оприлюднений на веб-порталі в підрозділі «Реєстр 

регуляторних актів» розділу «Регуляторна діяльність». 

Також, на виконання доручення вказаної вище постійної комісії Київської міської ради 

Департаментом сформовано Графік відстежень результативності регуляторних актів 

Київської міської ради (діючих з 2011 року) на 2018 рік (далі – Графік КМР). Графік КМР 

31.01.2018 затверджений головою згаданої постійної комісії Київської міської ради та 

05.02.2018 оприлюднений на веб-порталі в підрозділі «Відстеження результативності 

регуляторних актів» розділу «Регуляторна діяльність».  

На виконання вказаного Графіку КМР відповідальними структурними підрозділами 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

постійно проводиться робота щодо виконання заходів з відстеження результативності 

регуляторних актів – рішень Київської міської ради. 

Відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих виконавчим органом 

Київради (Київською міською державною адміністрацією), здійснюється на підставі Графіку 

відстежень результативності регуляторних актів виконавчого органу Київради (Київської 

міської державної адміністрації) на 2018 рік, який 25.01.2018 затверджений директором 

Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) та 26.01.2018 оприлюднений на 

веб-порталі в підрозділі «Відстеження результативності регуляторних актів» розділу 

«Регуляторна діяльність». 

Протягом звітного періоду підготовлено та оприлюднено 45 звітів про проведення 

відстежень результативності регуляторних актів, з них: 4 звіти про проведення періодичного 

відстеження, 22 звіти про проведення повторного відстеження та 19 звітів про проведення 

базового відстеження.  

Всі проекти регуляторних актів з аналізом регуляторного впливу та повідомленням про 

оприлюднення розміщуються на веб-порталі для одержання зауважень та пропозицій 

відповідно до вимог чинного законодавства.  

Протягом 2018 року оприлюднено 50 проектів регуляторних актів з відповідними 

повідомленнями про оприлюднення та аналізами регуляторного впливу, з яких: 21 проект 

рішення Київської міської ради (із них 11 проектів повторно оприлюднені) та 29 проектів 

розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) (із них 6 проектів повторно оприлюднені). 

Проводиться фахова експертиза проектів рішень Київської міської ради про 

відповідність вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики». 

Протягом звітного періоду до Департаменту промисловості та розвитку підприємництва для 

розгляду надійшло 2 проекти рішень Київської міської ради стосовно яких проведено 

фахову експертизу щодо відповідності вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 

Водночас, за вказаний період, Департамент опрацював 105 проектів нормативно-

правових актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) відносно яких надані роз’яснення щодо ознак регуляторності. 

Разом з тим постійно надаються консультації розробникам проектів регуляторних актів 

щодо підготовки аналізу регуляторного впливу, зокрема, застосування тесту малого 

підприємництва (М-Тесту). 

22.03.2018 прийнято участь у робочій нараді з представниками Державної регуляторної 

служби України з питань здійснення регуляторної діяльності на території міста Києва (вул. 

Арсенальна, 9/11). 

Для забезпечення діалогу між підприємцями та владою діє Координаційна рада з 

питань розвитку підприємництва при виконавчому органі Київської міської ради (Київській 

міській державній адміністрації).  
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Координаційна рада проводиться за ініціативою громадських об’єднань підприємців, 

які подають Департаменту промисловості та розвитку підприємництва питання для розгляду 

їх на Координаційній раді. 

Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 24.05.2018 № 886 оновлено склад Координаційної ради. 

Продовжила роботу регіональна рада підприємців в м. Києві, оновлений склад якої 

затверджено розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 03.02.2015 № 82 «Про затвердження змін до складу 

регіональної ради підприємців в м. Києві». У звітному періоді проведено чотири  засідання. 

Працювали також районні координаційні ради з питань розвитку підприємництва. 

діяльність яких спрямована на забезпечення діалогу між підприємцями та владою. Протягом 

звітного періоду проведено 16  засідань районних  координаційних рад на яких також 

презентовано Програму фінансово-кредитної підтримки МСП у м. Києві.  

На виконання Закону України «Про адміністративні послуги» в Києві працюють 

Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) та 10 центрів надання 

адміністративних послуг районних в місті Києві державних адміністрацій. 

Функціонує офіційний  веб-портал  адміністративних  послуг  в  місті  Києві (ac.dozvil-

kiev.gov.ua), який забезпечує заявників повною, актуальною та достовірною інформацією 

щодо надання адміністративних послуг в м. Києві та видачі документів дозвільного 

характеру, процедур отримання  необхідних переліків документів, бланків заяв. В режимі 

он-лайн веб-портал дає можливість відслідковувати стан електронної черги, створити 

особистий кабінет, роздрукувати заяву або інші документи, заповнити анкету про якість 

обслуговування. За допомогою «особистого кабінету» заявники можуть записатися до 

електронної черги на певну годину та день прийому щодо отримання послуг у Центрі 

надання адміністративних послуг, відстежувати проходження поданих документів, 

отримувати дистанційні консультації, повідомлення про отримання від суб’єкта надання 

адміністративної послуги та дозвільного органу оригіналу документу тощо. Забезпечено 

інтеграцію веб-порталу надання адміністративних послуг міста Києва та офіційного 

інтернет-порталу Київської міської державної адміністрації. 

Через міський Центр надається 99 видів адміністративних послуг та 151 

адміністративна послуга надається через центри надання адміністративних послуг районних 

в місті Києві державних адміністрацій.  

Всього Департаментом (Центром) надання адміністративних послуг та центрами 

надання адміністративних послуг районних в місті Києві державних адміністрацій протягом 

звітного періоду  надано  996 274   адміністративних послуг  та  2 667  консультацій. 

З метою підвищення кваліфікації державних адміністраторів міського та районних 

центрів надання адміністративних послуг проведено  29  навчальних заходів (семінари, 

тренінги тощо) щодо надання адміністративних послуг за участю понад  1010  осіб. 

 
Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка 

Прийнято рішення Київської міської ради від 21.09.2017 № 46/3053 «Про затвердження 

Положення про фінансово-кредитну підтримку суб’єктів малого та середнього 

підприємництва у місті Києві». 

Ведеться постійна робота з підприємцями, районними у місті Києві державними 

адміністраціями, громадськими об’єднаннями підприємців, засобами масової інформації 

щодо популяризації програми фінансово-кредитної підтримки. Здійснюється адресне 

інформування підприємців. 

30.10.2017 на території I-Hub (вулиця Хрещатик, 10) відбулася презентація програми 

фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва у місті 

Києві. 
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Під час першої частини презентації у форматі панельної дискусії керівництво міста 

Києва, фахівці Департаменту промисловості та розвитку підприємництва, Німецько-

Українського фонду, представництва Європейського Союзу в Україні, ознайомили 

присутніх з цілями та основними положеннями цієї Програми.  

Друга частина презентації була побудована у форматі workshop, під час якого 

підприємці мали можливість дізнатися більше деталей щодо механізму отримання 

фінансово-кредитної підтримки. Фахівці Департаменту промисловості та розвитку 

підприємництва, Німецько-Українського фонду та банків-партнерів під час живого діалогу 

дали відповіді на актуальні питання. 

Крім того, ведеться постійна робота з районними у місті Києві державними 

адміністраціями,  громадськими об’єднаннями підприємців, засобами масової інформації 

щодо популяризації програми.  

28.11.2017 програму презентовано на черговому засіданні Спілки підприємців малих, 

середніх і приватизованих підприємств України за участю президента Спілки Ю.І. 

Єханурова, що пройшла в конференц-залі готелю «Експрес» (бульв.Т.Шевченка, 38/40).  

19.12.2017 програму презентовано у Київській Торгово-промисловій палаті. 

Крім того програму презентовано на: 

- Раді директорів промислових підприємств у Святошинській районній у місті Києві 

державній адміністрації (06.12.2017); 

- Раді директорів промислових підприємств у Голосіївській районній у місті Києві 

державній адміністрації (14.12.2017 та 24.04.2018); 

- Координаційній раді з питань розвитку підприємництва при Оболонській районній в 

місті Києві державній адміністрації (14.02.2018) та Раді директорів промислових 

підприємств (22.02.2018); 

- Координаційній раді з питань розвитку підприємництва при Деснянській районній в 

місті Києві державній адміністрації (19.02.2018); 

- Раді директорів промислових підприємств у Дніпровській районній у місті Києві 

державній адміністрації (22.02.2018); 

- Координаційній раді з питань розвитку підприємництва при Солом’янській 

районній у місті Києві державній адміністрації (20.02.2018); 

- розширеній зустрічі з підприємцями в Подільській районній в місті Києві державній 

адміністрації (22.02.2018); 

- Раді директорів Печерського району міста Києва за участю членів Координаційної 

ради з питань розвитку підприємництва (15.03.2018); 

- Раді директорів Шевченківського району міста Києва (21.03.2018). 

26.04.2018 фахівці Департаменту промисловості та розвитку підприємництва взяли 

участь у роботі Другого фінансового ярмарку, який відбувся у м. Харкові, де обмінялися 

досвідом з підтримки малого та середнього підприємництва з колегами та представниками 

бізнес-спільноти. 

 30.05.2018 презентували програму фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого та 

середнього підприємництва у місті Києві на заході для жінок – підприємців малого та 

середнього бізнесу (Київська торгово-промислова палата України, вул. Б.Хмельницького, 

55). 

05.06.2018 організували та провели презентацію програми фінансово-кредитної 

підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві в рамках 

проведення круглого столу: «Експортний потенціал міста Києва – реалії та нові 

можливості» на виставці – презентації промислової продукції київських виробників 

«Зроблено в Києві». 

26.06.2018 організували та провели презентацію програми фінансово-кредитної 

підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві на Національному 
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Форумі розвитку МСБ 2018: «Час зростати!» (Торгово-промислова палата України, 

вул. Велика Житомирська, 33). 

05.06.2018 організували та провели презентацію програми фінансово-кредитної 

підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві в рамках 

проведення круглого столу: «Експортний потенціал міста Києва – реалії та нові 

можливості» на виставці – презентації промислової продукції київських виробників 

«Зроблено в Києві». 

26.06.2018 організували та провели презентацію програми фінансово-кредитної 

підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві на Національному 

Форумі розвитку МСБ 2018: «Час зростати!» (Торгово-промислова палата України, 

вул. Велика Житомирська, 33). 

14.08.2018 проведено нараду з Німецько-Українським фондом з питань фінансово-

кредитної підтримки, а також щодо питань подальшої співпраці. 

22.08.2018 проведено  нараду з розгляду питань щодо фінансово-кредитної підтримки 

суб’єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві за участю представників 

Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації), банків та Німецько-Українського 

фонду. 

19.09.2018 проведено нараду з розгляду питань щодо фінансово-кредитної підтримки 

суб’єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві за участю представників 

Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) та банків-партнерів.  

20.09.2018 проведено skype-консультацію з питань впровадження фінансово-кредитної 

підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві для працівників 

Білоцерківської міської ради. 

Створено на головній сторінці Єдиного веб-порталу територіальної громади міста 

Києва (https://kyivcity.gov.ua/) рубрику «Фінансово-кредитна підтримка суб’єктів малого та 

середнього підприємництва у місті Києві». 

Здійснюється інформування підприємців через інтернет-ресурси Державної фіскальної 

служби. 

За сприяння Євросоюзу знято промоційний відеоролик. 

06.08.2018, 15.08.2018 знято 2 відеоролика для передачі «Код успіху» телеканалу «5 

канал». 

19.09.2018 проведено нараду з розгляду питань щодо фінансово-кредитної підтримки 

суб’єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві за участю представників 

Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) та банків-партнерів. 

20.09.2018 проведено skype-консультацію з питань впровадження фінансово-кредитної 

підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві для працівників 

Білоцерківської міської ради. 

10.10.2018  в УНІАН в рамках Європейського тижня підприємництва презентовано 

результати першого року реалізації програми фінансово-кредитної підтримки суб’єктів 

малого та середнього підприємництва у місті Києві (м.Київ, вул.Хрещатик, 4). 

18.10.2018 проведено зустріч-консультацію з представниками Білоцерківської міської 

ради з питань впровадження фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого та середнього 

підприємництва у місті Києві. 

25.10.2018 взяли участь в організації та проведенні заходу Start Business Challenge 2018 

спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Офісом ефективного 

регулювання (BRDO), який проходив у Klitschko Expo (м.Київ, вул. Велика Васильківська, 

55). 

https://kyivcity.gov.ua/
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Захід представив юридичні і фінансові інструменти для відкриття бізнесу для 

майбутніх підприємців міста Києва. 

У заході взяли участь понад 100 осіб. 

На заході презентовано програму фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого та 

середнього підприємництва у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради 

від 21.09.2017 № 46/3053. 

29.11.2018 проведено  нараду  з розгляду питань щодо фінансово-кредитної підтримки 

суб’єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві за участю представників 

Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) та банків-партнерів. 

08.11.2018 організували та провели безкоштовний семінар-практикум для підприємців 

«Закон про ТОВ:  нові вимоги та нові можливості для бізнесу. Перевірки та інші кризові 

ситуації для бізнесу: оптимальні шляхи подолання» спільно з маркетинговим агентством 

«Lipsky Marketing Group» (Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація), в 

якому взяли участь понад 50 осіб. 

На заході презентовано програму фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого та 

середнього підприємництва у місті Києві. 

11.12.2018 взяли участь у конференції «Нова індустріалізація», організатором якої 

виступила Торгово-промислова палата України. На заході презентовано програму 

фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва у місті 

Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21.09.2017 № 46/3053. 

13.12.2018 організували та провели безкоштовний семінар-практикум для підприємців 

«Закон про ТОВ:  нові вимоги та нові можливості для бізнесу. Перевірки та інші кризові 

ситуації для бізнесу: оптимальні шляхи подолання» спільно з маркетинговим агентством 

«Lipsky Marketing Group» (Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація), в 

якому взяли участь понад 50 осіб. 

На заході презентовано програму фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого та 

середнього підприємництва у місті Києві. 

На виконання п. 3.1. рішення Київської міської ради від 21.09.2017 № 46/3053 «Про 

затвердження Положення  про фінансово-кредитну підтримку суб’єктів малого та 

середнього підприємництва у місті Києві» Департаментом промисловості та розвитку 

підприємництва укладено договори про співробітництво з ПАТ «Укргазбанк», 

ПАТ «Кредобанк», ПАТ «ПроКредит Банк», ПАТ «Вест файненс енд кредит банк» та ПАТ 

«Державний банк «Ощадний банк України». 

У 2018 році фінансово-кредитну підтримку в сумі 718 520,45 грн отримали 7  

підприємств. 

 Розроблено проект рішення «Про внесення змін до Положення про фінансово-

кредитну підтримку суб’єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві, 

затвердженого  рішенням Київської міської ради від 21.09.2017 № 46/3053», який зараз 

пройшов процедури регуляторного  та громадського обговорення. На даний час проект 

рішення погоджується в установленому порядку. 

 

Інформаційно-консультативне, ресурсне та освітнє забезпечення малого та 

середнього підприємництва, розвиток інфраструктури його підтримки 

Ресурсна підтримка суб’єктів підприємництва здійснювалась шляхом надання їм в 

оренду та власність для ведення господарської діяльності земельних ділянок та нежитлових 

приміщень комунальної власності міста.  
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Інформація щодо земельних ділянок, які підлягають продажу на земельних торгах 

(аукціонах), та умов їх проведення, розміщується на єдиному веб-порталі територіальної 

громади  міста Києва. 

 Перелік вільних нежитлових приміщень, що можуть бути передані в орендне 

користування для здійснення підприємницької діяльності, також розміщується на єдиному 

веб-порталі територіальної громади міста Києва. Крім того, на офіційних веб-сайтах 

районних в місті Києві державних адміністрацій висвітлюються переліки вільних 

нежитлових приміщень, які віднесені до сфери їх управління. Постійно проводиться 

актуалізація зазначених переліків.  

Протягом звітного періоду Департаментом комунальної власності м. Києва 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

надано в оренду та продовжено договори оренди нежитлових приміщень комунальної 

власності міста 32-вом суб'єктам підприємництва на загальну  площу 31 020,42  кв. м, у 

власність передано 7 073,9  кв. м нежитлових приміщень комунальної власності м. Києва. 

Районними у м. Києві державними адміністраціями надано в оренду та продовжено 

договори оренди нежитлових приміщень комунальної власності міста на загальну площу  

82 784,49 кв.м.  

Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з: 

- маркетинговим агентством «Lipsky Marketing Group» у районних в місті Києві 

державних адміністраціях проведено 5 безкоштовних семінарів для підприємців за участі 

250 осіб; 

- з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Офісом ефективного 

регулювання (BRDO) організовано та проведено захід Start Business Challenge 2018, який 

відбувся у Klitschko Expo (м.Київ, вул. Велика Васильківська, 55). Захід представив 

юридичні і фінансові інструменти для відкриття бізнесу для майбутніх підприємців міста 

Києва. У заході взяли участь понад 100 осіб; 

- з Українським форумом благодійності провели захід «Гараж ідей «Як вирішувати 

соціальні проблеми бізнес-методами», який відбувся у навчальному центрі 

«ChasopysEduspace». 

Інформаційно-консультативні заходи для підприємців здійснювались також 

фіскальною службою, Київським молодіжним центром праці, райдержадміністраціями,  

іншими організаціями та установами міста. 

Головним  управлінням  Державної фіскальної служби у м. Києві протягом звітного 

періоду проведено 5 засідань за круглим столом та 20 інформаційних семінарів, на яких  

розглядались актуальні питання оподаткування, розповсюджено 90 видів друкованих видань 

на податкову тематику  у кількості  понад  18,7  тис. примірників. 

Київським молодіжним центром проведено Конкурс бізнес-планів підприємницької 

діяльності серед молоді м. Києва.  У рамках проведення конкурсу молодь залучено до участі 

у тренінгах на тему: «Стартап по-українськи: 10 кроків до успіху», «Event management: 

здобуваємо навички підприємництва», «Інтернет-маркетинг для новачків», «Франдрайзинг. 

Робота зі спонсорами», «Пошук інвесторавід А до Я», семінар «Як заробляють блогери», 

«Ефективні переговори 6 кроків до успіху», «Бізнес планування», «З чого починається 

власна справа», «Проектний менеджмент», «Інструменти розвитку бізнесу», «Гранти для 

бізнесу». У заходах взяло участь 500 осіб.  За результатами проведення конкурсу визначено 

6 переможців у номінаціях «Соціальний проект», «Виробництво, сфера послуг і торгівля». 

Київським молодіжним центром проведено понад 80 заходів (акцій, ігор, конкурсів, 

лекцій, майстер-класів, круглих столів, форумів), спрямованих на популяризацію та 

розвиток молодіжного підприємництва, в  яких взяло участь  8000 осіб. 

 Формування розвиненої інфраструктури підтримки підприємництва 
здійснювалось шляхом удосконалення діяльності існуючих об’єктів та створення нових. 
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Для надання допомоги підприємцям з питань ведення діяльності у столиці 

функціонує комунальне підприємство «Київський міський бізнес-центр» (КМБЦ), 

забезпечується діяльність районних інформаційно-консультативних центрів, які 

функціонують як структурні підрозділи КП КМБЦ у всіх районах міста.  

Активно співпрацювали з місцевими органами влади  17  об’єктів інфраструктури 

(бізнес-центри, бізнес-інкубатори, інформаційні центри сприяння підприємництву), якими у 

звітному періоді надано понад  14,4  тис. консультацій,  підготовлено  591  установчий  

документ, проведено 22 маркетингові  дослідження, розроблено 26  бізнес-планів та 1 

інвестиційний проект, проведено  19  засідань за круглим столом за участю 204 осіб  та 70 

семінарів за участі  1038  осіб.  

Спрощенню процедур започаткування бізнесу сприяла діяльність Центру по наданню 

послуг суб’єктам підприємництва з районними структурними підрозділами, створеного 

згідно з рішенням Київради від 25.12.2008 № 930/930 «Про вдосконалення інфраструктури 

підтримки підприємництва у м. Києві», яким протягом  2018  року укладено  126  договорів 

з суб’єктами підприємництва на надання офісних, інформаційно-консультативних та інших 

послуг (діє 736 договорів)  та надано понад 14,2  тис. консультацій. 

Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 27.02.2017 № 220 «Про закріплення нежитлових приміщень 

комунальної власності територіальної громади міста Києва за комунальним підприємством 

«Київський міський бізнес-центр» за КП КМБЦ закріплено на праві господарського відання 

нежитлові приміщення на вул. Ярославів Вал, 33 Б. 

10.07.2017 Міністерство юстиції України акредитувало КП КМБЦ як суб’єкт державної 

реєстрації у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців у 

повному обсязі. КП КМБЦ у звітному періоді здійснено 1820 реєстраційних дій. 

У столиці діє розгалужена мережа об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва. 

За даними Аудиторської палати України у 2018 році в м. Києві налічувалось 407  

аудиторських  компаній. 

Всього станом на 01.01.2019  за  останніми оперативними даними Головного 

управління статистики у м. Києві налічувалось 5050 об’єктів інфраструктури підтримки 

підприємництва, в т.ч.: 157  бізнес-центрів, 13 бізнес-інкубаторів, 33  технопарки, 429 

лізингових компаній, 267 кредитних спілок, 57 фондів підтримки підприємництва, 1466 

інвестиційних фондів і компаній, 476  інноваційних фондів і компаній, 658 інформаційно-

консультативних установ, 310  громадських об’єднань підприємців, 227  бірж та  957 

страхових  організацій.  

Підтримка підприємницької ініціативи громадян  
Міським та районними центрами зайнятості здійснювалась організаційно-методична 

робота із залучення безробітних до активної роботи в сфері бізнесу.  

Для підвищення конкурентоспроможності безробітних проводилось їх навчання 

основам підприємницької діяльності з використанням найбільш ефективних навчальних 

програм та інтенсивних модульних технологій.  Протягом звітного періоду навчались 113 

безробітних, закінчили навчання 93 особи, 86 безробітних зареєструвалися як суб’єкти 

підприємництва.  

Професійну підготовку за професіями, спрямованими на подальшу самозайнятість 

(перукаря, манікюрниці, кондитера, візажиста, закрійника, кухаря, кравця тощо) проходили 

41  безробітний, закінчили навчання  20 осіб. 

Протягом звітного періоду надано одноразову виплату допомоги по безробіттю для 

організації підприємницької діяльності 121 безробітному на суму  4832,2  тис. грн. 

На веб-сайті Київського міського центру зайнятості у підрубриці «Власна справа» 

постійно оновлюються та актуалізуються інформаційні матеріали у допомогу підприємцям-

початківцям, зокрема,  щодо можливості отримання допомоги по безробіттю для здійснення 

підприємницької діяльності та поради  безробітних, які вже започаткували власну  справу. 
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Протягом 2018 року проведено 106 семінарів з орієнтації  на   

підприємницьку діяльність («Як розпочати свій бізнес», «Від бізнес-ідеї до 

власної  справи»),  основним  завданням яких є інформування про тенденції розвитку малого 

бізнесу, обговорення  ідей   підприємницької діяльності, самодіагностика професійно 

важливих якостей підприємця, в яких взяли участь 814 осіб.  

Реалізовувались також заходи із залучення до підприємницької діяльності жінок, 

молоді та осіб з функціональними обмеженнями.  

У звітному періоді Київським міським Центром соціальної, професійної та трудової 

реабілітації інвалідів надано 106 консультації громадським організаціям інвалідів та їх 

підприємствам щодо питань реалізації їх права на отримання державної допомоги 

відповідно до вимог чинного законодавства; підготовлено 9 розпоряджень виконавчого 

органу Київської міської ради  (Київської міської державної адміністрації) про надання 

державної допомоги підприємствам та організаціям  громадських організацій  інвалідів; 

надано дозволи на право користування пільгами з оподаткування 66  громадським 

організаціям інвалідів та надано висновок-пропозицію щодо доцільності надання фінансової 

допомоги 3-рьом  підприємствам громадських організацій  інвалідів. 

Київським молодіжним центром праці забезпечено проведення курсу профорієнтації 

для школярів 8-11 класів «Обираємо професію»; майстер-класів із створення комп’ютерних 

ігор на базі компанії iLogos; презентації професій маркетолога та розробника ІТ-софтів; 

комп’ютерне профорієнтаційне тестування; тренінги: «Вплив батьків на вибір професії 

дитиною», «Інсценізація професій», «Як виростити інноватора»;  екскурсії до ІТ-компанії 

EVO, Верховної Ради України; науково-практичний семінар для майбутніх педагогів 

«Практична профорієнтації психодіагностика»; відкриті лекції «Як бути креативним та 

творчим лідером?», «Ринок праці: що обрати аби бути затребуваним», «Як стати 

бізнесменом», «Мотивація та постановка цілей»; нетбрифінг, спрямований на налагодження 

партнерства та взаємодії у галузі реалізації молодіжних соціально-значущих проектів, 

участь молоді у громадсько-політичному житті, вирішенні актуальних питань розвитку 

територіальної громади; курс правової грамотності LAW IN FROCE; ігри із моделювання 

робочого процесу; семінар «Про підприємців» в рамках якого розкрито поняття та сутність 

підприємницької діяльності. У  заходах взяло участь 1500 осіб. 

Також у звітному періоді проведені зустрічі у закладах загальної середньої освіти, 

Київському Палаці дітей та юнацтва, Київській Малій академії наук учнівської молоді, а 

також на: ПРАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен», ПП «Мінераліз», ПАТ 

«Миронівський хлібокомбінат», ПАТ «Київхліб», банківських установах, ПП «Куліничі», 

кондитерській «Karamelka», кондитерській «Шоколадниця», телеканалі «Україна», 

кіностудії «Film UA», свічковій мануфактурі, тощо. 

Крім того, у рамках проведення фестивалю  стартапів «Class ідея» проведено низку 

майстер-класів: «Маркетинг стартап проекту», «Бізнес модель», «Фінансова складова 

стартапу», «Пошук інвесторів», «Етапи стартапу. Бізнес-план. Практичний досвід». Майстер 

класи проводили спікери компаній: «SIMO AR», «Sky сервіс  POS», «Освітня платформа 

SHAMROCK» та ін. У заходах взяли участь 283 особи. 

Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з Державним 

вищим навчальним закладом «Університет банківської справи» та Вищою школою 

управління Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад 

«Міжрегіональна Академія управління персоналом» проведено 4 дводенні безкоштовні 

навчальні програми для підприємців м. Києва, у яких взяло участь 93 особи. 

 

Запровадження державно-приватного партнерства, сприяння інноваційній та 

експортній діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва 

Для  розвитку міжрегіонального та міжнародного співробітництва протягом  звітного 

періоду  проведено 54 спеціалізовані виставки, переважно міжнародних, організованих 
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ТОВ  «Київський міжнародний контрактовий ярмарок», за участю 3376  суб’єктів 

господарювання.  

 

 

ПІДПРОГРАМА 2  

КИЇВСЬКА МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА  

РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ  НА 2015–2018 РОКИ  

 

1.Оцінка ефективності виконання 

Протягом 2018 року реалізація Підпрограми 2 Комплексної київської міської цільової 

програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2015–

2018 роки здійснювалась за такими основними напрямами: 

- вдосконалення нормативно-правової бази, спрямоване на підвищення ефективності 

роботи промислового комплексу; 

- підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств, оптимізація їх 

розміщення та завантаження потужностей; 

- наукове, інформаційне та організаційне забезпечення розвитку промисловості. 

Впродовж звітного періоду проводилась робота з реалізації заходів Програми, яка 

забезпечила зростання індексу промислової продукції, збільшення обсягів реалізованої 

промислової продукції, підвищення обсягів виробництва у більшості галузей промисловості, 

збільшення розмірів заробітної плати на промислових підприємствах м.Києва.  

У Києві працює 865 промислових підприємств, які звітують за формою 1П до 

Головного управління статистики в м. Києві, які представляють 9 основних видів 

промислової діяльності.  

Загальний обсяг реалізованої продукції у січні – листопаді 2018 року за основними 

видами промислової діяльності у відпускних цінах підприємств м. Києва  склав 168 млрд 

грн, що на 13,4 млрд грн або на 8,7 % більше, ніж у відповідному періоді 2017 року.  

В промисловому секторі економіки міста у листопаді 2018 року було зайнято 118,3 тис. 

працюючих, що на 3,0 тис. осіб більше, ніж у листопаді 2017 року. 

Заробітна плата штатних працівників у листопаді 2018 року у промисловості м. Києва 

становила 13604 грн, що на 14,3 % більше ніж у листопаді 2017 року (у листопаді 2018 року 

середня зарплата по м. Києву становить  13897 грн). 

У січні – листопаді 2018 року відносно січня  – листопада 2017 року індекс 

промислової продукції становив 98,1 %. 

Зростання обсягів продукції спостерігалось у: 

металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів (індекс 

107,3 %). У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім 

машин і устатковання у січні – листопаді 2018 року  проти січня - листопада 2017 року 

відбулось збільшення  виробництва конструкцій, виготовлених виключно або переважно з 

листового матеріалу, з металів чорних  у 28,0 %, блоків дверних і віконних з алюмінію – у 

3,8 раз. 

виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів. 
У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів обсяги 

продукції збільшились у січні - листопаді 2018 року  проти січня - листопада 2017 року на 

3,6 % за рахунок збільшення виробництва  препаратів лiкарських, що мiстять 

кортикостероїдні гормони, їх похідні та структурні аналоги, і не містять антибіотики, для 

терапевтичного або профілактичного застосування, в дозованому вигляді чи розфасовані для 

роздрiбного продажу на 9,9 %.  

постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря  -  (індекс 

101,8 %). 

Скорочення обсягів промислової продукції відбулось у: 
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виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (індекс 96,0 %). У 

виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів відбулось зниження 

виробництва хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання  на 15,1 %, пряників та 

виробів подібних на 4,1%. 

виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності 

(індекс 84,1 %).  На підприємствах переробної промисловості з виготовлення виробів з 

деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності у січні – листопаді 2018 року 

відносно січня - листопада 2017 року так, скоротився випуск: етикеток та ярликів з паперу 

чи картону друкованих інших (крім самосклеювальних) (на 40,6 %); журналів 

реєстраційних, книг бухгалтерських, книг бланків, ордерів та квитанцій з паперу чи картону 

(на 18,6 %); коробок та ящиків, складаних, з паперу або картону негофрованих (на 50,9 %). 

текстильному виробництві та виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та 

інших матеріалів (індекс 89,0 %). У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, 

виробів зі шкіри та інших матеріалів відносно січня - листопада минулого року скоротилось 

виробництво предметів одягу інших чоловічих та хлопчачих з тканини бавовняної або з 

волокон синтетичних або штучних, виробничих та професійних (на 1,2 %); сорочок (крім 

трикотажних), чоловічих та хлопчачих (на 39,7 %); блузок, сорочок та батників (крім 

трикотажних), жіночих та дівчачих (на 17,1 %). 

виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (індекс 89,1 %). У виробництві 

хімічних речовин і хімічної продукції у січні – листопада 2018 року відносно січня - 

листопада 2017 року спостерігалось скорочення виробництва: засобів проти накипу та 

сполук подібних; фарб та лаків на основі синтетичних полімерів, н.в.і.у.; засобів 

дезінфікуючих на основi четвертинних солей амонію, у формах чи упаковках для роздрібної 

торгівлі або у вигляді готових препаратів чи виробів (крім пестицидів небезпечних); засобів 

мийних та для чищення, які містять або не містять мило, включаючи допоміжні засоби для 

миття, розфасованих для роздрiбної торгівлі (крім тих, що їх використовують як мило та 

поверхнево-активні речовини). 

з виробництва гумових і пластмасових виробів та іншої неметалевої мінеральної 

продукції (індекс 96,8 %). Скорочення обсягу продукції за січень – листопад 2018 року 

спостерігалося у виробництві посуду столового і кухонного, з пластмас до 100191 кг (за 

січень – листопад 2017 року – 298332 кг); блоків та цегли з цементу, бетону або каменю 

штучного для будівництва – 195,7 тис.т (189,3 тис.т); розчинів бетонних, готових для 

використання – 5641,1 тис.т (6241,8 тис.т). Водночас у 4,6 раза зросло виробництво бутлів, 

пляшок, флаконів, фляг та виробів подібних для транспортування або пакування продукції 

мiсткiстю 2 л і менше, з пластмас; у 1,6 раза – вікон та їх рам, дверей та їх коробок і порогів, 

з пластмас; на 12,9 % – сумішей будівельних сухих (крім розчинів бетонних, готових для 

використання).  

машинобудуванні (індекс 99,4 %). У січні – листопаді 2018 року відносно січня –

листопада 2017 року на підприємствах машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і 

устатковання, індекс промислового виробництва склав 99,4 %. Зменшився випуск таких 

видів продукції: основ апаратури електричної для контролю та розподілення електроенергії 

інших, на напругу не більше 1 кВ (на 6,6 %); устатковання для пакування та обгортання 

(крім устатковання для наповнення, закупорювання пляшок, банок, закривання ящиків, 

мішків, їх запечатування, наклеювання етикеток) (на 12,4 %); інструментів й апаратури для 

автоматичного регулювання та керування, н.в.і.у. (на 19,4 %); електроустатковання звукового 

або візуально-сигналізаційного, н.в.і.у. (на 40,0 %). При цьому збільшено виробництво 

апаратури високовольтної та приладів комутаційних інших для кіл електричних на напругу 

більше 1 кВ; машин для автоматизованого оброблення даних цифрових у вигляді систем; 

ліфтів та підйомників скіпових з електроприводом та іншої продукції. 

 

Підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств, оптимізація їх 

розміщення та завантаження потужностей 
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Розроблено Концепцію нарощування промисловими підприємствами м. Києва 

експортного потенціалу, в тому числі в країни ЄС (далі – Концепція). 

Концепція спрямована на визначення наявних та можливих інструментів підтримки 

міською владою експортоорієнтованих промислових підприємств м. Києва для збільшення 

ними номенклатури та обсягів експортованої продукції, збільшення їхньої частки на ринках 

інших країн, вихід на нові ринки збуту, тощо. 

На виконання рішення Київської міської ради від 06.07.2017 № 737/2899 «Про питання 

розроблення комплексних заходів, спрямованих на підтримку столичних товаровиробників» 

Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготовлено розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про 

створення робочої групи з підготовки комплексних заходів, спрямованих на підтримку 

столичних товаровиробників», до  складу якої  включені представники: районних в місті 

Києві державних адміністрацій; роботодавців; Київської міської ради профспілок; Ради 

директорів підприємств, установ та організацій м. Києва; громадських організацій та 

депутатського корпусу Київської міської ради.  

  У січні-жовтні 2018 року експорт товарів становив 8210,6 млн дол. США, імпорт – 

18923,4 млн дол. Порівняно з січнем-жовтнем 2017 року експорт збільшився на 2,0 % (на 

162,4 млн дол.), імпорт – на 20,5 % (на 3223,4 млн дол.). Негативне сальдо становило 

10712,8 млн дол. (у січні-жовтні 2017 року  також негативне – 7651,8 млн дол.). 

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами зі 207 країн світу. 

Серед країн-партнерів найбільше експортувалися товари до Індії – 10,0 %,  Китаю – 

5,5 %, Нідерландів – 4,9 %, Іспанії – 4,5 %, Італії – 4,2 %, Туреччини – 3,7 %, Єгипту – 3,7 %, 

Ірану, Ісламської республіки – 3,1 %, Польщі– 3,0 %. 

Основу товарної структури експорту складали продукти рослинного походження – 

40,4 %, жири та олії тваринного або рослинного походження – 22,4 %, готові харчові 

продукти – 8,6 %. 

Найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю – 16,2 %, Російської Федерації 

– 13,0 %, Білорусі – 9,9 %, Німеччини – 8,9 %, Польщі- 4,9 %, США – 4,5 %, Франції – 3,7 %, 

Італії – 3,4 %, Туреччини – 3,1 %.  

Машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання складали 24,5 % від 

обсягу вартості імпорту, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості –

18,4 %, мінеральні продукти – 17,2 %, засоби наземного транспорту, літальні апарати, 

плавучі засоби – 9,2 %. 

Департаментом промисловості та розвитку підприємництва направлені запити на 

районні в м. Києві державні адміністрації щодо виробництва імпортозамінної продукції для 

проведення щоквартального моніторингу.  

За інформацією районних в місті Києві державних адміністрацій промислові 

підприємства м. Києва  спроможні випускати промислову продукцію, яка за якістю не 

поступається аналогам імпортної продукції, серед них: ПАТ «Фармак», ПАТ «Квазар», ПАТ 

«Київполіграфмаш», ПАТ «ДОК 7», ДП «Завод «Генератор», ПрАТ «Чинбар»,  ПАТ НВЦ 

«Борщагівський ХФЗ» та ін.  

Також, здійснюється організаційна підтримка роботи кластеру легкої промисловості. 

30.01.2018 на ПрАТ «Чинбар» відбулося засідання - Ради Освітнього інвестиційно-

технологічного кластеру легкої промисловості м. Києва. На засіданні розглядались 

результати діяльності у минулому році та формування плану заходів на 2018 рік. 

Департаментом промисловості та розвитку підприємництва видано каталог 

«Експортери м. Києва» (200 примірників), до якого увійшла інформація про 100 кращих 

експортерів столиці. Каталог розповсюджено серед структурних підрозділів виконавчого 

органу Київської міської ради, депутатськими фракціями, депутатами Київради, районними 

в місті Києві державними адміністраціями, членам робочої групи з розроблення 

комплексних заходів, спрямованих на підтримку столичних товаровиробників. 
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В розробленій КНДУ НДІРоМ Інформаційній системі «Промисловість і наука» 

працює розділ «Придбання промислової продукції», в якому накопичується інформація про 

закупівлю бюджетними організаціями м. Києва товарної продукції.  

У 2018 році: 

- із загальної кількості 1132 промислових підприємств м. Києва, які звітують до 

Головного управління статистики в м. Києві за формами 1П та 1ПЕ, розділ «Загальні 

відомості» заповнений по 879 промисловим підприємствам (77,6 % від загальної кількості); 

розділ «Виробничо-господарська діяльність» заповнений по 64 підприємству (5,7 %); розділ 

«Продукція» – по 874 підприємству (77,2 %). Сукупний комбінований відсоток наповнення 

Інформаційної системи складає 53,5 % від загальної кількості; 

- із загальної кількості науково-дослідних установ міста (337) в Інформаційній системі 

актуалізовано дані по 224 організаціям, або 66,4 % від загальної кількості.  

Також до ІС «Промисловість і наука» були внесені дані про 11955 видів товарної 

продукції від 235 підприємств, установ та організацій з кола розпорядників коштів бюджету 

міста Києва всіх рівнів та комунальних підприємств, установ, тощо.  

В ІС «Промисловість і наука» працює розділ новин, де висвітлюються значні події, які 

стосуються роботи промислового та наукового комплексів м. Києва. 

 

Наукове, інформаційне та організаційне забезпечення розвитку промисловості 
В рамках виконання Договору про співробітництво виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) і Національної академії наук 

України,  08.02.2018  підготовлено та проведено розширене засідання Президії Ради 

директорів підприємств, установ та організацій міста Києва, представників Президії 

Національної академії наук України та Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля 

щодо опрацювання нових наукових розробок за галузевими напрямками.   

Керівники підприємств перед початком засідання відвідали виставку перспективних 

розробок Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України, в тому числі, які 

можуть бути впроваджені у різних напрямках міського господарства у м. Києві. 

03 – 05.04.2018 11 промислових підприємств м. Києва взяли участь у Х-Міжнародній 

спеціалізованій виставці PLAST EXPO UA–2018, Х-Міжнародній виставці Київський 

технічний ярмарок – 2018 та ІІ Міжнародній спеціалізованій виставці ADDIT EXPO 3D – 

2018. 

 Підготовлено та прийнято розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)  від 02.03.2018 № 327 «Про внесення змін до 

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 11.01.2017 № 13 «Про проведення виставок-презентацій промислової 

продукції  київських виробників «Зроблено в Києві». 

 05.06.2018 у Міжнародному виставковому центрі за адресом: 02660, м. Київ, 

Броварський пр-т, 15 відбулася виставка-презентація продукції київських товаровиробників 

«Зроблено в Києві».  

Виставкова експозиція була представлена на площі 3500 м², де свої досягнення 

представили 182 промислових підприємств-виробників із 10 районів Києва, 80 наукових 

установ НАН України. В експозиції були представлені промислові підприємства 

машинобудівної, оборонної, харчової, легкої, фармацевтичної та інших галузей; виробники 

будівельних матеріалів, медичної техніки, хімічної продукції; компанії, що працюють у 

сфері енергетики та енергоефективності, екології, транспорту, поліграфії, а також 

інформаційних технологій. Окремими експозиціями були представлені: Київський 

університет імені Тараса Шевченка, освітній інвестиційно-технологічний кластер легкої 

промисловості, Національний авіаційний університет, Київська торгово-промислова палата, 

Державна науково-технічна бібліотека України, Банки (учасники міської програма 

фінансово-кредитної підтримки суб’єктів підприємництва) та інші.  

Всього на Виставці та у супутніх заходах взяли участь 312 учасників.  
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 В рамках Виставки були проведені наступні заходи: 

• засідання коопераційної сесії «Коопераційні можливості м. Києва. Перспективи 

кооперації в сфері високих технологій» за участі членів Міжнародного трейд-клубу, 

іноземних торгових палат, провідних промислових підприємств м. Києва, бізнесу, 

інноваційних площадок і центрів, High-tech офісу України; 

• засідання круглого столу «Експортний потенціал міста Києва – реалії та нові 

можливості» за участі членів Ради директорів промислових підприємств, установ та 

організацій м. Києва, керівництва Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, 

Української союзу промисловців і підприємців, Українсько-китайської торгової асоціації;  

• слайд-вікторина: «Інноваційна історія Києва»;  

• нагородження номінантів конкурсу «Кращий експортер року». 22 київських 

підприємств отримали почесну відзнаку в якості найкращих столичних експортерів; 

• нагородження дипломами «За активну участь». 30 найактивніших учасників 

виставки-презентації «Зроблено в Києві» отримали відзнаки; 

• організовано роботу переговорного простору, де представники 14 структурних 

підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) надавали консультації як 

учасникам, так і відвідувачам Виставки.  

Проведено 62 перемовини та близько 2023 бізнес контактів. 

Щорічну міську виставку-презентацію промислової продукції київських товаровиробни

ків «Зроблено в Києві» відвідали більш як 3700 осіб. 

12.09.2018 взято участь у роботі виставки LED Expo та роботі Конференції LED 

Progress 2018, які відбулись у Міжнародному виставковому центрі. 

 09-12.10.2018 58 київських підприємств взяли участь у Міжнародних виставках 

«АВІАСВІТ-ХХІ», «Зброя та безпека» та «Технології захисту»; 

25-26.10.2018  в м. Гомель (Республіка Білорусь) відбувся Перший Форум та виставка 

регіонів України та Республіки Білорусь, де свою продукцію презентували 15 промислових 

підприємств м. Києва (ТОВ «Пролог Семікор», Компанія «Енергія води», ПАТ «БХФЗ», ВАТ 

«Меридіан імені С.П.Корольова», ПАТ «Київське центральне конструкторське бюро 

«Арматуробудування» та інші провідні підприємства столиці).  

05.11.2018 Україна вперше представила свій Національний стенд, торговий, 

інвестиційний та туристичний потенціал на Міжнародній імпортній виставці у Китаї (China 

International Import Expo 2018), що проходила у Шанхаї 05-10.11.2018.  

Місто Київ було представлено в павільйоні машинобудування стендом «Made in Kiev», 

де 8 провідних промислових підприємств машинобудівної галузі презентували свої 

досягнення. 

З метою забезпечення ефективної діяльності комісії з проведення конкурсу «Кращий 

експортер року» та визначення суб’єктів господарювання – експортерів в місті Києві, яким 

присвоюється диплом та знак «Кращий експортер року», у зв’язку з кадровими змінами, 

розпорядженням від 21.03.2018 № 461 внесено зміни до посадового складу комісії з 

проведення конкурсу «Кращий експортер року» затвердженого розпорядженням 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07 

серпня 2015 року № 763 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) від 03 березня 2017 року № 240). 

Проведено допорогову закупівлю на організацію та проведення конкурсу «Кращий 

експортер року» у 2018 році. Переможцем процедури закупівлі визначено Київську торгово-

промислову палату. 

Проведено засідання комісії з проведення конкурсу «Кращий експортер року» та 

визначення суб’єктів господарювання – експортерів в місті Києві, яким присвоюється 

диплом та знак «Кращий експортер року». На засіданні  було затверджено персональний 

склад комісії, текст оголошення про проведення конкурсу «Кращий експортер року» у 2018 

році, картку учасника, графік проведення конкурсу та зразки знаку і диплому «Кращий 

експортер року» для нагородження переможців Конкурсу у 2018 році. 
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25.05.2018 відбулось засідання конкурсної Комісії з проведення конкурсу «Кращий 

експортер року»  на якому, за результатом оцінки заявок підприємств 22 експортери було 

визнано переможцями, а саме: ТОВ «УКРПРОДПРОМПОСТАЧ», ТОВ «Київська макаронна 

фабрика», ПрАТ «ОБОЛОНЬ», ТОВ «Київський фурнітурний завод»,  ТОВ «РІФ-1», НВ ПП 

«АНЄГ»,  ТОВ «Новий Друк»,  ТОВ «Пролог Семікор»,  ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», 

ПАТ «ФАРМАК»,  ТОВ «АТЕМ ГРУП»,  ПрАТ з ІІ «Слобожанська Будівельна кераміка»,  

ПрАТ «Київське ЦКБ арматуробудування», ТОВ «Комерційно-промислова фірма 

«ПРОМІКС», ВАТ «МЕРИДІАН» ім. С.П. Корольова, КП СПБ «Арсенал», ТОВ «РОСТОК 

ЕЛЕКОМ», ПАТ «НВО «Київський завод автоматики», ТОВ «ЕЛВАТЕХ», ПрАТ «УХЛ-

МАШ», ДП «Завод 410 ЦА»,  ДП «Київський бронетанковий завод».  

Окрім цього, конкурсною комісією було прийняте рішення нагородити ТОВ 

«ЗАММЛЕР УКРАЇНА» дипломом за особливі результати діяльності з експорту послуг за 

підсумками роботи в 2017 році. 

Нагородження переможців відбулось 05.06.2018 в рамках заходів на Виставці-

презентації промислової продукції київських виробників «Зроблено в Києві». 

З метою підтримки столичних виробників, визначення продукції і послуг високої якості 

та інформування про них споживачів (розпорядження виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.08.2012 № 1412 «Про проведення 

конкурсу «Столичний стандарт якості» (зі змінами)) Департамент промисловості та розвитку 

підприємництва за участю Київської торгово-промислової палати та Ради директорів 

підприємств, установ та організацій м. Києва проводить конкурс «Столичний стандарт 

якості». 

Цей конкурс проводиться для визначення найбільш якісних товарів київських 

виробників та стимулювання господарюючих суб'єктів міста Києва постійно працювати над 

підвищенням основних показників конкурентоспроможності продукції, її якістю та ціною, 

сприяння впровадженню на столичних підприємствах сучасних методів управління якістю. 

Підготовлено та прийнято розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 06.03.2018 № 358 «Про внесення змін до 

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 09.08.2012 № 1412 «Про проведення конкурсу «Столичний стандарт 

якості» щодо внесення змін до складу комісії з проведення конкурсу «Столичний стандарт 

якості». На електронному майданчику «E-TENDER» проведено процедуру закупівлі послуги 

«Організація та проведення конкурсу «Столичний стандарт якості», за результатами якої 

визначено переможця. На сьогодні проводиться робота щодо організації та проведення 

конкурсу «Столичний стандарт якості» та залучення до участі у ньому  підприємств міста 

Києва.  

Проведено роботу  щодо організації та проведення конкурсу «Столичний стандарт 

якості» та залучення до участі у ньому  підприємств міста Києва.  

За результатами аналізу наданої документації, проведених випробувань продукції та 

обстеження виробництв експертами проведено відбір та оцінку якості продукції 

підприємств, які подали заявки на участь у конкурсі. За результатами аналізу наданої 

документації, проведених випробувань продукції та обстеження виробництв експертами 

проведено відбір та оцінку якості продукції підприємств, які подали заявки на участь у 

конкурсі. Результати експертизи підтвердили найвищий рівень якості продукції підприємств. 

29.10.2018 відбулось засідання комісії з проведення конкурсу «Столичний стандарт 

якості» та визначення суб’єктів господарювання, яким присвоюється диплом та знак 

«Столичний стандарт якості», на якому, за результатами експертної оцінки продукції, було 

прийнято рішення про відзначення 12 підприємств-переможців дипломами «Столичний 

стандарт якості» та сертифікатами відповідності за системою CERTEX. 

Перемогу в конкурсі «Столичний стандарт якості» здобули наступні підприємства: 

ПрАТ «Оболонь»; ТОВ «Фірма»Альціона»; ФОП «Старжинська Г.В» TM «DIAMOND OF 

LOVE»; ПП «Руслан і Людмила»; ПАТ «Київський маргариновий завод»; ТОВ «Передові 
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технології ТД», ТОВ «Росток-ЕЛЕКОМ», ТОВ «АТА»; ПАТ «Київська виробнича 

компанія «Рапід»; ТОВ «Київська макаронна фабрика»; ТОВ «Столичний кондитер» та ТОВ 

Київський механічний завод «Магістраль» ім. М.П. Шульгіна. 

27.11.2018 під час Інвестиційного форуму міста Києва-2018 у КВЦ «Парковий» 

проведено урочисту церемонію нагородження переможців конкурсу «Столичний стандарт 

якості» у 2018 році. 

Під час урочистої церемонії нагородження підприємствам-переможцям Конкурсу були 

вручені: диплом «Столичний стандарт якості» та сертифікат відповідності за системою 

CERTEX. 

У 2018 році проведено 6 засідань Президії Ради директорів підприємств, установ та 

організацій м. Києва та 4 засідання Ради директорів підприємств, установ та організацій 

м. Києва: 

   08.02.2018 в Інституті надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАНУ проведено 

розширене засідання Президії Ради директорів підприємств, установ та організацій м. Києва 

з питання щодо опрацювання нових наукових розробок за галузевими напрямками. 

   28.03.2018 на ПАТ «Київський маргариновий завод»  проведено  засідання Президії 

Ради директорів підприємств, установ та організацій м. Києва з питання щодо Експортної 

стратегії України. 

   25.04.2018 у Київській торгово-промисловій палаті відбулося спільне засідання Ради 

директорів підприємств, установ та організацій м. Києва та Київської торгово-промислової 

палати з питання захисту законних інтересів суб`єктів підприємництва та промисловості. 

   05.06.2018 у Міжнародному Виставковому Центрі відбулося розширене засідання 

Ради директорів підприємств, установ та організацій м. Києва з питання «Експортний 

потенціал міста Києва - реалії та нові можливості». 

   25.06.2018  у Київській торгово-промисловій палаті відбулося спільне засідання Ради 

директорів підприємств, установ та організацій м. Києва та Київської торгово-промислової 

палати з питання «Діяльність Міжнародного Трейд-клубу». 

   05.07.2018 у Міжнародному науково-навчальному центрі інформаційних технологій 

та систем НАН України відбулося спільне засідання Президії Ради директорів підприємств, 

установ та організацій м. Києва, УСПП та Міжнародного науково-навчального центру 

інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України з питання щодо 

наукових розробок МННЦ та можливості їх запровадження на промислових підприємствах 

м. Києва та практичного використання у міському господарстві столиці України. 

  20.09.2018 у колонній залі Київської міської державної адміністрації до Дня 

машинобудівника відбулося урочисте нагородження працівників машинобудівної галузі. 

Подякою Київського міського голови було нагороджено 21 працівник та Почесною грамотою 

Київської міської державної адміністрації – 13 працівників машинобудівної галузі. 

21.11.2018 на ДАХК «Артем» проведено спільне засідання Президії Ради директорів 

підприємств, установ та організацій м. Києва та Українського союзу промисловців і 

підприємців за участю керівництва Київської міської державної адміністрації, районних в 

м. Києві державних адміністрацій, членів Президії Торгово-промислової палати України, 

Президії Київської торгово-промислової палати та суб’єктів господарювання м. Києва.  

Виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною 

адміністрацією) розпорядженням від 21.02.2018 № 278 «Про зміни у складі робочої групи з 

питань реалізації проекту створення промислового вузла «Київська бізнес-гавань» у 

Деснянському районі» актуалізовано склад робочої групи з питань реалізації проекту 

створення промислового вузла «Київська бізнес-гавань». 

Комунальним підприємством виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агентство» проводиться збір 

матеріалів для проведення тендеру на розроблення документації із землеустрою 4-х 

земельних ділянок на вул. Пухівській у Деснянському районі м. Києва орієнтовною 

площею   103,68 га (земельні ділянки комунальної власності територіальної громади міста 
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Києва). Дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо їх відведення в постійне 

користування для будівництва, експлуатації та обслуговування промислового вузла 

«Київська бізнес-гавань» надано комунальному підприємству виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське інвестиційне агентство» 

відповідно до рішень Київської міської ради від 18.05.2017  № 357/2579, № 358/2580, 

№ 359/2581, № 360/2582. 

Проект виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) «Розробка концепції індустріального парку «Київська бізнес гавань» у 

Деснянському районі м. Києва» включено до Переліку проектів регіонального розвитку, що 

подані на розгляд конкурсної комісії з відбору проектів регіонального розвитку, які можуть 

реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського 

Союзу та проходить конкурсний відбір. 

Також, проект «Розробка концепції індустріального парку «Київська бізнес-гавань» у 

Деснянському районі м. Києва» подано до складу проектних ідей, що можуть 

реалізовуватись у м. Києві в рамках реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року. 

На 29-й міжнародній виставці нерухомості MIPIM-2018, яка відбулась з 13-16.03.2018 в 

Каннах (Франція), Київським міським головою Кличком В.В. було представлено на розгляд 

фахівців ринку нерухомості, промисловості, логістики, потенційних інвесторів, 

представників великого міжнародного бізнесу інвестиційні проекти міста Києва, серед яких 

і проект «Київська бізнес гавань». 

На сьогодні комунальним підприємством «Київське інвестиційне агентство» 

проводяться роботи щодо вирішення земельних та майново-правових питань: у травні 2017 

року отримано дозволи Київської міської ради на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення чотирьох земельних ділянок загальною площею 106,68 га; у квітні 2018 року 

проведено відкриті торги з метою пошуку виконавця робіт з розробки проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок в постійне користування та затверджено переможця 

торгів – комунальне підприємство «Київський міський центр земельного кадастру та 

приватизації землі» та у червні 2018 року, в рамках виконання умов тендерної закупівлі, 

виконавцю направлена заявка на виконання робіт з відповідними вихідними даними. 

Станом на сьогодні, в рамках виконання умов тендерної закупівлі, комунальним 

підприємством «Київський міський центр земельного кадастру та приватизації землі» 

підготовлено проект землеустрою щодо відведення трьох із чотирьох земельних ділянок, 

який у встановленому порядку проходить процедуру погодження. 

Заплановано розробку Концепції створення та функціонування промислового вузла 

«Київська бізнес-гавань», яка забезпечуватиме основні напрямки діяльності, умови 

співробітництва з потенційними інвесторами та учасниками промислового вузла. 

Відповідно до Закону України «Про індустріальні парки» після вирішення земельних 

питань передбачені наступні етапи реалізації проекту: розробка та затвердження концепції 

індустріального парку; прийняття рішення про створення індустріального парку; реєстрація 

індустріального парку в Мінекономрозвитку та вибір керуючої компанії індустріального 

парку. 

За інформацією Департаменту комунальної власності зацікавлені підприємства, 

організації можуть ознайомитись з переліками вільних нежитлових приміщень комунальної 

власності територіальної громади м. Києва, що можуть бути передані в орендне 

користування, у т.ч. для здійснення підприємницької діяльності, на Єдиному веб-порталі 

територіальної громади м. Києва (вкладка Адміністрація, Структура, Департамент 

комунальної власності м. Києва, перейти на сайт www.gukv.gov.ua, вкладка Оренда Об’єкти, 

що пропонуються для передачі в оренду).  

На підставі наданих балансоутримувачами нежитлових приміщень комунальної 

власності оновлених даних щодо наявних вільних площ, раз на квартал проводиться 

актуалізація розміщених на офіційному веб-сайті Департаменту (www.gukv.gov.ua) переліків 

об’єктів, які можуть бути передані в орендне користування. 

http://www.gukv.gov.ua/
http://www.gukv.gov.ua/
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Зазначені переліки об’єктів висвітлюються разом з їх фото-візуалізацією та 

визначенням можливого використання приміщення під час оренди, що значно спрощує 

пошук необхідного приміщення для потенційних орендарів. У разі звернення до 

Департаменту зацікавлених підприємств будуть вжиті заходи щодо передачі обраного 

об’єкта в орендне користування у порядку, встановленому Положенням про оренду майна 

територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 

21.04.2015 № 415/1280. 

Мають фірмові магазини підприємства: ТДВ «ТФ Киянка», ПрАТ «Київська 

кондитерська фабрика «Рошен», ПрАТ «Київський маргариновий завод», ТОВ «АТМ груп», 

ПрАТ «Торговий дім «Воронін-Україна», ПАТ «Макаронна фабрика», ПАТ «Оболонь» та 

ПП «Ярослав», ПАТ «Київський завод «Радар» та ПрАТ «Фанплит». 

На території Дарницького району реалізується проект ПАТ «Київхліб». З метою 

підтримки соціально незахищених верств населення у 2014 році між ПАТ «Київхліб», 

Департаментом економіки та інвестицій і Департаментом промисловості та розвитку 

підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) укладено інвестиційні договори про створення об’єктів роздрібної торгівлі із 

продажу хліба та хлібобулочних виробів найвищого споживчого попиту в місті Києві. На 

території райну встановлено 4 нових обєкти роздрібної торгівлі із продажу хліба та 

хлібобулочних виробів. 

На території Дніпровського району працюють 15 кіосків (МАФів) ПАТ «Київхліб» з 

продажу хліба та хлібобулочних виробів за соціально доступними цінами, 4 нових фірмових 

магазинів кондитерської фабрики «Roshen». 

На території Деснянського району встановлено та функціонують 24 кіоски (МАФів)  по 

продажу хліба та хлібобулочних виробів за соціально доступними цінами, що користується 

найвищим споживчим попитом в місті Києві, відкрито 2 кіоски ТОВ «Сабботін Трейд». 

У зв’язку із складною економічною ситуацією ряд підприємств рекламують та 

реалізують свою продукцію на територіях своїх підприємств.  

Відповідно до плану-графіку підвищення кваліфікації державних службовців і 

посадових осіб місцевого самоврядування на 2018 рік, затвердженого розпорядженням 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 

26.12.2017 № 1672 та листа від 20.03.2018 № 71 у комунальному навчальному закладі 

«Київський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств,  установ і 

організацій» (далі - Центр) 27.03.2018 відбувся тематичний короткостроковий семінар на 

тему: «Інноваційні перетворення як чинник адаптації промисловості міста Києва до вимог 

Європейського Союзу». 

Зазначений  навчальний заходи проводиться щорічно спільно з Департаментом 

промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), слухачами яких є представники структурних 

підрозділів Київської міської державної адміністрації, районних в м. Києві державних 

адміністрацій, Головного управління статистики у м. Києві.  

Під час проведення семінару було висвітлено наступні теми: 

- «Інноваційний механізм розвитку промислового комплексу м. Києва в умовах 

адаптації до вимог Європейського Союзу»;  

- «Практичні аспекти комунікацій для залучення інвестицій для реалізації інноваційних 

проектів»;  

- «Міжнародні вимоги до продукції вітчизняного виробника»;  

- «Засади державної антикорупційної політики. Закон України про запобігання 

корупції». 

13.12.2018 Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з 

Київською торгово-промисловою палатою організовано та проведено круглий стіл з питань 
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виходу продукції підприємств м. Києва на європейський ринок «Особливості виходу на 

ринок ЄС: практичні кроки для підприємств м. Києва».    

У круглого столу відбулося обговорення широкого кола питань, пов’язаних з 

підтримкою та просуванням продукції  київських підприємств на ринок ЄС, надання 

практичних рекомендацій у виході на європейський ринок,  надання допомоги у підготовці 

до роботи з партнерами з країн ЄС, визначення інструментів підтримки та стимулювання 

київських товаровиробників, особливостей роботи на європейському ринку та шляхів 

подолання  технічних бар’єрів, тощо.   

Під час проведення круглого столу презентовано Концепцію нарощування 

промисловими підприємствами  м. Києва експортного потенціалу. Також було заслухано 

наступні доповіді-презентації: 

- «Діяльність дипломатичних установ у просуванні експорту продукції   українських 

підприємств»; 

- «Участь українських підприємств у тендерах за кордоном. Стратегічний  план з 

підтримки експорту на 2019 р.»; 

- «Фінансові інструменти підтримки розвитку експорту»; 

- «Можливості Трейд-клубу в організації співпраці з ТЕМ іноземних  посольств з 

розвитку експорту»; 

- «Уникнення кіберзагроз та інформаційна безпека бізнесу в експортній діяльності»; 

- «Інноваційно-інвестиційні розробки у сфері високих технологій:  експортний аспект»; 

- «Приклад успішної практики виходу на ринок ЄС» (переможець  конкурсу «Кращий 

експортер року» ТОВ «Пролог Семікор»); 

- «Медійні аспекти в експортній діяльності»; 

- «Освітні європейські програми Київської ТПП з розвитку експорту»; 

- «Стратегія участі у міжнародних виставках, пошук партнерів». 

В заході взяли участь 124 учасника. 

 

ПІДПРОГРАМА 3  

КИЇВСЬКА МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА  

СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО РИНКУ НА 2015–2018 РОКИ  

 

1. Оцінка ефективності виконання 

Протягом 2018 року реалізація Підпрограми 3 здійснювалася за такими основними 

напрямами: 

- розвиток сфери роздрібної торгівлі та ресторанного господарства; 

- удосконалення  діяльності підприємств ринкової мережі;   

- створення запасів  продовольчих ресурсів; 

- розвиток сфери побутових послуг. 

 

Розвиток сфери роздрібної торгівлі та ресторанного господарства 

У місті постійно зростає мережа закладів торгівлі, особливо в районах, де відсутня (у 

разі нових забудов) або недостатня кількість підприємств торгівлі. 

З метою планомірного розвитку інфраструктури споживчого ринку м. Києва (під час 

будівництва нових жилих мікрорайонів) Генеральним планом передбачається відкриття 

об’єктів торгівлі та побутового обслуговування населення на перших поверхах будинків, які 

вводяться в експлуатацію. 

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) висвітлює перелік вільних нежитлових 

приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва, що можуть бути 

передані в орендне користування, в т. ч. для провадження підприємницької діяльності, на 

Єдиному веб-порталі територіальної громади м. Києва (kievcity.gov.ua. розділ «Оренда»).  
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За інформацією балансоутримувачів щодо оновлених даних про наявні вільні 

площі, проводиться щоквартальна актуалізація переліку вільних нежитлових приміщень. 

Також, перелік вільних нежитлових приміщень комунальної власності територіальної 

громади м. Києва, які віднесені до управління районних в місті Києві державних 

адміністрацій, розміщуються райдержадміністраціями на їх офіційних веб-сайтах.   

За даними районних в місті Києві державних адміністрацій, в місті Києві 

функціонують 6655 продовольчих та непродовольчих закладів торгівлі, у т. ч. 88 торгово-

розважальних центрів, загальною площею понад 4,1 млн кв. м, та 3321 заклад ресторанного 

господарства на 179,9 тис. місць. 

Упродовж 2018 року в столиці відкрито 51 заклад з реалізації продовольчих товарів (у 

нових приміщеннях – 28 од.), 50 – з продажу непродовольчих товарів (у нових приміщеннях 

– 22 од.) та  35 закладів ресторанного господарства (у нових приміщеннях – 15 од.).  

У 2018 році на просп. Степана Бандери, 11-А в Оболонському районі відкрито 

будівельний гіпермаркет «Епіцентр» ТОВ «Епіцентр-К» загальною площею 56,0 тис. кв. м. 

За даними Головного управління статистики в м. Києв, оборот роздрібної торгівлі 

(юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців) за січень – листопад 2018 року становить 

157370 млн грн; індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі до відповідного 

періоду попереднього року – 103,5 %. Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної 

торгівлі (юридичних осіб)  у 2018 році становив 135841,5 млн грн; індекс фізичного обсягу 

роздрібного товарообороту до відповідного періоду попереднього року – 102,7 %. 

З 2015 року в столиці запроваджено новий порядок розміщення об’єктів сезонної та 

засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі відповідно до рішення Київської 

міської ради від  04.09.2014 № 62/62 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 24.02.2011 № 56/5443 «Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі 

(внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного 

чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної 

дрібнороздрібної торговельної мережі в утриманні об’єктів благоустрою м. Києва та 

внесення змін до деяких рішень Київської міської ради» та деяких рішень Київської міської 

ради» (в редакції рішення  від 25.12.2014 № 746/746). 

Видано розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 02.04.2015 № 300 «Про затвердження Порядку розміщення 

засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об’єктів сезонної 

дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Києві», яке зареєстроване в Головному 

територіальному управлінні юстиції в м. Києві 09.04.2015 за № 52/1163 (далі – Порядок),  

від 14.04.2015 № 365 «Про затвердження схеми розміщення об’єктів сезонної 

дрібнороздрібної торговельної мережі на території м. Києва», від 23.07.2015 № 731 «Про 

затвердження схеми розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі» 

(із змінами та доповненнями). 

Порядок погоджений Київським міським територіальним відділенням 

Антимонопольного комітету України та Головним територіальним управлінням юстиції у 

місті Києві (зареєстроване 09.04.2015 за № 52/1163), має силу нормативного документу та 

безстрокову дію. 

Відповідно до Порядку право на розміщення сезонних об’єктів дрібнороздрібної 

торговельної мережі та засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі 

отримується суб’єктами господарювання на конкурсних засадах на відкритих торгах.  

Відповідно до пункту 6 розпорядження № 300 комунальне підприємство «Міський 

магазин» виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) (далі – 

КП «Міський магазин) визначено замовником робіт з облаштування та утримання місць для 

розміщення засобів пересувної та об’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі на 

території міста Києва, організатором торгів на право їх розміщення та уповноважено 

укладати за їх результатами договори із суб'єктами господарювання щодо розміщення 



 24 

засобів пересувної та об’єктів сезонної торгівлі на території столиці відповідно до 

затверджених Порядку та схем. 

Суб’єкти господарювання, що визначені переможцями торгів, здійснюють 

розміщення об’єктів сезонної та засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі на 

території м. Києва після укладення договору з КП «Міський магазин» та договору щодо 

пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою, укладеного з Департаментом 

містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації).  

За інформацією КП «Міський магазин», за звітній період за результатами проведених 

електронних торгів із суб’єктами господарювання укладено 192 договори щодо права 

розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі; 261 договір щодо 

права розміщення об’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі. Демонтовано 

(переміщено) 1032 одиниці самовільно розміщених (встановлених) засобів пересувної 

дрібнороздрібної торговельної мережі. 

Інформація про дати проведення торгів розміщується на офіційному порталі 

Київської міської державної адміністрації. Заяви та необхідні документи суб'єкти 

господарювання або уповноважені особи подають у паперовому вигляді до відповідних 

центрів надання адміністративних послуг або в електронному вигляді реєструють на сайті 

Товарної біржі. 

Розміщення майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного 

господарства регламентується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 07.11.2013 № 2027 «Про затвердження 

Порядку розміщення майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного 

господарства в м. Києві», зареєстрованим в Головному управлінні юстиції у місті Києві 

25.11.2013 за № 57/1049 (із змінами і доповненнями від 23.12.2014 № 1516). 

Рішенням  Київської міської ради від 25.12.2014 № 746/746 «Про особливості 

застосування Порядку розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, 

соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в 

м. Києві» Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) уповноважено надавати 

до Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) аргументовані пропозиції щодо можливості 

розміщення відкритих (літніх) майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів 

ресторанного господарства або відмови в укладенні договорів про сплату пайової участі 

щодо їх розміщення з урахуванням функціонального призначення (спеціалізації) 

майданчиків для харчування або наявності скарг від громадян на незручності від 

розміщення та/або функціонування таких майданчиків. 

Департаментом промисловості та розвитку підприємництва за звітній період 

опрацьовано 1100 заяв щодо розміщення майданчиків для харчування біля стаціонарних 

закладів ресторанного господарства на території м. Києва, які надійшли до розгляду від 

Департаменту містобудування та архітектури через портал Містобудівного кадастру міста 

Києва (www.mkk.kga.gov.ua), з яких за 933 заявами надано позитивне рішення, а 167 – 

відхилено у зв’язку з наявністю скарг від громадян щодо розміщення майданчика або 

відсутності/не функціонування  стаціонарного закладу ресторанного господарства.   

З метою безперебійного забезпечення споживчого попиту населення столиці хлібом 

та хлібобулочною продукцією за помірними цінами здійснюються заходи із створення 

об’єктів роздрібної торгівлі хлібом та хлібобулочними виробами, що користуються 

найвищим споживчим попитом  у м. Києві. 

Відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 «Про 

затвердження Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для 

будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового 

призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста 
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Києва» проведено конкурс із залучення інвестора до створення об’єктів роздрібної 

торгівлі хлібом та хлібобулочними виробами, що користуються найвищим споживчим 

попитом у місті Києві. Переможцем конкурсу визначено ПАТ «Київхліб», з яким укладено 4 

інвестиційні договори «Про створення об’єктів роздрібної торгівлі хлібом та 

хлібобулочними виробами, що користуються найвищим споживчим попитом у місті Києві».  

ПАТ «Київхліб» (18.04.2018 перейменовано у ПрАТ «Київхліб») встановлено та 

функціонують 150 об’єктів роздрібної торгівлі, які на сьогодні функціонують. 

За ініціативи ПАТ «Київхліб» 25.11.2016 укладено договір № 1 між Департаментом 

економіки та інвестицій, Департаментом промисловості та розвитку підприємництва, ПАТ 

«Київхліб» та ТОВ «Саботін Трейд» про прийняття прав та обов’язків відповідно до 

інвестиційного договору про створення об’єктів роздрібної торгівлі від 24.12.2014 № 050-

13/і/145 (лот 2), відповідно до якого ТОВ «Саботін Трейд» взяло на себе зобов’язання 

забезпечити встановлення та функціонування 50 таких об’єктів. 

За результатами огляду зон розміщення окремих об’єктів роздрібної торгівлі, 

визначена неможливість встановлення за адресами, переліченими у додатку № 1 «Склад 

Об’єкта інвестування» до інвестиційних договорів про створення об’єктів роздрібної 

торгівлі від 24.12.2014 № 050-13/і/144, № 050-13/і/145, № 050-13/і/146 та № 050-13/і/147. 

11.07.2018 та 26.10.2018 постійно діючою конкурсною комісією по залученню 

інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів 

житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-

транспортної інфраструктури міста Києва розглянуто питання заміни місць розташування 

деяких об’єктів роздрібної торгівлі. 

За результатами розгляду укладено додаткову угоду № 6 до інвестиційного договору 

(редакція від 31.07.2018) та розроблено проекти 3 додаткових угод до інвестиційних 

договорів з ПрАТ «Київхліб»  (лоти 1, 3, 4).  

ТОВ «Саботін Трейд» встановлено 47 об’єктів роздрібної торгівлі  та 5 об’єктів поза 

межами лоту, в тому числі у 2018 році – 12 об’єктів роздрібної торгівлі, з них функціонують 

45, в тому числі у 2018 році введено   в експлуатацію 30 об’єктів роздрібної торгівлі. 

ПрАТ «Київхліб» та ТОВ «Саботін Трейд» відповідно до інвестиційних договорів 

взяли на себе зобов’язання забезпечувати протягом трьох років продаж хліба та 

хлібобулочних виробів, що користуються найвищим споживчим попитом у місті Києві, за 

цінами: хліб житньо-пшеничний подовий (типу «Український») вагою 0,95 кг – 5,25 грн, 

хліб пшеничний І ґатунку (овальний) (типу «Пшеничний») вагою 0,65 кг – 4,05 грн, батон 

нарізний (типу «Київський») вагою 0,5 г – 4,15 грн. 

На сьогодні сплив трирічний термін реалізації хліба та хлібобулочних виробів за 

фіксованими цінами у 90 % об’єктів ПрАТ «Київхліб». 

Відповідно до вимог інвестиційних договорів станом на 31.12.2018 продаж хліба та 

хлібобулочними виробів за фіксованими цінами здійснюється лише у 14 об’єктах роздрібної 

торгівлі ПрАТ «Київхліб». 

З метою забезпечення стабільної цінової політики на хліб та хлібобулочні вироби, що 

користуються найвищим споживчим попитом між Департаментом промисловості та 

розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації), Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) та ПрАТ «Київхліб» 04.12.2018 

підписано Меморандум про співпрацю в частині реалізації хліба та хлібобулочних виробів 

за спеціальною ціною. Термін дії Меморандуму до 24.12.2020. 

На виконання вимог зазначеного Меморандуму ПрАТ «Київхліб» здійснює усім 

бажаючим реалізацію хліба та хлібобулочних виробів за цінами на 25 % нижчими від 

середньо ринкових цін, а саме: батон «Фірмовий», 0,5 кг – 8,00 грн, хліб «Фірмовий 

український», 0,95 кг – 12,00 грн, хліб пшеничний «Фірмовий», 0,65 кг – 9,70 грн. 

Під час проведення державних та загальноміських заходів, виставок, ярмарків, 

фестивалів Департамент промисловості та розвитку підприємництва здійснює заходи щодо 
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забезпечення торговельного обслуговування киян та гостей столиці, а також надання 

підтримки суб’єктам господарювання щодо їх участі у зазначених заходах для просування 

та реалізації товарів власного виробництва за цінами виробника та створення тимчасових 

робочих місць. 

У звітному періоді проведено такі заходи: 

- з нагоди святкування Водохреща у парку культури та відпочинку «Гідропарк» 

19.01.2018 забезпечено функціонування стаціонарних закладів ресторанного господарства 

(11 закладів); 

- на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у 

Другій світовій війні» біля музею воїнів–інтернаціоналістів під час проведення 15.02.2018 

загальноміського заходу було встановлено двадцять  альтанок з посадковими місцями та два 

об’єкти торгівлі з продажу гарячих напоїв та продуктів харчування нескладного 

асортименту; 

- з нагоди Дня пам’яті та примирення і 73-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній 

війні під час проведення святкового заходу 09.05.2018 на території Національного музею 

історії України у Другій світовій війні розміщено об’єкт торгівлі з продажу безалкогольних 

напоїв, морозива та випічки, а також двадцять парасольок з посадковими місцями;  

 - з нагоди Дня пам’яті жертв політичних репресій 20.05.2018 на території 

Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські Могили» організовано 

функціонування об’єкта торгівлі з продажу безалкогольних та гарячих напоїв, кулінарних 

виробів та випічки; 

- забезпечено торговельне обслуговування населення та гостей столиці під час 

відзначення дня Конституції 28.06.2018. 

Одночасно з традиційним продовольчим ярмарком 21.04.2018  на вул. Ревуцького у 

Дарницькому районі проведено щорічний загальноміський тематичний ярмарок з продажу 

товарів для садівників та городників, на якому розміщено 10 районних комплексів від 

кожного району м. Києва (70 наметів) та взяло участь 170 господарств і суб’єктів 

господарювання з Київської та інших областей України, якими створено 240 робочих місць. 

За поданням Департаменту промисловості та розвитку підприємництва видано 

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації): 

від 04.04.2018 № 537 «Про проведення тематичного ярмарку «Великий подільський 

ярмарок «Київські Контракти» на Контрактовій площі», відповідно до якого з метою 

популяризації народної творчості, традиційної української кухні, забезпечення дозвілля 

киян і гостей столиці 19-20.05.2018, 23-24.06.2018 та 24-25.08.2018 на Контрактовій площі 

проведено тематичний ярмарок «Київські контракти»; 

від 16.04.2018 № 644 «Про проведення тематичного ярмарку «Десятий 

Всеукраїнський ярмарок органічних продуктів» на Контрактовій площі» відповідно до якого 

з метою популяризації органічних продуктів та наповнення ними внутрішнього ринку 

15.09.2018 проведено тематичний ярмарок «Десятий Всеукраїнський ярмарок органічних 

продуктів»; 

 

від 18.05.2018 № 836 «Про проведення тематичного ярмарку «Мистецтво лікує» в 

парку ім. Т.Г. Шевченка» відповідно до якого з метою залучення киян до живопису, 

декоративно-прикладної творчості, народних ремесел та забезпечення дозвілля киян і гостей 

столиці 14-15.07.2018 та 21-22.07.2018, 11-12.08.2018, 08-09.09.2018, 20-21.10.2018 та 03-

04.2018  в парку ім. Т.Г. Шевченка проведено тематичний ярмарок «Мистецтво лікує». 

На вул. Хрещатик 18-19.08.2018 проведено загальноміський шкільний ярмарок з 

продажу товарів шкільного асортименту, до участі в якому були запрошені та взяли участь 

безпосередні виробники та дистриб’ютори з різних регіонів України, що виготовляють та 

здійснюють продаж товарів шкільного асортименту.  
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За сприяння Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготовлено 

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) щодо проведення: 

фестивалю дитячого розвитку та дозвілля «Прекрасний світ дитинства» в Сирецькому 

парку (вул. Парково-Сирецька) органом самоорганізації населення «Комітет мікрорайону 

«Сирець-1» з 24.03.2018 до 25.08.2018 щосуботи з 10.00 до 19.00 (розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 

23.03.2018 № 478 «Про проведення  фестивалю дитячого розвитку та дозвілля «Прекрасний 

світ дитинства»  в Сирецькому парку (вул. Парково-Сирецька)»);  

двох фестивалів «В пошуках made in Ukraine» на Контрактовій площі суб’єктом 

господарювання Савостіною Ю. Ю. 27-30.04.2018 та 08-11.06.2018 (розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської   міської державної адміністрації) від 

27.04.2018 № 703 «Про проведення фестивалю «В пошуках made in Ukraine» на 

Контрактовій площі у місті Києві»). 

Відповідно до протоколу доручень Київської міської державної адміністрації від 

13.12.2017 № 005/37 та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 29.11.2017 № 1513 «Про проведення 

загальноміських новорічних та різдвяних заходів у місті Києві» представниками 

Департаменту здійснювалися заходи щодо недопущення стихійної торгівлі на 

Михайлівській та Софійській площах і Володимирському проїзді під час проведення з 

19.12.2017 до 14.01.2018 культурно-мистецького проекту «Нео-рік на Софії». Забезпечено 

співпрацю зі спеціалістами відділу контролю за благоустроєм Шевченківської районної в 

місті Києві державної адміністрації, співробітниками Національної поліції України та 

організатором заходу ПОГ «Ініціативи Столичні». Під час рейдів у разі виявлення порушень 

громадського порядку вживалися заходи реагування в межах чинного законодавства 

України.  

З метою попередження нещасних випадків та порушень громадського порядку під час 

державних та загальноміських заходів працівниками Департаменту здійснювалося 

інформування суб’єктів господарювання, обстеження закладів торгівлі та відповідний 

контроль за дотриманням суб’єктами господарювання, що провадять торговельну діяльність 

в місцях проведення заходів, визначених розпорядженнями, рішення Київської міської ради 

від 23.12.2010 № 413/5225 «Про деякі питання з упорядкування в м. Києві роздрібної 

торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями, вином столовим, пивом (крім 

безалкогольного) та тютюновими виробами», зокрема: 

– з 18 по 20.02.2018 під час заходів з увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні, які 

проводилися відповідно до Указу Президента України від 11.02.2015 № 69/2015 «Про 

вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної 

Сотні» та на виконання п. 20 Плану заходів з підготовки та відзначення у місті Києві Дня 

Героїв Небесної Сотні, затвердженого Київським міським головою Кличком В. В. 

– 24.05.2018 та 26.05.2018 під час офіційних заходів щодо проведення у 2018 році в 

м. Києві фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок 

сезону 2017/2018 відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 20.04.2018 № 670 «Про забезпечення 

організації проведення у місті Києві фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги 

чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018 та «Фестивалю чемпіонів УЄФА – 2018» та 

протоколу доручень від 15.05.2018 № 3 розширеного засідання Колегії виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про проведення в місті 

Києві фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 

2017/2018. 

Під час проведення у місті Києві фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги 

чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018 та «Фестивалю чемпіонів УЄФА – 2018» 
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здійснювала роботу група оперативного реагування на порушення прав УЄФА, яку 

сформовано спільно з Національною поліцією України, до складу якої делеговано 

представника Департаменту. 

Спільно з Голосіївською, Печерською та Шевченківською районними в місті Києві 

державними адміністраціями під час підготовки та проведення у столиці фінальної частини 

Ліги чемпіонів УЄФА та «Фестивалю чемпіонів УЄФА – 2018» забезпечено заходи 

стосовно заборони паразитичного маркетингу, дотримання принципу чистого місця та 

забезпечення належного рівня захисту прав і інтересів УЄФА, зокрема, забезпечення в 

місцях проведення заходів відсутності торгівлі з рук, несанкціонованої торгівлі (у тому 

числі торгівлі квітами) без відповідних дозвільних документів або розповсюдження товарів 

та послуг на безоплатній основі в межах територій дії принципу чистого об’єкта, 

недопущення самовільного використання об’єктів права інтелектуальної власності УЄФА, 

розміщення на будівлях та інших об’єктах  інфраструктури приймаючого міста реклами та 

фресок з прямим чи непрямим посиланням на УЄФА або фінал Ліги чемпіонів УЄФА – 

2018. 

Доведено до відома суб’єктів господарювання, які провадять господарську діяльність 

у закладах ресторанного господарства на територіях, прилеглих до вул. Хрещатик, Майдану 

Незалежності, Контрактовій площі та прилеглих до них вулиць, вимог розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 

18.04.2008 № 579 «Про вільний доступ громадян до туалетів закладів громадського 

харчування» (далі – розпорядження № 579) під час проведення з 24.05.2018 до 27.05 2018 

року Фестивалю чемпіонів УЄФА – 2018 на вул. Хрещатик (від вул. Богдана 

Хмельницького до вул. Архітектора Городецького, з використанням проїжджої частини 

Майдану Незалежності) та під час трансляції матчів фіналів Ліги чемпіонів на Контрактовій 

площі.  

Також, доведено до відома суб’єктів господарювання, що провадять підприємницьку 

діяльність в 1 км зоні від стадіонів ДП НСК «Олімпійський» та «Динамо», зокрема: у 

закладах ресторанного господарства – про вимоги розпорядження № 579 у період з 16.00 

год 24.05.2018 до 02.00 год  25.05.2018 в 1 км зоні від стадіону «Динамо» та з 16.00 год 

26.05.2018 до 02.00 год 27.05.2018 в 1 км зоні від стадіону ДП НСК «Олімпійський».  

16.06.2018 представник Департаменту взяв участь на телеканалі «Прямий» стосовно 

надання роз’яснень з питань проведення у столиці ярмаркових заходів, заборони 

«стихійної» торгівлі, розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі 

та заборони торгівлі в них алкогольними напоями.  

 

Удосконалення  діяльності підприємств ринкової мережі 

На сьогодні у столиці розміщено та функціонують 82 ринкових підприємства, з яких 

62 – продовольчих та змішаних (за спеціалізацією),  20 - непродовольчих. 

Загальна кількість облаштованих торговельних місць на ринках міста (за 

оперативними даними) становить 37,3 тис. одиниць (в т. ч. 9,1 тис. одиниць – для продажу 

сільськогосподарської продукції та інших продовольчих товарів), з яких 7,3 тис. одиниць є 

вільними (в т. ч. 1,8 тис. од. – для продажу сільськогосподарської продукції та інших 

продовольчих товарів, 5,5 тис. од. - для продажу непродовольчих товарів). 

З метою підтримки малозахищених категорій громадян на продовольчих та змішаних 

ринках міста облаштовано понад 1 тис. «соціальних» торговельних місць для надання їх 

громадянам для організації продажу (за пільговими тарифами) сільськогосподарської 

продукції рослинного походження, вирощеної на власних присадибних ділянках. 

Із загальної кількості підприємств ринкової мережі - три належать до комунальної 

власності територіальної громади м. Києва: КП «Бессарабський ринок», КП 

«Володимирський ринок», КП «Житній ринок». 

З метою забезпечення ефективної роботи комунальних ринків, утримання будівель 

цих підприємств у належному технічному стані та естетичному вигляді, перетворення на 
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сучасні торговельно-сервісні комплекси з наданням населенню широкого спектру послуг 

здійснювалися роботи з проектування реконструкції (реставрації) цих будівель. 

На виконання Указу Президента України від 23.05.2001 № 334/2001 «Про заходи 

щодо вдосконалення функціонування ринків з продажу продовольчих та непродовольчих 

товарів»:  

ТОВ «Теремки - 2» продовжує роботи з будівництва малого ринкового комплексу на 

вул. Лятошинського, 14 у Голосіївському районі; 

ТОВ «Десна-С-ЛТД» на просп. Генерала Ватутіна, 10-А у Дніпровському районі 

розпочало реконструкцію ринку «Десна»; 

ТОВ «Печерський ринок» на вул. М. Бойчука,1/2 в Печерському районі, ТОВ «Макс 

Лєд» на вул. Чорнобильській, 16/80 у Святошинському районі, ТОВ «Полісся» на просп. 

Мінський, 2 (ринок «Полісся») та ТОВ «Явір-95» на вул. Тимошенка, 14-а (ринок 

«Мінський») в Оболонському районі    проводять модернізацію торговельних місць. 

За звітний період (за зверненнями суб’єктів господарювання та громадян) 

Департаментом промисловості та розвитку підприємництва, в межах наданих повноважень, 

надано понад 120 консультації щодо організації та функціонування ринків. 

Відповідно до законів України від 03.11.2016 № 1728-VIII «Про тимчасові 

особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності», від 07.12.2017 № 2246-VIII «Про Державний бюджет України на 2018 рік» 

встановлено мораторій на здійснення перевірок суб’єктів господарювання на 2018 рік. 

 

Створення запасів  продовольчих ресурсів 

Уповноваженим оператором із закупівлі продовольчого зерна в місті Києві визначено 

ТОВ «Столичний млин», яким на сьогодні здійснюється закупівля, збереження та переробка 

зерна на борошно. 

Для потреб м. Києва впродовж 2018 року ТОВ «Столичний млин» закуплено 122,5 

тис. т продовольчого зерна (в т. ч. пшениці – 101,3 тис. т, жита – 21,1 тис. т). 

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 26.05.2015 № 507 «Про проведення ярмарків у місті 

Києві» протягом 2018 року проведено 3576 ярмарків, на яких реалізовано 113,1 тис. т різної 

сільськогосподарської продукції та інших продовольчих товарів, в т. ч. плодоовочевої                         

продукції – 50,8 тис. т, м’яса свіжого та м’ясопродуктів – 10,1 тис. т, риби  та рибопродуктів 

– 4,8 тис. т, інших продовольчих товарів – 47,4 тис. т.  

Залучення до ярмаркових заходів безпосередніх сільськогосподарських  виробників з 

різних регіонів України дозволило реалізовувати продукцію за цінами, нижчими на 10–

15 %, ніж в роздрібній торговельній мережі  та на ринках міста.  

 

Розвиток сфери побутових послуг 

За даними районних в місті Києві державних адміністрацій, на сьогодні                         

в місті надають послуги 5925 об’єктів побутового обслуговування, в тому числі 1790 - 

салонів краси та перукарень, 734 - об’єкти з надання послуг з ремонту взуття, 578 - об’єктів 

по наданню автопослуг, 569 - майстерень з індивідуального пошиття та ремонту одягу, 423 - 

об’єкти з надання послуг з хімічного чищення одягу та прання білизни, 304 – майстерні з 

ремонту теле, відеоапаратури, комп’ютерів, мобільного зв’язку та складної побутової 

техніки, 265 – об’єктів з догляду за тілом людини, 86 - майстерень з ремонту та 

виготовлення за індивідуальним замовленням меблів, тощо. 

За 2018 рік відкрилося 144 об’єкти побуту, а саме: 49 перукарень та салонів краси, 26 

майстерень з ремонту та пошиття швейних та трикотажних виробів, 13 об’єктів з надання 

послуг з ремонту взуття, 17 об’єктів з ремонту радіотелевізійної та іншої техніки, тощо. 

У сфері побуту працює понад 35 тис. осіб. 
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В рамках виконання Програми проводиться систематичний моніторинг діяльності 

об’єктів побутового обслуговування населення, впорядкування бази даних про  об’єкти, 

надання консультативної та інформаційної допомоги. 

У 2018 році, відповідно до затвердженого графіка, здійснено моніторинг 375 об’єктів 

побуту з метою надання консультативної допомоги та впорядкування інформації щодо 

дислокації підприємств, а також з метою виявлення кращих з них для участі в районних та 

міському конкурсах-оглядах на присвоєння звання «Зразковий об’єкт побуту».  

На виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 23.06.2011 № 1043 «Про міський конкурс-огляд 

суб’єктів господарювання сфери побутового обслуговування на присвоєння звання 

зразкового у м. Києві» прийнято розпорядження від 21.02.2018 № 279 «Про підсумки 

проведення міського конкурсу-огляду на присвоєння звання зразкового у м. Києві у 2017 

році» (17 об’єктів побуту стало переможцями міського конкурсу-огляду). Здійснено заходи 

щодо організації нагородження переможців.  

У вересні поточного року підготовлено та затверджено План заходів з проведення 

районних та міського конкурсу-огляду суб’єктів господарювання сфери побутового 

обслуговування на присвоєння звання зразкового об’єкту у м. Києві у 2018 році. 

Департаментом промисловості та розвитку підприємництва спільно з 

райдержадміністраціями проведено перший етап конкурсу на присвоєння звання «Зразковий 

об’єкт побутового обслуговування». Переможцями районних конкурсів-оглядів визначено 

22 суб’єкти господарювання.  

Після проведення районних конкурсів-оглядів, на адресу Департаменту надійшли 

пропозиції від райдержадміністрацій щодо включення 17 об’єктів побутового 

обслуговування різних напрямків діяльності для участі у міському конкурсі-огляді на 

присвоєння звання «Зразковий об’єкт побутового обслуговування населення у м. Києві» за 

результатами діяльності у 2018 році. Вказані пропозиції направлені на розгляд міської 

конкурсної комісії з організації та проведення міського конкурсу-огляду суб’єктів 

господарювання сфери побутового обслуговування на присвоєння звання зразкового у м. 

Києві. 

З метою підвищення професійного та творчого рівня перукарів, майстрів нігтьової 

естетики та макіяжу, реалізації творчої ініціативи молоді надано інформаційну підтримку: 

 - ДП «Прем’єр Експо» щодо проведення головної виставково-навчальної події 

України-18 Конгресу індустрії краси Ectet Beauty Expo та вищому навчальному закладу 

«Київська Академія перукарського мистецтва» – в проведенні ХYI Міжнародного 

Фестивалю перукарського мистецтва, моди і дизайну «Кришталевий Янгол», який відбувся 

з 22.04. по 23.04.2018  в Центрі культури та мистецтв «КПІ» (м. Київ, просп. Перемоги, 37); 

  - ХХI Чемпіонату України з перукарського мистецтва, нігтьової естетики та візажу, 

який відбувся 04 та 05.11.2018 на території Національного спортивного комплексу 

«Олімпійський» (м. Київ, вулиця Велика  Васильківська, 55); 

- та взято участь у Фіналі міжнародного конкурсу молодих дизайнерів New Fashion 

Zone, що відбувся 21.09.2018  в POCHAYNA Event hall (просп. Степана Бендери, 23). 
 

2. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання 

Комплексна програма є основою для щорічних Програм соціально-економічного 

розвитку м. Києва та враховує положення Стратегії сталого розвитку «України – 2020», 

схваленої Указом Президента України від 12.02.2015 № 5/2015, Державної стратегії 

регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 06.08.2014 № 385 та Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, 

затвердженої рішенням Київської міської ради від 15.12.2011 № 824/7060. 

На реалізацію Комплексної програми  у  2018 році необхідно 30 378 тис.грн, але  в 

бюджеті м. Києва на 2018 рік передбачено фінансування у розмірі 4950,0 тис.грн. 
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У 2018 році  на реалізацію заходів Комплексної програми використано  4485,8  

тис.грн коштів бюджету м. Києва, а саме на реалізацію: 

пункту 6.7.1. Підпрограми 1 «Обслуговування  інформаційної он-лайн служби для 

підприємців з можливістю отримання переліку всіх необхідних дозволів і ліцензій для 

відкриття різних видів бізнесу (віртуальний бізнес-центр)» - 195,0 тис.грн; 

пункту 7.5. Підпрограми 1 «Створення та обслуговування інтернет-ресурсу «Он-лайн 

платформа фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва» 

- 89,0 тис.грн; 

пункту 7.6. Підпрограми 1 «Надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам малого 

та середнього підприємництва в м. Києві» - 718,5 тис.грн; 

пункту 9.10.1. Підпрограми 1 «Проведення заходів з нагоди Дня підприємця» - 50,0 

тис.грн; 

пункту 11.5. Підпрограми 1 «Розробка та реалізація програм, направлених на 

стимулювання розвитку підприємництва, державно-приватного партнерства, за участі 

підприємців та представників громадських об’єднань підприємців» - 133,8 тис.грн; 

пункту 5.2. Підпрограми 2 «Підготовка за участю промислових підприємств каталогу 

експортоорієнтованої продукції» - 82,0 тис.грн; 

пункту 5.3. (перенесено з 2017 року)  Підпрограми 2 «Розробка та впровадження 

Концепції нарощування промисловості підприємствами м. Києва експортного потенціалу, у 

т.ч. в країні ЄС» - 493,5 тис.грн; 

пункту 12.2. Підпрограми 2 «Організація конкурсу «Кращий експортер року» - 70,0 

тис.грн; 

пункту 12.3. Підпрограми 2 «Організація та проведення конкурсу «Столичний стандарт 

якості» в рамках Програми «Київська якість» - 70,0 тис.грн; 

пункту 12.4. Підпрограми 2 «Популяризація продукції київській виробників, в т.ч.: - 

шляхом забезпечення участі у виставкових заходах (у тому числі міжнародних); - 

проведення виставки - презентації промислової продукції київській виробників «Зроблено в 

Києві»» - 2536,0 тис.грн; 

пункту 15.1. Підпрограми 2 «Надання допомоги промисловим підприємствам м. Києва 

у підготовці до роботи в умовах вступу до ЄС, в т.ч.: - проведення тренінгів за участю 

представників промислових підприємств міста щодо імплементації європейського 

законодавства з питань промислових стандартів та оцінок відповідності країн ЄС; - 

проведення круглих столів з фахівцями України та зарубіжних країн щодо питань виходу 

продукції київських підприємств на європейський ринок» - 48,0 тис. грн. 

   

Термін дії  Комплексної програми  закінчився. Департаментом промисловості та 

розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) розроблено проект Комплексної київської міської цільової 

програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019–

2022 роки, який погоджується в установленому порядку. 

 

Для розвитку малого та середнього підприємництва необхідно поліпшення бізнес-

клімату за такими основними напрямами: 

1. Проведення дерегуляції як на державному, так і місцевому рівні. 

Для активізації дерегуляційних процесів необхідно внести зміни до таких 

законодавчих актів: 

Податкового кодексу України щодо реального скорочення кількості податків та зборів; 

спрощення адміністрування податків, обліку та звітності платників податків; заборони 

внесення змін до Податкового кодексу щодо введення нових податків та зборів, а також 

зміни їх елементів протягом року; запровадження персональної відповідальності посадових 

осіб фіскальної служби за нанесення збитків суб’єктам господарювання своїми 

неправомірними діями; 
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Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері 

господарської діяльності» щодо скорочення переліку документів дозвільного характеру. 

2. Законодавче регулювання державної підтримки малого та середнього 

підприємництва не відповідає вимогам часу та законодавству ЄС. Діючий Закон України 

«Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» 

значною мірою носить декларативний характер, в ньому відсутні об’єктивні критерії оцінки 

ефективності виконання заходів щодо розвитку підприємництва. 

3. Подолання корупції у відносинах між суб’єктами господарювання та публічними 

органами влади шляхом встановлення санкцій за корупційні правопорушення та дієвих 

механізмів притягнення до відповідальності, що нівелюють мотивацію до корупції. 

4. Розширення доступу  малого та середнього підприємництва до кредитних та інших 

фінансових ресурсів шляхом створення передумов для ефективної діяльності 

спеціалізованих державних та комунальних фінансових установ; запровадження прозорих 

конкурсних механізмів надання фінансової підтримки; законодавчого обмеження 

співвідношення розміру кредиту та вартості майна, яке передається в заставу, а також 

відсоткових ставок. 

5. Формування дієвої системи державної підтримки розвитку малого та середнього 

підприємництва шляхом належного фінансового забезпечення реалізації програм та заходів 

щодо підтримки розвитку малого та середнього підприємництва. 

6. Дієве заохочення інвестицій та інновацій шляхом забезпечення ефективних гарантій 

і стимулів для інвестиційної та інноваційної діяльності; спрощення реєстраційних 

(дозвільних) процедур для інвесторів та інноваційних підприємств. 

7. З набранням чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України» від 06.12.2016 № 1774-VIII, встановлено непосильні для підприємців розміри 

штрафних санкцій за порушення законодавства про працю і зайнятість населення.  

Необхідно переглянути співвідношення штрафних санкцій до рівня мінімальної 

заробітної плати (в т.ч. шляхом підтримки законопроекту «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо врегулювання адміністративної відповідальності за 

порушення трудового законодавства», реєстр. № 5711;  

8. Покращення доступу до судового захисту прав підприємців шляхом здешевлення 

судових витрат (зменшення ставок судового збору); збільшення строків звернення до суду 

(оскарження судових рішень); розширення процесуальних прав сторін господарського 

процесу. 

        У сфері промисловості потребують вирішення наступні проблемні питання: 

1. Надмірне податкове навантаження на промислові підприємства. 

Для вирішення зазначеного питання необхідно внести зміни до додатку № 1 (табл. 1.1) 

наказу Держкомзему України, Мінагрополітики України, Мінбудархітектури України,  

Української  академії  аграрних  наук  від    27.01.2006 № 18/15/21/11,  затвердженого в  

Міністерстві  юстиції  України  від   05.04.2006  № 388/12262  відповідно  до постанови 

КМУ від 23.03.1995 № 213 постанови КМУ від 23.03.1995 № 213 в частині зменшення 

значення коефіцієнту для земель промисловості з 1,2 до 0,5. 

2. Низький рівень завантаженості виробничих потужностей промислових підприємств. 

Для вирішення зазначеного питання необхідно внести зміни до п. 2 ст. 39 Закону 

України «Про здійснення державних закупівель» щодо надання права місцевим 

адміністраціям визначати перелік продукції, закупівля якої за кошти міського бюджету буде 

здійснюватись із застосуванням переговорної процедури закупівлі. 

3. Необхідність розробки програм реструктуризації, реорганізації та оптимізації 

промислових підприємств державної форми власності. 

У сфері торгівлі потребують першочергового вирішення наступні проблемні 

питання: 

1. Незручності для населення в результаті цілодобового режиму роботи підприємств, 

установ та організацій сфери обслуговування, зокрема закладів торгівлі, ресторанного 



 33 

господарства, що функціонують в житлових будинках, у вбудованих та прибудованих до 

житлових будинків приміщеннях, оскільки суб’єкти господарювання встановлюють режим 

роботи на свій розсуд без врахування думки мешканців будинку, в якому функціонують такі 

заклади.  

У результаті внесення змін до чинного законодавства в останні декілька років режим 

роботи закладам торгівлі та ресторанного господарства встановлюється суб’єктами 

господарювання самостійно. Постановою Кабінету Міністрів від 15.06.2006 № 833 «Про 

затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного 

обслуговування на ринку споживчих товарів» передбачено встановлення режиму роботу 

органами виконавчої влади лише закладам торгівлі та ресторанного господарства, що 

належать до комунальної власності.  

Врегулювання зазначених проблемних питань потребує внесення змін до чинного 

законодавства, а саме до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 833 «Про затвердження Порядку 

провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку 

споживчих товарів», наказу Міністерства економіки та з питань Європейської інтеграції 

України» від 24.07.2002 № 219 «Про затвердження Правил роботи закладів (підприємств) 

ресторанного господарства».  

 

 

 

 

 

Виконувач обов’язків директора 

Департаменту промисловості  

та розвитку підприємництва                                                                 Денис ПІКАЛОВ 


