
 

УКРАЇНА 

ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

11-та сесія 8-го скликання 

УХВАЛА № 2579 

 

від 06.12.2022 
 

Про внесення змін до ухвали міської ради від 29.11.2018 № 4252 
“Про затвердження Положення про ваучерну підтримку суб’єктів 
малого та середнього підприємництва“ 

 

 

 

 

Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, Указом 

Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 “Про введення воєнного стану 

в Україні“, затвердженого Законом України “Про затвердження Указу 

Президента України “Про введення воєнного стану в Україні“, постановами 

Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 “Про затвердження Порядку 

виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому 

режимі в умовах воєнного стану", від 11.03.2022 № 252 “Деякі питання 

формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану“, 

враховуючи протоколи позапланового засідання міської комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 04.08.2022 № 14 

та від 22.08.2022 № 16, ухвалу міської ради від 18.08.2022 № 2217 “Про 

підготовку господарства Львівської міської територіальної громади до роботи 

в осінньо-зимовий період 2022-2023 років“, з метою запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій у зимовий період, у рамках підготовки до 

опалювального сезону 2022-2023 років та сприяння реалізації заходів із 

енергозабезпечення суб’єктів господарювання міська рада ухвалила: 

внести зміни у додаток 2 до ухвали міської ради від 29.11.2018 № 4252 “Про 

затвердження Положення про ваучерну підтримку суб’єктів малого та 

середнього підприємництва“: 

1. Доповнити пункт 2 підпунктом 2.4 у такій редакції: 

“2.4 Ваучер на енергозабезпечення“. 

2. Доповнити додатком 3 до Положення про ваучерну підтримку бізнесу в 

період воєнного стану (згідно з додатком до цієї ухвали) та пунктом 6-1 у такій 

редакції: 



“6-1. Ваучер на енергозабезпечення надається на часткову компенсацію 

вартості закупівлі електрогенераторів, зарядних станцій, акумуляторних 

систем (надалі – обладнання) суб’єктам господарювання – юридичним 

особам та фізичним особам-підприємцям окремо на кожен заклад, для 

забезпечення їх роботи, надання доступу відвідувачів до послуг із 

енергозабезпечення у разі надзвичайної ситуації у розмірі, що не перевищує 

50% вартості електрогенератора, але не більше 80 тис грн. 

Ваучери можуть отримати суб’єкти господарської діяльності, котрі фактично 

здійснюють діяльність у закладах: 

- ресторанного господарства; 

- роздрібної торгівлі продуктами харчування, окрім реалізації алкогольних 

напоїв та тютюнових виробів; 

- міні-пекарень; 

- приватних ліцензованих закладах освіти (дошкільна, шкільна); 

- приватних закладах охорони здоров’я, котрі мають підписані договори з 

Національною службою здоров'я України із надання медичних послуг, 

пов’язаних з первинною медичною допомогою за програмою державних 

гарантій медичного обслуговування населення; 

- аптек; 

- перукарень та салонів краси. 

6-1.1. Обладнання має бути закуплене після 24 лютого 2022 року. 

6-1.2. Вимоги до обладнання – номінальна потужність від 3 кВт включно. 

6-1.3. Для отримання ваучера заявники подають через Центр надання 

адміністративних послуг м. Львова на розгляд експертної комісії пакет 

документів, який містить: 

6-1.3.1. Заяву на отримання ваучера із енергозабезпечення на часткову 

компенсацію вартості закупівлі обладнання (Додаток 3 до додатка 2 до 

ухвали). 

6-1.3.2. Копії платіжних документів (первинні документи, які підтверджують 

факт отримання обладнання та здійснення оплати за наданий товар). 

6-1.3.3. Копії документів із зазначенням технічних характеристик та серійного 

номера (або інше заводське маркування). 

6-1.3.4. Копія витягу/виписки з Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. 

6-1.3.5. Фотофіксація обладнання. 

6-1.3.6. Копія договору з Національною службою здоров'я України із надання 

медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою за 

програмою державних гарантій медичного обслуговування населення - для 

приватних закладів охорони здоров’я. 

6-1.3.7. Копія ліцензії – для приватних ліцензованих закладів освіти 

(дошкільна, шкільна)“. 

 

Додаток  

до   ухвали   міської   ради  



від ____________ № _______ 
 
  “Додаток 3  
до Положення про ваучерну 
підтримку бізнесу в період 
воєнного стану 

 
 

        Голові експертної комісії 
_________________________ 
          (назва заявника)  

 
 

ЗАЯВА 
 

Прошу розглянути заяву на часткову компенсацію вартості закупівлі 
електрогенераторів, зарядних станцій, акумуляторних систем (надалі – 
обладнання) для забезпечення їх роботи, надання доступу відвідувачів до 
послуг із енергозабезпечення  
________________________________________________________________ 

(назва закладу, адреса розташування) 

Загальна вартість обладнання __________ грн. 
 
Технічні характеристики: ______________________________________ кВт 
Обладнання до завершення воєнного стану зберігається за адресою:  
___________________________________. 
Зазначити, яке з переліченого обладнання є у приміщенні: ІТП, котел, водяний 
насос, інше обладнання. 
Обладнання планується для використання для 
________________________________________________________________. 
Банківські реквізити суб’єкта звернення 
________________________________________________________________. 
             (номер рахунку та назва фінансової установи) 
Додатки: 

1. Копії платіжних документів (первинні документи, які підтверджують 
факт отримання обладнання та здійснення оплати за наданий товар). 

2. Копії документів із  зазначенням технічних характеристик та серійного 
номера (або інше заводське маркування). 

3. Копія витягу/виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. 

4. Фотофіксація обладнання. 
5. Копія договору з Національною службою здоров'я України із надання 

медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою за програмою 
державних гарантій медичного обслуговування населення - для приватних 
закладів охорони здоров’я. 

6. Копія ліцензії – для приватних ліцензованих закладів освіти 
(дошкільна, шкільна). 
 



________________________    _________________________ 
       (дата)              (підпис) 
*Відповідальність за надання неправдивої інформації несе безпосередньо 
заявник відповідно до чинного законодавства України. 
 

Примітка: через підписання цього документа відповідно до Закону 
України “Про захист персональних даних“ даю згоду департаменту 
економічного розвитку на обробку моїх персональних даних, даних суб’єкта 
господарювання у списках та/або за допомогою інформаційно-
телекомунікаційної системи бази даних з метою підготовки відповідно до 
вимог законодавства адміністративної та іншої інформації, а також внутрішніх 
документів департаменту економічного розвитку. Зобов'язуюсь при зміні 
персональних даних надати у найкоротший термін уточнену інформацію. 
Посвідчую про використання інформації про мене, суб’єкта господарювання. З 
механізмом відшкодування – ознайомлений. 
 
_____________________         __________________        _________________ 
 
 
 
 
Секретар ради      Маркіян ЛОПАЧАК 
 

Візи: 
 

Директор департаменту 
економічного розвитку     Ірина КУЛИНИЧ 
 
 
Член редакційної комісії 
 
 

 

Міський голова Андрій САДОВИЙ 


