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Начальнику Київської міської
військової адміністрації
генерал-майору
Миколі Жирнову
01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36
Шановний Миколо Миколайовичу!
З початком повномасштабного вторгнення російських окупантів на територію
незалежної України, розпочалось масове переміщення українців, в тому числі тих, які
жили та працювали в місті Києві. Це було зрозумілим і правильним рішенням, адже
столиця постійно піддавалася нападам та обстрілам з різних видів озброєння, що в
свою чергу несло велику небезпеку для життя та здоров’я наших громадян.
Дякуючи мужності та стійкості наших військових, станом на 2 квітня 2022 року,
всю Київську область було звільнено від окупантів. Люди почали поступово
повертатися до столиці та області, облаштовувати своє життя в умовах тяжкого
воєнного стану. Намагаючись вижити в складних умовах, підприємці Києва,
розуміючи важливість та необхідність своєчасної сплати податків, розпочали
поступово відкривати свої торгівельні точки, запрацювали ринки, магазини, кіоски,
ярмарки, тощо. Для підтримки малого та середнього бізнесу Держава провела ряд
заходів, зокрема зменшила оподаткування для ФО-П третьої групи до двох відсотків
доходу. Представникам бізнесу скасували практично всі ліцензії та дозволи,
відтермінували ряд планових, позапланових перевірок та дозволили не платити деякі
інші податки.
У своєму відео зверненні, 6 квітня 2022, Президент України Володимир
Зеленський, звернувся до чиновників, центральної та місцевої владу підтримувати
бізнес та зазначив наступне: "…Ми маємо зробити все можливе, щоб по максимуму
відновити роботу вітчизняних підприємств, торговельну діяльність, реанімувати
малий і середній бізнес на всій нашій території, на якій це безпечно та взагалі
можливо працювати…". Таким чином, Президент дав відповідний сигнал, для захисту
бізнесу, який готовий сплачувати податки та відповідно тримати другий
(економічний) фронт для захисту України.
В місті Києві велику частку малого та середнього бізнесу, де підприємці
здійснюють свою діяльність займають торгівельні точки: в підземних переходах,
ярмарках, ринках, тимчасових спорудах торговельного, побутового, соціальнокультурного чи іншого призначення (далі ТС), літніх майданчиках, тощо.
Розуміючи необхідність отримувати доходи для бізнесу та сплачувати податки до
Бюджету, для подальшого розвитку малого та середнього бізнесу Київрадою було
прийнято декілька відповідних позитивних рішень на період воєнного стану в Україні,
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серед них - безперешкодне розміщення об’єктів пересувної торгівлі та встановлення
однієї гривні сплати пайової участі для вже розміщених ТС.
На засіданні Ради оборони міста Києва яке відбулося 06.05.2022 року було
прийнято рішення про заходи щодо забезпечення безпеки населення на території міста
Києва. Єдиними перешкодами та причинами, які визначені в протоколі №8 даного
засідання, у разі виникнення надзвичайної ситуації пов’язаної з ризиком для життя та
здоров’я людей, на шляху до захисних споруд (укриттів) цивільного захисту
населення у разі загрози бомбардування та/або ракетного обстрілу в місті Києві, є
тимчасові споруди (ТС), які розташовані біля наземних входів (виходів) зі станцій
метрополітену, суміщених підземних переходів та інших підземних переходів. Разом з
тим Радою оборони були дані чіткі протокольні доручення щодо підготовки
відповідними структурними підрозділами КМДА та РДА переліку тимчасових споруд
які підлягають демонтажу відповідних об’єктів торгівлі у порядку встановленому
Правилами благоустрою міста Києва, затвердженими рішенням Київської міської ради
від 25.12.2008 № 1051/1051.
За результатами вищезазначеного протокольного рішення Ради, 08.06.2022 року,
Комісією з питань розміщення тимчасових споруд торговельного, соціальнокультурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності,
засобів пересувної дрібнороздрібної торгівельної мережі, майданчиків для харчування
біля стаціонарних закладів ресторанного господарства, було терміново прийнято
рішення про демонтаж (можливе перенесення) 80 (вісімдесяти) ТС.
В результаті прийнятих рішень, в мережі інтернет та серед підприємців міста
Києва виникло велике незадоволення щодо раптово прийнятих рішень, які не
відповідають законодавству України та по своїй суті знищують малий та середній
бізнес, який сплачує податки в період воєнного стану.
Мною, як Головою Громадської ради при КМДА, було ініційовано та проведено
термінове виїзне засідання 10.06.2022 року, щодо перевірки законності та доцільності
внесення в перелік на демонтаж відповідних ТС, за участю членів Громадської ради
при КМДА, керівництва Департаменту міського благоустрою виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), профільних
заступників Шевченківської та Оболонської райдержадміністрацій міста Києва та
підприємців міста Києва.
В процесі перевірки було встановлено, що більше 90% тимчасових споруд
знаходяться на відстані від 25 до 150 метрів від входів (виходів) зі станцій
метрополітену, суміщених підземних переходів та інших підземних переходів. А це
ніяким чином не порушує передбачених державними будівельними нормами правил
для доступу до відповідних підземних переходів та метрополітену. Крім цього,
громадськістю були виявлені об’єкти тимчасових споруд, які з не зрозумілих причин
взагалі не попали до переліку на демонтаж, що може свідчити про вибірковість
окремими чиновниками в прийнятті відповідних рішень.
Таким чином, нами було встановлено, що рішення Протоколу №8 Ради оборони
Києва, відповідні державні службовці трактують так, як їм зручно, при цьому ніяким
чином не керуються державними будівельними нормами та не враховують позицію
Президента України, щодо надання відповідної допомоги та підтримки малого та
середнього бізнесу.
Звертаю Вашу увагу, що у випадку відсутності чітких правил, щодо розміщення
та демонтажу ТС у місті Києві, це може призвести до появи корупційних проявів з
боку чиновників, що є не припустимим, зокрема у такий тяжкий час.
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Відповідно до ст. 4 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»
(Закону), в місті Києві на період введеного воєнного стану, для забезпечення дії
Конституції та законів України військові адміністрації здійснюють та спроваджують
заходи правового режиму воєнного стану, оборони, цивільного захисту, громадської
безпеки і порядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян…
Безпосереднє керівництво військовими адміністраціями здійснюють їхні начальники.
Крім цього, серед повноважень військової адміністрації зазначених в ст. 15 Закону
чітко вказано, що військові адміністрації населених пунктів здійснюють делеговані
повноваження органів виконавчої влади, надані органам місцевого самоврядування
законами України. Разом з тим, згідно п. 5 ст. 15 Закону, Начальник військової
адміністрації міста Києва представляє відповідну військову адміністрацію та
територіальну громаду у відносинах із державними органами, органами місцевого
самоврядування, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами та
організаціями незалежно від форми власності, громадянами, а також видає накази та
розпорядження у межах своїх повноважень, які мають таку ж юридичну силу, що і
рішення відповідної ради.
Враховуючи вищезазначене, керуючись Законом України «Про правовий режим
воєнного стану» та підтримуючи позиції Президента України Володимира
Зеленського щодо захисту бізнесу в умовах воєнного стану, з метою захисту законних
інтересів підприємців малого та середнього бізнесу, задля збереження стабільного
надходження податків до Бюджету країни, прошу Вас:
1. Вжити необхідних дій щодо зупинення та перегляду відповідних рішень
Ради оборони міста Києва від 06.05.2022 (Протокол №8).
2. Встановити чіткі правила, з посиланням на законодавчі норми, щодо
можливого демонтажу та перенесення тимчасових споруд, об’єктів реклами
та інших об’єктів благоустрою, які розташовані біля наземних входів
(виходів) зі станцій метрополітену, суміщених підземних переходів та інших
підземних переходів та дійсно перекривають проходи до станцій
метрополітену, захисних споруд (укриттів) цивільного захисту.
3. Під час напрацювання правил щодо демонтажу чи перенесення відповідних
об’єктів та споруд, просимо враховувати соціально-економічне становище
підприємця: наявність єдиного місця отримання доходу для існування,
наявність багатодітних сімей, людей з інвалідністю, втрату годувальника,
сім’ї учасників бойових дій та військовослужбовців, члени родини яких
захищають нашу Країну від російських окупантів, приймають активну участь
в допомозі та підтримці ЗСУ, участь у волонтерських рухах, тощо…
4. Для забезпечення прозорості прийняття відповідних рішень, просимо Вас
залучати для роботи та обговорення відповідних проектів рішень
представників Громадської ради при КМДА.
З повагою,
Голова Громадської ради

Контактна особа: Слесаренко Є.І. (097)469-60-11

Геннадій Кривошея

