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Щоdо пidвutцення opeHdHol' плаmнi dля пidпрuсмцiв
mа BidпoBidHozo зросmання цiн на проdукmu на Печерському puчKy

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

Шановний Вiталiю Володимировичу!

[о мене звернулися кияни, пiдприемцi та громадськi органiзачii (ОСН
<KoMiTeT мiкрорайону <<Злагода>> та ГО iнвалiдiв <Союз Чорнобиль УкраТни>)
обуренi рiшенням власникiв Печерського ринку пiдвишити оренднi
ставки для пiдприсмцiв, якi продають населенню продукти харчування.

Пiдвищення оренди за торгiвельнi плошi призведе до зростання uiн на

продукти харчування, якi бiльшiсть з нас звикла купувати на Печерському

ринку. Ринком користу€ться багато людей похилого BiKy для яких iснуючий
piBeHb чiн вже € заналто високим.

Кияни скарNiаться на утримання в незадовiльному cTaHi тротуарних плит

та Bi.lcyTH icTb .lавок для вiдпочинку на ринку.

Керуючись ч, ? ст. 1З Закону УкраТни <Про статус депутатiв мiсцевих

рад)' у разi безпiлставного пiдвищення орендних ставок для пiдприсмцiв
на Печерському ринку, прошу Вас iнiцiювати розiрвання договору оренди

на земельнi дiлянки з власниками Печерського ринку та зробити його

комунальним ринкOм з продуктами за доступними цiнами для киян,

Про вжитi заходи пропrу поiнформувати мене та заявникiв (01021, м,Киiв,

вул.КлоЬський узвiз,24, Мулренок Н.В.; 04080, м, КиiЪ, вул, Кирилiвська,4а,

Почуприн С.В.).
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. Орган самоорганiзацii населення

"К О MIT Е Т мiкрорайоrrу "З ЛАГ ОДА"
01021, м. Киiв, Кловський узвiз, 24
Тел:280-95-18 email:ocn_zlagoda@ukr.net

Вих: Ng lб
Вiд: lз.08. 2018 р

.Щепутаry Киiвськоi MicbKoi ради
VIII СКЛИКаННЯ

Дiденко Я.О.

Вiдповiдно до п.2 статгi 18 Закону Украiни (Про органи самоорганiзацii

населецtUI)) , KOMiTeT мiкрораЙону осН (зЛАГО.ЩД> лiе на пiдставi свiдоцтва

про реестрацiю населення у м.Киевi за N9 69 вiд 08.12.2005р., вiдповiдно до

nPi*""rr, Киiвськоi MicbKoi ради вiд 2б,05.05р> }ф з88/2963.

<<KoMiTeT мiкрорайону ОСН <Злагода) працю€ в рамках чинЕого

законодавства.

мешканцi Печерського району мають змоry придбати продукти .

харчуваннrI в магазинi (КишенrI)), на ринковiй Печерськiй площi та в

магaвинi <Сiльпо>.
IJ,iни ryт далеко не звичайнi. Продавцi, якi орендують примiщення на

ринковiй площi, мотивують цiни високою платою оренди, котра з серпня

мiсяця збiльшуетья на 80 Yо-

З точки зору покупця, це обов'язково рикошетом вiдiб'еться Еа гаманцях

мешканцiв. Гаманцi дуже худеЕькi, куди iм худнути, до aнepekcifl

Bci цi дii ведуть до знищення торгiвлi, мешканцi району не матимуть змоги

придбати необхiднi до столу ocHoBHi овочi, фрукти.
просимо вреryлювати Bci дii орендних BHeckiB, захистити права

меЙканцiв , нё грабувати неодноразово пограбованих пенсiонерiв,

малозабезпечених, ilrвалiдiв, студентiв i пр,

f[уже сподiвасмось на Вашу пiдтримку та повагу до мешканцiв Печер ського

району.
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,Щеrгугату КиiЪськоi MicbKoT ради
YIII СКЛИКаНЦЯ
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Громадська органiзацiя кIнвалiдiв Чорнобиля Печерською району
м. Киевd> висловлюе занепокоення з приводу пiдвищення орендноi

плати на ринковiй Печерськiй площi, що бiля магазину <Кишеня>,
яка з серпня 2018 року збiльurуеться на 80% i таким чином буде

_пiдвиuцrватися BapTicTb ToBapiB та посJIуг, що вйобразиться на
зменшенцi прибутку орендарiв,пЦприемцiв. В зв'язку з зменшенням
купiвельноi спроможностi населенпя, прибуток пiдприемцiв впаде,

пйвищену оренд/ вони сплатити не зможуть, пiдприемництва
закриються, вiдрахуванпя в бюджет скоротяться i це вплине на

своечасЕу виплату соцiальних виплат, як це було в липнi мiсяцi 2018

року. Також збiльшення орендноi плати буде сприяти знищенню
малоп) бiзнесу. Покупф, бiльшiсть яких складае незахищенi версти

населення Печерського району м. Киева (особи з iнвадйнiстю,
пенсiонери, мами з маленькими дiтьми), IIе зможуть придбати бiля
свою будинку.ryже потрiбну дешеву продукцiю (овочi, фрукти та

iнше).
Маемо надiю на захист незахищених верст населення та

позитивне вирiшення цьоI! питання для мешканцiв Печерською
району м. Киева.
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З поваюю,
В.о. rрлови ГО <Iнвадiдiв Чорнобиля
Печерського району м. Кисва>
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