
МАНІФЕСТ 

вимог підприємців міста Києва до Київської міської влади 

_________________________________________________________________________________ 

 

Шановні представники влади! 

 

Мирні збори підприємців міста Києва проводяться сьогодні для оголошення вимог, які 

висуваються до Київської міської влади, через відсутність механізму  ведення господарської 

діяльності в тимчасових спорудах міста Києва. 

 

На протязі 2012 – 2013 років, чесні та відповідальні підприємці зітхнули з полегшенням, 

адже, з’явилася надія, що, сплативши внесок до міського бюджету, вони зможуть працювати 

спокійно протягом року та по його закінченню отримають нові документи на значний строк. 

Через неузгодженість позиції та відсутність єдиної консолідованої думки суб’єктів, задіяних в 

процесі легалізації, значна кількість підприємців, подавши документи, не змогли отримати 

договору про пайову участь та довідки про функціональне призначення. 

 

З початком 2014 року, у зв’язку із закінченням терміну дії дозвільних документів, всі 

суб’єкти господарювання, які здійснюють свою підприємницьку діяльність в тимчасових 

спорудах міста Києва, опинилися «поза законом», а їх тимчасові споруди опинилися під 

загрозою демонтажу. Така ситуація, по-перше, може призвести до численних порушень прав 

підприємців, по-друге, створюються умови для розвитку корупційного поля. 

 

Станом на сьогодні в місті Києві склалися передумови масового порушення права 

власності, гарантованого ст. 41 Конституції України, та права на здійснення підприємницької 

діяльності, гарантованого ст. 42 Конституції України. 

 

З викладених причин напруга у колі підприємців досягла свого апогею, тому для 

врегулювання ситуації, що слалася, підприємці міста вимагають від Вас:  

 

1. Організувати зустріч представників громадськості із Головою Київської міської 

державної адміністрації Макеєнко Володимиром Володимировичем, для детального 

висвітлення ситуації, яка склалася. 

 

2.  Провести як найшвидше, позачергове пленарне засідання сесії Київської міської ради, 

на якому: 

  

- Прийняти порядок укладання договорів про сплату пайової участі власників 

тимчасових споруд в утриманні об’єктів благоустрою м. Києва та оформлення довідки про 

функціональне призначення на 2014 рік. 

 

- Продовжити строки укладання та оплати договорів про сплату пайової участі для 

тих власників тимчасових споруд, які виявили своє бажання легалізуватись, однак, з причин, які 

не залежали від їх волі, не змогли отримати дозвільні документи. 

 

-   Негайно забезпечити участь громадськості у Комісії з розгляду заяв про 

можливість розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально – 

культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності на території м. 

Києва. 

__________________________________________________________________________________ 


