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Колихаєву Ігорю Вікторовичу

Шановний Ігорю Вікторовичу!

Громадська спілка  “Підприємці  Херсона”  -  громадська організація,  яка
створена для сприяння реалізації та захисту прав, свобод та законних інтересів
підприємців та діє з 2014 року в місті Херсон. До лав громадської спілки входить
багато  представників  малого  та  середнього  бізнесу,  в  тому  числі  власників
тимчасових споруд (далі-ТС).

Наразі,  склалася  ситуація,  коли  підприємці,  особливо  власники  ТС
дискредитуються в ЗМІ та соцмережах за ініціативою окремих депутатів та кіл
бізнесу. 

Фактично  здійснюється  тиск  на  підприємців -  власників  тимчасових
споруд (далі- ТС). Підприємці стурбовані та є страхи, що їх ТС демонтують і це
призведе до припинення їх діяльності.

На теперішній час в місті Херсоні близько 650 власників ТС, що разом з
суб'єктами господарювання, та з  орендарями, складає близько 1000 ФОПів, які
здійснюють свою діяльність зі використанням павільйонів ТС

Абсолютна більшість - це підприємці які  працюють  в законному полі,
отримали  дозвільні  документи  у  виконавчих  органів  міської  ради,
сплачують в бюджет міста податки та створюють робочі місця.

https://ru-ru.facebook.com/%D0%BC%D0%BE%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-190416853256/


Наразі,  Вами  прийнято  рішення  про  призупинення  видача  паспортів
прив'язки  ТС.  Спільнота  підприємців  погоджуємося  з  таким  рішенням,
оскільки враховуючи відсутність будь-яких «правил гри» - комплексної схеми,
архетипів ТС, планів благоустрою – їх хаотичне розміщення негативно впливає
на естетичний стан міста.

Але ми заручники ситуації, попередньою владою не було зроблено ані
кроку  щодо  впорядкування  їх  розміщення.  Тож  ми,  підприємці  діяли  за
правилами які діяли впродовж 2012-2020 років.

Разом  з  тим,  інше  Ваше  рішення  про  створення  комісії,  яка  буде
перевіряти  наші  об’єкти  -  піддалося  великій  критиці.   Наразі,  за  Вашим
розпорядженням створена комісія, яка лише в складі чиновників фактично буде
вирішувати кому працювати, а кому ні. 

Це абсолютно не логічно та не законно. Представники кіл підприємців
повинні мати можливість приймати участь у таких перевірках та бути присутні
на  засіданнях з  правом голосу  та  правом аналізувати  дії  такої  комісії  на
предмет законності.

Місто утопає в МАФах які розміщені без жодного документа. Але чомусь
в першу чергу взялися за тих хто має документи, вклав гроші,  веде бізнес  та
сплачує податки! 

Ми вважаємо,  що  робота  такої  комісії  може призвести  до  виникнення
корупційної  складової. Ми  це  вже  переживали  і  в  15   році,  і  в  18  році.
Громадська спілка «Підприємці Херсону» закликаємо до конструктивного
діалогу та співпраці!

Абсолютно логічно, що інтереси підприємців мають бути представлені як
на  рівні  роботи  вказаної  комісії,  так  і  взагалі  у  вирішенні  будь-яких  питань
пов'язаних з ТС, оскільки це стосується великої кількості підприємців  міста.

Тому,  громадська  спілка  “Підприємці  Херсона”,  планує  провести
загальну  конференцію  -  власників  ТС  вже  на  наступному  тижні. Ми
запросимо усіх власників ТС, депутатів, представників регуляторної служби та
громадськість!  На вказаній конференції  ми плануємо озвучити проблеми,  свої
побоювання та можливі шляхи вирішення проблем.

Ми  пропонуємо  ввести  інститути,  що  дадуть  змогу  залучати  кошти
власників ТС як платуу за їх  розміщення на землі територіальної  громади до
бюджету!  Вдумайтесь  –  з  2014  року  усі  650  власників  ТС  не  сплатили  до



бюджету  ані  копійки…  Хоча  ми  багато  разів  зверталися  до  попередньої
влади з цією пропозицією.

Громадськість  підприємців  -  не  проти  порядку,  але  прозорого  за
зрозумілими правилами та з урахуванням інтересів підприємців.  Ми проти або
Вашими руками розправлялися з підприємцями, які здійснюють діяльність
біля торгівельних точок та бізнесу нинішніх депутатів міськради.

У  зв'язку  з  чим,  з  метою  підготовки  до  проведення  конференції
власників тимчасових споруд в м. Херсоні, просимо:

-  надати  інформацію  щодо  кількості  виданих  станом  на  08.12.2020
паспортів прив’язки ТС для провадження підприємницької діяльності;

- інформацію кількості укладених з власниками ТС договорів оренди або
сервітутів земельних ділянок та суму коштів сплачених до міського бюджету за
такими договорами;

- інформацію щодо проведених перевірок розміщення ТС, як створеною
комісією  так  й  іншими  виконавчими  органами  та  прийнятих  рішеннях  із
зазначенням їх підстав;

- забезпечити участь представників створеної Вами комісії та (або) інших
уповноважених  осіб  від  виконавчих  органів  Херсонської  міської  ради  на
загальній  конференції  власників  тимчасових  споруд (місце  та  час  буде
повідомлено  додатково  кординатором  союзу  -  066-972-75-35,  Вікторія
Ростецька)

З повагою,

Голова ГС «Підприємці Херсона»              __________Михайло Жужа
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Вікторія Ростецька

 Голова правління ГС
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