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ПРАВОВІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
Економічна рада громадських організацій та асоціацій промисловців, підприємців і роботодавців, УСПП обговорили найбільш
хвилюючі нині реальний сектор економіки питання й визначила
головні завдання уряду та бізнесу на 2013 рік.
За 2012 рік в Україні так і не вдалося сформувати умови для активізації внутрішнього конкурентоспроможного виробництва, констатували представник Економічної ради УСПП. Імпорт на внутрішньому ринку України по різним товарним групам становить від 60%
до 95%. Загальний обсяг імпортної продукції, яку українці спожили
в минулому році, склав мінімум 43–44%, 56–57% становило все, що
було виготовлено вітчизняними підприємствами і було спрямовано
на потреби внутрішнього ринку. Це дуже загрозлива тенденція, яка
не лише впливає на зростання негативного сальдо зовнішньої торгівлі, але й на втрату нашого внутрішнього ринку, що не припустимо
з точки зору національної безпеки держави.
За словами президента УСПП, народного депутата України
Анатолія Кінаха, для того, щоб у цьому році не поглиблювалася проблематика фінансування й створення Україною робочих місць за кордоном, уряд має зосередитися на вирішенні першочергових проблем,
які заважають ефективному розвитку національного підприємництва,
є причиною несприятливого інвестиційного клімату.
«Одним із найпріоритетніших завдань є підсилення системи
правового захисту прав власника, інвестора, корпоративної безпеки
бізнесу, ефективності судової гілки влади. Від вирішення цієї проблематики залежить стан інвестиційного клімату в Україні, про це
нам прямим текстом заявляють інвестори, в тому числі Посли, акредитовані в нашій державі», – каже лідер промислово–підприємницької спільноти.
УСПП проаналізував ситуацію, яка спостерігається в розвинених державах світу, особливо після кризи 2008–2009 рр., зауважив
А.Кінах. «Промисловій політиці там приділяється максимальна увага.
В її основі міжнародна конкурентоздатність, вміння держави сучасними методами захищати свій внутрішній ринок та ефективно просувати свої економічні інтереси, товари і послуги на зовнішньому
просторі. Українська продукція має отримати статус міжнародної
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конкурентоздатності – ось друге першочергове завдання на 2013 рік»,
– наголосив президент УСПП.
На переконання ділової громади й експертного середовища не
може надалі продовжуватися в Україні ситуація, коли при нульовій
дефляції облікова ставка Нацбанку складає 7,5%, а реальна ставка
вартості кредитних ресурсів в комерційній банківській системі доходить до 30%. «Ми розуміємо, що питання дуже серйозне, бо питання
не тільки в банківській системі, але й в платоспроможності позичальників. Саме тому пропонуємо Нацбанку та КМУ за допомогою бізнесу
в стислі терміни сформувати чітку й зрозумілу програму спільних дій
з поступового відновлення кредитування реального сектору на сприятливих умовах», – підкреслив А.Кінах.
Негайного вирішення потребує й проблематика вимивання обігових коштів підприємств, що спричинена відповідним податковим тиском. З 1 січня 2013 році, коли була введена в дію відповідна стаття
Податкового кодексу, підприємства з оборотом 10 млн.грн. і вище
повинні щомісяця авансовим платежом сплачувати 1/12 прибутку, і це
за умови неирішення багатьох питань, що стосуються податку на прибуток, каже президент УСПП. «Без обігових коштів підприємствам
важко розвиватися, знаходити кошти на ведення свої господарської
діяльності. Цю проблематику потрібно вирішувати в стислі терміни,
УСПП направив вже відповідні пропозиції главі уряду та керівнику
Міністерства доходів та зборів», – сказав А.Кінах.
Особливу увагу, на його думку, слід приділити також розвитку малого й середнього бізнесу, вдосконаленню системи державного замовлення в контексті підсилення контролю за адресністю
використання кожної бюджетної гривні, стимулювання створення нових робочих місць в Україні (Сайт Українського союзу
промисловців та підприємців (http://www.uspp.org.ua/news/3281.
ekonomichna–rada–uspp–viokremila–golovni–zavdannya–vladi–i–
biznesu–na–2013–rik.htm).
***
Підприємці відзначають налаштованість глави держави на
поглиблення діалогу з бізнесом
Доручення Президента України Віктора Януковича Прем’єр–міністру Миколі Азарову щодо необхідності поглиблення конструктивного діалогу ділових кіл та державних органів є дуже актуальним,
вважає народний депутат України, президент УСПП Анатолій Кінах.
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У дорученні глава держави вимагає найближчим часом створити
дієвий механізм співробітництва між КМУ, представниками об’єднань
підприємців України та міжнародними фінансовими організаціями
стосовно вдосконалення адміністрування податків і зборів в Україні.
Він звертає увагу на проблему браку кредитних ресурсів для
національного виробника та пропонує уряду за участі Національного
банку та міжнародних фінансових організацій провести консультації щодо запровадження механізму залучення коштів у національній
валюті України для кредитування реального сектору економіки.
«Проблеми кредитування бізнесу, подальшого вдосконалення
оподаткування є вкрай актуальними. Саме про них йшлося на останніх засіданнях правлінь Українського союзу промисловців і підприємців, Економічної ради. Принципово, що глава держави пропонує вирішувати їх в контексті поглиблення діалогу бізнесу і державної влади,
розвитку конструктивного і дієвого партнерства між ними», – наголошує Анатолій Кінах.
Наприкінці 2012 р. УСПП спрямував Президенту країни та главі
уряду рекомендації з першочергових економічних завдань, в якому
пропонував розробити та реалізувати спільну програму НБУ та КМУ
за участі громадських організацій бізнесу, експертів, науковців та
роботодавців щодо кредитування реального сектору економіки державними та комерційними банками. Йшлося також про необхідність
забезпечення разом з громадськими організаціями бізнесу виконання
Державної програми розвитку внутрішнього виробництва шляхом
активізації політики імпортозаміщення та локалізації виробництва
в країні. Однією з умов подальшого економічного розвитку УСПП
назвав вдосконалення податкової системи з метою підвищення ділової активності, інвестиційного клімату та конкурентоспроможності.
«Рівноправне системне партнерство ділових кіл та органів влади,
глибокий фаховий діалог між ними є запорукою ухвалення актуальних та точних рішень, підґрунтям розвитку громадянського суспільства в країні, його демократичних основ. Залучення представників об’єднань підприємців до співпраці з міжнародними фінансовими
організаціями обов’язково вплине на ефективність справи, підвищить
її якість», – переконаний народний депутат.
Він підкреслив також важливість та своєчасність доручення Президента запровадити інститут уповноваженої особи з питань представництва та захисту прав суб’єктів господарювання (Сайт Українського союзу промисловців та підприємців (http://www.uspp.org.
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ua/news/3289.pidprimci–vidznachayut–nalashtovanist–glavi–derzhavi–
na–pogliblennya–dialogu–z–biznesom.htm).
***
Ділова спільнота, яка входить до Центру розвитку корпоративної соціальної відповідальності, назвала активне приєднання
УСПП до поширення ідей соціальної відповідальності й лобіювання процесу прийняття Концепції національної стратегії СВБ
в Україні однією з найбільш знакових подій минулого року. Про це,
зокрема, йдеться у щорічній аналітичній доповіді Центру КСВ, яка
була презентована в Києві.
На думку бізнес–спільноти, адвокаційна діяльність Українського
союзу промисловців і підприємців сприяла донесенню до владних
структур головної думки: соціальна відповідальність не може бути
односторонньою. «Це двосторонній рух, коли влада створює розумні
правила гри для бізнесу – коли по закону працювати вигідно, а підприємці розподіляють свої прибутки для соціального блага держави,
дбають про стан довкілля, про моральне, духовне і фізичне здоров’я
людей», – каже президент УСПП, народний депутат України Анатолій Кінах.
На його переконання, в сьогоднішній складній кризовій ситуації
ухвалення державою Стратегії з СВБ стало б дуже влучним сигналом
для європейської й світової інвестиційної спільноти, продемонструвало б готовність української влади будувати цивілізовані відносини
з бізнесом, в основі яких взаємна відповідальність та повага. «Переконаний, вітчизняний та іноземний бізнес належним чином сприйняв би такий вчинок, розгледів би в ньому наміри влади вирішувати
складні питання не шляхом тиску, а спільними зусиллями», – зауважив А. Кінах.
Український союз промисловці і підприємців висловлює вдячність Центру розвитку корпоративної соціальної відповідальності в
Україні за партнерство і довіру. Союз і надалі підтримуватиме соціально відповідальну спільноту ділових людей у боротьбі за прийняття Концепції національної стратегії соціальної відповідальності
в Україні.
Нагадаємо, проект Концепції Національної стратегії соціальної
відповідальності бізнесу в Україні підготовлений Центром розвитку
КСВ, Мережею Глобального договору ООН в Україні спільно з УСПП
та чисельними діловими організаціями й асоціаціями бізнесу.
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Документ було обговорено на XIII з’їзді УСПП, що відбувся у
грудні 2011 року, підтримано промислово–підприємницьким середовищем під час конференції «Національна політика з корпоративної
відповідальності бізнесу як дієвий інструмент діалогу влади, бізнесу
та суспільства», а згодом відправлено в КМУ з пропозицією схвалити документ (Сайт Українського союзу промисловців та підпри(http://www.uspp.org.ua/news/3297.uspp–vdyachniy–socialno–
ємців
vidpovidalniy–biznes–spilnoti–za–doviru.htm).
***
У проекті Державної програми розвитку економіки на 2013–2014
враховано понад 30% пропозицій Економічної ради громадських організацій та асоціацій бізнесу, УСПП. Про це повідомляє президент
УСПП, народний депутат України Анатолій Кінах.
В уряді дослухалися до зауважень ділової громади й врахували
пропозиції Асоціації міжнародних автомобільних перевізників, Української асоціації підприємств легкої промисловості, компанії, члена
УСПП, «ТНК–ВР Коммерс», а також хіміків, аграріїв, частково
судно– й авіабудівників.
Нагадаємо, УСПП, систематизувавши чисельну кількість пропозицій промислово–підприємницької спільноти, направив КМУ свої
рекомендації до Державної програми розвитку економіки на 2013–
2014 роки. Союз запропонував зосередити основну увагу на активізації внутрішнього конкурентоспроможного виробництва, перш за все,
за рахунок виконання Державної програми розвитку внутрішнього
виробництва, затвердженої урядом ще у вересні 2011 року, шляхом
реалізації потужних програм імпортозаміщення й локалізації виробництва.
Другий пріоритетний напрям Держпрограми, на думку ділової
громади, має стосуватися відновлення кредитування реального сектору шляхом здешевлення вартості позикових коштів, в тому числі
через систему рефінансування комерційних банків. Програма повинна містити й стимули для розвитку малого й середнього бізнесу, а
це, зокрема, субсидіювання витрат на виставково–ярмаркову діяльність, застосування механізму відстрочки при сплаті ПДВ на обладнання, яке ввозиться на територію України, зниження кредитних ставок тощо.
Один з найголовніших напрямів, який має бути врахований в
Програмі, – посилення правого захисту підприємців. Доцільним є
7
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відновлення діяльності Антирейдерської комісії при КМУ, залучення
до її роботи інвесторів, вітчизняних товаровиробників.
УСПП також наполягав на реформуванні системи оплати праці,
зниженні навантаження на фонд оплати праці, вдосконаленні правил
трансферного ціноутворення тощо. Йшлося і про необхідність реалізації заходів з підсилення експортного потенціалу України.
Ділова громадськість, Економічна рада УСПП продовжуватимуть
моніторинг проблемних питань ведення бізнесу в Україні, контролюватимуть, щоб рішення, прийняті державою, ефективно впливали на
розвиток реального сектору економіки, а не заганяли його «в тінь»,
спонукали до закриття власної справи чи виводу капіталу за кордон (Сайт Українського союзу промисловців та підприємців (http://
www.uspp.org.ua/news/3314.uryad–vrakhuvav–ponad–30–propoziciy–
biznesu–u–derzhprogrami–rozvitku–ekonomiki.htm).
***
Модернізація існуючого виробництва, підвищення конкурентоспроможності українських товарів та покращення бізнес–клімату є ключовими викликами, які стоять перед Україною. Про це
Президент України Віктор Янукович сказав під час розширеного
засідання Кабінету Міністрів.
За словами Глави держави, сьогодні важливий пошук резервів для
внутрішнього розвитку, модернізації існуючого виробництва, підвищення конкурентоспроможності українських товарів. «Необхідно
через державне фінансування та стимулювання розвитку конкретних економічних проектів надати поштовх для економічного розвитку, зростання зайнятості і подальшого підвищення рівня соціального
захисту громадян», – сказав Віктор Янукович.
Водночас він наголосив, що приватна ініціатива державою ніколи
не заміниться, тому великий, середній та малий бізнес повинні мати
максимально допустиму економічну свободу та підприємницькі можливості. Глава держави вказав на важливість покращення бізнес–клімату та продовження процесу дерегуляції, упорядкування та спрощення системи надання адміністративних послуг. «Продовження
реформ у цій сфері покращить інвестиційний клімат для національного виробника та дозволить залучити нових інвесторів в економіку
України», – підкреслив Президент (Офіційне інтернет–представництво Президента України (http://www.president.gov.ua/news/26990.
html). – 2013. – 27.02).
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***
Уряд схвалив Концепцію проекту Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Відповідне
розпорядження, розроблене Мінекономрозвитку України, прийнято
на засіданні Кабінету Міністрів України 6 лютого 2013 року.
Основною метою документа є вдосконалення регулювання відносин, які пов’язані зі створенням, діяльністю та припиненням товариств з обмеженою відповідальністю та додатковою відповідальністю,
приведення законодавства у відповідність із нормами та концептуальними підходами, що визначені законодавчими актами Європейського
Союзу та країн – членів ЄС.
Зазначений документ відповідатиме кращим міжнародним стандартам регулювання діяльності компаній. Удосконалення правового
регулювання діяльності товариств з обмеженою відповідальністю та
прийняття Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» дасть змогу поліпшити умови діяльності
більш ніж 400 000 зареєстрованих в Україні товариств з обмеженою
відповідальністю та створити привабливу альтернативу для багатьох
підприємств, які сьогодні існують в обтяжливій для більшості з них
організаційно–правовій формі акціонерних товариств чи непрозорих,
як для іноземних інвесторів, так і для українських підприємців організаційно–правових формах, відсутніх у світовій практиці, «приватного підприємства», «підприємства з іноземними інвестиціями» та
«іноземного підприємства».
Прийняття документа дозволить значно покращити бізнес–клімат, сприятиме залученню прямих іноземних інвестицій, створить
передумови для створення нових та розвитку існуючих підприємств,
збільшить надійність захисту прав власності та забезпечить учасників ефективними механізмами запобігання та вирішення корпоративних конфліктів (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=246040119&cat_id=244274160). – 2013.
– 08.02).
***
13 лютого 2013 року Уряд України прийняв розпорядження
«Про затвердження плану заходів з виконання у 2013 році Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в
Україні», проект якого було представлено Головою Держпідприємництва Михайлом Бродським.
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Документ був розроблений на виконання пункту 3 Закону України
«Про національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», згідно з яким Кабінетом Міністрів України щорічно
затверджуються заходи з виконання цієї програми.
Реалізація розпорядження дозволить:
– спростити започаткування підприємницької діяльності;
– зменшити втручання органів державного нагляду (контролю)
у діяльність суб’єктів малого підприємництва, що сприятиме покращенню умов провадження підприємницької діяльності;
– розширити доступ суб’єктів малого підприємництва до фінансово–кредитних ресурсів;
– залучити широкі верстви населення до здобуття знань, необхідних для започаткування та ведення власної справи, підвищити ефективність діяльності суб’єктів малого підприємництва в регіонах;
– покращити інфраструктури підтримки малого підприємництва (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/
article?art_id=246062935&cat_id=244274160). – 2013. – 15.02).
***
Уряд пропонує скасувати двоетапну процедуру припинення підприємницької діяльності фізичних осіб–підприємців, які не мають
найманих працівників, а також спростити процедуру зняття
таких осіб з обліку в фіскальних органах. Відповідний законопроект, який розробляло Міністерство юстиції, було схвалено на урядовому засіданні 13 лютого 2013 року.
Урядова ініціатива має на меті суттєве спрощення процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних
осіб–підприємців, які не мають найманих працівників
Зокрема, пропонується внести зміни до Цивільного та Господарського кодексів України, а також Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців» та визначити,
що фізична особа–підприємець, яка не має найманих працівників, для
припинення підприємницької діяльності має подати лише заяву.
При цьому державний реєстратор буде зобов’язаним не пізніше
наступного робочого дня з дати надходження заяви внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрації
припинення.
Крім того, пропонується внести зміни до Податкового кодексу
України в частині визначення чіткого переліку документів, які пода10
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ються до податкових органів фізичною особою–підприємцем, яка не
має найманих працівників, до початку проведення процедури припинення підприємницької діяльності. А також пропонується визначити
особливості проведення перевірки для фізичних осіб–підприємців,
які не мають найманих працівників та якими розпочато процедуру
припинення підприємницької діяльності за її рішенням.
Законопроект розроблено на виконання Національного
плану дій щодо впровадження Програми економічних реформ на
2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.
ua/control/uk/publish/article?art_id=246063357&cat_id=244274160). –
2013. – 15.02).
***
АНУ и Минэкономразвития будут работать над развитием
предпринимательства
Ассоциация налогоплательщиков Украины и Министерство
экономического развития и торговли Украины 15 февраля подписали
Меморандум, которым договорились сотрудничать в направлении
упрощения порядка осуществления предпринимательской деятельности и всесторонней поддержки предпринимательской инициативы,
сообщает пресс–служба АНУ.
Министр экономического развития и торговли Украины, вице–
президент АНУ Игорь Прасолов подчеркнул важность подписанного
документа. «Для нас имеет большое значение прямой контакт и прямое взаимодействие с налогоплательщиками для правильного понимания министерством, что волнует предпринимателей, какие у них
проблемы и почему они не решаются», – отметил он.
Как заявила во время подписания Меморандума президент АНУ
Валентина Арбузова, ассоциация находится в постоянном диалоге со
своими членами, и знает все актуальные проблемы, которые их волнуют. «Это помогает нам содействовать решению проблем в сфере
налогообложения, в частности, путем разработки конкретных предложений к законодательству. В то же время, мы понимаем, что наши
усилия смогут дать максимальный результат только в том случае,
когда власть будет действительно нас слышать, а наши инициативы
будут отображаться в действующем законодательстве. Поэтому наше
сотрудничество является необходимым и прогнозируемым», – подчеркнула она.
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Сотрудничество АНУ и Минэкономразвития будет направлено на повышение уровня прозрачности ведения бизнеса,
создание благоприятных условий для активной финансово–хозяйственной деятельности, развитие предпринимательства, совершенствование инструментов, процедур и стандартов деятельности органов исполнительной власти.
В рамках сотрудничества представители ассоциации будут
привлечены к подготовке и экспертизе проектов нормативно–
правовых актов в сфере налогового законодательства, реализации
прав собственности, развития рыночных отношений. Также состоится
совместная разработка предложений по созданию и реализации программ стимулирования развития промышленности, отдельных отраслей экономики. Стороны планируют осуществлять совместный мониторинг соблюдения должностными лицами государственных органов
и налогоплательщиками законодательства в сфере развития предпринимательства и регуляторной политики (ForUm (http://for-ua.com/
economics/2013/02/18/152517.html). – 2013. – 18.02).

ПРАКТИКА СИСТЕМИ
КОРПОРАТИВНОЇ БЕЗПЕКИ
Затверджено перелік спецзасобів, які можуть мати охоронні
структури.
Кабінет Міністрів прийняв 11 лютого 2013 р постанову № 97 «Про
затвердження переліку спеціальних засобів, придбання, зберігання та
використання яких здійснюється суб’єктами охоронної діяльності».
Уряд затвердив перелік відповідно до пункту 1 частини першої
статті 9 Закону України «Про охоронну діяльність» та постановив
Міністерству внутрішніх справ привести власні нормативно–правові
акти у відповідність з цією постановою.
Наразі суб’єктам охоронної діяльності дозволено придбати, зберігати та використовувати бронежилети, захисні каски, газові балончики з аерозолями сльозоточивої та дратівної дії, газові пістолети і
револьвери та патрони до них калібру 6, 8 і 9 міліметрів, заряджені
речовинами сльозоточивої та дратівної дії, гумові кийки, наручники
пластикові (текстильні) одноразового використання.
Водночас електрошокові пристрої та пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогіч12
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ними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної
дії, та зазначені патрони можуть придбатися, зберігатися та використовуватися виключно суб’єктами охоронної діяльності, які здійснюють охорону особливо важливих об’єктів права державної власності
або надають охоронні послуги із залученням власного транспорту
реагування та використанням пунктів централізованого спостереження (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/
article?art_id=246083098&cat_id=244274160). – 2013. – 22.02).
***
7–11 февраля 2013 года в с. Розлуч (Львовская обл., Турковский
район), в Гостинично–ресторанном комплексе «Собинь» состоялась 3–я
Конференция Всеукраинской Ассоциации Частных Детективов (ВАЧД).
На конференции было озвучено, что рынок детективных
услуг Украины должен функционировать с использованием механизма лицензирования.
При этом уполномоченный орган государственного регулирования должен принимать решения о выдаче или аннулировании лицензии исключительно по решению т.н. «Отраслевой палаты».
По задумке детективов, Отраслевая палата – это общественный
орган, в который, могут входить представители органа лицензирования, и на который будут замыкаться действующие на рынке саморегулирующие организации. Таким образом, будет исключена возможность монополизации рынка частных детективных услуг со стороны
каких бы то ни было институций (ALSECURITY.info (http://allsecurity.info). – 2013. – 13.02).
…Конференция открывает реальные перспективы для практической деятельности в сфере частной детективной деятельности (ЧДД)
не только на Украине, но и в разных странах мира.
Приветствие от Президента УСПП, Советника Президента
Украины, Народного депутата Украины Кинаха А. К. зачитал
Директор департамента по корпоративной безопасности УСПП
Худобин Сергей Михайлович.
Также пришли письма приветствия от НП «Ассоциация российских детективов», Украинской Федерации профессионалов безопасности, Российского коллектива частных сыщиков «Сообщество частных детективов СНГ», Президента «ДЕТЕКТИВ
КЛУБА» Валерия Землянова, Компании «Global Industrial Security».
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Главным вопросом 3–й Конференции было обсуждение проекта
ВАЧД Закона Украины «О частной детективной (розыскной) деятельности», подготовленного объединённой группой научных и практикующих специалистов.
С вступительным докладом по вопросу выступил Президент
ВАЧД Цминский Игорь Николаевич. Основные тезисы доклада:
1. Рынок детективных услуг в Украине находится в режиме нестабильности и полного отсутствия каких бы то ни было правил.
2. Частная детективная деятельность в Украине нуждается в
информационной поддержке, которая строится на правдивости,
объективности и открытости.
3. Частный сыск в Украине требует скорейшего законодательного
урегулирования, причём базовое законодательство должно соответствовать современным основам правового государства и ни в коем
случае не должно быть формальным.
Участники Конференции рассмотрели ряд предложений и дополнений к законопроекту «О частной детективной (розыскной) деятельности», подготовленной членами ВАЧД. Большой интерес
вызвало выступление члена экспертной группы «Украинского союза
промышленников и предпринимателей» (УСПП) по разработке
законодательства в сфере обеспечения безопасности бизнеса Самборского Тараса Николаевича.
С докладом выступил Директор департамента по корпоративной безопасности УСПП Худобин Сергей Михайлович, который
подтвердил необходимость саморегулирования во всех сегментах
рынка услуг, предоставляемых структурами негосударственной безопасности. Сергей Михайлович подчеркнул, что инициативы ВАЧД
поддержаны на самом высоком уровне и сообщил, что частные
детективы должны достойно представить профессию в общенациональной системе безопасности Украины.
Подробнее см.: Всеукраинская ассоциация частных детективов
– ВАЧД (http://aupd.org/ru/uapdnews/141–3–konferencia–uapd).
***
Для забезпечення безпеки водія таксі і пасажирів у Вінницькому управлінні Державної служби охорони є прямий телефон
з оператором «Громадської організації Вінницької обласної асоціації перевізників» та іншими приватними перевізниками
для попередження надзвичайних ситуацій.Про це повідомляє
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прес–служба Державної служби охорони при УМВС у Вінницькій
області.
Порятунок вінницьких таксистів від їх же пасажирів нерідко здійснюють працівники Державної служби охорони Вінничини. Це стає
можливим завдяки взаємодії «Громадської організації Вінницької
обласної асоціації перевізників» та інших приватних підприємців, які
займаються перевезенням громадян.
У наш час непоодинокими є випадки нападів на водіїв таксі. Як
показує практика, найчастіше напади чи непорозуміння трапляються
у нічний час. Тому для забезпечення безпеки як водія таксі, так і пасажирів у Вінницькому УДСО є прямий телефон з оператором «Громадської організації Вінницької обласної асоціації перевізників» та
іншими приватними перевізниками. Сигнал тривоги надходить на
пульт центрального спостереження від диспетчера, з яким налаштовано прямий телефонний зв›язок, який вказує, де сталася надзвичайна
ситуація. Екіпаж прибуває на місце у найкоротший термін, в середньому за три хвилини, блокує таксі, затримує зловмисника і доставляє до райвідділу міліції (vinnitsa.info (http://www.vinnitsa.info/news/
na–vinnichchini–derzhsluzhba–ohoroni–zaprovadzhuye–trivozhni–
knopki–dlya–taksistiv.html). – 2013. – 04.02).
***
Директор агентства «Сектор поиска» Дмитрий Диденко считает, что детективную деятельность необходимо легализовать,
а также вывести из–под юрисдикции Министерства внутренних
дел и ввести под начало Министерства юстиции.
Об этом он заявил на пресс–конференции в ИА «Мост–Днепр».
«Практика рассмотрения законопроектов о легализации детективной деятельности в Украине не нова. У нас чуть ли не каждый год
выносятся на рассмотрение подобные законопроекты, но воз и ныне
там. Вот и получается, что закона о частной детективной деятельности
у нас не существует, а услуга пользуется довольно большим спросом.
Поэтому приходится выкручиваться. Сегодня отечественные частные
детективы работают как журналисты. Было бы не плохо, если бы
закон о частной детективной деятельности, который зарегистрирован
в Верховной Раде, был принят. И еще лучше, чтобы нас вывели из–
под юрисдикции Министерства внутренних дел и ввели под начало
Министерства юстиции», – сказал он (МОСТ ДНЕПР - новости
Днепропетровска и Украины (http://most-dnepr.info/news/society/
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segodnja_chastnye_detektivy _v_ukraine_rabotajut_kak_zhurnalisty _
jekspert.htm). – 2013. – 08.02).

Зарубіжний досвід. Іспанія
В Испании, как и во многих других европейских странах, услуги
частных детективов долгое время оставались востребованными. Однако
в последнее время ситуация изменилась: из–за всемирного экономического
кризиса многие детективные агентства были вынуждены понизить цены
на услуги, сменить сферу деятельности или и вовсе закрыться.
Несмотря на кризисную ситуацию, рынок детективных услуг Испании нельзя назвать скромным. Всего в стране работает около 2 700
лицензированных специалистов в области частного сыска. Правда, постоянной практикой занимаются меньше половины из них – остальные же
занимаются сыском от случая к случаю.
Чаще всего сыщикам в Испании заказывают экономические расследования. Частный детектив должен выяснить, имела ли место незаконная
конкуренция, налоговый обман или скрытое нарушение авторских прав.
Нередко обращаются в сыскные агентства и в связи с семейными проблемами (Частный детектив (http://detektiv2000.ru/news/ispanskie–chastnye–
detektivy–v–krizise.html). – 2013. – 08.02).

Зарубіжний досвід. РФ
Крупнейший отечественный страховщик, компания Росгосстрах
подвела итоги по результатам работы собственной службы безопасности в 2012 г. Было выявлено 957 случаев страхового мошенничества,
что почти в два раза больше аналогичного показателя за 2011 г. Однако
за счет расследований было предотвращено почти на треть больше
убытков, чем в предыдущем году.
Такие результаты достигнуты в частности, благодаря привлечению
Росгосстрахом к своим расследованиям частного сыска. Так, в сотрудничестве с частными детективами и полицией служба безопасности компании сумела вернуть 231 угнанный автомобиль на общую сумму 190 млн.
руб. (Частный детектив (http://detektiv2000.ru/news/chastnye–detektivy–
pomogajut–rosgosstrakhu–rassledovat–ugony–avto.html). – 2013. – 11.02).
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БІЗНЕС ТА ВЛАДА
ПОРУШЕННЯ ПРАВ ПІДПРИЄМЦІВ
Прокуратурою м. Вінниці розпочато досудове розслідування за
ч. 3 ст. 368 КК України у кримінальному провадженні за фактом
вимагання та отримання заступником начальника одного з відділів Держтехногенбезпеки Вінниччини неправомірної вигоди.
Посадовець, незважаючи на виявлені під час перевірки порушення
пожежної безпеки, вимагав та отримав від підприємця грошові кошти
у розмірі 2500 грн. за видачу дозволу на початок роботи щодо здійснення підприємницької діяльності з випічки хлібопродуктів.
Після отримання неправомірної вигоди, горе–керівник викритий
працівниками прокуратури м. Вінниці та УДСБЕЗ України у Вінницькій області.
На разі, у кримінальному провадженні проводяться слідчі дії,
спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин вчинення правопорушення.
Додатково:
Ст. 368 ч. 3 – одержання хабара у великому розмірі службовою особою (Прокуратура Вінницької області (http://www.vin.gp.gov.ua/ua/
news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=116674). – 2013. – 21.02).
***
Новоалександровский сельсовет несправедливо взимал арендную плату с торговых точек. Об этом 34.ua сообщает днепропетровское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины (http://34.ua/news/economic/16124–na–
dnepropetrovschine–selsovet–obmanyval–vladelcev–kioskov.html).
Новоалександровский сельский совет установил различную
арендную ставку на земельный участок киоскам, которые использовали эту землю по одному назначению.
Одна торговая точка платила арендную ставку за землю 10%, в то
время как две других платили 8% и 4%.
Сейчас сельсовет обязали установить одинаковые арендные ставки
для субъектов хозяйствования, которые используют земельный участок по одинаковым назначению.
Кроме того, оказалось, что сельсовет не определил перечень жилищно–коммунальных услуг, не провел конкурс на
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предоставление жилищно–коммунальных услуг, не определил исполнителей жилищно–коммунальных услуг, не заключил договоры с
предприятиями, которые не находятся в коммунальной собственности территориальной громады, как предусмотрено нормативно–
правовыми актами.
Вследствие этого, субъекты хозяйствования, фактически предоставляют жилищно–коммунальные услуги, но юридически не
определены исполнителем, это означает, что их невозможно привлечь
к ответственности за невыполнение или некачественное выполнение
обязательств.
В свою очередь, отсутствие конкурса на предоставление
жилищно–коммунальных услуг лишает жителей общины информации о перечне предоставления этих услуг исполнителями.
В ходе рассмотрения Отделением дел ответчик признал и обязался
устранить нарушения (34 канал (http://34.ua/news/economic/16124–
na–dnepropetrovschine–selsovet–obmanyval–vladelcev–kioskov.html).
– 2013. – 18.02).
***
Нікопольською міжрайонною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відкритому
відносно інспектора одного з пунктів Державної фітосанітарної
інспекції, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України (одержання хабара, поєднане з вимаганням).
Зазначена особа вимагала хабар у сумі 2 800 доларів США від
приватного підприємця за сприяння у видачі останньому ліцензії на торгівлю пестицидами та агрохімікатами, а також підготовку відповідних документів. 19 лютого 2013 року, під час отримання зазначених грошей, інспектора було викрито правоохоронцями. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Нікопольським МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області (Прокуратура Дніпропетровської області (http://
www.dnipr.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_
t=rec&id=116803). – 2013. – 25.02).
***
21 лютого 2013 року рішенням Ворошиловського районного
суду Донецька міському голові, підозрюваному в отриманні хабара,
обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Судом
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також прийнято рішення про відсторонення чиновника з посади
на час проведення досудового розслідування.
12 лютого 2013 голова однієї з міських рад в Донецькій області у
своєму робочому кабінеті отримав хабар у розмірі 6 000 гривень. У
таку суму мер міста оцінив своє сприяння в процесі передачі в оренду
приватному підприємцеві двох торгових павільйонів. Цей факт було
зафіксовано співробітниками правоохоронних органів.
Відомості про скоєння кримінального правопорушення внесено до
Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією за ч.3 ст.368
КК України (одержання хабара). Розслідування проводиться слідчим
відділом прокуратури Донецької області (Прокуратура Донецької
області (http://www.don.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_
c=view&_t=rec&id=116855). – 2013. – 25.02).
***
26 лютого у прокуратурі Житомирської області під головуванням
прокурора області Ігоря Проценка відбулось розширене засідання
колегії, на якій обговорено стан забезпечення конституційних засад
підприємницької діяльності органами державної влади, правоохоронними органами та наглядової діяльності органів прокуратури з цих
питань.
У роботі колегії взяли участь і виступили керівники органів державної влади, правоохоронних і контролюючих органів, прокурори
міст і районів, прирівняні до них прокурори.
У вступному слові прокурор області Ігор Проценко підкреслив, що Президент України неодноразово наголошував на негайному
припиненні неправомірного тиску на бізнес з боку органів державної влади, державного контролю і правоохоронних органів, а також
запровадженні максимально сприятливих умов для вільного та цивілізованого підприємництва. Генеральним прокурором України забезпечення конституційних засад підприємницької діяльності визначено
одним із пріоритетів у здійсненні наглядової діяльності органів прокуратури.
Прокуратурою області проведено відповідні перевірки в порядку
нагляду за додержанням та застосуванням законів, у ході яких встановлено численні випадки необґрунтованого втручання правоохоронних та контролюючих органів у діяльність суб’єктів підприємництва.
При тому, що в області зареєстровано 82 тисячі суб’єктів підприємництва, впродовж минулого року 15–ма органами державного
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контролю проведено більше 50 тисяч перевірок. Чверть з них – позапланові та в більшості випадків є неефективними, безрезультативними, а інколи взагалі – безпідставними.
З аналізом стану законності у цій сфері виступив перший заступник прокурора області Анатолій Чумаченко. Він зауважив, що вжитими прокуратурою області організаційними заходами вдалось значно зменшити кількість випадків безпідставного втручання у підприємницьку діяльність. На вимогу прокуратури області з планів–графіків перевірок органами державного нагляду виключено близько
200 суб’єктів підприємництва.
Однак, попри проведену роботу, в області ще продовжують мати
місце факти неналежного виконання вимог чинного законодавства
уповноваженими державними органами.
Серед найпоширеніших порушень, виявлених органами прокуратури – проведення невиправдано великої кількості перевірок, порушення законодавства при підготовці направлень на перевірки, недотримання строків їх проведення, неправомірне застосування до підприємців заходів адміністративного впливу та фінансових санкцій.
Також непоодинокими є випадки проведення контролюючими та правоохоронними органами перевірок за відсутності правових підстав
і необґрунтованого призупинення діяльності суб’єктів господарювання.
Усього впродовж минулого року, за документами прокурорського
реагування, до відповідальності притягнуто 150 посадових осіб органів державної влади та контролю, правоохоронних органів.
Підсумовуючи роботу колегії, прокурор області Ігор Проценко
наголосив, що забезпечення максимально сприятливих умов для підприємництва – питання державної ваги, а тому додержання законності при здійсненні перевірок підприємців є справою професійної честі правоохоронних та контролюючих органів (Прокуратура
Житомирської області (http://www.zhit.gp.gov.ua/ua/news.html?_
m=publications&_c=view&_t=rec&id=116887). – 2013. – 26.02).
***
На гарячу лінію Житомирської обласної прокуратури зателефонував приватний підприємець та поскаржився на незаконне втручання у його діяльність правоохоронних органів. Як з'ясували наглядачі законності, один з керівників підрозділу міліції офіційним листом незаконно витребував у підприємства, що у Володарсько–Волин20
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ському районі, копії документів про фінансово–господарську діяльність. Такі дії правоохоронця суперечать чинному законодавству.
Нагадаємо, що минулого місяця за вимагання грошей у підприємця в Житомирі був затриманий керівник одного з підрозділів
Управління боротьби з економічною злочинністю.
Для забезпечення максимальної ефективності та оперативності з
питань захисту прав бізнесу у прокуратурі області діє телефон «гарячої лінії». Підприємці, які вважають, що їх права порушені, можуть
звертатись за номером 41–27–01 (Радіостанція «Житомирська
хвиля» (http://103fm.com.ua/news/32968–2013–02–21–10–34–11). –
2013. – 21.02).
***
Прокурор області тримає на особистому контролі хід розслідування за фактом намагання тиску на бізнес тячівського підприємця
До Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області
12 лютого звернувся місцевий підприємець з проханням перевірити
документацію одного з краян, а також його колег, які пропонували
йому юридичні послуги.
Було організовано перевірку, вході якої встановлено, що 5 лютого
на підприємство закарпатця завітали мешканець смт. Буштино та
невідома йому особа, яка представилась юристом. Останній наполегливо пропонував закарпатцю забезпечення антирейдерською програмою, щоб на цьому підприємстві не було проблем. «Юрист» називав свої послуги захистом бізнесу від ймовірних зазіхань. Проте, підприємець відхилив таку пропозицію та звернувся до правоохоронців.
Також, із заявою щодо протиправних дій відносно тячівського підприємця, звернувся до стражів правопорядку і голова Закарпатської
обласної організації Української народної партії.
Відтак, слідчим відділом Тячівського РВ УМВС в Закарпатській
області вже внесено відомості за даним фактом у Єдиний реєстр досудових розслідувань. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення ,
передбаченого ч.2 ст 355 КК України (примушування до виконання
цивільно-правових зобов'язань – вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб, або із погрозою вбивства чи заподіяння
тяжких тілесних ушкоджень, – карається позбавленням волі на строк
від трьох до п'яти років).
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Хід даного досудового розслідування знаходиться на особистому контролі прокурора Закарпатської області (Прокуратура
Закарпатської області (http://www.zak.gp.gov.ua/ua/news.html?_
m=publications&_t=rec&id=116529&fp=50). – 2013. – 18.02).
***
Прокуратура Запорізької області здійснює процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні міліцією кримінального правопорушення, у якому підозрюється начальник відділу Запорізької райдержадміністрації.
Встановлено, що посадовець вимагав та отримав від підприємця 500 доларів США за видачу дозвільного документа на кіоск у
смт Балабіно. 22 лютого начальника відділу було затримано «на гарячому», того ж дня йому було вручено повідомлення про підозру в одержанні хабара службовою особою, яка займає відповідальну посаду
(ч.3 ст. 368 КК України). 24 лютого Орджонікідзевський районний суд
м. Запоріжжя обрав йому у якості міри запобіжного заходу особисту
поруку (Прокуратура Запорізької області (http://www.zap.gp.gov.ua/
ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=116928). – 2013.
– 27.02).
***
Прокуратура Києва внесла подання начальнику столичної міліції з вимогою припинити безпідставні перевірки суб’єктів підприємництва та притягнути до відповідальності міліціонерів, котрі
чинять тиск на бізнес.
Обставини справи:
Прокурорською перевіркою встановлено, що працівники міліції, підміняючи контролерів, проводять численні перевірки суб’єктів
підприємництва з питань, що не відносяться до їх повноважень та є
виключною компетенцією органів державного контролю.
Крім цього, міліціонери нерідко безпідставно ініціюють позапланові перевірки підприємців, внаслідок чого у короткий проміжок часу
діяльність суб’єкта господарювання перевіряється майже усіма контролерами місцевого та загальнодержавного значення.
Як приклад, до перевірки законності встановлення тимчасових
споруд торговельного призначення працівники столичного управління державної служби по боротьбі з економічною злочинністю
(УДСБЕЗ) безпідставно залучили органи пожежного нагляду, СЕС,
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земельних ресурсів, держтехногенбезпеки, податкової та екологічної
інспекції та ін.
Натомість, єдиною підставою розміщення малих архітектурних
форм на час перевірки був договір про сплату пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою Києва. Контрольні повноваження з цього
питання віднесено до компетенції Головного управління контролю
за благоустроєм КМДА, фахівці якого міліціонерами до перевірки не
залучалися.
В іншому випадку замість організації перевірки скарги киянина
щодо порушення його прав споживача на автомийці у Подольскому
районі, столичні міліціонери у минулому році безпідставно провели
дослідчу перевірку ліцензійної діяльності підприємця. У той же час,
діяльність по наданню послуг з миття автомобілів ліцензуванню взагалі не підлягає.
Проте, звернення громадянина по суті залишено без розгляду.
До того ж, перевірки працівниками столичного УДСБЕЗ проводяться без відповідного направлення, форма та порядок отримання
якого визначено законодавством.
Додатково:
У поданні прокуратура вимагає припинити незаконні та безпідставні перевірки бізнесу, не допускати підміну органів державного
контролю.
Крім цього, за неправомірне втручання у підприємницьку діяльність прокуратура вимагає притягнути до дисциплінарної відповідальності працівників столичної міліції (Прокуратура міста Києва
(http://www.kyiv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_
t=rec&id=116890). – 2013. – 13.02).
***
Прокуратура Подільського району Києва відкрила кримінальне
провадження за фактом службової недбалості посадовців Київської
регіональної митниці, з вини яких підприємець зайво сплатив майже
76 тис. грн податкових платежів.
Обставини справи:
Прокурорською перевіркою встановлено, що київські митники у
2010 році під час оформлення митних документів на медичні вироби для
грудного вигодовування у вантажно–митній декларації зазначили невірний код товару, за яким сплачується ввізне мито у розмірі 10% та 20%.
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Натомість, за законодавством ввезений товар відносяться до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення
і розмитнюється за пільговою ставкою 0%.
Внаслідок службової недбалості посадовців Київської регіональної
митниці підприємцю спричинено 76 тис. грн матеріальних збитків.
Додатково:
Прокуратура Подільського району Києва до Єдиного реєстру
досудових розслідувань внесла відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 367 КК України – «Службова недбалість».
Досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено
Подільському райуправлінню міліції (Прокуратура міста Києва
(http://www.kyiv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_
t=rec&id=116890). – 2013. – 27.02).
***
Шевченковский райотдел Гостехногенбезопасности в Киеве
проводит незаконные проверки предпринимателей–«упрощенцев»
и безосновательно вмешивается в их хозяйственную деятельность. Об этом засвидетельствовала проверка, проведенная прокуратурой района в Шевченковском РО ГУ Гостехногенбезопасности в г.Киеве.
Прокурорской проверкой установлено, что специалисты районного отдела Гостехногенбезопасности в прошлом году незаконно
проверили 228 объектов, в том числе оздоровительный комплекс
«Ривьера», студию причесок ЧП «В.Тарасюк», ассоциацию «Украинский Вернисаж» и другие субъекты ведения хозяйства, которые применяют упрощенную систему налогообложения.
На этот год представители Гостехногенбезопасности безосновательно запланировали проверить 510 предпринимателей, среди
которых есть объекты со средней и низкой степенью риска, предприятия, которые прекратили свою деятельность или изменили место
нахождения.
При этом особенности осуществления государственного надзора (контроля) относительно предпринимателей–«упрощенцев»
определены Законом Украины «Об особенностях осуществления
государственного надзоры (контроля) в сфере хозяйственной деятельности относительно физических лиц – предпринимателей и юридических лиц, которые применяют упрощенную систему налогообложения,
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учета и отчетности». По закону проверки предпринимателей, которые
применяют упрощенную систему налогообложения, разрешено проводить органам СЭС, Пенсионного фонда Украины и органам защиты
прав потребителей по жалобам потребителей. Другим органам государственного контроля запрещено проводить контрольные мероприятия в сфере хозяйственной деятельности предпринимателей–
«упрощенцев».
По результатам проверки прокуратура Шевченковского района
Киева внесла представление начальнику Шевченковского РО ГУ Гостехногенбезопасности в г.Киеве с требованием исключить из плана
проверок на 2013 год 510 предпринимателей–«упрощенцев», отменить
предписания, внесенные по результатам незаконных проверок в оздоровительном комплексе «Ривьера», студии причесок ЧП «В.Тарасюк»,
ОГТС «Ассоциация «Украинский Вернисаж», и привлечь к ответственности виновных должностных лиц, сообщила пресс–служба
прокуратуры Шевченковского района Киева (МАИР (mair.in.ua/news/
show/id/27368). – 2013. – 15.02).
***
У місті Рівне виявлено факт протиправного втручання правоохоронців у діяльність суб'єкта господарювання.
Органами прокуратури Рівненщини приділяється особлива увага
питанням забезпечення конституційних засад підприємницької діяльності.
Так, за результатами розгляду повідомлення на телефон «гарячої
лінії» прокуратурою міста Рівне виявлено факт протиправного втручання працівників Рівненського МВ УМВС України в Рівненській
області у діяльність суб'єкта господарювання.
Троє міліціонерів, зловживаючи своїм службовим становищем та
порушуючи вимоги законодавства, за відсутності підстав та відповідних документів провели перевірку діяльності магазину та вилучили
товарно–матеріальні цінності – оптичні диски із записами аудіо–візуальних творів.
Крім того, встановлено, що складений слідчим міськвідділу міліції протокол огляду та добровільної видачі оптичних дисків є підроблений, оскільки останній участі в перевірці діяльності магазину
не приймав. Прокуратурою міста Рівне внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 КК України (зловживання
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службовим становищем та службове підроблення). Розпочато досудове розслідування.
Всього, з початку 2013 року на телефон «гарячої лінії» прокуратури Рівненщини надійшло 24 повідомлення про порушення прав
підприємців. Реагуючи на факти тиску на господарську діяльність
з боку контролерів та правоохоронців, органи прокуратури області
розпочали 3 кримінальні провадження, склали 1 протокол про вчинення корупційного адміністративного правопорушення, внесли 52
подання, за результатами розгляду яких до відповідальності вже притягнуто 23 винних особи (Прокуратура Рівненської області (http://
pro.gov.ua/zmi/430–u–misti–rivne–viyavleno–fakt–protipravnogo–
vtruchannya–militsioneriv–u–diyalnist–sub–ekta–gospodaryuvannya.
html). – 2013. – 27.02).
***
Сторожинецький РЕМ відключив від електроенергії приватного
підприємця Василя Любимського (Чернівецька обл.), який має продуктовий магазин. Нібито через невиконання договірних умов…
…– Коли я звернувся до начальника РЕМу, щоби він пояснив мені,
які договірні умови я не виконав – він сказав, що в мене перевищена
максимальна потужність, – розповідає Василь Любимський. – …У
мене є документ про видачу ліміту електроенергії. Він складає в мене
3600 кіловат на місяць. Я в нього повністю «вписуюсь»!...
Пан Василь каже, що перед відключенням до нього приходили з
перевіркою РЕМівці і вимагали встановити автоматичний вимикач –
до 31 січня. А 29–го – відключили!...
…Окрім ліміту споживання, є ліміт потужності – стверджують
у РЕМі. Мовляв, радянські мережі не витримують… То що робити
людям, яким бракує напруги? Пишіть заяву, беріть нові технічні
умови, – кажуть у РЕМі. На питання ж, хто встановлюватиме потужніший трансформатор, тут лише люб’язно та сором’язливо посміхаються…
Електрики в підприємця не було понад дев’ять годин. Лише після
дзвінків у райдержадміністрацію, клопотань районних чиновників
удалося вмовити РЕМ відновити енергопостачання в магазині.
– Якби цього б не трапилося, в мене були б дуже великі втрати,
адже це продуктовий магазин, у холодильниках зберігаються продукти – каже підприємець… Я в присутності голови райдержадміністрації поставив таку вимогу: негайно перевірте мій лічильник!...
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Проте, поки чоловік возив свій лічильник на перевірку, до його
магазину… відправили ще одну комісію! (Версії (/versii.cv.ua/new/voni–
hochut–zagnati–pidpriyemtsiv–u–stijlo/20882.html). – 2013. – 14.02).
***
Під головуванням прокурора Чернігівської області Максима
Говорухи відбулася міжвідомча нарада за участю представників
податкової служби, Пенсійного фонду, Головного управління юстиції, на якій обговорено стан додержання законодавства щодо адміністрування і стягнення податків, зборів та загальнообов›язкових платежів, забезпечення конституційних засад підприємницької діяльності
(Чернігівський монітор (http://monitor.cn.ua/ua/politics/11207).
Як зазначили учасники наради, незважаючи на вжиті заходи
в області відбулося зростання податкового боргу, який станом на 1
лютого становить понад 250 мільйонів гривень.
Також зросла заборгованість по єдиному внеску на
загальнообов›язкове державне соціальне страхування, заборгованість
якого становить на сьогодні майже 28 мільйонів гривень. Прокуратурою вжито відповідних заходів реагування.
Залишається відкритою проблема незаконного тиску на бізнес.
Відповідні повідомлення прокуратура отримує і через «гарячу лінію».
Зокрема після такого повідомлення директора одного з приватних
підприємств за фактом перешкоджання посадовими особами ДПІ м.
Чернігова законній господарській діяльності прокуратурою відкрито
кримінальне провадження.
За підсумками наради визначено конкретні заходи щодо підвищення ефективності взаємодії, органів влади, податкової служби,
правоохоронців, скеровані на активізацію роботи по наповненню
бюджету і викоріненню фактів незаконного втручання в господарську діяльність (Чернігівський монітор (http://monitor.cn.ua/ua/
politics/11207). – 2013. – 20.02).

Зарубіжний досвід. РФ
В России нарастает кризис малого бизнеса
«Опора России» готовит обращение к первому вице–премьеру Игорю
Шувалову с просьбой экстренно собрать подведомственную ему комиссию
по малому бизнесу, чтобы решить, как жить дальше.
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Выборочный опрос 300 предпринимателей показал, что более 65 процентов из них свернули планы по развитию, 50 процентов увольняют
сотрудников, почти всюду снижают заработную плату.
По данным налоговой службы, только за декабрь прошлого и
январь нынешнего года с учета снялось 208 тысяч индивидуальных
предпринимателей. Негативные прогнозы для малого бизнеса появились после того, как стало известно, что с 1 января 2013 года
обязательные взносы для самозанятого населения в Пенсионный
фонд будут увеличены вдвое – с 17208 до 35665 рублей в год. А к
2015 году они возрастут в три раза.
Ситуацию усугубили новации в торговле: как раз в это самое время у
«палаточников» отняли право продавать самый выгодный товар – табак
и пиво, ничего не предложив взамен.
В социальных сетях уже появилась информация о том, что предприниматели готовят жалобу в Конституционный суд.
Стоит отметить, что в Украине Кабмин выделил 2.7 млн грн на
финансирование программы содействия развитию малого бизнеса. Кроме
того, немецкий госбанк KfW решил выделить Украине кредит в размере
10 млн евро и грант на 2 млн евро в рамках проекта «Поддержка малых
и средних предприятий Украины» (Левый берег (http://economics.lb.ua/
world/2013/02/20/189964_rossiyane_izbavlyayutsya_biznesa.html). – 2013. –
20.02).

ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПІДПРИЄМЦЯМИ
Питання легального чи нелегального працевлаштування –
це завжди вибір між швидкими і, як може здатися на перший
погляд, значними заробітками сьогодні, та стабільним, впевненим і застрахованим завтра. Адже нелегальне працевлаштування та зарплата «в конверті» є прямим шляхом до злиденної
старості.
Фахівці Івано–Франківської ДПІ постійно проводять заходи щодо
запобігання порушень чинного законодавства у сфері трудових відносин.
Так, у січні цього року за матеріалами прокуратури м.Івано–Франківська податківці провели перевірку суб’єкта господарської діяльності – юридичної особи. За наслідками такої перевірки до бюджету
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донараховано 58,4 тис.грн податку на доходи фізичних осіб, застосовано штрафні санкції в сумі 13,1 тис.грн. та нараховано пеню за несвоєчасну сплату податку на доходи фізичних осіб в сумі 1,7 тис.грн.
Також з початку року міські податківці легалізували понад
60 неоформлених найманих працівників. Їм роботодавці без офіційних трудових угод виплатили 4,5 тис.грн. доходу. Завдяки вжитим
заходам до бюджету додатково забезпечено надходжень ПДФО в
сумі 0,85 тис.грн. (ТРК «Вежа» (http://vezha.org/ekonomika/n_31072/
zahystit_sebe–_pratsyujte_legalno.html). – 2013. – 19.02).
***
Податковою міліцією Кіровоградщини викрито факт навмисного доведення до банкрутства.
Як виявилось під час проведення досудового розслідування, посадові особи одного з кіровоградських закритих акціонерних товариств уклали кредитний договір із банківською установою, відповідно до якого підприємству було відкрито відновлювальну кредитну
лінію на загальну суму 3 млн. грн. Окрім того, воно має невиконані
зобов’язання перед тим же банком, але вже як фінансовий поручитель,
що виникли за договорами поруки. Таким чином, загальна сума боргових зобов’язань ЗАТ перед банківською установою склала більше
8 млн. грн.
Аби не розраховуватись із банком та бюджетом, якому підприємство заборгувало 180 тис.грн., посадові особи ЗАТ прийняли рішення
про припинення юридичної особи ЗАТ шляхом його ліквідації. Голова
ліквідаційної комісії підприємства подав до Господарського суду
Кіровоградської області заяву про порушення провадження у справі
про банкрутство.
Як встановлено податковою міліцією, в період 2010–2012 рр. посадові особи ЗАТ спільно з ліквідатором робили все можливе для залишення майна підприємства в їх власності. Щоб не повертати борги
кредиторам, було створено інше підприємство – вже товариство з
обмеженою відповідальністю, яке теж мало будувати житлові та
нежитлові приміщення.
У минулому році ліквідатором ЗАТ продано комплекс будівель за
700 тис.грн., хоча, за проведеною оцінкою, їх ринкова вартість складала 3,5 млн.грн. До речі, те саме новостворене ТОВ, яке придбало всі
будівлі, було засновано сином ліквідатора. Ті ж посадові особи «продали» ТОВ обладнання за більш ніж у 10 раз заниженою ціною.
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За словами першого заступника начальника УПМ ДПС у
Кіровоградській області Віталія Босненка, посадові особи закритого
акціонерного товариства з метою несплати кредиторських вимог та
виведення активів ЗАТ у власність підконтрольних їм підприємств
без будь– яких зобов’язань перед його кредиторами та акціонерами
вступили в злочинний зговір з ліквідатором підприємства.
За матеріалами УПМ ДПС у Кіровоградській області прокуратурою
м. Кіровограда до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено матеріали за фактами доведення до банкрутства (ст.291
Кримінального кодексу України) та зловживання службовим становищем (ч.2 ст.364), а саме реалізації заставного майна службовими особами кіровоградського закритого акціонерного товариства. Досудове
розслідування по справі триває (Oblast.kr.ua (http://oblast.kr.ua/news/
kriminal/5537–podatkovoyu–mlcyeyu–krovogradschini–vikrito–fakt–
navmisnogo–dovedennya–do–bankrutstva.html). – 2013. – 27.02).
***
Сотрудниками главного отдела налоговой милиции Ленинской
МГНИ г. Луганска выявлен факт получения незаконной выгоды и
неуплаты налогов должностными лицами частного акционерного
общества.
Об этом «Восточному варианту» сообщили в главном отделе
налоговой милиции Луганска.
По информации отдела, должностные лица акционерного общества с мая 2010 по июнь 2011 года документально оформляли приобретение цветных металлов и щебня от частного предприятия
г. Луганска. Сумма сделок составила более 21 млн. грн.
Сотрудниками налоговой милиции исследована законность
проведенных торговых операций. Установлено, что предприятие–
продавец договоров на поставку не заключало, товар не отгружало,
документы не оформляло. То есть акционерным обществом, незаконно сформирован налоговый кредит по НДС на сумму 3,5 млн. грн.
Это привело к фактическому непоступлению в государственный
бюджет денежных средств в особо крупных размерах.
По данному факту открыто криминальное производство по ч. 3
ст. 212 УК Украины, ведется следствие (Восточный Вариант
(http://v–variant.lg.ua/region/55197–v–luganske–razoblachili–rukovoditeley–chastnogo–akcionernogo–obschestva–kotorye–uklonyalis–
ot–nalogov.html). – 2013. – 01.02).
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***
Обвинувальний акт за підозрою посадовців податкової інспекції в хабарництві спрямовано до суду.
Відділом розслідування корупційних правопорушено прокуратури області завершено досудове розслідування у кримінальному
провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за
заявою приватного підприємця, щодо вимагання у нього хабара працівниками ДПІ міста Сєвєродонецька
Шляхом спеціального слідчого експерименту встановлено, що два
працівники податкової інспекції 04.02.2013 отримали від підприємця
хабар у сумі 5 тис.грн за не застосування до нього фінансових санкцій і адміністративних стягнень у зв΄язку із порушенням податкового
законодавства.
Посадовцям повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст.368 ч.3 КК України (отримання хабара поєднане з його
вимаганням).
Під час досудового розслідування посадовцями повністю визнано
свою вину у вчиненні кримінального правопорушення та за їх ініціативою, з метою швидкого досудового розслідування і судового
провадження, прокурором укладено угоду про визнання підозрюваними винуватості. Обвинувальний акт за підозрою посадовців у
вчиненні злочину 20.02.2013 спрямовано до Сєвєродонецького міського суду для розгляду по суті (Прокуратура Луганської області
(http://www.lug.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_
t=rec&id=116677). – 2013. – 21.02).
***
Мощный конвертационный центр с оборотом свыше
70 млн. грн. организовали четверо жителей Северодонецка. Об
этом сообщил начальник управления налоговой милиции государственной налоговой службы в Луганской области Евгений Азаров,
передает пресс–служба ведомства.
По его словам, в состав «конверта» входило восемь транзитных
фирм, которые предоставляли предприятиям реального сектора
экономики услуги по минимизации налоговых обязательств – прокручивали виртуальные сделки и незаконно переводили безналичные
средства в наличные. Учредителями и руководителями данных
«серых» фирм за денежное вознаграждение согласились быть посторонние лица.
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У «конвертаторов» изъято 100 тыс. грн. проконвертированной
наличности, 8 печатей и угловых штампов предприятий, входивших
в состав центра, 11 компьютеров и ноутбуков, электронные носители
информации.
Следственные действия в отношении участников конверт–центра продолжаются. Устанавливаются суммы незаконно сформированного «схемного» налогового кредита (Лисичанск как он есть
(http://www.lisichansk.in.ua/v–severodonecke–nalogoviki–nakryli–
konvertacionnyj–centr.html). – 2013. – 21.02).
***
85–87 відсотків надходжень до управління Пенсійного фонду
України у Самборі та в Самбірському районі Львівської області
складають відрахування із заробітної плати працівників бюджетних
установ.
У той же час для потреб людей, що перебувають на заслуженому
відпочинку, від доволі розгалуженої мережі закладів малого бізнесу
надходить лише 13–15 відсотків.
Така статистика серйозно непокоїть владу Самбора. Тут вважають, що сфера малого бізнесу в місті перебуває у «тіні», зарплату працівникам продовжують видавати у «конвертах».
На нараді перед відповідними структурами було поставлено
завдання активізувати роботу з контролю за легалізацією робочих
місць у сфері торгівлі, підприємств, які надають різні послуги (Західна
інформаційна корпорація (http://zik.ua/ua/news/2013/02/21/394952). –
2013. – 21.02).
***
Управління податкової міліції ДПС у Тернопільській області
пред’явило звинувачення головному бухгалтеру одного з місцевих
підприємств–імпортерів у несплаті 5 млн грн податків.
Про це повідомили IA ZIK у ДПС у Тернопільській області.
Підприємство, виготовляючи харчову продукцію, використовувало сировину іноземного походження. Як свідчили дані податкової
звітності, частину імпортувало з–за кордону, решта надходила від
вітчизняних постачальників.
При імпорті сировини підприємству необхідно було сплачувати
до бюджету митні платежі, водночас оформлення документів про
її придбання на території України давало можливість зменшувати
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обсяги належних до сплати податків. Саме такий характер поставок і
зацікавив оперативників податкової міліції.
Встановлено, що вітчизняні постачальники підприємства мають
ознаки фіктивності та входять до складу «конвертаційного центру», а
документи, на підставі яких в обліку фірми відображено прихід сировини від них, є підробленими.
Втрати бюджету від таких махінацій становлять 5 млн грн податку
на додану вартість і податку на прибуток. Кримінальне провадження
скеровано до суду з обвинувальним актом.
Зазначимо, Кримінальний кодекс України за несплату податків в
особливо великих розмірах передбачає покарання у вигляді штрафу
на суму від 255 до 425 тис. грн із позбавленням права обіймати певні
посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років із конфіскацією майна (Західна інформаційна корпорація (http://zik.ua/ua/
news/2013/02/18/394329). – 2013. – 18.02).
***
Вироком Фрунзенського районного суду м. Харкова керівники
агропромислової фірми визнані винними у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 та 3 ст. 190 (шахрайство, вчинене у великих розмірах
групою осіб) КК України.
За інформацією начальника управління прокуратури області
Андрія Гончаренка, директор фірми отримав 4 роки позбавлення волі,
комерційний директор – той самий термін умовно.
Обставини справи:
У серпні 2011 року директори фірми, що займалася закупівлею сільськогосподарської продукції, шляхом махінацій з договорами та платіжними документами незаконно отримали від постачальників 20 тонн
борошна й іншу продукцію. Проте за поставку вони не розрахувалися.
Шахрайськими діями підприємців фірмам–постачальникам спричинено шкоду у сумі близько 200 тис. грн.
Довідково:
Комерційний директор отримала умовний термін, оскільки
повністю визнала свою вину і частково компенсувала збитки.
Вирок суду не набрав чинності у зв’язку з його оскарженням в
апеляційному порядку (Прокуратура Харківської області (http://
www.khar.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_
t=rec&id=116933). – 2013. – 27.02).
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***
Харківські податківці викрили підприємство, яке зуміло ухилитися від податків майже на вісім мільйонів гривень.
Фірма продавала автозапчастини, які привозила з Росії. На чолі
компанії була подружня пара, яка й розробила незаконну схему.
Господарі приховували від держави обсяги продажів і суму реального прибутку. Під час обшуку правоохоронці вилучили документацію підприємства й товар, вартість якого становить понад 11 мільйонів гривень. Наразі вирішують питання про відшкодування завданих державі збитків
(Подробности.UA (http://podrobnosti.ua/
podrobnosti/2013/02/20/889117.html). – 2013. – 20.02).
***
Податківці Хмельниччини виводять з «тіні» незареєстрованих
підприємців та нелегальних працівників.
За результатами контрольно–перевірочної роботи, проведеної
підрозділами фізичних осіб ДПС у Хмельницькій області, до реєстрації суб’єктами підприємницької діяльності цьогоріч в області
залучено 23 фізичні особи. При цьому ними сплачено до бюджету
2,1 тисячі гривень податків і обов’язкових платежів.Про це інформує
ДПС Хмельниччини.
Також наразі на рахунку податківців краю майже три десятки
виявлених працівників, яких працедавці «забули» оформити на
роботу згідно з чинним законодавством.
Загалом з початку року на предмет виявлення фактів виплати
заробітної плати з порушенням діючого податкового законодавства
податківці області перевірили 22 підприємства та 6 роботодавців –
фізичних осіб. Знайшовши порушення у всіх перевірених суб’єктів
господарювання, перевіряючі склали 19 протоколів про адміністративної порушення та донарахували перевіреним понад 150 тисяч гривень податку та штрафних санкцій. На даний час більше половини
донарахованих сум вже надійшли до бюджету.
«Боротьба з виплатою «тіньових» неоподаткованих заробітків
та працевлаштуванням без офіційного оформлення сьогодні є для
податківців Хмельниччини одним з найактуальніших завдань. Ми
маємо докорінно змінити стан справ у цьому питанні. Адже йдеться
не лише про економічний аспект, коли бюджети втрачають надходження, але й про соціальну незахищеність тих, хто отримує заробітну плату «у конвертах». Це соціальне зло, для припинення якого
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сьогодні об’єднують свої зусилля органи влади та контролюючі державні структури області», – підкреслює заступник голови ДПС у
Хмельницькій області Сергій Романов (Народна газета Є (http://
ye.ua/news/news_11349.html). – 2013. – 21.02).

СПІВРОБІТНИЦТВО ПІДПРИЄМЦІВ ТА
ВЛАДИ У ВДОСКОНАЛЕННІ ПОДАТКОВОГО
КОДЕКСУ
ВІДГУКИ НА РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ
УКРАЇНИ
Сервісні новації стимулюватимуть зростання малого бізнесу
на 20%, – прогноз.
Новації у спрощеній системі оподаткування, за попередніми оцінками аналітиків Міндоходів, стимулюватимуть зростання кількості
індивідуальних підприємців у 2013 році щонайменше на 20%. Такою
ж була минулорічна динаміка збільшення чисельності «спрощенців».
Протягом 2012 року чисельність індивідуальних підприємців
зросла з 1,05 млн. осіб до майже 1,3 млн. Податкові нововведення
забезпечать подальшу активізацію малого бізнесу, впевнені у Міністерстві.
Нагадаємо, у цьому році ставки єдиного податку для платників
5–ої групи зменшені з 10 та 7% до 7 та 5% відповідно. Платники 2–ої
групи подаватимуть звітність раз на рік, а не щоквартально.
Крім того, запрацювали нові сервіси для всіх «спрощенців». Так,
заяви про перехід на спрощену систему приймаються відтепер в електронному вигляді. Також дозволено протягом звітного року змінювати групу та ставку податку.
У стадії розробки ще один інноваційний сервіс – планується, що
незабаром книгу обліку доходів підприємці зможуть вести також в
електронному вигляді. При цьому буде додано функцію автоматичного формування звіту на підставі даних книги.
Поки що прогнози виправдовуються: підприємці не тільки зросли
у кількості, а й значно збільшили сплату єдиного податку до місцевих бюджетів. Зокрема, в січні 2013 року ця категорія платників спрямувала до скарбниці 456,4 млн. грн. – вдвічі більше, ніж на початку
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минулого року («Рупор Житомира» (http://ruporzt.com.ua/
ukraina/44969–servsn–novacyi–stimulyuvatimut–zrostannya–malogo–
bznesu–na–20–prognoz.html). – 2013. – 15.02).
***
На Луганщине налоговики бесплатно выдали 11,8 тыс.
электронных ключей.
Электронные ключи получили 7,6 тыс. субъектов хозяйственной
деятельности региона. Об этом информагентству Cxid.info сообщили
в пресс–службе ГНС в Луганской области.
В настоящее время в области работают 5 аккредитованных Центров сертификации ключей – в Луганске, Алчевске, Красном Луче,
Свердловске и Северодонецке. В ближайшее время планируется
открытие еще одного – в Старобельске.
Специалисты налоговой и плательщики сходятся в одном мнении
– сегодня уже совершенно очевидно, что предоставление налоговой
отчетности в электронном виде имеет множество преимуществ:
это экономия времени, потому что подготовить, передать и получить подтверждение приема отчетности можно на своем рабочем
месте в удобное время;
– гарантия доставки отчета. Получив подтверждение, плательщик
уверен, что отчет он сдал;
– программы для подготовки самой налоговой отчетности помогут избежать ошибок при её заполнении;
– конфиденциальность. Благодаря использованию электронно–
цифровой подписи налоговая отчетность имеет юридическую
силу, равную подписанному и скрепленному печатью бумажному
экземпляру, и кроме того, она защищена от несанкционированного
доступа;
– обеспечивается совместимость с бухгалтерскими программами.
Можно формировать отчеты в том бухгалтерском программном обеспечении, которое используется в повседневной работе;
– нет необходимости подавать отчетность на бумажных носителях и приходить в инспекцию (CXID–INFO (http://cxid.info/104370.
html). – 2013. – 21.02).
Державна
тривають.
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Реформи у податковій службі – невід’ємна частина загальнодержавних перетворень у суспільстві, запропонованих у 2010 році Президентом України Віктором Януковичем у Програмі економічних
реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».
Реформування податкової служби триватиме і в поточному році.
На разі, наприкінці 2012 року, зібрані та узагальнені пропозиції платників податків до Програми лібералізації державної податкової політики на 2013–2014 роки. У минулому році створені та працюють 469
Центрів обслуговування платників податків по всій Україні, яких
лише у Полтавській області 27.
Завдяки зміні акцентів в роботі органів ДПС з фіскальних на
сервісні та підвищення рівня обслуговування платників податків
щороку збільшуються надходження до бюджетів. Зокрема, якщо
у 2010 році податкова служба області мобілізувала до бюджетів
усіх рівнів близько 12 млрд.грн., то в 2011 році відповідні надходження склали понад 17,7 млрд.грн., а у 2012 році – майже
19 млрд.грн.
Впродовж трьох останніх років зросли надходження до Державного бюджету. Так, ДПС в області було мобілізовано до державної
скарбниці в 2010 році – близько 10 млрд.грн., в 2011 році – близько 14,9
млрд.грн, в 2012 році – понад 15,5 млрд.грн. Динаміка збору платежів
до місцевих бюджетів області також позитивна: в 2010 році – понад 2
млрд.грн., у 2011 році – понад 2,8 млрд.грн., в 2012 році – більш ніж
3,4 млрд.грн.
«Трансформація податкової служби на клієнтоорієнтовану сервісну структуру, функціонування центрів по обслуговуванню платників податків, запровадження та активна експлуатація численних
електронних сервісів від податкової служби, що спостерігається
останнім часом – це лише початок тих масштабних змін, які чекають
на податкову службу. Змін, результати від яких, впродовж наступних років стануть часом нових досягнень та звершень», – переконаний голова Державної податкової служби у Полтавській області
Володимир Задорожний (Репортер (http://reporter.pl.ua/novini/
podiyi/10406–derzhavna–podatkova–sluzhba–poltavschyny–reformy–
tryvajut). – 2013. – 21.02).
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Жодного із майже 42 тисяч підприємців, що обрали спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, до плану–графіку проведення планових перевірок на перший квартал 2013 року
не включали. Про це повідомляє відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Вінницькій області.
Щодо кількості проведених протягом 2012 року планових перевірок інших суб‘єктів господарювання – фізичних осіб (ФОП), то в
порівнянні з аналогічним періодом минулого року вона зменшилася
на 32,3%. А саме 220 перевірок проти 325, проведених у 2011 році.
Аналогічна загальна тенденція щодо зменшення проведення планових перевірок при одночасному покращенні якості відбору для
перевірки платників податків мала місце і при плануванні наприкінці
минулого року перевірок на 1 квартал 2013 року. Відтак, передбачено
зменшення кількості запланованих до перевірки суб‘єктів господарювання на 30%, в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року.
Наразі, як наголошує заступник обласного керівника податкового
відомства Ілонна Заскіна, з метою максимального обмеження податкового тиску відносно платників, які добросовісно виконують свої податкові зобов‘язання, управлінням оподаткування фізичних осіб ДПC у
Вінницькій області впроваджено систему доперевірочного моніторингу діяльності приватних підприємців на підставі наявного масиву
електронних баз даних. Такий підхід передбачає відбір суб‘єктів за
визначеними податковими ризиками. За наявності останніх підприємець – суб’єкт господарської діяльності включається в подальшому до
планів–графіків документальних перевірок (ВИННИЦА.info (http://
www.vinnitsa.info/news/podatkova–obitsyaye–piv–roku–ne–chipati–
vinnitskih–pidpriyemtsiv–sproshchentsiv.html). – 2013. – 20.02).
***
Влада Прикарпаття виділила 2 мільйони гривень на підтримку
бізнесу.
В Івано–Франківській області цьогоріч виділено 2 мільйона гривень бюджетних коштів на потреби пільгового кредитування бізнесу.
Відповідну інформацію було озвучено під час вчорашнього засідання
Правління Галицького інноваційного кластеру.
Як було зазначено, це досить вагомий крок прикарпатської влади
назустріч підприємцям (БРІЗ (http://briz.if.ua/8906.htm). – 2013. – 22.02).
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***
За перший місяць цього року податківці Прикарпаття провели 14 документальних планових перевірок підприємців. Це на
14 перевірок менше, ніж торік. За їх результатами донараховано
12,7 млн.грн.
Також, працівники підрозділів податкового контролю податкових органів області здійснили у 2,3 рази менше фактичних перевірок.
За наслідками шести перевірок до суб’єктів господарювання застосували 18 тис.грн. фінансових санкцій.
Крім того, податківці за результатами перевірок підприємств, які
задекларували від’ємне значення об’єкту оподаткування з податку на
прибуток, зменшили збитки на 5,1 млн.грн., як наслідок упередили не
сплату цього податку у майбутніх періодах на один мільйон гривень.
Нова стратегія організації контрольно–перевірочної роботи спрямована на формування неупереджених відносин з платниками податків, для яких податкова служба буде партнером легального бізнесу,
забезпечуючи зниження податкового тиску та створюючи сприятливі умови для зростання економіки області (Газета «Репортер»
(http://www.report.if.ua/portal/novyny/podatkivtsi–raportuyut–pro–
zmenshennya–perevirok–na–60). – 2013. – 28.02).
***
Органи ДПС Кіровоградщини скорочують кількість планових
перевірок.
Таке скорочення стало можливим завдяки запровадженню «ризикоорієнтованої» системи автоматизованого моніторингу. Ії застосування дозволяє отримувати необхідну інформацію без відволікання
платників та відстежувати факти ухилення від сплати податків дистанційно.
Завдяки даній системі податкова служба акцентує свою увагу
лише на тих підприємствах, які мають ризики несплати податків.
В результаті кількість планових перевірок платників податків–
юридичних осіб щороку (починаючи з 2010 р.) зменшується вдвічі.
Так, якщо в 2010 р. проведено 592 планові перевірки, то в 2011р. – 284,
а в 2012–му – лише 127. Порівняно з 2011р. на 16,4% зменшилась також
кількість планових документальних перевірок суб’єктів господарювання–фізичних осіб.
Крім цього, в області відбулось суттєве – в 3,4 рази скорочення
кількості фактичних перевірок суб’єктів господарювання. Торік
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податківці провели лише 168 фактичних перевірок, тоді як у 2011р.
– 579. При цьому, такі фактичні перевірки проводилися виключно за
обставинами, визначеними статтею 80 Податкового кодексу України,
зокрема в результаті звернень громадян та надходження інформації
від органів виконавчої влади.
Слід відзначити, що така тенденція збережеться й у І кварталі
2013 року. Протягом цього часу заплановано проведення планових
виїзних перевірок 32 суб‘єктів господарювання–юридичних осіб, що
на 22 менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. На
січень–березень співробітниками органів ДПС заплановано 30 документальних перевірок приватних підприємців проти 42 у І кварталі минулого року (Дзеркало Кіровоградщини (http://dzerkalo.
kr.ua/?p=3957). – 2013. – 19.02).
***
Малый бизнес – это становой хребет экономики.
На сессии Луганского городского совета во время обсуждения Программы экономического и социального развития города на
2013 год поступило предложение создать в городском совете депутатскую группу из предпринимателей для более результативного и динамичного представления, лоббирования и защиты интересов луганских предпринимателей в горсовете, для расширения сотрудничества с депутатами различных политических партий и выстраивания
достойных отношений между властью и бизнесом.
Конечной целью создания депутатской группы является оказание практической помощи в развитии малому бизнесу в Луганске и успешного решения социальных и экономических вопросов
города.
«Нам нужно максимально абстрагироваться от политики, сосредоточив все внимание на экономических вопросах. А основой взаимоотношений в депутатской группе должны стать приоритетные
вопросы поддержки предпринимательства и особенно – развитие луганского товаропроизводителя. Практика показывает, а
ученые и эксперты разных государств довольно давно пришли к
выводу о том, что поступательное развитие малого и среднего бизнеса является главным фактором успешного решения социально–
экономических проблем любого государства», – отметил депутат
Сергей Давыдов (Паралель–Медiа (http://paralel–media.com.ua/
p55205.html). – 2013. – 04.02).
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***
На Львівщині створять бізнес–центр для жінок.
20 лютого заступник голови Львівської обласної ради Валерій
П’ятак взяв участь у круглому столі на тему «Досвід Львівської ОДА
у сфері розроблення та впровадження політики підтримки малого підприємництва».
Про це інформує прес–служба Львівської облради.
Виступаючи перед учасниками круглого столу Валерій П’ятак
акцентував увагу присутніх на тому, що Львівська обласна рада вже
традиційно в обласному бюджеті передбачає кошти для реалізації
Обласної програми з підтримки малого та середнього підприємництва. Цьогоріч в бюджеті області теж передбачено 500 тис. грн для
підтримки та розвитку малого підприємництва, які будуть використані на реалізацію конкретних заходів.
П’ятак зазначив, що керівництва і профільна комісія Львівської обласної ради системно працюють над вирішенням питань
щодо регуляторної політики та розвитку малого підприємництва
на Львівщині.
Під час круглого столу учасникам заходу було представлено основні інструменти публічної політики у сфері підтримки та розвитку
малого підприємництва у Львівській області та презентовано проект
Програми розвитку малого підприємництва у Львівській області на
2013–2015 роки, а також розглянуто нові підходи до розроблення та
впровадження публічної політики підтримки малого підприємництва
у Канаді та світі, представлено дорожні карти створення бізнес–центру для жінок у Львівській області та для створення регіонального
веб–порталу дозвільних послуг.
У роботі круглого столу також взяли участь представники Львівської ОДА, Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, Посольства Канади в Україні
та експерти проекту PRISM (Вголос (http://vgolos.com.ua/economic/
news/12202.html). – 2013. – 20.02).
***
В ходе заседания круглого стола в Севастопольской торгово–
промышленной палате налоговики ознакомили предпринимателей
с новациями в налоговом законодательстве, причем впервые была
применена трансляция заседания по Интернету – для тех, кто не
смог лично посетить мероприятие.
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Начальник управления информатизации и учета плательщиков налогов ГНС Севастополя Светлана Космачева рассказала предпринимателям о том, что с 1 января 2013 г. в Украине вступили
в силу законодательные нормы, с помощью которых внедряется
дистанционный мониторинг кассовых операций. Новый сервис был
протестирован в пилотном режиме в конце 2012 г. и сегодня готов
к работе в штатном порядке. Она подчеркнула: Предприниматели
имеют возможность подавать отчетную информацию в электронной
форме на сервер налоговой службы как путем приобретения новой
кассовой техники, так и путем присоединения к уже существующей
соответствующих модемов для передачи данных. В целом на учете
в ГНС Севастополя находится 2820 регистраторов расчетных операций, и для того, чтобы успеть адаптировать технику к нововведениям,
осталось не так уж много времени.
Завсектором контроля за проведением расчетных операций
управления налогового контроля Наталья Зацаренская сообщила,
что, несмотря на вступление в силу законодательных норм с 1 января
2013 г., в течение первого полугодия штрафные санкции за непредставление такой отчетности в электронной форме применяться не
будут. Однако пользователям кассовой техники нужно обязательно в
ближайшее время обратиться в центры сервисного обслуживания для
доработки моделей имеющихся кассовых аппаратов или приобретения новых моделей со встроенным модемом. Она уточнила: До 1 июля
время еще есть, но для того, чтобы сервисные центры могли планировать свою работу и обслужить всех желающих, необходимо заранее
озаботиться решением этой задачи .
Живой интерес у бизнесменов вызвала тема о налоге на недвижимое имущество, об основных аспектах взимания которого рассказала начальник отдела взаимодействия со СМИ и общественностью
Татьяна Зобкова. Она ответила на многочисленные вопросы и уточнила, что ответы на все остальные вопросы севастопольцы могут
найти на официальном сайте ГНС в Севастополе, который ежедневно
пополняется самой актуальной информацией.
Как отметила советник президента Севастопольской торгово–
промышленной палаты Елена Шамрай, мы сотрудничаем с налоговой
службой уже не первый год, и высокий профессиональный уровень
разъяснений, доброжелательность и актуальность вопросов, которые
рассматриваются на наших совместных мероприятиях, безусловно,
способствуют развитию предпринимательства в Севастополе (Нало42
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говики вооружили предпринимателей знаниями // Слава Севастополя (slava.sebastopol.ua/2013.2.21/view/36452.html). – 2013. – 21.02).
***
Одним із показників ступеня цивілізованості суспільства є
рівень добровільно сплачених податків і зборів. Наповнення державної та місцевих скарбниць є обов‘язком як платників податків, так і податківців.
Завдяки злагодженій роботі, у 2012 році, виконано всі завдання,
поставлені державою. До державного бюджету зібрано 1 млрд.15 млн.
грн. (додатково 89,5 млн.грн. до завдання). Місцеві бюджети отримали
1 млрд. 468 млн.грн., що на 157,2 млн.грн. перевищило очікувані надходження. Саме ці кошти йдуть на реалізацію соціальних програм, затверджених в області: підтримки та розвитку малого підприємництва, реалізації економічних реформ, запобігання і протидії корупції, зайнятості
населення, сприяння розвитку громадянського суспільства та інші.
Державною податковою службою Рівненщини розроблено
обласну Програму підвищення рівня знань податкового законодавства, якості обслуговування платників податків та збільшення надходжень до місцевих бюджетів на 2012–2016 роки.
Аналогічні програми затверджені міськими радами міст Рівне
та Кузнецовськ, районними – Дубенською та Гощанською. За кошти,
виділені для їх реалізації придбано комп‘ютерну техніку, виготовлено вивіски та стенди для 16 Центрів обслуговування платників
податків, які минулоріч відкрито в усіх податкових інспекціях області
(крім Демидівського району та м. Кузнецовська); виготовлено друковану продукцію на антикорупційну тематику та безкоштовно розповсюджено серед платників податків; розміщено соціальну рекламу на
тему декларування доходів та сплати податків у містах області; здійснено поточний ремонт комп‘ютерної техніки для представництва
Центру сертифікації ключів, який надає безкоштовні послуги з видачі
ключів електронного цифрового підпису.
Реалізація таких програм дозволяє підвищити рівень добровільної сплати податків, забезпечити зростання довіри громадян до органів влади, розширити перелік послуг, що надаються платникам податків та спростити процедуру їх надання, позитивно впливає на збільшення та ритмічне забезпечення надходжень місцевих бюджетів
(Рівненьська обласна рада (http://oblrada.rv.ua/oblrada/news/6164/). –
2013. – 20.02).
43

Співробітництво підприємців та влади...

***
Експерти ЄБРР презентували у Хмельницькому можливості
для розвитку малого та середнього бізнесу.
Експерти Європейського Банку Реконструкції та Розвитку презентували у Хмельницькому Програму ділових консультаційних послуг
(BAS), що фінансується Європейським Союзом. У заході, що пройшов
під головуванням заступника голови обласної державної адміністрації Володимира Галищука, взяли участь експерти ЄБРР, консультанти
та учасники BAS, представники малого та середнього бізнесу Хмельниччини.
Фахівці BAS продемонстрували, як за допомогою участі в Програмі підприємства малого та середнього бізнесу зможуть заощадити кошти та, користуючись послугами кваліфікованих галузевих
консультантів, отримати експертну допомогу в розвитку власного
бізнесу.
Менеджер Програми ділових консультаційних послуг в Україні Наталія Бандера відмітила, що Хмельниччина є дуже перспективним регіоном для Програми, адже близько 80% населення працюють в сфері малого та середнього бізнесу, що є одним із найвищий
показників в Україні. «Ці підприємства виробляють 65% продукції,
що реалізується в області. Варто також зазначити, що підприємці
вашого краю хочуть розвивати свій бізнес та готові інвестувати кошти
у навчання своїх співробітників. Програма ділових консультацій BAS
готова надати їм всебічну підтримку. Наразі у Хмельницькій області
вже реалізовано 7 проектів в рамках Програми. Ми сподіваємося, що
ця зустріч сприятиме нашій подальшій співпраці» – на завершення
додала Наталія Бандера.
Додаткова інформація:
BAS – Програма Європейського Банку Реконструкції та Розвитку,
що фінансується Європейським Союзом. Також уряд Норвегії виділив кошти Програмі BAS для підтримки жіночого підприємництва в
Україні. Програма сприяє підвищенню конкурентоздатності малого
та середнього бізнесу і виступає гарантом професійного консалтингу
в країнах дії ЄБРР. Участь в Програмі BAS дає можливість компаніям
визначити потреби в розвитку їх бізнесу та отримати фінансову допомогу для реалізації консалтингових проектів у наступних сферах:
дослідження ринків, розробка стратегій та бізнес–планів; автоматизація бухобліку, управлінського обліку; впровадження систем CRM, ВІ;
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автоматизація виробництва; підготовка до впровадження ISO; консультації у галузі енергоефективності; техніко–економічне обґрунтування; реорганізація/реструктуризація, налагодження дистрибуцїї/логістики та ін. BAS допомагає малим та середнім підприємствам
залучати консультантів для вирішення поточних та довгострокових
завдань, надаючи гранти на консалтингові послуги. В Україні Програма BAS діє з 2010 року. Станом на кінець грудня 2012 року, BAS–
Україна підтримала 177 підприємств малого та середнього бізнесу за
участі 81 консультанта (Biznes.km.ua (http://biznes.km.ua/onenews/
Eksperti–YEBRR–prezentuvali–u–Hmelnickomu–mozhlivosti–dlya–
rozvitku–malogo–ta–serednogo–biznesu.html). – 2013. – 22.02).

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ
У Ялті відкрився Відділ реєстрації користувачів при ДПС
в АРК Центра сертифікації ключів інформаційно–довідкового
департаменту Державної податкової служби України. Тепер отримати ключі електронного цифрового підпису можуть всі платники
податків Великої Ялти. При цьому, ДПІ у м. Ялті нагадує, що послуга
електронного цифрового підпису надається безкоштовно як фізичним, так і юридичним особам.
Отримавши свій власний цифровий підпис і уклавши договір з податковою інспекцією «Про визнання електронних документів», платники дістають можливість заощадити свій робочий час, а
також власні засоби на придбання бланків звітності. Адже звітність,
що надіслана до податкового органу електронною поштою за допомогою мережі Інтернет із застосуванням посилених сертифікатів ключів електронного цифрового підпису, не вимагає дублювання на паперових носіях, а також їх зберігання. Крім того, звітність, заповнена в
електронному вигляді, автоматично перевіряється на наявність арифметичних помилок і описок.
Перелік документів, необхідних для отримання безкоштовних
ключів електронного підпису, платники податків мають можливість
отримати на сайті cskidd.gov.ua / Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПІ у м. Ялті АРК ДПС (ДПС в Автономній Республіці
Крим (http://crimea.sts.gov.ua/media–ark/local–news/84462.html). –
2013. – 04.02).
45

Співробітництво підприємців та влади...

***
Малый и средний бизнес в Запорожье уплатил вдвое больше
единого налога. За январь 2013 года запорожские предприниматели
оплатили почти 18 миллионов гривен единого налога. По сравнению с
январем 2012 года «единщики» увеличили уровень оплаты на 8,6 млн.
гривен или почти вдвое (Запорожье.comments.ua (http://zp.comments.
ua/news/2013/02/14/160628.html).
Об этом порталу «Запорожье. Комментарии» сообщили в пресс–
службе ГНС в Запорожской области.
Всего в Запорожском регионе работают более 42,5 тысячи
субъектов хозяйствования – физических лиц и 8064 – юридические
лица. Количество предпринимателей–физических лиц выросла по
сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 877.
Существенно увеличилось и число СПД–физических лиц – по
сравнению с прошлогодними показателями – на 1118 плательщиков
или более чем на 16 процентов.
Из общего количества плательщиков единого налога по состоянию на начало февраля 2013 года наибольшее количество составляют предприниматели, которые избрали вторую группу упрощенной
системы налогообложения, учета и отчетности – 23,8 тысяча СПД–
физических лиц. Второй по популярности является первая группа, по
которой работают 10,2 тысячи запорожских предпринимателей (Запорожье.comments.ua (http://zp.comments.ua/news/2013/02/14/160628.
html). – 2013. – 14.02).
***
В Луганске более полутысячи плательщиков открыли свой бизнес.
В январе текущего года собственное дело в регионе открыли
495 предпринимателей – физических и почти 70 юридических лиц,
информирует отдел регистрации и учета плательщиков налогов ГНС
в Луганской области.
Как свидетельствует статистика, количество юридических лиц,
работающих на Луганщине, против аналогичного периода 2012–го
выросло почти на 300 плательщиков.
Больше всего новых субъектов хозяйствования зарегистрировалось в Жовтневом районе Луганска. Активностью в регистрации
новых налогоплательщиков отмечаются также Артемовский, Ленинский и Каменнобродский районы областного центра («Трибун» (http://
tribun.com.ua/9588). – 2013. – 28.02).
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***
Податкова служба у Луганській області продовжує використання дистанційної системи обслуговування.
«Завдяки використанню сучасних IT–розробок в адмініструванні
податків і автоматизованої системи раннього виявлення ризиків мінімізації податкових платежів, податківці чітко контролюють сплату
податку на додану вартість на кожному етапі просування сировини
від виробника до кінцевого споживача. Це дозволяє більше, ніж вдвічі
скоротити кількість перевірок і зробити їх більш ефективними», – заявив голова державної податкової служби у Луганській області Олександр Антіпов.
За його словами, в січні поточного року в результаті перевірок
«ризикових» підприємств–платників ПДВ, яких «відмоніторила»
система, до бюджету надійшло понад 3 млн. грн.
У тих же випадках, де були зафіксовані схеми ухилення від
сплати податків, податкова змушена була ініціювати анулювання свідоцтв платників ПДВ. Всього, з початку року анульовано свідоцтва по
89 суб'єктах господарювання.
«Податкова служба продовжує впровадження дистанційних систем обслуговування платників, які значно спрощують роботу бізнесу
і зводять спілкування з інспектором до мінімуму, – зазначив Олександр Антіпов. – Так, сьогодні 99 проц. платників ПДВ регіону подають звітність в електронному вигляді» («Трибун» (http://tribun.com.
ua/9093). – 2013. – 17.02).
***
На Хмельниччині вдвічі більше стало Інтернет–користувачів –
платників податку на прибуток.
Відтак уже 3 тисячі платників цього податку подають звітність до податкової служби в електронному вигляді. Протягом року
кількість платників, що надають декларації засобами електронної
пошти, зросла вдвічі і тепер перевищила 80 відсотків.
Помітним є комунікаційний прогрес і серед інших категорій платників податків. Так, за інформацією ДПС Хмельниччини, із загальної
кількості платників податку на додану вартість, а це 3967 суб‘єктів
господарювання, що прозвітували у лютому 2013 року, 3835 платників
надали декларації засобами електронної пошти, що складає 97 відсотків. На сьогодні без звичної паперової звітності обходиться половина
платників земельного податку.
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Щодо подання декларацій в електронному вигляді платниками
єдиного податку, то тут серед Інтернет–користувачів традиційно
лідирують «спрощенці» міст Хмельницького та Кам‘янця–Подільського.
«Пожвавленню процесу подання податкової звітності в електронному вигляді значно посприяла діяльність центрів по безкоштовній видачі платникам податків електронних ключів єдиного цифрового підпису. А загалом платники податків, які користуються електронною звітністю, на власному досвіді переконалися у перевагах
цього сервісу. Це дійсно зручно, доступно, економно в часі і у відсутності впливу, так званого, людського фактора», – зазначає заступник
голови Державної податкової служби у Хмельницькій області Володимир Михайлюк (Народна газета Є (http://ye.ua/news/news_11491.
html). – 2013. – 28.02).
***
З початку 2013 року підприємці краю сплатили єдиного податку
у сумі 13 мільйонів гривень.
За інформацією ДПС Хмельниччини, порівняно з січнем минулого
року місцевий бюджет додатково отримав понад 4 мільйони гривень.
За словами голови Державної податкової служби у Хмельницькій області Ігоря Сінгаєвського, «спрощенці» і цьогоріч демонструють позитив у сплаті єдиного податку. Зрештою, це – закономірний
результат, адже Поділля по–праву вважають колискою малого бізнесу
та спрощеної системи оподаткування.
«Податкове сприяння розвитку підприємництва та суттєве зростання надходжень від цієї групи платників податків – найкраще підтвердження життєздатності спрощеної системи оподаткування.
Зазначу, що сума задекларованих платниками ними у 2012 році доходів сягнула більше п‘яти мільярдів гривень, як наслідок до казни було
сплачено майже 100 мільйонів гривень», – підкреслив Ігор Сінгаєвський.
На сьогодні, у порівнянні з тим же січнем минулого року, на теренах області кількість підприємців – платників єдиного податку збільшилась на дві тисяч чоловік і становить близько сорока тисяч.
Зазначимо, що починаючи з 2013 року для фізичних осіб–підприємців, які застосовують спрощену систему оподаткування та обрали
для себе ІІ групу, запроваджено річний звітний період замість квартального. Відповідна норма передбачена Законом України № 5503–
48

Безпека підприємництва, 2013, № 2

Питання інтелектуальної власності

VI. від 20.11.2012 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків та зборів». Така новація
спростить ведення бізнесу, зменшить обсяг звітності, а також витрати
робочого часу підприємців (Народна газета Є (http://ye.ua/news/
news_11292.html). – 2013. – 18.02).

ПИТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Державна служба інтелектуальної власності України повідомляє про оприлюднення на своєму офіційному веб-порталі проекту
Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних» та аналізу його регуляторного впливу.
Головною метою внесення змін до Закону України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм,
комп’ютерних програм, баз даних» є створення додаткового та вагомого механізму боротьби із порушеннями законних прав та інтересів осіб, яким належать права на об’єкти авторського права та суміжних прав, що буде сприяти виконанню Україною своїх міжнародних
зобов’язань, забезпеченню ефективного захисту прав інтелектуальної
власності на національному та міжнародному рівнях.
Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту просимо надсилати на адресу Державної служби інтелектуальної власності: поштову
– вул. Урицького, 45, м. Київ, 03680; електронну - post@sdip.gov.ua,
а також на адресу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва: поштову – вул. Арсенальна, 9/11,
м. Київ, 01011; електронну – mail@dkrp.gov.ua (Офіційний веб-портал
Державної служби інтелектуальної власност (http://sips.gov.ua/ua/
news.html?_m=publications&_t=rec&id=2127&fp=21). – 2013. – 27.02).
***
XX Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання інтелектуальної власності», яка проходила 21–23
лютого 2013 року в Києві, зібрала фахівців сфери інтелектуальної власності (ІВ) з багатьох країн – Польщі, Білорусі, США,
Молдови, Китаю, Грузії, Російської Федерації, Казахстану та ін.
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Тематичною основою заходу, який викликав жвавий інтерес багатонаціональної аудиторії, стали питання захисту прав ІВ.
Теоретичним і практичним аспектам захисту прав ІВ було присвячене одне із секційних засідань. Розпочинаючи обговорення,
заступник начальника управління промислової власності Державної
служби інтелектуальної власності України (Державна служба) Інна
Шатова, зокрема, зазначила, що Державна служба – це центральний
орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики України у сфері інтелектуальної власності. Також вона зупинилася у своєму виступі на напрямах роботи, які веде Державна служба
для забезпечення захисту прав ІВ: розробка відповідних законопроектів, вирішення питань правозастосування, робота Апеляційної палати
Державної служби, співпраця із судовими органами, діяльність з
питань забезпечення виконання Україною міжнародних зобов’язань
щодо міжнародних договорів тощо.
Генеральний директор Державного агентства з інтелектуальної
власності Республіки Молдова Лілія Болокан презентувала систему
забезпечення прав інтелектуальної власності у своїй країні. Вона,
зокрема, розповіла про Національну стратегію в галузі інтелектуальної власності, яка розрахована на період до 2020 року, та прокоментувала розроблений план заходів щодо реалізації першого етапу цієї
стратегії.
Заступник генерального директора органу повторної патентної
експертизи відомства з питань інтелектуальної власності КНР пані
Вонг проаналізувала систему захисту прав ІВ у Китаї. Згідно з нормативними документами Китай створив місцеві органи влади в кожній провінції, де й відбувається регіональний захист прав ІВ. Згідно із
законом власник, права якого порушені, повинен звернутися до суду.
У 2011 році народні суди провели 50 000 справ – це на 40 відсотків
більше ніж у попередній рік. Доповідачка також зупинилася на проблемах системи захисту прав ІВ у Китаї: відсутність апеляційного
суду за справами ІВ, велика тривалість процедури отримання охоронного документа, зависока вартість патенту тощо.
Про роль ІВ у розвитку українського суспільства говорила у своєму виступі Антоніна Пахаренко-Андерсон, віце-президент з питань
ІВ Українського національного комітету Міжнародної торгової
палати, президент Української групи Міжнародної асоціації з охорони ІВ, генеральний директор Патентно-правової фірми «Пахаренко
і партнери».
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– Приємно, що ювілейна конференція відбувається в Києві. Вона
зібрала великий кворум, присутні представники багатьох країн. Україна зацікавлена в активній дискусії, у тому, щоб знайти певні шляхи
розв’язання проблемних ситуацій. Країни великої вісімки підкреслюють важливість ІВ для економічного розвитку. Але є й зловживання
на ринку ІВ: якщо говорити про об’єкти промислової власності, то такі
зловживання останнім часом стосується передусім корисних моделей
і промислових зразків, деякі недобросовісні заявники подають заявки
на вже відомі об’єкти, – зазначила Антоніна Пахаренко-Андерсон.
За її словами, у рамках роботи Громадської ради триває спільна
робота над урегулюванням вище окреслених нею питань. Одним з
першочергових завдань на сьогодні є виховання поваги в суспільстві
до інтелектуальної власності. Починати потрібно з молодого покоління – важливо виховувати в дітей усього світу розуміння поняття
чужої праці та повагу до неї.
– Проблема піратства – глобальна, це явище без перебільшення
можна назвати соціальним злом. Якщо раніше підроблялися в основному предмети розкоші, то тепер з-поміж підробок і продукти, і
ліки, і запчастини. Є реальна загроза здоров’ю та життю, – наголосила доповідачка.
Вона повідомила присутнім, що 27 квітня 2012 року в Києві стартувала масштабна просвітницька кампанія «Дні боротьби з підробками та піратством в Україні» під лозунгом «Я купую справжнє! Я
купую оригінальний продукт! Підробки коштують дорожче!». Її співорганізаторами виступили Державна служба та Український національний комітет Міжнародної торгової палати.
Продовжив аналіз ситуації, яка склалася навколо таких об’єктів
промислової власності, як корисні моделі та промислові зразки, директор Науково-дослідницького центру судової експертизи з питань ІВ
Ігор Стародубов. Він зазначив, що ситуація справді дуже непроста: щоб
отримати патент, заявнику потрібно всього два місяці, а от для анулювання спірного охоронного документа знадобляться майже два роки.
Приєдналася до обговорення цієї теми й Інна Шатова, яка нагадала, що реєстрація охоронних документів недобросовісними заявниками мала місце й раніше. Для врегулювання цього питання, за її
словами, слід вирішити комплекс завдань, у тому числі й щодо Митного кодексу України. Тож з огляду на багатоаспектність обговорюваної проблеми було визнано за доцільне розглядати її в межах дискусії
на окремій секції.
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Також у ході секційного засідання учасники обговорили низку
актуальних тем: питання правової охорони колективних торгівельних марок, співвідношення прав на комерційні найменування й торгівельні марки з позиції судових органів, проблеми розмежування підвідомчих спорів щодо захисту прав ІВ, практику Апеляційної палати
Державної служби, розрізнювальну здатність торгівельної марки,
визначення вартості прав на об’єкти ІВ тощо (Офіційний веб-портал
Державної служби інтелектуальної власност (http://sips.gov.ua/ua/
news.html?_m=publications&_t=rec&id=2127&fp=21). – 2013. – 25.02).
***
Украинские суды начали рассматривать ряд исков по факту
использования украинскими компаниями нелегального ПО от компании Microsoft. Общая сумма исков, поданных юридическим представителем Microsoft, составила около одного миллиона гривень.
После недавней победы в суде против коммунального предприятия «Международный аэропорт Ужгород», юридический представитель Microsoft подал еще 12 исков в украинские хозяйственные суды.
Ранее суд обязал ужгородский аэропорт выплатить Microsoft 66 тыс.
гривен компенсации. Сегодня общая сумма исков, которые рассматриваются судами, возросла до 1 млн. гривен.
Большинство компаний, против которых возбуждены дела,
расположены в Днепропетровской области, среди них такие компании
как «Днипромотор», «Укрбудпроект ЛТД», «Агропромэнерго» и другие.
По словам партнера юридической фирмы «Лексфор» Владислава Шаповала, недавние изменения в судебной практике дали правообладателям больше возможностей для защиты своей интеллектуальной собственности. «Теперь правообладатель имеет реальную возможность взыскать компенсацию за незаконное использование программного обеспечения независимо от того, приобрел ли пользователь в последующем лицензионные продукты. Для удовлетворения иска достаточно предъявить суду надлежащие доказательства
факта нарушения авторских прав, например, результаты проверки
правоохранительных органов. При этом доказывать размер причиненного ущерба нет необходимости. В итоге правонарушители могут
быть оштрафованы, и им придется заплатить суммы в десятки раз
больше стоимости лицензий», – отмечает он.
«Мы наблюдаем положительную тенденцию к постепенной легализации крупных предприятий в Украине. К сожалению, этого нельзя
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сказать о малом и среднем бизнесе. Большинство таких компаний не
задумываются, с какими рисками они сталкиваются, используя нелицензионное ПО, – подчеркивает Юрий Омельченко, руководитель
департамента по защите интеллектуальной собственности
компании «Майкрософт Украина». – Пиратские программы могут
быть более уязвимыми для вредоносных программ, что в итоге может
повлечь утечку конфиденциальной информации или кражу данных, а
также значительные финансовые издержки на восстановление работоспособности систем. Кроме того, судебные процессы, связанные с
использованием пиратских программ, ведут к потере доверия партнеров и клиентов».
По данным исследования Harrison Group, у компаний, использующих нелегальное ПО, на 73% больше шансов потерять ценную информацию и на 43% выше вероятность столкнуться с критическими сбоями в работе компьютерных систем, чем у тех, которые используют
лицензионные программы.
Напомним, что в октябре 2012 года хозяйственный суд Закарпатской области обязал коммунальное предприятие «Международный
аэропорт Ужгород» выплатить корпорации Microsoft компенсацию за использование нелицензионного программного обеспечения
в размере 66 тыс. гривен. Это первое дело против коммунального
предприятия, решение в котором принято хозяйственным судом в
пользу Microsoft.
Всего в 2012 году судами Украины в отношении нарушителей авторских прав корпорации Microsoft было вынесено 27
обвинительных приговоров. В большинстве случаев в качестве основной меры наказания суды применяли штраф в размере от 3400 грн.
до 34 000 грн. или лишение свободы от 1 года до 3 лет условно, а в
качестве дополнительной меры – конфискацию с последующим уничтожением всех материальных носителей контрафактных программ.
Должностные лица предприятий также рискуют креслом – для них
закон предусматривает наказание в виде лишения права занимать
определенные должности на срок до трех лет (City News (http://www.
citynews.net.ua/news/23968–kompaniya–microsoft–podala–na–ukrainskie–predpriyatiya–iski–bolee–chem–na–1–million–griven–za–ispolzovanie–nelegalnogo–po.html). – 2013. – 04.02).
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ЗАХИСТ ІНВЕСТИЦІЙ
Однією з найголовніших причин відтоку іноземного капіталу з
нашої держави є незахищеність бізнесу, його недовіра до судової системи України. Про це пишуть міжнародні рейтингові агентства, говорять дипломати, акредитовані в Україні, зрештою висловлюються й
самі інвестори як закордонного, так і вітчизняного походження.
За словами президента УСПП, народного депутат України Анатолія Кінаха, інвестори України вже прямим текстом заявляють про те,
що високі ставки податків вже не так їх лякають, як відсутність державних гарантій захисту їх прав, низький рівень корпоративної безпеки. «Це одна з головних причин, чому в Україну не йдуть інвестиції. Інвестору вкрай важливо знати, що та країна, в якій він має намір
працювати, забезпечить умови рівноправної й чесної конкуренції,
надасть справедливий правових захист, убезпечить його у випадку
рейдерської атаки», – наголосив А.Кінах.
При УСПП створена експертна рада з питань корпоративної безпеки, до якої входять представники РНБОУ, Генеральної прокуратури,
СБУ, Міністерства внутрішніх справ, Національно–правової академії, експерти тощо. Її діяльність спрямована на захист прав та інтересів власника та інвестора, в тому числі від втручання в його роботу
чисельних перевіряючих.
Завдяки тісній взаємодії ради з правоохоронними органами, громадськими організаціями бізнесу УСПП щодня вдається до захисту
економічних інтересів підприємств та компаній. Серед справ, які
доводиться скрупульозно вести, – незаконні дії несумлінних партнерів, рейдерські атаки, штучне доведення до банкрутства задля усунення з внутрішнього ринку, майнові конфлікти, адміністративний
тиск податківців, інших чиновників тощо.
«УСПП й надалі пильно слідкуватиме за тим, щоб права бізнесу
в Україні відстоювалися належним чином, щоб підприємці впевнено
почувалися в нашій державі. Коли це буде забезпечено, тоді інвестиції підуть в Україну», – каже А. Кінах (Сайт Українського союзу
промисловців та підприємців (http://www.uspp.org.ua/news/3313.
nezakhishchenist–strimu–investoriv–.htm).
***
Уряд розпочав реалізацію ключового компоненту інвестиційної
реформи
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«27 лютого під час розширеного засідання КМУ, Уряд прийняв
рішення, яке може радикально покращити інвестиційну привабливість України. А саме, створення Українського банку розвитку, який за
прозорими банківськими процедурами буде адмініструвати видатки,
які раніше неефективно розподілялись між різними міністерствами та
відомствами», – повідомив В. Каськів.
За словами голови Держінвестпроекту, створення такого інституту – це ключовий елемент інвестиційної реформи, представленої
6 квітня 2011 року за участю Президента України.
«…міжнародні інвестори почули від Президента України важливу для них інформацію – Національні проекти будуть здійснюватись за спільної фінансової участі держави і приватних інвесторів», –
зазначив Владислав Каськів (Державне агентство з інвестицій та
управління національними проектами (http://www.ukrproject.gov.
ua/news/uryad–rozpochav–realizatsiyu–klyuchovogo–komponentu–
investitsiinoi–reformi). – 2013. – 28.02).
***
Инвестиции в электроэнергию и АПК вырастут в 2013 году.
Александр Охрименко, президент Украинского аналитического
центра, на подведении итогового инвестирования за 2012 год отметил, что иностранные инвесторы вкладывали в Украину, поскольку
гривна не девальвировалась, а на валютном рынке не было заметно
существенных колебаний. Эксперт отметил некоторую уверенность
иностранных инвесторов в уменьшении степени валютных рисков
для украинской экономики.
Частично он объясняет увеличение притока инвестиций началом процесса по решению вопроса о возмещении НДС для нерезидентов. Таким образом, иностранные инвесторы видят, что их капитал рады видеть в Украине и готовы решать возникающие проблемы.
Агропромышленный комплекс больше всего выиграл от частичного
решения проблемы с возмещением НДС, поскольку приток инвестиций именно в эту отрасль увеличился.
По словам Охрименко, в Украине стабильно присутствует
крупный иностранный капитал. К примеру, в банковском секторе
все наиболее крупные игроки не ушли с украинского рынка и даже
заявили о своей готовности увеличить приток инвестиций в свои
«дочки». Если говорить о продаже «Эрсте» и «Форума», то большей частью это связано с проблемами в еврозоне, отмечает эксперт.
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Он не видит причин для выхода крупного капитала с украинского
рынка.
По его прогнозам в этом году иностранные инвесторы будут
вкладывать в агропромышленный комплекс и электроэнергетику
(InVenture Investment Portal (http://www.inventure.com.ua/main/
analytics/news_world/news_ua/investicii–v–elektroenergiyu–i–apk–
vyrastut–v–2013–godu). – 2013. – 28.02).
***
Инвестиции смогут привлечь готовые проекты, генерирующие
доход –эксперты.
Количество классических инвестиционных сделок на рынке
недвижимости Украины в 2013 году может увеличиться, но средства по–прежнему будут привлекать в основном уже реализованные,
качественные проекты, генерирующие постоянный доход. Проблемы
рынка инвестиций и привлечения капитала на рынок недвижимости
Украины были рассмотрены за инвестиционным круглым столом в
ходе CEO Networking Dinner 2013.
Модераторами стола стали Михаил Меркулов, глава правления
компании Erste Group Immorent и Роман Насиров, содиректор и глава
управления по торговле ценными бумагами в Украине и Центрально–
Восточной Европе копании «Ренессанс Капитал».
Мероприятие в данном формате состоялось 25 февраля, в гостинице Premier Palace Hotel.
По словам Михаила Меркулова, главы правления компании Erste
Group Immorent, «причины того, что инвестиции будут привлекать в
основном готовые проекты, на мой взгляд, просты. Инвестиционные
фонды опасаются увеличить количество проблемных объектов в
своих портфелях, которые там оказались во время кризиса. Теперь
фонды стремятся снизить риски, заходя на готовые или практически готовые проекты. Но, не стоит забывать, что инвесторы готовы
переплатить за уже реализованный проект по сравнению с ценой на
начальных этапах строительства, но не готовы платить ту цену, что
была до кризиса».
Роман Насиров, содиректор и глава управления по торговле
ценными бумагами в Украине и Центрально–Восточной Европе копании «Ренессанс Капитал» считает, что «инвесторы готовы заходить
в недвижимость, когда в стране есть понятный рынок кредитования.
Первое дело в недвижимости – это то кредитное плечо, которое можно
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привлечь. Следовательно, условия для прихода капитала на рынок
недвижимости Украины появятся тогда, когда появится кредитование
как девелоперов, так и для конечных потребителей. В случае с жилой
недвижимостью – ипотека. Повлиять на это может множество факторов – от внутренней ситуации в экономике страны, до повышения
оценки Украины международными финансовыми институтами» (URE
Club
(http://www.ureclub.com/ru/news/investitsii_smogut_privlech_
gotovie_proekti_generiruyuschie_dohod). – 2013. – 27.02
***
Эксперт: Программа активизации экономики привлечет в
Украину инвесторов.
Выполнение Государственной программы активизации экономики
благоприятно отразится на инвестиционном климате Украины. Такое
мнение высказал директор Международного фонда Блейзера Олег
Устенко.
По его словам, программа не предусматривает какого–то
сверхпрорыва, но ряд положительных моментов в ней присутствуют.
«Например, урегулирование сферы капиталовложений, неплохо
поэтапно прописан процесс улучшения инвестиционного климата»,
– отметил финансист.
Кроме того, по его словам, заслуживает внимания и предусмотренная активизация процесса импортозамещения. «Насколько я
понимаю, отдается предпочтение отечественным производителям
мелкой и средней руки. А это, в свою очередь, будет стимулировать
приток инвестиций в небольшие предприятия. При этом в программе
дан замечательный посыл – децентрализация бюджетов. Киев будет
понемногу отдавать полномочия, в том числе, в бюджетных вопросах,
регионам», – отметил эксперт.
По мнению Устенко, документ также оптимизирует бюджетный
процесс, ведь составляя государственную смету на 2014 год, правительство будет исходить из положений этой программы. «Это упростит
процесс составления госбюджета–2014, чиновники, которые будут
писать его, могут смело исходить из цифр и позиций, заложенных в
программе. Главное, что есть четкий программный документ, а изменения и дополнения в него можно вносить когда угодно», – отметил
финансист.
Напомним, что в начале года Министерство экономического развития и торговли подготовило проект Государственной программы
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активизации развития экономики на 2013–2014 годы (ForUm (http://
for-ua.com/economics/2013/02/27/120205.html). – 2013. – 27.02).

РЕЙДЕРСТВО В УКРАЇНІ
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового
ринку) схвалила Порядок передачі цінних паперів на депозитарне
обслуговування до Центрального депозитарію та Порядок передачі
інформації, що міститься у системі реєстру власників іменних
цінних паперів, до систем депозитарного обліку. Обидва рішення
були прийняті на плановому засіданні регулятора, що відбулося
14 лютого 2013 року.
За словами Олексія Тарасенка, Члена НКЦПФР, відповідні нормативні акти є одними з перших та ключових кроків регулятора у
напрямку впровадження оновленої системи депозитарного обліку,
оскільки вони регламентують передачу стратегічно важливої інформації та, власне, цінних паперів до Центрального депозитарію, який
вестиме облік усіх цінних паперів в України, окрім облігацій внутрішньої державної позики та муніципальних облігацій. Перш за все,
Комісія розраховує, що відповідні документи зможуть покласти початок процесу створення на базі Національного депозитарію України
(НДУ) оновленої установи – Центрального депозитарію. Так, відповідні нормативні акти регламентують швидку передачу цінних паперів та реєстру їх власників від Всеукраїнського депозитарію цінних
паперів до Національного депозитарію України. Крім того, документи було підготовлено на основі практичного досвіду передачі цінних паперів, набутого останнім часом, що позитивно зарекомендував
себе. У створенні документів брали участь і провідні учасники ринку,
які зацікавлені у створенні комфортної та ефективної процедури списання та передачі як цінних паперів, так і інформації про їх власників.
Крім того, відповідні документи регламентують передачу інформації про цінні папери емітентів, що не перевели свої цінні папери
у бездокументарну форму існування, до Центрального депозитарію з
метою забезпечення подальшого обліку таких цінних паперів у депозитарній системі України.
Зазначені положення були розроблені на виконання Закону України «Про депозитарну систему України», який передбачає створення
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розвинутої і прозорої депозитарної системи, що удосконалить обслуговування операцій з цінними паперами. Так, документи мають забезпечити технологічну консолідацію професійних учасників депозитарної системи, впровадити чіткі і прозорі механізми здійснення розрахунків по операціях з цінними паперами, дозволити вирішити ряд
корпоративних конфліктів, які пов›язані з веденням реєстру власників іменних цінних паперів та покращити усю депозитарну систему
України загалом.
Найближчим часом документи будуть оприлюднено на офіційному сайті Комісії, де всі охочі зможуть ознайомитися з нововведеннями, які пропонує регулятор (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (http://nssmc.gov.ua/press/news/nkcpfr_rozrobila_dokumenti%252C_shho_uregulyuyut_ peredachu_cinnikh_
paperiv_ta_reehstru_ yikh_vlasnikiv_do_centralnogo_depozitariyu).
– 2013. – 21.02).
***
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового
ринку) прийняла до уваги пропозиції Експертної ради з питань корпоративного управління щодо підготовки проекту Закону України
«Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»
(щодо запровадження похідного позову).
«Даним Проектом пропонується привнести в українське законодавство один з найефективніших інструментів захисту своїх прав для учасників фондового ринку – похідний позов. Механізм похідного позову
полягає у наданні кожному учаснику товариства з обмеженою відповідальністю права звернутися до суду від імені товариства для притягнення до відповідальності посадових осіб товариства за збитки, завдані
їх незаконними діями», – наголосив Анатолій Амелін, Член НКЦПФР,
Голова Експертної ради з питань корпоративного управління.
За його словами, на жаль, в українській практиці є досить поширеною ситуація, коли посадові особи товариства або контролюючий учасник завдають шкоди товариству через вимивання активів та
вилучення прибутку і, при цьому, блокують будь–які спроби учасників оскаржити такі дії чи притягнути винних посадових осіб до відповідальності. Тому є доцільним запровадити інститут похідного права
і на українській правовій арені. Подібні рекомендації будуть розроблені і для акціонерних товариств і, можливо, незабаром регулятор
виступить з такою законотворчою ініціативою.
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Додамо, що у корпоративному законодавстві переважної більшості країн успішно застосовується відповідний механізм похідного
позову, який полягає в тому, що за учасниками товариства закріплюється право у певних випадках звернутися до суду від імені товариства. Іншими словами, інститут похідного позову належить до різновиду законного процесуального представництва.
Нагадаємо, що Комісія, ставлячи на меті розвиток корпоративного управління в Україні, нещодавно створила оновлену Експертну
раду з питань корпоративного управління при регуляторі, ключовим
завданням якої є наближення вітчизняних стандартів корпоративного
управління до світових (Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку (http://nssmc.gov.ua/press/news/nkcpfr__prijjnyala_
do_uvagi_ propoziciyi_ekspertnoyi_radi_z_ pitan_korporativnogo_
upravlinnya_shhodo_zaprovadzhennya_ _institutu_ pokhidnogo_
pozovu). – 2013. – 11.02).

Стосовно рейдерства у декількох рядках
Рейдерство в Украине, России и других странах бывшего Союза
получило преимущественно криминальный оттенок. Причиной
подобного перекоса является несовершенство законодательства
и общая неблагоприятная экономическая обстановка (Zahvat.ua
(http://zahvat.ua/).
***
Как правило, рейдеры действуют одним из следующих способов:
– скупая определенный процент акций, достаточный для влияния на принятие решений;
– действуя через наемный менеджмент, который приводит
компанию в плачевное состояние и вынуждает собственников
продать ее;
– скупая кредиторскую задолженность компании;
– выявляя нарушения в процессе приватизации и оспаривая ее
***
Почему в зоне риска все – от отеля до фермера? Расчет в таких
случаях делается преимущественно на правовую безграмотность
руководителей и персонала. Это дает возможность легко получать доступ к информации и документам без всяких на то юри60
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дических оснований (TCH.ua (http://ru.tsn.ua/ukrayina/provedenie–
kruglogo–stola–na–temu–reyderstvo–289676.html).
***
В Украине родился новый формат рейдерства: использование
общественности и публичных акций для достижения преференций в отдельно взятом направлении бизнеса (Cxid.info (http://cxid.
info/104313.html).
***
Олексій РЕЗНІКОВ, віце–президент Асоціації правників України:
«…люди, які страждають від рейдерства, готові на все, поки
йде захист їхніх активів. Якщо вдалося їх відстояти, відбити
атаку, вони заспокоюються. Юристи кажуть: «Не можна зупинятися, потрібно притягати до відповідальності тих, хто цим
займався, і не тільки замовників, а й пособників». Але клієнт зазвичай не хоче витрачати на це гроші, нерви й т. ін.» (Закон і Бізнес (http://zib.com.ua/ua/14258–schob_stati_uspishnim_advokatom_
yuristom_potribno_buti_v_ost.html).

ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
Перші 136 компаній подали заяви для отримання свідоцтва
суб’єкта індустрії програмної продукції. Ці підприємства стануть
першими, хто сплачуватиме податок на прибуток за пільговою
ставкою – 5%.
Нагадаємо, відповідна пільга для представників галузі IT діє з
1 січня 2013 року. Ставку податку на прибуток для підприємств цієї
галузі знижено до 5%.
Фахівці Міндоходів сподіваються, що пільгове оподаткування
сприятиме розвитку виробництва програмного забезпечення та закликають всі компанії, зайняті у створенні «софту», звертатися до податкових органів із заявами про застосування пільги.
Форми реєстраційної заяви, свідоцтва про реєстрацію, а також
заяви про анулювання реєстрації розроблені та затверджені наказом
Міністерства фінансів України.
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Детально ознайомитися з наказом та завантажити відповідні
документи можна на веб–порталі ДПСУ www.sts.gov.ua (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_
id=246069199&cat_id=244276429). – 2013. – 18.02).
***
Прем’єр–міністр України М. Азаров прогнозує, що кожен наступний рік кількість легальних робочих місць в ІТ–галузі буде збільшуватися на 35–40 %, а темпи зростання галузі досягнуть 40–45 %.
На цьому він наголосив під час засідання Кабінету Міністрів України.
М. Азаров відзначив, що Уряд послідовно приділяє значну увагу
цій галузі. Він нагадав, що близько року тому були розроблені і прийняті закони про державну підтримку розвитку індустрії програмної
продукції та про особливості оподаткування суб’єктів індустрії програмної продукції.
За його словами, звільнення від податку на додану вартість та
запровадження п’ятивідсоткового податку на прибуток дозволили
нашим ІТ–компаніям зберегти свої позиції на світовому ринку програмного забезпечення. «Однак, мало відстояти свої позиції, потрібен
конкурентний поштовх», – підкреслив Глава Уряду.
Прем’єр–міністр повідомив, що Уряд разом з групою народних
депутатів, які активно включилися у пошуки стимулів для галузі,
знайшли таку можливість спеціально для ІТ–галузі у зниженні ставок
оподаткування доходів фізичних осіб та соціальних внесків. У Верховній Раді зареєстровано новий законопроект «Про внесення змін
до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування
суб’єктів індустрії програмної продукції».
М. Азаров наголосив, що бізнес в IT–галузі базується насамперед на інтелектуальному ресурсі. Заробітна плата – основна стаття
витрат: «Тому навантаження соціальних внесків саме для цієї галузі є
надмірним, змушує шукати схеми оптимізації оподаткування. Таким
чином, бюджет і Пенсійний фонд не отримують справедливу частку
від роботи галузі».
За словами Глави Уряду, очікується, що після зниження податкового навантаження, IT–компанії будуть відмовлятися від використання «сірих» схем, це дозволить їм створювати нові «легальні»
робочі місця і активніше залучати кваліфіковані інвестиції.
«Галузь отримає можливості виконувати масштабні міжнародні
проекти «під ключ», а не працювати на підряді у світових грандів
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програмного забезпечення. Кожен наступний рік кількість легальних робочих місць буде збільшуватися на 35–40 %, а темпи зростання галузі досягнуть 40–45 %», – сказав М. Азаров (Державна
служба зайнятості України (http://www.dcz.gov.ua/control/uk/
publish/article;jsessionid=5FDB3040353E41D7288CB3AAEECDBA02?
art_id=266358&cat_id=4713800). – 2013. – 15.02).
***
Легальное ведение IT–бизнеса будет способствовать увеличению инвестиций в отрасль и ее развитию. Об этом заявил премьер–
министр Украины Н. Азаров во время встречи с представителями
ведущих украинских IT–компаний и народными депутатами, которые
вместе с правительством инициируют стимулирующий режим для
индустрии программного обеспечения.
Во встрече также приняли участие народные депутаты Украины и
представители исполнительной власти, к компетенции которых относятся экономические вопросы и вопросы сферы информатизации.
Н. Азаров сообщил, что пора обсудить законопроект «О внесении
изменений в раздел XX «Переходные положення» Налогового кодекса
Украины относительно особенностей налогообложения налогом на
доходы физических лиц и социальных взносов для субъектов индустрии программной продукции».
«Это совместная инициатива правительства и народных депутатов. Думаю, после его принятия у предприятий появится очень
серьезный стимул легализовать все свои объемы, отказаться от
«серах» схем», – сказал Н. Азаров, подчеркнув, что это позволит компаниям работать уверенно и сегодня, и в будущем.
«Это позволит также вкладывать инвестиции, потому что в
«серый» бизнес вкладывать невозможно, потому что в любое время
эти инвестиции могут оказаться под вопросом и т. д. Поэтому, если
мы говорим о серьезной базе для развития бизнеса, то она, безусловно,
должна быть легальной», – подчеркнул глава правительства (Електронні Вісті (http://elvisti.com/node/122152). – 2013. – 12.02).
***
Кабинет Министров предлагает наделить Уполномоченного
Верховной Рады Украины по правам человека полномочиями осуществления контроль за соблюдением законодательства в сфере
63

Проблеми інформаційної безпеки

защиты персональных данных. Соответствующий проект закона
относительно усовершенствования системы защиты персональных
данных по представлению Министерства юстиции был принят на
заседании Правительства, сообщали в пресс–службе Министерства
юстиции.
По словам министра юстиции А. Лавриновича, законопроект имеет целью привести институциональную систему в сфере
защиты персональных данных в соответствие с Конвенцией Совета
Европы о защите лиц в связи с обработкой их персональных данных
и Дополнительного протокола к ней. В частности, такие изменения
призваны обеспечить независимость органа, который будет осуществлять контроль за соблюдением законодательства в сфере защиты
персональных данных. Согласно правительственной инициативы,
которая вынесена на рассмотрение Верховной Рады, таким органом предлагается определить Уполномоченного Верховной Рады
Украины по правам человека.
В частности, его предполагается наделить полномочиями по
проведению плановых и внеплановых проверок владельцев и распорядителей баз персональных данных; направления представления для принятия ими мер по устранению выявленных нарушений
законодательства, предоставление рекомендации в области защиты
персональных данных. Кроме того, ежегодно Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека должен будет готовить и
обнародовать ежегодный доклад о состоянии соблюдения законодательства о защите персональных данных в государстве.
Кроме того, этим же законопроектом, Правительство предложит
передать функции государственной регистрации баз персональных
данных Государственной регистрационной службе, а Министерство
юстиции будет продолжать выполнять функции главного органа в
системе центральных органов исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в
сфере защиты персональных данных.
В случае принятия, закон вступит в силу через 6 месяцев со дня
его официального опубликования.
Как известно, на сегодня центральным органом исполнительной власти по формированию государственной политики в сфере
защиты персональных данных является Государственная служба
Украины по вопросам защиты персональных даннях (IT Expert (http://
itexpert.org.ua/rubrikator/item/22689–kontrol–za–sochrannostiu–
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personalnich–dannich–predlozheno–peredat–upolnomochennomu–po–
pravam–cheloveka.html). – 2013. – 11.02).
***
Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины утвердила показатели качества услуг передачи
данных, доступа к Интернету и их уровни.
Как сообщает пресс–служба ведомства, соответствующий приказ Администрации Госспецсвязи был выдан в соответствии с Законами Украины «О телекоммуникациях», «О защите прав потребителей» и Положением об Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины с целью обеспечения потребителей услугами передачи данных и доступа к Интернету
определенного качества.
Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования
и предназначен для использования с другими нормативными документами по качеству телекоммуникационных услуг, а также нормативно–правовыми актами, определяющими уровни показателей качества телекоммуникационных услуг.
«Реализация приказа будет способствовать операторам и провайдерам телекоммуникаций улучшать качество услуг передачи данных
и доступа в Интернет, а потребителям – получать услуги определенного качества», – подчеркнули в ведомстве (Європейський медіа–
центр
(http://mediacentr.info/socio/gosspecsvjazi–utverdila–pokazateli–kachestva–dostupa–k–internetu__79950). – 2013. – 19.02).
***
Лишь 3 % владельцев малого бизнеса заявили, что потенциально самым выгодным социальным ресурсом для них является
Twitter, выяснили консультанты компании Vistage International.
Большинство же представителей малого бизнеса выбирают
LinkedIn (41 %), показали результаты недавнего исследования.
Эта профессиональная социальная сеть популярнее среди предпринимателей, чем YouTube (16 %) и Facebook (14 %) вместе взятые.
Как правило, владельцы небольших компаний ограничены во
времени и средствах, чтобы выяснить наиболее подходящие способы
использования социальных медиа для своего бизнеса.
Лишь четверо из десяти представителей малого бизнеса сказали,
что в их компании продвижением в социальных медиа занимается
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специально выделенный для этого сотрудник. При этом половина
из них проводят в социальных сетях еженедельно от одного до пяти
часов, а треть – вообще не пользуются социальными медиа.
Результаты исследования красноречиво говорят о том, что Twitter
так и не смог продемонстрировать малому бизнесу свои преимущества,
несмотря на предпринятые попытки (Медіа бізнес (http://www.mediabusiness.com.ua/content/view/33651/118/lang,ru/). – 2013. – 05.02).
***
На Луганщине более 100 человек пострадали от мошеннических действий с банковскими картами.
Последнее время участились случаи мошенничества с банковскими счетами граждан в режиме дистанционного обслуживания. Об
этом «МГ–media» сообщает пресс–служба прокуратуры Луганской
области.
Мошенники любыми возможными способами пытаются извлечь
из держателя карты информацию, с помощью которой можно получить доступ к средствам – запрос PIN–кода, логина пароля и т.д. Прежде всего, в большинстве случаев, это происходит с использованием
мобильной связи.
В настоящее время прокуратурой Луганской области осуществляется надзор за соблюдением законов при проведении досудебного расследования в форме процессуального руководства следствия
в криминальных процессах, которые будут предприняты по фактам
обращения граждан по поводу снятия посторонними лицами средств
с их банковских счетов.
В ходе досудебного расследования потерпевшими от мошеннических действий признано более 100 человек. С целью установления
всех обстоятельств совершения уголовных преступлений, проводятся
необходимые следственные действия (МГ media (http://mgm.com.ua/
news/na–luganshchine–bolee–100–chelovek–postradali–ot–moshennicheskih–deystviy–s–bankovskimi–kartami). – 2013. – 19.02).
***
В настоящее время скорая компьютерная помощь является
весьма востребованным видом услуг.
Многие владельцы системников, ноутбуков и планшетов понятие
не имеют, что делать, когда техника выходит из строя. Особенно это
касается операционной системы и программ, которые часто заража66
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ются вирусами из интернета. Таких нерадивых пользователей великое множество.
Кроме физических лиц, существуют десятки маленьких компаний
и фирм, у которых в наличие имеется офисная и компьютерная техника.
Многие частные фирмы и компании не держат у себя в штате
системного администратора. На это есть свои причины. Небольшим
фирмам просто финансово невыгодно держать у себя в штате администратора. Гораздо выгоднее обращаться за разовой помощью.
Специалисты компании устранят все имеющиеся проблемы с компьютером, сделают все обновления операционной системы, а также
обновят антивирусные базы (Мелитопольские ведомости (http://
www.mv.org.ua/?news=43129). – 2013. – 15.02).
***
Количество вредоносных атак в Интернете за последний год
выросло на 600 %. Об этом говорится в последнем отчете компании
Websence, передает CyberSecurity.
Авторы отчета отмечают, что в течении всего 2012 года атакующие постоянно совершенствовали способы создания вредоносных
сайтов и автоматизировали методы проведения атак с целью все более
изощренного заражения вредоносными программами компьютеры
пользователей.
По данным анализа компании, только 15 % вредных интернет–
страниц создавались злоумышленниками специально для хостинга
вредоносных программ, тогда как 85 % заражений проводились с
помощью взлома уже существующих легитимных страниц.
«Большинство атак было организовано на легитимные сайты, они
бросают вызов традиционным подходам к обеспечению безопасности
ІТ–ресурсов», – говорит вице–президент Websence Ч. Ренерт.
По его словам, в большинстве случаев хакеры атаковали
легитимные сайты с помощью автоматизированных наборов
эксплойтов.
Подобные наборы продаются в интернете всего за несколько сотен
долларов, с помощью них можно автоматически взламывать и размещать на легитимных чужих серверах вредоносное программное обеспечение.
Websence отмечает, что самыми популярными направлениями
для проведения атак были США, Китай и Россия, причем командные
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серверы, откуда поступали распоряжения на проведение атак, также
зачастую располагались в этих трех странах (Минфин (http://minfin.
com.ua/2013/02/18/720898)). – 2013. – 18.02).
***
В интернет–пространстве в последнее время едва ли безопаснее, чем в тёмном дворе в полночь: никогда не знаешь, откуда
может появиться злоумышленник. Эксперты по компьютерной безопасности всего мира пытаются найти «волшебную пилюлю», которая спасла бы от интернет–вредителей. Однако лишь только появляется новый продукт, как вскоре хакеры находят «противоядие».
В «Лаборатории Касперского» представили, как уверяют
специалисты, корпоративную защиту нового поколения – Kaspersky
Security для бизнеса. Ее главная задача, по словам главного антивирусного эксперта «Лаборатории Касперского» А. Гостева, – существенно снизить современные риски, которые подстерегают пользователя практически на каждом «клике».
«Сегодня обеспечивать защиту данных предприятий стало как
никогда трудно. Помимо развития кибератак, ежедневно угрожающих безопасности компаний, IT–специалистам приходится принимать во внимание и новые реалии бизнеса: доступ к корпоративной сети из любой точки мира, использование сотрудниками личных
мобильных устройств, свободное перемещение конфиденциальных
данных внутри корпоративной сети и за ее пределами (например,
на USB–носителях), необходимость своевременного обновления ПО
пользователей», – говорят антивирусные консультанты.
Поможет ли эта «волшебная пилюля» противостоять компьютерным
злоумышленникам на 100 %, можно будет проверить лишь опытным
путем. А пока эксперты констатируют: главные вредители, собственно,
сами люди. И даже не хакеры, а обычные пользователи – работники,
которые так и норовят подцепить какую–нибудь интернет–заразу: то
ткнуть флешкой куда ни попадя, то забрести на сомнительный сайт,
то потерять мобильник, на котором (вопреки предупреждению начальства) хранятся данные с секретного совещания.
Впрочем, что говорить о простых работниках, если даже крупные
госкорпорации, порой, оказываются беззащитными против коварных
хакеров. Примеров – тьма.
Сколько шуму в мире наделала хотя бы группа Anonymous.
Решив отомстить за Джулиана Ассанжа, хакеры обвалили сайты
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таких (казалось бы, надежных) систем, как MasterCard, Visa и PayPal.
И лишь за то, что те отказались принимать пожертвования на счет
WikiLeaks.
А буквально месяц назад на весь мир прогремела шпионская сеть
«Красный октябрь», вычислить которую удалось российским специалистам. Оказалось, что неизвестные хакеры на протяжении нескольких лет собирали секретную информацию в государственных ведомствах и крупных компаниях по всему миру. По данным «Лаборатории
Касперского», в обнаруженном программном коде «наследили» сразу
несколько стран, в том числе Россия и Китай.
Не учитывать серьезность киберугроз в современном мире стало
уже невозможно. На них обратили внимание и на высшем уровне.
Несколько дней назад В. Путин поставил перед ФСБ задачу сформировать систему отражения компьютерных атак.
По словам президента, сейчас необходимы самые современные
подходы к организации контрразведывательной деятельности, в том
числе к защите секретной информации. В. Путин уточнил, что это
касается и участившихся попыток взлома национальных электронных
баз данных.
Будут ли к этой работе привлекаться частные компании, в
которых работают специалисты по компьютерной безопасности? На
этот вопрос у «Лаборатории Касперского» ответа пока нет. Как говорят эксперты, в США для защиты информации государственной важности существует специальное подразделение.
А вот что касается защиты бизнеса от возможных киберугроз, то
в США существует два подхода к решению этого вопроса. Согласно
одному из них, это также – задача государства. Согласно второму подходу, защита бизнеса от хакеров – это забота самого бизнеса. Первая
точка зрения пока побеждает.
СМИ атаковать проще, а банки – выгоднее
В конце января американская газета The New York Times сообщила о том, что начиная с октября хакеры из Китая атакуют ее сайт,
а также персональные компьютеры журналистов издания. Столь бурную реакцию кибервзломщиков вызвала публикация о доходах китайского премьера В. Цзябао.
О том, что пресса может подвергаться атакам хакеров ради мести,
свидетельствуют и российские эксперты в сфере медиа. Например, был случай, когда журналист нелицеприятно отозвался в эфире
об одном из интернет–сообществ, после чего хакеры буквально не
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давали житья этому телеканалу и прекратили атаки лишь после того,
как «обиженным» были публично принесены извинения.
Еще одна причина, по которой интернет–сайты популярных
СМИ атакуют киберпреступники, это желание получить свои
«пять минут славы», тем более что скандальная слава всегда звучит
громко. Не последнюю роль играет и тот факт, что СМИ, по словам
экспертов «Лаборатории Касперского», более уязвимы, чем банки или
госструктуры.
В поисках информации журналисты гораздо чаще (по сравнению
с банковскими и госслужащими) забредают на сайты, среди которых
есть и сомнительные. Кроме того, они чаще других пользуются для
передачи информации мобильными устройствами, флешками и другими носителями, которые могут быть заражены.
С другой стороны, как отмечают специалисты в сфере компьютерной безопасности, «залезать к банкирам» хакерам выгоднее, ведь там
– деньги. Так что, говорит А. Гостев, даже если финансовые учреждения очень хорошо защищены, они стоят первыми на «линии огня» под
прицелом киберпреступников.
По оценкам экспертов, рост числа киберугроз для бизнеса в
последние годы занял второе место после макроэкономических факторов. Недавно специалисты «Лаборатории Касперского» провели
опрос, результаты которого впечатляют.
Оказалось, что 96 % опрошенных компаний сталкивались с киберугрозами в том или ином виде (причем, специалисты полагают, что
таких – все 100 %, просто 4 % предпочли об этом не говорить или
неправильно поняли вопрос). При этом в результате вирусных атак
потеряли различные данные 43 % опрошенных.
Причем, в подавляющем большинстве (89 %) это произошло по
внутренним причинам: из–за глупости и разгильдяйства сотрудников
компаний, которые создают для хакеров просто тепличные условия
(InternetUA (http://internetua.com/laboratoriya–kasperskogo––propisala–internetu–novuua–pilualua–ot–hakerov). – 2013. – 22.02).

Зарубіжний досвід. США
Правительство США причислило борьбу с хакерским шпионажем к своим самым приоритетным задачам, а также разработало проект стратегии по борьбе с киберпреступность (http://
glavcom.ua/news/112329.html).
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Как сообщил генпрокурор США Э. Холдер, кража секретной
торговой информации ежегодно обходится американским компаниям в десятки миллиардов долларов и представляет угрозу национальной безопасности страны. Одним из главных источников
киберпреступности, по мнению американского правительства,
является Китай.
Ранее министерство обороны Китая опровергло обвинения
американской компании Mandiant в причастности китайских
военных к кибершпионажу и хакерским атакам на зарубежные
сайты.
В докладе Mandiant утверждается что в Шанхае существует секретное подразделение, которое в течение многих лет
активно пытается проникнуть в различные компьютерные сети
США (В США борьбу с хакерскими атаками причислили к самым
приоритетным задачам // Главком (http://glavcom.ua/news/112329.
html). – 2013. – 21.02).

Зарубіжний досвід. РФ
Российские законодатели намерены подготовить законопроект, в рамках которого интернет–провайдеры будут обязаны
предоставлять информацию о пользователях, которые анонимно
осуществляют преступления в интернете. Закон будет подан
на общественное обсуждение летом 2013 года. Об этом сообщают
СМИ со ссылкой на слова вице–спикера нижней палаты парламента
С. Железняка.
«Надо сделать так, чтобы анонимность не была препятствием для
наказания виновного за совершение преступления, предусмотренного
сегодня действующим уголовным кодексом», – заявил С. Железняк.
Парламентарий отметил, что по закону можно будет нарушать
анонимность только тех пользователей, которые осуществляют
незаконную деятельность в сети. Вице–спикер уверил, что в России не намерены вводить китайский вариант пользования интернетом, т. е. подключение в глобальной сети не будет проводиться по
паспорту.
Над законопроектом будут работать не только парламентарии, но
и эксперты. Помимо этого, принятие документа повлечет за собой внесение изменений в несколько законов, в том числе в УК и в УПК (РroIT
(http://proit.com.ua/news/gosregulation/2013/02/18/123302.html)).
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Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины
Игорь Калетник призывал представителей Европейской Бизнес
Ассоциации готовить конкретные предложения о внесении изменений в законодательство Украины в части деятельности бизнеса
и развития инвестиций и ввести практику рабочих встреч для
подготовки таких законодательных предложений. Об этом говорилось в ходе встречи в парламенте первого заместителя председателя Верховной Рады Украины и представителей более 50 компаний
Европейской Бизнес Ассоциации.
«Сказать, что сегодня Верховная Рада не видит проблем – было бы
неверно. Отношение к законодателям исключительно с точки зрения
критики возможно интересно, но не решает конкретные проблемы.
Я предлагаю решать их совместно. Сегодня парламент готов услышать
предложения бизнеса», – отметил И. Калетник.
По его мнению, бизнес должен активно участвовать в законотворческом процессе на стадии рассмотрения проектов законов в
профильных комитетах Верховной Рады, которые в свою очередь
должны стать местом для широкого обсуждения этих проектов документов.
«На первом этапе предлагаю провести в марте в Верховной Раде
большой «круглый стол» при участии народных депутатов, представителей Европейской Бизнес Ассоциации, Американской торговой палаты, Ассоциации налогоплательщиков, Украинско–американского делового совета, Фонда Майкла Блейзера. Уместно пригласить
представителей правительства, ведущих специалистов и аналитиков,
а также ученых–экономистов. Тогда мы сможем провести развернутое
обсуждение каждого актуального законопроекта, чтобы все дискуссии оставались на стадии обсуждения и в сессионный зал вносился
сбалансированный продукт», – предложил Игорь Калетник («Електронні Вісті» (http://elvisti.com/node/122290). – 2013. – 15.02).
***
Министерство экономического развития и торговли проинформирует предпринимателей об изменениях на рынке, который
планируется внедрить новым законодательством.
Напомним, что «Закон о внутренней торговле» № 9443 был разработан Кабинетом Министров и зарегистрированный в парламенте
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в ноябре 2011 года, однако в декабре прошлого года он был отозван.
Сейчас документ находится в Министерстве экономического развития и торговли на доработке, в ходе которого будут внесены все предложения и замечания, предоставленные народными депутатами и
общественностью.
Для этого правительство планирует активизировать диалог с
представителями бизнеса, общественных организаций и ритейла, а
также организовать всестороннее информационное сопровождение
каждого пункта Закона. Это необходимо сделать для того, чтобы максимально информировать население о грядущих изменениях.
В Министерстве отмечают, что именно неосведомленность граждан о позитивных изменениях, которые будут происходить в ходе
реформирования в украинской экономике в целом, дает возможность
заинтересованным лицам влиять на человеческое сознание и манипулировать им.
Так, 28 февраля в ходе программы «Опыт» на Первом Национальном канале директор департамента развития торговли
Минэкономразвития Игорь Гарбарук отметил, что во время проведения совещания по обсуждению Закона о внутренней торговле, был
высказан ряд негативных оценок относительно внедрения нововведений. Однако общение с рядовыми предпринимателями показало, что
подавляющее большинство просто не знает, какие именно изменения будут происходить, и каким образом они повлияют на картину в
целом.
«Практически каждый день идет открытый диалог, мы общаемся с представителями бизнеса, общественных организаций. Когда
выслушиваешь хозяев крупных рынков, действительно складывается
одно впечатление–и скорее негативное, чем позитивное. Когда подходят предприниматели, торгующие на этих рынках, складывается
совсем другое впечатление: они говорят – «этого мы не знали, этого
не поняли, а мы думали, что надо подписывать 9 отдельных договоров
на дополнительные услуги», то есть в данном случае проблема была
в том, что информационная компания по этому поводу должна быть
более существенной», – отметил Игорь Гарбарук.
Теперь Министерство экономического развития и торговли усилит коммуникацию с общественностью относительно Закона о внутренней торговле, чтобы согласовать все положения, которые непонятны или
вызывают
нарекания
(Левый
берег
(http://economics.lb.ua/
state/2013/02/27/190762_ministerstvo_ekonomicheskogo.html). – 2013. – 27.02).
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***
Ухвалення законопроекту «Про особливості оподаткування
суб'єктів індустрії програмної продукції» стане закономірним продовженням затверджених раніше податкових пільг
Оскільки основні витрати компаній у сфері IT припадають на заробітну плату, зниження ставки податку на доходи «айтішників» з 15%
до 5% буде стимулювати зростання кількості таких компаній. Про
це заявив заступник голови ХОДА Юрій Сапронов. На його думку,
ухвалення законопроекту «Про особливості оподаткування суб'єктів
індустрії програмної продукції» стане закономірним продовженням
затверджених минулого року податкових пільг.
«Випуск високотехнологічної продукції – один із напрямків розвитку Харківської області. Зменшення податкового навантаження на
заробітну плату співробітників IT–компаній стане плюсом для нас,
оскільки створить для галузі в цілому спеціальні «тепличні» умови,
необхідні для інтенсивного розвитку», – зазначив Юрій Сапронов (Офіційний сайт Харківської облдержадміністрації (http://
kharkivoda.gov.ua/uk/news/view/id/16469). – 2013. – 26.02).
***
Бердичевские чиновники неоднократно заявляли о том, что
готовы всеми силами поддерживать предпринимателей города,
поскольку от развития бизнеса напрямую зависит наполнение
городского бюджета. С этой целью даже была разработана соответствующая Программа по поддержке малого и среднего бизнеса в
городе Бердичеве на 2013–2014 год, которую Бердичевские депутаты
утвердили на очередной сессии городского совета, что состоялась в
четверг, седьмого февраля. Однако у самих предпринимателей возникли вопросы, связанные ее принятием.
Так, представитель Ассоциации предпринимателей города Бердичева во время своего короткого выступления отметил, что он ранее
ознакомился с решением депутатов городского совета, которое было
размещено на официальном сайте горисполкома, и посчитал его
неполным – ведь депутаты могут помочь бизнесу намного больше,
чем собираются. В частности речь идет о едином социальном взносе,
который многие считают завышенным.
В частности Ассоциация предпринимателей городам Бердичева просит городской совет инициировать обращение к Президенту
Украины и депутатам Верховной рады с просьбой об уменьшении
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суммы социального взноса (который на сегодняшний день составляет
35%) почти наполовину. Это окажет значительное влияние на развитие предпринимательской деятельности, и позволит открыть новые
объекты, обеспечив бердичевлян рабочими местами.
Мэр города Бердичева Василий Константинович Мазур обратил внимание, что городской совет не может сразу же принять соответствующее решение без предварительного рассмотрения вопроса
на заседании депутатских комиссий. Поэтому решение об утверждении Программы по поддержке малого и среднего бизнеса все–таки
приняли без изменений, а предложение от представителя Ассоциации
будет детально рассмотрено, после чего и будет принято соответствующее решение (Заремский Д. Предприниматели города Бердичева
настаивают на уменьшении суммы единого социального взноса
// Бердичів діловий(http://www.berdichev.biz/content/view/9076/1/). –
2013. – 08.02_)).
***
Бизнесмены Луганщины собираются построить для своих
предприятий ветропарки
В Луганской региональной торгово–промышленной палате
активно обсуждается проект ветропарка. Об этом в рамках междиаконференции на «МГ–media» заявил президентом Луганской региональной торгово–промышленной палаты Сергеем Кириченко.
«Когда я начал работать в ТПП, я посмотрел на существующие у
нас комитеты и понял, что это – мертворожденные дети. Поэтому мы
заявили, что приглашаем всех желающих создавать свои комитеты,
но по живым направлениям. И вот таким образом, если мы говорим о
ветропарках, появился Павел Малый», – рассказал Сергей Кириченко.
По его словам, инициативный предприниматель из Брянки поднял
вопрос о том, что потребление электроэнергии от наших уважаемых
монополистов становится просто невыносимым. Благодаря его инициативе был создан комитет по энергосбережению.
«Люди ездили по Украине, изучали те предприятия, которые уже
работают и производят электроэнергию. Так родилась идея создать
настоящее акционерное общество. Буквально в последний вторник следующего месяца на «Клубе бизнеса» будет обсуждаться этот
вопрос», – пояснил президент Луганской ТПП.
К «Клубу бизнеса» уже примкнули энергоснабжающие предприятия, в основном члены палаты, которые хотят не только поговорить,
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но и реализовать прецедент исключительно общественного формирования, перерастающего в конкретный бизнес. Идея прагматична:
поставить на конкретном предприятии эти ветряки и энергию от них
потреблять на этом же предприятии (МГ media (http://mgm.com.ua/
news/biznesmeny–luganshchiny–sobirayutsya–postroit–dlya–svoih–
predpriyatiy–vetroparki). – 2013. – 18.02).
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