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ПРАВОВІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
Стан справ з банкрутством потребує ретельного аналізу.
Проведення Міністерством юстиції України аналізу стану справ
на підприємствах України, які перебувають у банкрутстві, а також
наміри робити таке постійно є дуже актуальними та своєчасними,
вважає народний депутат, президент УСПП Анатолій Кінах.
«Немає нічого надзвичайного в тому, що певні підприємства терплять банкрутство та припиняють своє існування, таке трапляється в
усьому світі. Але завдання відповідальної держави – ретельно відслідковувати та аналізувати такі випадки, вивчати їх причини, здійснювати необхідні запобіжні заходи, використовуючи навіть мінімальний
шанс для того, щоб допомогти підприємству увійти в стабільний стан,
розрахуватися з боргами, зберегти робочі місця, перейти у стадію розвитку. В першу чергу це стосується підприємств, які є державними
або в статутному фонді яких міститься державна частка не менш
25 %», – переконаний Анатолій Кінах.
За даними міністерства юстиції, з 8811 підприємств, що перебувають нині у процедурі банкрутства, таких налічується 438, в тому
числі з галузей сільського господарства, добувної, переробної промисловості, сфери транспорту, поштової діяльності, професійної, наукової, технічної діяльності, освіти, охорона здоров’я. «Той факт, що
банкрутують підприємства сфери національної безпеки або галузей, які мають конкурентні переваги навіть в світовому вимірі, свідчить про недоліки державного управління ними. В цьому сенсі промисловці і підприємці чекають більш ефективних заходів від оновленого міністерства промислової політики. Там, де вдале господарювання виявляється неможливим, треба думати про зміну форми власності, прихід ефективного власника, команди менеджерів», – наполягає президент УСПП.
На його думку, професійний аналіз ситуації з банкрутством – це
відпрацювання більш дієвих заходів з покращення підприємницького
клімату. «Доступність банківських кредитів за конкурентною ціною,
прості і прозорі процедури реєстрації, отримання дозволів та ліцензій, до речи – й банкрутства, припинення чисельних перевірок, надійний захист прав власника та інвестора, стимулююча, а не фіскальна
податкова система – такі заходи розблоковують нестабільні процеси, призводять до економічного пожвавлення. У порядку денному
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діяльності влади будь-якого рівня турбота про сприятливий бізнесклімат має бути першочерговою», – наголосив народний депутат.
Він зауважив, що аналізування складних процесів в реальному
секторі економіці, тим більш – формування рецептів виправлення
ситуації має відбуватися у продуктивному діалозі влади і бізнесу, проходити експертну перевірку серед промисловців, підприємців, роботодавців, науковців. Лише конструктивне державно-приватне партнерство забезпечить вихід економіки з рецесії, її подальший сталий
розвиток (Сайт Українського союзу промисловців та підприємців (http://www.uspp.org.ua/news/3604.stan–sprav–z–bankrutstvom–
potrebu–retelnogo–analizu.htm). – 2013. – 04.07).
***
Спрощена система оподаткування, яка збережена в Україні
завдяки колосальним зусиллям ділової громадськості, довела своє
право на існування й підтвердила позитивний вплив на розвиток
української економіки. Підприємці-спрощенці, за даними Міністерства доходів і зборів України, у першому півріччі цього року перерахували до державного бюджету в 1,6 рази більше податків, ніж в аналогічному періоді 2012 року. В нинішніх складних економічних обставинах це дуже вагомий результат, каже президент УСПП, народний
депутат України Анатолій Кінах.
«Свого часу влада прийняла дуже розумне рішення, зберігши
спрощену систему оподаткування. Це був важливий крок назустріч
бізнесу, який за рахунок власного інтелекту, працездатності та самоорганізованості забезпечує добробут своїх сімей і держави в цілому.
Пішовши на поступки малому підприємництву, зараз держава отримує набагато більшу віддачу у вигляді збільшення доходів», – вважає
А. Кінах.
За його словами, малий і середній бізнес є дуже важливим джерелом самозайнятості населення, нових робочих місць. Він є основою
середнього класу, який визначає платоспроможність внутрішнього
ринку, надає стимули для виробництва товарів і послуг, забезпечує
стабільність та достаток держави.
«Показово, що в умовах стагнації української економіки, саме
підприємці-спрощенці збільшують сплату податків. Це говорить про
те, що саме малий і середній бізнес здатний найбільш ефективно адаптуватися до нових умов. Нинішній обсяг надходжень до держбюджету
від сплати єдиного податку платниками податків, які працюють на
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спрощеній системі оподаткування, тому підтвердження», – відзначає
президент УСПП.
На його переконання, результат з наповненням державної скарбниці може бути ще більшим, якщо сплату податків організовувати не
за рахунок фіскальних методів, а шляхом створення сприятливих умов
для подальшого розвитку українського підприємництва. «Малому
та середньому бізнесу нині конче потрібні доступні кредити, позаяк
вартість позикових коштів, яка нині у різних випадках становить від
15 до 20 % відсотків річних, для більшості підприємців є непосильною. Тому першочергове завдання уряду спільно з Національним банком України розробити програму з відновлення кредитування реального сектору економіки на сприятливих, ринкових умовах», – наголошує А. Кінах.
Створення програми поступового відновлення кредитування
національних виробників вкрай актуальне й необхідне, особливо в
умовах наближення підписання Угоди з ЄС про асоціацію та вільну
торгівлю, наголошує народний депутат. «Буквально за півроку перед
українськими промисловцями можуть відкритися нові широкі можливості. Дуже важливо, щоб ці шанси не були втрачені через неконкурентоспроможність продукту, яка обумовлена високою енергоємністю, низькою продуктивністю праці, дорожнечею кредитів тощо»,
– резюмує президент УСПП (Сайт Українського союзу промисловців і підприємців (http://www.uspp.org.ua/news/3646.multiplikaciyniy–
efekt–sproshchenki–ochevidniy.htm). – 2013. – 30.07).
***
Український союз промисловців і підприємців спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України працюватимуть над розробленням і реалізацією програм розвитку вітчизняної промисловості, створенням правових та економічних передумов для надходження інвестицій у реальний сектор нашої держави. Про це йдеться у підписаному президентом УСПП Анатолієм Кінахом та керівником Мінекономрозвитку Ігорем Прасоловим Меморандумі про партнерство.
Відповідно до підписаного документу, Сторони співпрацюватимуть у напрямку залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в
економіку України, розроблення механізмів ефективного господарювання, формування державної політики економічного й соціального
розвитку нашої держави.
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Мінекономрозвитку зобов’язалося розглядати пропозиції промисловців і підприємців, які стосуються інтеграції України у світову
економічну систему, поглиблення співробітництва з міжнародними
фінансовими організаціями, міждержавними і регіональними структурами, координації робіт, пов’язаних із залученням міжнародної технічної допомоги тощо.
УСПП у свою чергу за зверненням Мінекономрозвитку братиме
участь у підготовці проектів документів з питань реалізації економічної й соціальної політики держави й розвитку підприємництва,
надаватиме свої пропозиції до проектів програму з розвитку окремих
галузей економіки тощо.
Також УСПП та Мінекономрозвитку тісно взаємодіятимуть у
питаннях, пов’язаних з підготовкою міжнародних заходів, реалізацію
експортного потенціалу нашої держави, захистом інтересів вітчизняних та іноземних суб’єктів господарювання.
Для ефективної реалізації Меморандуму про партнерство, узгодження позицій форм і методів втілення стратегії зовнішньоекономічної, регулювання міждержавних економічних зв’язків, кредитування
національної економіки, розробленням програм і заходів, пов’язаних
із формуванням товарного, фінансового ринку, податкової політики,
регулювання грошового та кредитного обігу, УСПП та Мінекономрозвитку планують найближчим часом створити спільні робочі групи
(Сайт Українського союзу промисловців і підприємців (http://www.
uspp.org.ua/news/3645.uspp–ta–minekonomrozvitku–pidpisali–memorandum–pro–partnerstvo.htm). – 2013. – 29.07).
***
Кабмин утвердил законопроект, предложенный Государственной службой по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства, который определяет единый перечень сфер госконтроля бизнеса.
Об этом на брифинге в Кабинете министров сообщил первый
заместитель главы Госпредпринимательства Александр Потимков.
«Мы считаем, что необходимо четко прописать сферы контроля и
четко прописать, максимально сузив сферы, на которые контроль не
распространяется», – сказал Потимков.
Законопроект
«О
внесении
изменений
к
некоторым
законодательным актам относительно улучшения государственного
надзора (контроля) и определения сфер хозяйственной деятельности,
6
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которые подлежат государственному надзору (контролю)» был одобрен Кабмином 3 июля 2013 года.
Кроме того, законопроектом предусматривается исключить
внеплановые проверки, инициированные юридическими лицами. В
тоже время, в обращениях физических лиц должно быть указано, что
нарушения предпринимателя привело к материальным потерям или
к нарушению конституционных прав на безопасные условия труда.
Госпредпринимательство также будет продолжать проводить комплексные плановые проверки субъектов хозяйствования
на протяжении календарного года совместно со всеми органами
контроля (Экономическая правда (http://www.epravda.com.ua/rus/
news/2013/07/11/385107/view_print/). – 2013. – 11.07).

ПРАКТИКА СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОЇ
БЕЗПЕКИ
В последнее время вопрос о безопасности перевозок крупных
материальных ценностей находится под пристальным вниманием
СМИ. Это связано, прежде всего, с тем, что лишь в июле текущего
года было совершено два громких разбойных нападения на инкассаторские автомобили, которые повлекли сами тяжкие последствия –
смерть 6 наших соотечественников.
В причинах совершения этих преступлений еще придется разбираться органам досудебного следствия. При этом вопрос безопасности специальных автомобилей, которые перевозят значительные
материальные ценности, остается открытым.
Попробуем ответить на вопрос кто должен осуществлять
сопровождение наличных денежных средств: внутренняя служба
финансовых учреждений или сторонние охранные фирмы? Обратимся
к истории, ведь без этого нельзя понять современность и не спрогнозировать будущее. В Советском союзе сначала инкассация осуществлялась без какой-либо охраны и специальных автомобилей. Были
случаи, когда инкассаторы передвигались на такси. Однако, в 60-ые
годы было совершено несколько дерзких нападений на инкассаторов,
что побудило все финансовые учреждения перевести под охрану вневедомственной охраны при органах внутренних дел. Так, например, с
начала 1980-х под охраной милиции вневедомственной охраны находились все учреждения Госбанка СССР.
7
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Такая ситуация длилась до времен обретения независимости
Украины. В рыночных условиях, когда стал развиваться частный банковский сектор, постепенно дело инкассаторских перевозок государство отдало на «откуп» внутренним службам финансовых учреждений. Окончательно ГСО передала функции инкассации банкам в
2011 году. С этого времени криминогенная ситуация в этом сегменте
не поменялась к лучшему.
От истории вопроса перейдем к технической оснастке инкассаторских перевозок. Следует отметить, что законодательством
выдвинуты условия, которым должны отвечать специальные автомобили, перевозящие наличность: они должны быть бронированными
и т.п. Кстати, стоимость такого автомобиля на сегодня составляет
500 тыс. грн. Понятно, что не каждая финансовая организация может
себе позволить приобретение такого автомобиля, хотя именно такие
транспортные средства могут спасти жизнь инкассаторов при вооруженном нападении.
Кадровый вопрос тоже играет важную роль, потому что надежность охраны непосредственно зависит от профессионализма ее персонала. Для выполнения служебных обязанностей по сопровождению подразделения ГСО задействуются лишь квалифицированные
сотрудники, которые имеют необходимые знания и опыт, специальную физическую подготовку, и способны обеспечить качественное и оперативное выполнение своих функциональных обязанностей. Сотрудники Государственной службы охраны действуют в системе единственной дислокации. Поэтому в считанные минуты могут
разрешить экстремальную ситуацию и при необходимости привлечь
дополнительные силы других органов внутренних дел: государственной автомобильной инспекции, патрульной службы и т. п.
Изложенные аргументы свидетельствуют, что сопровождения
наличности на специальных автомобилях должны осуществлять сторонние охранные фирмы, в частности Государственная служба охраны,
которая имеет для этого исторический опыт, технический и кадровый
потенциал. Поэтому управление ГСО в Луганской области с целью
предотвращения и прекращения нападений на инкассаторов, обращается с просьбой к руководству финансовых учреждений регионов
придерживаться требований действующего законодательства относительно безопасности таких перевозок и заключения соответствующих договоров по сопровождению с профессиональными охранными
структурами (City News (http://www.citynews.net.ua/news/27485–v–
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milicii–rasskazali–kto–dolzhen–ohranyat–inkassatorskie–avtomobili.
html). – 2013. – 24.07).
! До уваги фахівців !
XVIII международная выставка «БЕЗПЕКА 2013» состоится
15—18 октября в Киеве в выставочном центре «КиевЭкспоПлаза»,
по адресу: ул. Салютная, 2-Б, ст. м. «Нивки».
Целевая аудитория: руководители предприятий; руководители
и специалисты профильных подразделений промышленных, торговых,
финансовых, складских и транспортных компаний, банковских учреждений; главные инженеры, главные энергетики крупных промышленных и
гражданских объектов; специалисты в области безопасности проектных,
монтажных и строительных организаций; представители малого и среднего
бизнеса, занимающиеся установкой средств и систем безопасности; представители правоохранительных органов и негосударственных служб безопасности; специалисты в области безопасности предприятий министерства
топлива и энергетики Украины, министерства транспорта и связи Украины;
руководители департамента информационных технологий (CIO), руководители департаментов по ИБ (CSO), технические директора, директора
департаментов, специалисты по ИТ/ИБ, представители государственных
структур.

Тематические направления
Технические системы и средства безопасности
Системы охранного телевидения и видеонаблюдения.
Системы охранной сигнализации.
Системы охраны периметра.
Системы контроля и управления доступом.
Переговорные и видеопереговорные устройства.
Интегрированные системы безопасности.
Инженерно-технические средства защиты.
Системы предотвращения краж.
Системы и средства связи.
Системи оповещения и управление эвакуацией.
Антитеррористическое и досмотровое оборудование.

!NEW Пожарная безопасность
!NEW Банковская безопасность
Экономическая безопасность. Физическая защита.
Техническая защита.
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Информационная безопасность.

Системы и средства защиты информации:
Информационная защита
Защита информации в каналах связи
Шифрование, инфраструктура открытых ключей
Биометрические системы и программно-аппаратные комплексы защиты
информации
Физическая защита систем, сетей и комплексов обработки информации.
Консалтинг и аудит информационной безопасности, обучение

Услуги пультовой и физической охраны (Безпека (http://

www.bezpeka.ua/?pid=2).
***
Одна из частных охранных компаний Одессы взялась оберегать жизнь и здоровье работников скорой медицинской помощи
города и области.
Услуги предоставляются бесплатно, отмечает пресс-служба
фирмы.
Каждая машина скорой оснащена специальной «тревожной»
кнопкой, нажав на которую в критической ситуации, медики могут
вызвать группу быстрого реагирования. Охранники прибывают в
течение 5–10 минут.
Проект, не имеющий аналогов в Украине, действует с начала июля.
О необходимости взять врачей скорой помощи под охрану говорят уже давно. В последнее время они все чаще становятся объектами
нападений – как правило, со стороны психически неуравновешенных
людей (Думская.net (http://dumskaya.net/news/medikov–odesskoj–
skoroj–vzyali–pod–ohranu–chastn–028754/).
Географія охоронного бізнесу
«G4S PLC» (бывшая «Group 4 Securicor») – многонациональная компания по оказанию услуг в сфере безопасности, со штаб-квартирой в городке
Кроли, в Великобритании.
Это крупнейшая охранная фирма в мире ведет свою деятельность в
125 государствах. Персонал компании составляет более чем 657 тысяч сотрудников, она является третьим по величине частным работодателем в мире (после
«Wal-Mart Stores» и «Foxconn»). «G4S» была основана в 2004 году в результате
слияния британской «Securicor PLC» с датской компанией «Group 4 Falck».
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В 2006, 2007 и 2008 «G4S» стала объектом критики профессиональных
союзов. Рабочие лидеры утверждали, что дочерние компании корпорации не
соблюдают стандарты охраны труда и права человека.
В марте 2008 года было объявлено, что «G4S» начинает обеспечивать
безопасность на крупных спортивных состязаниях и музыкальных соревнованиях. Причиной такого расширения деятельности стала покупка компании
«Rock Steady Group», которая специализировалась именно на таких аспектах
обеспечения безопасности в основном в Великобритании. В апреле 2008 года
«G4S» приобрела «RONCO Consulting Corporation», одну из ведущих компаний, специализирующихся на гуманитарном и коммерческом разминировании, а также на утилизации боеприпасов.
В мае 2008 года компания приобрела «Armor Group International». Кроме
того мае 2008 «G4S PLC» завершила приобретение за 355 млн фунтов стерлингов компании «Global Solutions Limited». В декабре 2008 года было объявлено
о стратегическом союзе «G4S» и «UNI», целью которого должно было стать
стимулирование улучшения стандартов в мировой индустрии безопасности.
Кроме того, в декабре 2008 года, «G4S» и «SEIU» (профсоюз работников
сферы безопасности) достигли соглашения о прекращении своих долгих споров и о создании основы для совместной работы в интересах всех работников
и компании. В 2009 году «G4S» продолжила приобретать компании в сфере
охраны и безопасности. Были куплены «Secura Monde International Limited»
и «Shiremoor International Engineering Limited», лидеры британского рынка
технического и коммерческого консалтинга, слияние не миновало «All Star
International», компанию-лидера в области предоставления средств управления и поддержки базовых операций, предоставляющей услуги правительству
США; «Adesta» - американского провайдера интегрированных систем безопасности и систем связи и «Hill & Associates Consultants Limited», ведущего
азиатского поставщика консалтинговых услуг по снижению рисков.
В 2009 году абориген из Западной Австралии умер от теплового удара после
того, перевозится в машине «G4S» (тогда «GSL»), не оборудованной системами
кондиционирования и без доступа к воде. Уголовное дело по данному факту так
и не было возбуждено, несмотря на то, что пресс-секретарь «GSL» признавал
«основания для беспокойства». Этот инцидент произошел уже после того, как
«GSL» подвергалась критике в 2005 году за их условия содержания задержанных
иммигрантов в Австралии. 23 сентября 2009 года произошел печально известный
инцидент «ограбление вертолета Вёстеборг», по итогам его разбора резкой критике были подвергнуты как и действия компании, так и работа полиции.
Осенью 2009 года, персонал «G4S» в Австралии объявил забастовку,
заявив, что компания выплачивала недостаточную заработную плату и не
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заботилась об условиях труда сотрудников. Забастовка поставила под угрозу
деятельность судебной системы в австралийском штате Виктория.
17 октября 2011 года, «G4S» объявила о своем намерении приобрести датскую управляющую компанию «ISS A/S» Величина сделки могла достигнуть
5200 млн фунтов стерлингов. Слияние создало бы крупнейший мировой синдикат в области безопасности. Но, по прошествии двух недель, сделка сорвалась из-за отсутствия поддержки акционеров.
В апреле 2011 года «G4S», стремясь диверсифицировать бизнес, приобрела компанию «Guidance Monitoring», международного разработчика и производителя электронных технологий мониторинга, включая аппаратное и
программное обеспечение, используемые для мониторинга и отслеживания
правонарушителей.
В декабре 2011 «G4S» приобрела активы активы компании «Chubb», специализировавшейся на реагировании на чрезвычайные ситуации в Великобритании.
Основным видом деятельности G4S является предоставление охранных
услуг, в том числе медицинских, комплектация служб безопасности, предоставление услуг по безопасности денежных средств, включая управление и
перевозку наличных денежных средств и ценностей, а также аутсорсинг других бизнес-процессов, связанных с безопасностью. Среди клиентов компании
есть суверенные правительства, корпорации, финансовые учреждения, предприятия коммунальных служб, морские порты и аэропорты, транспортные
и логистические провайдеры и частные потребители. Правительственные
контракты составляли 27% от оборота «G4S» в 2011 году.
«G4S» обеспечивает содержание под стражей правонарушителей от
имени правоохранительных органов, в том числе в семи тюрьмах в Англии и
Уэльсе. Она предоставляет охранные услуги во многих аэропортах, включая
аэропорт Хитроу, аэропорт Гатвик, аэропорт Осло, Брюссельский аэропорт,
аэропорт Схипхол и аэропорт имени О. Р. Тамбо, а также на многих других
объектах, расположенных в США, Великобритании, Канаде и европейских
странах.
«G4S» работает над внедрением электронных систем безопасности и
обеспечивает управления денежной наличностью и предоставление логистических услуг для банков. Она участвует в процессе риск-менеджмента,
консалтинга и поддержки безопасности в районах, где инфраструктура безопасности ограничена или отсутствует. Услуги, предоставляемые компанией, включают в себя наземное разминирование боеприпасов, управление и обучение персонала. «G4S» предоставляет услугу защиты доходов для
железнодорожных компаний по всей Великобритании.
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В 2011 году «G4S» подписала «Глобальный договор ООН»,
международный стандарт для содействия социально ответственному бизнесповедению, включая права человека, охрану труда, окружающей среды и
борьбу с коррупцией.
«G4S» является основателем процесса подписания «Международного
кодекса поведения для частных охранных компаний» (документа Монтрё)
– многосторонней инициативы, продвигаемой правительством Швейцарии.
В марте 2011 года в Оргкомитет Лондонской Олимпиады 2012 года
объявил, что «G4S Secure Solutions» была назначена официальным провайдером безопасности для Олимпийских игр.
12 июля 2012 года было объявлено, что 3500 солдат британских
вооруженных сил будут развернуты на летних Олимпийских играх 2012
в связи с нехваткой должным образом подготовленного персонала безопасности «G4S». Акции «G4S» опустилась на 9 % после того, как руководство фирмы признало, что возможно, получит убытки в 50 миллионов фунтов из-за недостаточного числа обученных кадров для Олимпийских игр
2012 года.17 июля 2012, исполнительный директор компании предстал перед
Специальным британским комитетом внутренних дел, где он извинился за
организационные недостатки, выразил сожаление по поводу чрезмерных
обязательств, взятых на Олимпийские игры и согласилась выплатить бонусы
солдатам, поставленным в последний момент в качестве замены сотрудников
службы безопасности.
После неудачи с олимпийскими контрактами, начальники полиции Бедфордшира, Кембриджшира и Хартфордшир начали рассматривать
вопрос об отказ от услуг, предоставляемых «G4S». Однако 8 августа 2012
«G4S» объявила, что она, наконец, смогла набрать достаточно сотрудников,
чтобы полностью выполнить свой контракт на Олимпийских играх. Несмотря на невозможность достижения ранее поставленной цели в ежедневном
выставлении на олимпийские объекты 10 тысяч сотрудников, руководство
«G4S» объявило, что способно ежедневно обеспечивать выход на работу
7 тысяч сотрудников, которые способны в полной мере обеспечить безопасность олимпиады.
Самым любопытным способом взаимодействия «G4S» и британского правительства стало строительство частных полицейских участков. Британская полиция искала средства экономии бюджета, именно поэтому «G4S», крупнейшая
охранная фирма в мире, получила первый контракт в Великобритании на набор
полицейских и постройку полицейского участка. Сделка представляет собой
самый радикальный пример аутсорсинга деятельности правоохранительных
органов, действующего образца которого в частном секторе пока просто нет.
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Бізнес та влада
Условия контракта с полицией Линкольншира предусматривают набор
«G4S» на работу бывших сотрудников полиции. В итоге производить аресты
от имени «Её Величества» будет осуществлять сержант в полицейской
форме, но сотрудники частной компании будут делать почти все остальное,
от сопровождения преступников в свои камеры на проведение тестирования
на наркотики.
Представители британской полиции высказывают свои опасения. Саймон
Рид, вице-председатель Федерации полиции, которая представляет рядовых
сотрудников, весьма осторожно отозвался о предприятии - указывая на то,
что сотрудники полиции имеют закрепленное чувство общественного долга,
в то время как частные сотрудники мотивируются исключительно деньгами.
Стоимость контракта составляет 200 миллионов фунтов, а его длительность составляет 10 лет с возможностью пятилетней пролонгации.
Чуть более половины из 900 сотрудников, ранее состоявших в штате
полиции, перейдут на работу в «G4S», а остальные будут сохранены в
качестве сотрудников полиции. Новый персонал, нанятый «G4S» проходит программу обучения в течении семи недель (Альманах «Искус-

ство Войны» (<a href=»http://navoine.ru»>Альманах «Искусство
Войны»</a>).

БІЗНЕС ТА ВЛАДА
ПОРУШЕННЯ ПРАВ ПІДПРИЄМЦІВ
Прокурорами припинено протизаконне втручання в діяльність
суб’єктів підприємницької діяльності. Як повідомили в управлінні
захисту конституційних прав і свобод громадян та інтересів держави
Генеральної прокуратури, за результатами розгляду повідомлень на
«гарячі лінії» виявлено низку фактів протизаконного втручання в
діяльність суб’єктів підприємницької діяльності.
Так, 20 червня цього року до прокуратури Деснянського району
м. Києва на телефон «гарячої лінії» надійшло повідомлення фізичної особи–підприємця з приводу неправомірних дій працівників
ВДСБЕЗ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві, які незаконно
вилучили транспортний засіб підприємця, що використовується
в господарській діяльності. Доводи заявника прокурором визнані
обґрунтованими.
14

Безпека підприємництва, 2013, № 6

Порушення прав підприємців

За результатом розгляду зазначеного звернення прокуратурою Деснянського району м. Києва внесено відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 367 КК
України (службова недбалість), триває досудове розслідування.
У Вінницькій області на «гарячу лінію» прокуратури Липовецького району 10 червня надійшло повідомлення від голови одного з
фермерських господарств щодо незаконного позбавлення посадовими
особами районної держадміністрації та сільської ради його права
користування земельною ділянкою.
За результатом розгляду звернення прокуратурою Липовецького
району 27 червня розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358
КК України (підроблення документів).
На «гарячу лінію» Генеральної прокуратури України 11 червня
цього року звернувся директор одного з підприємств міста Дніпропетровська з приводу безпідставної відмови Головним управлінням
Міндоходів у Дніпропетровській області в реєстрації податкових
накладних, чим фактично було паралізовано діяльність підприємства.
За втручання органів прокуратури права підприємства відновлені. На адресу Генерального прокурора України директором цього
товариства надіслано лист із словами подяки щодо оперативного
втручання органів прокуратури та реального поновлення законних
прав підприємства.
Робота органів прокуратури України при здійсненні правозахисної функції щодо забезпечення конституційних засад підприємницької діяльності триває / Відділ зв’язків із засобами масової
інформації Генеральної прокуратури України (Генеральна прокуратура України (http://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_
t=rec&id=123173&fp=40). – 2013. – 11.07).
***
Держпідприємництво виявило порушення у роботі деяких контролюючих органів та направило матеріали до
Генпрокуратури.
Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва промоніторила стан виконання органами виконавчої влади вимог Закону України «Про основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» за ІІ квартал.
Було встановлено, що окремі органи державного нагляду (контролю) проводять планові та позапланові перевірки підприємців, на
перевірку яких запроваджено «мораторій».
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Відтак, було здійснено понад тисячу таких перевірок.
Аналіз інформації показав, що окремі органи державного нагляду
(контролю) недотримуються вимог закону «Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності», що
набрав чинності 07.04.2012.
Вищенаведеним законом було запроваджено «мораторій» на проведення перевірок у:
– фізичних осіб – підприємців, які не зареєстровані платниками
ПДВ та діяльність яких не віднесена до високого ступеня ризику;
– юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, діяльність яких не віднесена до високого ступеня ризику.
За результатами Держпідприємництво направило матеріали до
Генеральної прокуратури України з проханням перевірити законність
діяльності таких органів державного нагляду (контролю) (Державна
служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва (http://www.dkrp.gov.ua/info/1956). – 2013. – 29.07).
***
Інформація про проведення обстеження надання окремих
адміністративних послуг при започаткуванні та веденні підприємницької діяльності.
У червні місяці 2013 року, відповідно до Розпорядження Голови
Держпідприємництва України Бродського М.Ю. від 04.06.2013 № 84,
Департаментом розвитку підприємництва проведено обстеження фактичного стану надання територіальними (місцевими) органами виконавчої влади адміністративних послуг при започаткуванні та веденні
підприємницької діяльності у регіонах України (далі – обстеження),
зокрема: при проведенні державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, при отриманні документів дозвільного характеру
(дозволів, ліцензій).
За результатами проведеного обстеження встановлено, що при
проведенні державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності у роботі територіальних (місцевих) органів виконавчої влади на
місцевому рівні існують недоліки щодо організації роботи державних реєстраторів, що призводить до наявності черг та витрачання значного часу на проходження реєстраційних процедур суб’єктами підприємницької діяльності.
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Слід зазначити, що виявлені недоліки притаманні більшості регіонів України, зокрема:
– державна реєстрація (перереєстрація, припинення діяльності)
юридичної особи та фізичної особи–підприємця.
1. Недостатня штатна чисельність держреєстраторів, як на обласному, так і районному рівнях:
держреєстратор в міській або районній раді це як правило одна
особа, під час її відпустки, хвороби або відсутності з інших поважних причин, порушуються вимоги щодо безперервності проведення
реєстраційних дій (Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська
(Кагарлицький район), Рівненська, Миколаївська області);
наявні часті випадки покладення на держреєстратора не притаманних йому функцій державного адміністратора (Волинська, Житомирська області).
2. Обмежений час прийому відвідувачів держреєстратором
(наприклад прийом заяв здійснюється з 9.00 до 13.00, що вимагає від
відвідувачів завчасного запису на прийом) (м. Київ, м. Севастополь).
3. На сайтах райдержадміністрацій незадовільно ведеться сторінка держреєстратора (відсутня інформація щодо реєстраційних
форм, карток та їх заповнення, вартості реєстраційних послуг, банківських реквізитів для оплати цих послуг, тощо) (Волинська область).
4. В місцях реєстрації недостатньо наповнені інформаційні
стенди, спостерігається хаотичне розміщення інформації для відвідувачів, що ускладнює організацію їх прийому і є одним із факторів
наявності черг та нарікань на роботу держреєстратора (Волинська,
Київська (Києво-Святошинський та Вишгородський райони), Рівненська області та м. Севастополь).
5. Несвоєчасне введення в дію програмного забезпечення,
пов’язаного з реєстрацією і взаємообміном даними між органами статистики, податкової, Пенсійним фондом (Житомирська, Львівська,
Миколаївська, Одеська області).
6. У зв’язку з незадовільною організацією роботи держреєстраторів
існують посередницькі структури, які за відповідну плату можуть у найкоротші строки здійснити та надати будь-які послуги, пов’язані із забезпеченням проведення державної реєстрації суб’єктів підприємницької
діяльності, інші послуги (Одеська, Харківська області та м. Севастополь).
– державна реєстрація прав власності на нерухоме майно, державна реєстрація інших речових прав на нерухоме майно, державна
реєстрація обтяжень речових прав на нерухоме майно.
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1. Не витримується офіційний режим роботи відділів (секторів)
реєстрації та запроваджений незручний режим їх роботи (Київська,
Миколаївська, Рівненська, Харківська області та м. Севастополь).
2. Недостатній рівень консультативної допомоги в органах реєстрації:
в окремих випадках заявників направляють для отримання консультації до юридичних компаній (Харківська область);
за результатами консультацій заявник отримує інформацію не у
повному обсязі, що призводить до невірного формування пакету відповідних документів, і як наслідок неодноразових звернень до реєстраційної служби (Рівненська, Харківська області).
3. Невиконання/перевищення функціональних обов’язків працівників реєстраційних служб:
недотримання термінів проведення державної реєстрації прав на
нерухоме майно (Закарпатська, Харківська області);
відмова в прийнятті заяв про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень на підставі методичних рекомендацій
Мінюсту (Балаклійський район Харківської області);
прийом заявників держреєстратором здійснюється за відповідною
резолюцією керівника реєстраційної служби (Чернівецька область);
вимога щодо надання додаткових документів, непередбачених
законодавством, що є підставою для відмови в реєстрації прав на
нерухоме майно (лист банківської установи, що об’єкт знаходиться в
іпотеці і банківська установа не заперечує проти того, що цей об’єкт
буде внесено до Державного реєстру прав на нерухоме майно) (Харківська область);
державні реєстратори не беруть до уваги рішення судів по визнанню права власника на нерухоме майно введене в експлуатацію і не
реєструють навіть у випадках прямої вказівки суду щодо внесення
відповідних даних у реєстр (Харківська область).
4. Існують посередницькі структури, які за відповідну плату
можуть у найкоротші строки здійснити та надати будь-які послуги,
пов’язані із забезпеченням проведення державної реєстрації прав на
нерухоме майно, інші послуги (Харківська область).
На законодавчому рівні неврегульована процедура державної реєстрації майнових прав на нерухоме майно за рішеннями суду (Одеська область).
Довідково: Судами виноситься значна частина неправосудних
рішень, які потім скасовуються, але відновити відносини, які були до
такої реєстрації, потім вже дуже складно.
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Законодавством не врегульовано питання наявності в реєстраційній справі технічного паспорту при реєстрації нерухомого майна
та строку його чинності (Житомирська, Одеська, Харківська (м. Волчанськ) області).
Реєстрація прав на нерухомість нотаріусом та державним реєстратором може відбуватися без ознайомлення з технічною документацією, що може призвести до того, що інформація про об’єкти нерухомого майна в Державному реєстрі прав на нерухоме майно не буде
відповідати фактичним характеристикам цих об’єктів (наприклад, у
разі збільшення площі об’єкта після остаточного виготовлення документа на нього).
– отримання витягу, інформаційної довідки та виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно.
1. Порушуються терміни видачі інформаційних довідок у зв’язку з
великою кількістю звернень та значними витратами часу на опрацювання запиту (до 30 хв.) (Полтавська та Миколаївська області).
Враховуючи викладене, з метою удосконалення діяльності реєстраційних служб у регіонах України вважаємо за доцільне звернути
увагу Міністерства юстиції України на вищевикладені недоліки.
При проведенні обстеження також виявлені недоліки у роботі
територіальних (місцевих) органів виконавчої влади, які притаманні
більшості регіонів України, щодо організації роботи з видачі ліцензій
на ведення окремих види господарської діяльності та окремих документів дозвільного характеру (додатки 2 та 3).
В регіонах спостерігається недостатнє інформаційне забезпечення суб’єктів господарювання при отриманні ними документів
дозвільного характеру. В деяких областях інформація для користувачів (інформаційні та технологічні картки, переліки необхідних документів, зразки бланків, методичні рекомендації щодо їх заповнення
тощо) на офіційних веб-сторінках відповідних служб відсутня. Інформаційні стенди з наочною інформацію відсутні.
При отриманні ліцензій вимагаються додаткові документи не
передбачені законом.
Крім того:
1. У Волинській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Миколаївській, Рівненській областях органом ліцензування, який відповідає за видачу ліцензій, визначено структурний підрозділ обласної
державної адміністрації.
19

Бізнес та влада

аконом України «Про ліцензування певних видів господарської
діяльності» та постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2000
№ 1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування» передбачено, що органом ліцензування є обласна державна адміністрація.
2. У Житомирській, Запорізькій, Київській, Миколаївській областях та м. Севастополь прийом документів на отримання та видачу
ліцензій на господарську діяльність з торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту) не здійснюється.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000
№ 1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування» органом є
обласна державна адміністрація.
3. Відповідно до результатів обстеження виявлено, що розпорядженням голови Житомирської обласної державної адміністрації
створена комісія по визнанню спроможності суб’єктів господарювання виконувати ліцензійні умови провадження господарської діяльності з водопостачання та водовідведення.
Законом України «Про ліцензування певних видів господарської
діяльності» не передбачено створення комісії по визнанню спроможності суб’єктів господарювання виконувати ліцензійні умови.
4. Під час обстеження у Житомирській ОДА виявлено, що переліком документів (розміщеному на офіційній веб-сторінці та на стендах), що додаються до заяви на отримання ліцензій на провадження
господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування її магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими
мережами та постачання теплової енергії передбачається надання
документів, не передбачених законодавством.
Виявлені проблемні питання в дозвільній системі у сфері господарської діяльності
1. Деякі Дозвільні центри не підключені до електронного реєстру
документів дозвільного характеру, або відсутнє забезпечення технічного адміністрування електронного Реєстру ДДХ.
2. В деяких Дозвільних центрах маленькі приміщення, та/або
застаріла техніка, недостатньо облаштовані місця для відвідувачів,
відсутні стільці, стіл в холі.
3. Дозвільні центри знаходиться на третьому та четвертому поверхах, які не обладнані ліфтом, що призводить до виникнення незручностей у суб’єктів звернення та порушення вимог постанови КМУ від
21.05.2009 № 526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів
дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».
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4. Відсутність оприлюдненого графіку присутності представників
дозвільних органів в приміщенні Дозвільного центру та на сайті райдержадміністрації.
5. Відсутність усіх регламентів (інформаційних карток) на стендах.
За результатами проведеного обстеження розроблено пропозиції щодо активізації розвитку малого та середнього підприємництва
в частині спрощення процедур реєстрації, отримання окремих документів дозвільного характеру (додаток 4) (Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва
(http://www.dkrp.gov.ua/info/1951). – 2013. – 26.07).
***
На Вінниччині міліціонери-транспортники затримали
чиновника-хабарника.
Працівники відділу державної служби боротьби з економічною
злочинністю Управління МВС України на Південно-Західній залізниці викрили в одержанні неправомірної вигоди службову особу.
Посадовець, використовуючи своє службове становище, вимагав у
підприємця надання неправомірної вигоди за оформлення акту про
введення в експлуатацію приміщення магазину та СТО.
До правоохоронців по допомогу звернувся 30–річний мешканець Козятина. Чоловік повідомив, що працівник пожежного сектору
Козятинського сектору Державної служби надзвичайних ситуацій у
Вінницькій області за оформлення належних документів вимагає
9 тисяч гривень грошової винагороди.
Вартові закону одразу внесли отриману інформацію до Єдиного
реєстру досудових розслідувань.
Під час перевірки, в результаті проведених заходів, працівники
відділу державної служби по боротьбі з економічною злочинністю
Управління МВС України на Південно–Західній залізниці затримали
«на гарячому» капітана служби цивільного захисту.
Стосовно затриманого розпочато досудове розслідування за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України (одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди). За скоєне правопорушення йому загрожує покарання у
вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням
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права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на
строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Наразі 28-річному зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді
застави, яка полягає у внесенні грошових коштів в розмірі п’ятдесяти
семи тисяч гривень / СЗГ Управління МВС України на ПівденноЗахідній залізниці («Інформаційний простір» (http://infoprostir.com.
ua/?p=23056). – 2013. – 25.07).
***
Представители департамента регионального экономического
развития Винницкой ОГА при регистрации иностранных инвестиций требовали плату.
Хотя предоставление указанной услуги является бесплатным,
сообщили в пресс-службе прокуратуры Винницкой области.
Прокуратура Винницкой области внесла представление начальнику Департамента регионального экономического развития Винницкой ОГА о нарушении действующего законодательства о регистрации иностранных инвестиций. Представление рассмотрено и удовлетворено, противоправные действия были прекращены, а лишние уплаченные средства возвращены хозяйствующим субъектам
(Телеграф
(http://telegraf.com.ua/ukraina/obshhestvo/681901–
prokuratura–vinnitsyi–zashhitila–prava–predprinimateley.html).
–
2013. – 26.07).
***
Сотрудники Управления СБУ в Днепропетровской области
совместно с органами милиции разоблачили и задержали начальника Главного управления Государственного земельного агентства
в Николаевской области, который требовал от частного предпринимателя мзду.
Государственный служащий подозревается в том, что он, злоупотребляя служебным положением, требовал от предпринимателя из
Кривого Рога 10 тысяч гривен за непрепятствование ему в осуществлении хозяйственной деятельности в сфере землеустройства. Чиновник заверил бизнесмена, что влияет на Управление Госземагентства в
Кривом Роге, потому что раньше там работал руководителем.
В центре Кривого Рога сотрудники СБУ совместно со следователями МВД задержали правонарушителя «на горячем» во время получения оговоренной суммы денег
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Чиновнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.190 (мошенничество) и ч. 1 ст. 364
(злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины («Информатор» (http://www.informator.
dp.ua/news/2013/07/23/krivorozhskiy–predprinimatel–zaprotoryl–za–
reshetku–rukovoditelya–oblastnogo–goszema/). – 2013. – 23.07).
***
На протяжении текущего года органами прокуратуры Севастополя проверены государственные органы, которые осуществляют контроль в сфере хозяйственной деятельности.
Практически каждой проверкой выявлялись факты незаконного
давления на бизнес, которое состояло в нарушении прав предпринимателей при проведении проверок органами контроля, незаконном
применении мер реагирования и привлечении лиц к ответственности.
Благодаря вмешательству органов прокуратуры, права предпринимателей восстановлены. К ответственности привлечены
30 должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов.
Следует отметить, что защита предпринимательской деятельности от неправомерных посягательств является одним из
приоритетных направлений деятельности прокуратуры. По приказу
Генерального прокурора Украины в прокуратуре Севастополя уже
год функционирует телефон «горячей линии» – 53–02–05. По этому
номеру субъекты хозяйствования могут обратиться в прокуратуру
города в случае нарушения их прав со стороны контролирующих и
правоохранительных органов (Севастопольские новости (http://
sevastopolnews.info/2013/07/novosti–sevastopolya/kriminal/06925118.
html). – 2013. – 30.07).
***
На території Полтавської області з’явились шахраї, які представляються працівниками органів Міндоходів та незаконно
вимагають з людей гроші. Зокрема ошукують приватних підприємців та посадових осіб. Зловмисники, погрожуючи проведенням перевірок, вимагають поповнення рахунку мобільних телефонів на суму
2000 гривень.
– У випадку, коли до вас зателефонували невідомі, які під виглядом та від імені керівника чи співробітника органу Міндоходів замовляють банкет чи столик в кафе, місце в готелі, вимагають поповнення
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рахунку мобільного зв’язку, пропонують зустріч та погрожують перевіркою, знайте, це шахраї, – попереджають у ГУ Міндоходів у Полтавській області.
Працівники управління звертаються до всіх, хто став жертвами
такого шахрайства, або володіє інформацію щодо зловмисників, звертатись за номером 63–00–70 («телефон довіри») або 60–52–80 (відділу
внутрішньої безпеки Головного управління Міндоходів у Полтавській
області) (Коло (http://kolo.poltava.ua/2013/07/23/na–poltavshhini–
psevdo–podatkivci–nazhivalis–na–pidpriyemcyax/).
–
2013.
–
23.07).
***
Задержан арбитражный управляющий, вымогавший у одесского предпринимателя $150 тысяч.
В Ровенской области милиционеры задержали арбитражного
управляющего, который получил от директора одесской фирмы незаконное вознаграждение в размере 150 тысяч долларов.
Как сообщили «Думской» источники в правоохранительных органах, спецоперацию по задержанию провели ночью 21 июля. Тремя
днями ранее в следственное управление одесского облУВД обратился
34-летний руководитель зарегистрированного в Одессе частного
предприятия. Он заявил, что арбитражный управляющий вымогает у
него деньги за отсрочку принятия судебного решения.
Уголовное производство было открыто по ч. 4 ст. 189 УК
(вымогательство в особо крупных размерах). В результате
следственных мероприятий, которыми руководил заместитель прокурора Одесской области Денис Черных, выяснилось, что подозреваемый
находится в селе Рудка Владимирецкого района Ровенской области.
33-летнего арбитражного управляющего, уроженца этой же
области Алексея Л. вместе с его водителем нашли на территории
аварийно-спасательной базы «Белое Озеро».
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому
меры пресечения (Думская.net (http://dumskaya.net/news/zadergan–
arbitragnyj–upravlyayuschij–vymogavshij–028201/). – 2013. – 22.07).
***
Прокуратурой Сумской области постоянно проводятся проверки, направленные на обеспечение конституционных основ
предпринимательской деятельности, при которых устанавлива24
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ются многочисленные факты нарушения прав субъектов хозяйствования, связанные с выдвижением им незаконных требований
о предоставлении документов, затягиванием с осуществлением
разрешительных процедур и т.п.
Как сообщил начальник отдела правозащитной деятельности,
противодействия коррупции и преступности в сфере транспорта
прокуратуры области Владимир Кригин, недавно совместно с управлением внутренней безопасности Главного управления Миндоходов Украины в Сумской области проведена проверка по обращению
руководителя одного из предприятий г. Севастополь. Он жаловался
на незаконные действия сотрудников одного из таможенных постов
Сумской таможни Миндоходов, состоявшие в безосновательных требованиях в предоставлении документов, не являются обязательными
для осуществления таможенного оформления в режиме «экспорт», в
результате чего груз (это были овощи – товар скоропортящийся) был
задержан, без каких–либо законных оснований проведен полный
таможенный досмотр. Таможенное оформление осуществлялось почти
40 часов, что и стало вероятной причиной порчи товара, которое было
обнаружено только российским контрагентом и обусловило в дальнейшем расторжение хозяйственных отношений с отечественным
поставщиком.
По результатам проверки прокуратурой области начальнику таможни внесено представление, в котором, помимо прочего,
поставлено требование о привлечении к дисциплинарной ответственности начальника таможенного поста и инспектора, который
непосредственно проводил таможенное оформление (WWW MD
Office
(http://www.mdoffice.com.ua/pls/MDOffice/aSNewsDic.
getNews?dat=27072013&num_c=350669). – 2013. – 27.07).
***
Інспектор Державної екологічної інспекції у Хмельницькій
області зажадав від директора товариства з обмеженою відповідальністю 4 тисячі гривень за те, що «закриє очі» на порушення
ним вимог екологічного законодавства України. Про це повідомили
у СЗГ УМВС України в Хмельницькій області.
Правопорушення, вчинене 36-річним директором товариства,
полягало у знятті родючого шару ґрунту на продаж без відповідного дозволу. За це бізнесменові загрожували серйозні штрафні санкції. Держслужбовець запропонував за меншу суму, ніж сума штрафу,
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вирішити питання про не притягнення підприємця до відповідальності.
Наразі 35-річного чоловіка затримано. Стосовно нього відкрито
кримінальне провадження за ч. 4 статті 368 Кримінального кодексу
України (одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі
на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади
чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна (Відомості.UA (http://vidomosti–ua.com/ukraine/72074).
– 2013. – 24.07).
***
Чергового хабарника викрито на Чернігівщині.
Заступник міського голови одного з міст Чернігівської області
вимагав від підприємця чотири тисячі гривень за отримання дозволу
на розміщення пересувних дитячих атракціонів. Повідомляє СЗГ
УМВС України в Чернігівській області
Співробітники Управління державної служби боротьби з економічними злочинами спільно з колегами зі Слідчого управління
УМВС затримали заступника міського голови «на гарячому» у своєму кабінеті під час отримання ним неправомірної вигоди в сумі
4000 гривень.
Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Відкрито провадження за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) – карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років
з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Досудове розслідування проводить Слідче управління УМВС
України в Чернігівській області (Чернігівщина: події і коментарі
(http://pik.cn.ua/4330/chergovogo–habarnika–vikrito–na–
chernigivshchini/). – 2013. – 01.07).
***
Підприємцям Чернігівщини заважають високі податки, недосконале законодавство та корупція.
Про це свідчать результати дослідження «Дотримання підприємницьких прав у Чернігівській області», що здійснене Чернігівським
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громадським комітетом захисту прав людини спільно з Поліським
фондом міжнародних та регіональних досліджень за підтримки Програми «Верховенство права» Міжнародного фонду «Відродження».
Опитування, зокрема, показало, що підприємці Чернігівщини оцінюють рівень свободи підприємницької діяльності як такий, що нижчий середнього. Третина респондентів (34,0 %) дала цьому показнику
середню оцінку. Водночас чверть респондентів (24,5 %) схильні вважати цей рівень найнижчим.
Основними чинниками, що перешкоджають здійсненню підприємницької діяльності, названо високий рівень податків та зборів
(39,0 %), недосконале законодавство (28,2 %) та корупцію (18,2 %).
Щодо найчастіше порушуваних прав, чернігівські підприємці
назвали необґрунтовані перевірки та порушення загальних прав
людини.
Приблизно кожен п’ятий опитаний підприємець найбільш ефективною структурою щодо захисту прав підприємців вважає профспілку. При цьому кожен десятий розраховує тільки на самих підприємців.
У разі проведення масових акцій із захисту прав підприємців
тільки кожен восьмий респондент не взяв би в них участі. Половина
опитаних готові підписати звернення або інші документи, або особисто взяти в них участь, а кожен п’ятий згоден взяти на себе організаційні функції. При цьому надати фінансування готові 14,5 %.
За інформацією, отриманою від державних установ, протягом
2012 року в Чернігівській області відбулося зменшення кількості
адміністративних справ, порушених проти підприємців. При розгляді адміністративних справ 48,8 % проаналізованих рішень є
не на користь позивача-суб’єкта малого бізнесу. Водночас суди
повністю задовольнили вимоги за 35,7 % позовів підприємців,
ще за 15,5 % справ прийнято рішення про часткове задоволення
вимог.
За словами виконавчого директора Чернігівського громадського
комітету захисту прав людини Віктора Тарасова, «є необхідність
посилення правових можливостей підприємців, впровадження механізмів юридичної підтримки для представників малого та середнього
бізнесу, спрощення доступу до якісних правових послуг» (Чернігівські відомості (vid.cn.ua/content/view/8957/65/). – 2013. – 24.07. –
№ 30).
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ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПІДПРИЄМЦЯМИ
З початку року в Криму легалізована праця 3,5 тисяч найманих робітників.
«З початку поточного року фахівцями кримського відомства Міндоходів легалізована праця 3,5 тисяч найманих робітників, внаслідок
чого вони одержали офіційне працевлаштування і соціальні гарантії,
а до бюджету автономії додатково надійшло більше півмільйона гривень», – відзначив заступник начальника ГУ Міндоходів в АР Крим
Сергій Крюков на пресс-конференції, що відбулася 30.07.2013 г. в
Інформаційному пресс-центрі «IPC».
Тільки в липні поточного року за результатами спільних заходів,
проведених фахівцями Міндоходів Криму, Управління праці і соціального захисту населення, Пенсійного фонду, Центру зайнятості легалізовано 207 найнятих робітників. Зокрема, в Алуштинському регіоні за результатами перевірки 11 фізичних осіб-підприємців встановлено 20 неоформлених найнятих робітників, в регіоні Великої Ялти у
35 фізичних осіб-підприємців виявлено 60 неоформлених співробітників, в Евпаторії у 4 підприємців виявлено 7 неоформлених найнятих робітників. У Судаку 6 підприємців до здійснення своєї діяльності залучили 23 особи без їх офіційного оформлення.
«Зловживання у сфері готівкового обігу не тільки занижують
реальні доходи підприємців, але і надають їм можливість залучати до
своєї діяльності найнятих робітників без їх офіційного працевлаштування», – зауважив Сергій Крюков.
Нагадаємо, що Порядок реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою, який використовує найману працю,
затверджений наказом Міністерства праці і соціальної політики
України від 08.06.2001 № 260 / Головне управління Міндоходів в
Автономній Республіці Крим (Міністерство доходів і зборів України
(http://minrd.gov.ua/media–tsentr/regionalni–novini/105691.
html). – 2013. – 31.07).
***
Прокуратурою області затверджено обвинувальний акт та
направлено до суду для розгляду по суті кримінальне провадження
щодо організованої групи осіб, які упродовж 2010–2012 років здійснювали спільну злочинну діяльність у сфері господарських правовідносин.
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Досудовим розслідуванням, проведеним слідчим управлінням
УМВС України у Волинській області, встановлено, що ці особи організували у місті Луцьку «конвертаційний центр» задля сприяння
суб’єктам господарювання в ухиленні від сплати податків.
Зловмисники створювали фіктивні підприємства, виготовляли та
використовували підроблені документи про нібито надані послуги чи
поставлені товари, створюючи зовнішні ознаки законності безтоварних господарських операцій задля можливості конвертації безготівкових грошових коштів у готівку.
Встановлено, що за відсутності будь-якої господарської діяльності через рахунки таких псевдо-підприємств упродовж 2010–
2012 років проведено фіктивні перерахування коштів на загальну
суму 58 млн грн. Усі ці кошти під виглядом видачі для господарської
діяльності або з призначенням «позика» зняті готівкою та повернуті
підприємствам–«замовникам» послуг. Собі організатори конвертаційного центру лишали «комісійні» платежі у розмірі від 8 до 12 відсотків від суми.
По виділених матеріалах щодо трьох суб’єктів господарювання, які користувалися послугами конвертаційного центру, слідчими податкової міліції проведено досудове розслідування, доведено
факти ухилення службовими особами цих підприємств від сплати
податків. Кримінальні провадження направлені до суду (Прокуратура Волинської областіhttp://www.vol.gp.gov.ua/ua/news.html?_
m=publications&_t=rec&id=123383&fp=20). – 2013. – 17.07).
***
На Волині викрито масштабні махінації з розмитненням
авто. Кримінальні «автомобільні» схеми легалізації транспортних
засобів втілювали в життя працівники однієї з брокерських фірм в
с.Старовойтове Любомльського району Волинської області поблизу
митного автопереходу «Ягодин», – повідомили в управлінні внутрішньої безпеки Головного управління Міндоходів у Волинській області.
Саме за зібраними співробітниками внутрішньої безпеки матеріалами слідчим управлінням кримінальних розслідувань Головного
слідчого управління фінансових розслідувань Міністерства доходів
і зборів України зареєстроване кримінальне провадження за фактом
умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах
під час митного оформлення автотранспортних засобів, що імпортувалися до України. Наразі йдеться про суму ухилення від сплати
29
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податків за посередництвом брокерських «послуг» із розмитнення
транспортних засобів майже 3 мільйони гривень.
Огляд місця подій слідчим управлінням кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Міністерства доходів і зборів України спільно із працівниками УВБ ГУ
Міндоходів у Волинській області засвідчив, що для маніпулювання
зі сплатою податків в офісі брокерської фірми використовували чисті
аркуші паперу з відбитками печаток та підписами службових осіб
багатьох офшорних компаній.
Крім того, уже достеменно встановлено, що саме працівники
цієї брокерської компанії на вимогу представників підприємствімпортерів, або будь-яких інших перевізників, виготовляли документи від імені офшорних компаній шляхом внесення інформації до
інвойсів та інших документів, роздруковували їх на комп’ютерній
техніці в офісі і передавали на митний пост «Ягодин» Ягодинської
митниці безпосередньо водіям, які ввозили використовувані автотранспортні засоби та кузови.
Згодом, саме підроблені інвойси чи інші документи, які нібито
свідчили про відправника або власника автомобіля, перевізники чи
представники підприємств-імпортерів пред’являли працівникам митниці для проведення митного оформлення / Головне управління Міндоходів у Волинській області (Міністерство доходів і зборів України (http://minrd.gov.ua/media–tsentr/regionalni–novini/105222.html).
– 2013. – 26.07).
***
Співробітниками управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області викрито аферу підприємства «Н»,
яке намагалося ухилитися від сплати податків до державного
бюджету в особливо великих розмірах – 5,2 млн грн.
Державний науково – дослідний інститут уклав договір з підприємством «Н» на виконання робіт з розробки проектної документації.
За виконані роботи протягом 2012 року замовником перераховано на
рахунки підприємства «Н» понад 115 мільйонів державних коштів.
Посадові особи підприємства «Н» вирішили мінімізувати податкові зобов’язання, які підлягали сплаті до бюджету. Для цього шахраями були проведені безтоварні операції по придбанню товарів, робіт,
послуг у підприємств з ознаками фіктивності. Такі дії могли б кошту30
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вати державі 5,2 млн грн., якби фахівці Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області не упередили незаконні дії підприємства «Н» / Головне управління Міндоходів у Дніпропетровській
області (Міністерство доходів і зборів України (http://minrd.gov.ua/
media–tsentr/regionalni–novini/105846.html). – 2013. – 31.07).
***
Співробітниками ГУ Міндоходів у Донецькій області з початку
2013 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочато 17 кримінальних проваджень за правопорушеннями, що
пов’язані з використанням новітніх технологій, у тому числі
9 – за фактами ухилень від сплати податків в особливо великих
розмірах. У результаті 22 перевірок підприємств, які використовують новітні технології, донараховано понад 13 млн грн, стягнуто до
бюджету більше 12 млн грн.
Так, розпочато кримінальне провадження у відношенні посадових
осіб одного з підприємств Донецька, яке з використанням інтернетсайту надавало послуги із розміщення зовнішньої реклами. Не маючи
власних рекламних площ, посадовці нібито орендували білборди у
суб’єктів підприємницької діяльності, які насправді не мали причетності до послуг рекламного характеру і не мали офіційного дозволу на
цей вид діяльності. До речі, такий дозвіл надається лише у Робочому
органі з розміщення зовнішньої реклами міськвиконкому.
Крім того, притягнуті наразі до відповідальності посадові особи
діяли у змові зі своїми замовниками. Вони не розміщували на білбордах рекламні зображення, а лише надавали клієнтам так звані
фото-звіти – підроблені у графічному редакторі фотографії рекламних щитів із нібито замовленою рекламою, отримуючи за них оплату.
Потім ці гроші переводили у готівку і за винагороду повертали клієнтам.
Внаслідок несплати до бюджету податку на прибуток і податку на
додану вартість державі нанесено збитків на загальну суму близько
5 млн грн. / Головне управління Міндоходів у Донецькій області
(Міністерство доходів і зборів України (http://minrd.gov.ua/media–
tsentr/regionalni–novini/105684.html). – 2013. – 31.07).
***
На Запоріжжі ринок офіційної праці поповнився майже
3800 працівниками. Працю неоформлених найманих працівників
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легалізували фахівці ГУ Міндоходів у Запорізькій області у І півріччі 2013 року. Із загальної кількості виявлених «неоформленців»
понад 3200 були працевлаштовані на постійну роботу. Їм виплачено
дохід у сумі 4,5 мільйона гривень, додаткові надходження до бюджету
податку на доходи фізичних осіб склали 0,6 мільйона гривень.
До органів прокуратури передано 57 матеріалів на порушників
трудового законодавства. Матеріали 25 перевірок передано до територіальної державної інспекції праці для вжиття відповідних заходів.
За результатами розгляду матеріалів порушено 3 кримінальні провадження за ст. 172 КК України.
– Фахівці органів ГУ Міндоходів регіону проводять роботу з виявлення фактів не оформлення працівників, орієнтуючись на системне попередження цього явища. Адже «конвертні» розрахунки, а так само низький
рівень заробітної плати та заборгованість перед працюючими має не тільки
соціальні наслідки, але й напряму впливає на надходження місцевих бюджетів. Отже у сфері детінізації ринку праці головний акцент ми робимо на підвищенні соціальної відповідальності роботодавців, кожен із них має усвідомлювати результати своїх вчинків, – наголосила начальник Головного управління Міндоходів у Запорізькій області Людмила Балацька.
Упродовж поточного року в регіоні проведено 179 перевірок фінансово–господарської діяльності юридичних і фізичних осіб – підприємців з питань дотримання законодавства при виплаті доходів громадянам. За їхніми результатами донараховано до бюджету майже 13 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб та штрафних санкцій /
Головне управління Міндоходів у Запорізькій області (Міністерство
доходів і зборів України (http://minrd.gov.ua/media–tsentr/regionalni–
novini/105557.html). – 2013. – 30.07).
***
Завдяки проведеним заходам стосовно дотримання роботодавцями гарантій в оплаті праці, легалізації заробітної плати, погашення заборгованості з її виплати та своєчасної сплати податків
і зборів, фахівцями територіальних органів Головного управління
Міндоходів в Кіровоградській області протягом першого півріччя
поточного року виявлено 903 неоформлених найманих працівників.
Також залучено до державної реєстрації суб’єктами господарювання
281 громадянина, який займався бізнесом без належного оформлення.
Результатом контрольно–перевірочної роботи платників податків, які порушують законодавство на ринку праці, стало донараху32
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вання 4,7 млн грн. податків, до бюджету сплачено – 1,1 млн грн. До
органів прокуратури передано 19 справ / Головне управління Міндоходів у Кіровоградській області (Міністерство доходів і зборів України (http://minrd.gov.ua/media–tsentr/regionalni–novini/105366.html).
– 2013. – 29.07).
***
На Луганщині оперативники Міндоходів виявили 146 «клієнтів» фіктивних фірм і «конверт»-центрів. Як повідомили в оперативному управлінні ГУ Міндоходів у Луганській області, за даними
фактами порушники законодавства вже сплатили до бюджету понад
8 млн грн.
Крім того, з початку року припинено діяльність 4 груп, які надавали підприємствам реального сектора економіки послуги з мінімізації податкових зобов’язань.
Стосовно учасників конвертаційних центрів та посадових осіб
суб’єктів підприємницької діяльності, які входили до їх складу, інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато 11 кримінальних проваджень. З них стягнуто близько 1 млн грн.
та 2,5 тис. доларів США / Головне управління Міндоходів у Луганській області (Міністерство доходів і зборів України (http://minrd.
gov.ua/media–tsentr/regionalni–novini/104073.html). – 2013. – 17.07).
***
Фахівці Міндоходів Рівненщини сприяли підвищенню зарплат
на більш ніж тисячі підприємствах.
За 6 місяців цього року до бюджету надійшло майже 547 млн грн
податку на доходи фізичних осіб, що на 43,6млн гривень (9 відс.) перевищує показник минулого року. Цьому сприяло підвищення зарплат
на підприємствах Рівненщини та виплата заборгованостей працівникам.
Протягом січня – червня 2013 року працівниками Міндоходів проведено 1179 співбесід з керівниками та бухгалтерами підприємств, які
виплачують мінімальну заробітну плату або нижче встановленого
законодавством мінімального рівня. Внаслідок проведених співбесід
на 1057 (90 відс.) підприємствах підвищено заробітну плату, додатково
до бюджету надійшло 349 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб.
З початку року до органів прокуратури передані матеріали по
374 підприємствах, які порушували законодавство про працю /
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Головне управління Міндоходів у Рівненській області (Міністерство
доходів і зборів України (http://minrd.gov.ua/media–tsentr/regionalni–
novini/105385.html). – 2013. – 29.07).
***
Тернопільське обласне територіальне відділення антимонопольного комітету оштрафувало на 10 тис. грн ТОВ «Тернопіль–
Папір» за недобросовісну конкуренцію у вигляді поширення інформації, що вводить в оману.
Як встановила перевірка, товариство, яке виробляє м’яку продукцію, поширювало на споживчих обгортках продукції власного виробництва неправдиві відомості щодо відповідності продукції вимогам
ДСТУ та сертифікації за системою УкрСЕПРО. Така інформація вводила споживачів в оману. Відповідача зобов’язано сплатити штрафні
санкції до державного бюджету (Новинний портал «Погляд»
(http://poglyad.te.ua/podii/pidpryjemtsiv–pokaraly–za–falsyfikovanyj–
ternopil/). – 2013. – 18.07).
***
За фіктивне пальне херсонське підприємство сплатить 1,3 млн
грн податку. Виявили «завислі» у повітрі 2,8 тисяч тон пального
працівники Головного управління Міндоходів краю.
Під час документальної перевірки з’ясувалося, що херсонське
підприємство придбало в іншого паливо-мастильні матеріали на
34,7 мільйонів гривень. Постачальник насправді був посередником і
за документами закупляв товар в іншої фірми-банкрута.
Тисячі тон пального так і не дійшли до покупця. Натомість
завдяки нібито проведеним операціям херсонська фірма зменшила
собі сплату ПДВ на 1,3 мільйони гривень. Цю суму і донарахували
міндоходівці до сплати в бюджет / Головне управління Міндоходів у
Херсонській області (Міністерство доходів і зборів України (http://
minrd.gov.ua/media–tsentr/regionalni–novini/105684.html). – 2013. –
30.07).
***
Організатори злочинного «конверта» надавали підприємствам
реального сектору економіки області послуги з формування «віртуального» податкового кредиту з податку на додану вартість та
валових витрат.
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Як встановили працівники Головного управління Міндоходів у
Хмельницькій області, використання вказаної схеми ухилення від сплати
податків дозволило кільком суб’єктам господарювання реального сектору економіки області неправомірно сформувати податковий кредит з
податку на додану вартість у розмірі майже два мільйона гривень.
У ході досудового слідства по кримінальному провадженню
за участю підрозділів податкового та митного аудиту територіальних органів Міндоходів проведені перевірки підприємств-учасників
«схеми». За актами цих перевірок, ряд господарських операцій з підприємствами реального сектору економіки не знайшли свого документального підтвердження, тобто виявилися фіктивними. Відтак податкові аудитори зменшили мінімізаторам податковий кредит з ПДВ на
1,6 мільйона гривень, що склало понад 94 відсотки від «схемного».
У підприємств, які скористалися послугами «конвертаційного
центру», виявлені порушення податкового законодавства на суму
3,3 мільйона гривень, з яких 1,7 мільйона гривень – з податку на прибуток та 1,5 мільйона гривень – з податку на додану вартість. Крім
того, окремі суб’єкти господарювання самостійно подали до органів
Міндоходів уточнюючі розрахунки, якими зменшили собі суму «віртуального» податкового кредиту з ПДВ на 15 тисяч гривень.
Наразі у результаті проведених контрольно–перевірочних заходів до бюджету вже надійшло понад 200 тисяч гривень, сплачених у
вигляді податків і зборів / Головне управління Міндоходів у Хмельницькій області (Міністерство доходів і зборів України (http://minrd.
gov.ua/media–tsentr/regionalni–novini/105395.html). – 2013. – 29.07).
***
Місцеві бюджети додатково отримали 824,5 тис. грн. податку
на доходи фізичних осіб. Такими є результати заслуховування «економних» роботодавців – юридичних та фізичних осіб на засіданнях
спеціальних комісій з питань підвищення рівня виплати зарплати за
участі працівників Міндоходів та індивідуальної роботи з підприємцями. У першому півріччі заслухано керівників 859 підприємств та
389 фізичних осіб – підприємців, які виплачували зарплату меншу за
законодавчо встановлений мінімальний розмір або значно нижчу за
середню по регіону, 91 відс. роботодавців дослухались до аргументів
ГУ Міндоходів у Черкаській області та виправили ситуацію. Про це
розповів в.о. начальника Головного управління Міндоходів у Черкаській області Сергій Віннік.
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Також він наголосив, що під пильним контролем перебуває і
питання погашення зарплатних боргів…
З початку року в області проведено 141 перевірку щодо повноти
нарахування та сплати податку на доходи фізосіб. У 133 випадках (або
94 відс.) виявили порушення. Донараховано 7,839млнгрн. податку,
до бюджету надійшло 1,474 млн гривень / Головне управління Міндоходів у Черкаській області (Міністерство доходів і зборів України (http://minrd.gov.ua/media–tsentr/regionalni–novini/105847.html).
– 2013. – 31.07).
ЗАХИСТ ВЛАДОЮ ІНТЕРЕСІВ БІЗНЕСУ
Президент Американської Торговельної Палати в Україні Хорхе
Зукоскі висловив задоволення від законопроекту про внутрішню
торгівлю і подякував Міністрові економічного розвитку і торгівлі
України Ігорю Прасолову за надану можливість взяти участь у
роботі над документом. Про це йшлося на зустрічі Хорхе Зукоскі з
Ігорем Прасоловим.
«Я думаю, що нам вдалося досягти хорошого балансу для регулювання питань внутрішньої торгівлі. Ми задоволені тим рівнем конструктивного діалогу, який у нас склався. Загалом ми задоволені цим
законопроектом», – сказав Хорхе Зукоскі.
Єдине питання до обговорення, яке досі залишається – продаж
алкоголю та тютюнових виробів у окремих приміщеннях з касовими
апаратами.
Міністр акцентував увагу, що ця вимога необхідна виключно для
збереження здоров’я нації, втім погодився з американським гостем,
що необхідно знайти баланс між інтересами держави і підприємців.
Нагадаємо, Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання внутрішньої торгівлі» підготовлено Мінекономрозвитку спільно з представниками
Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України, Комітету Верховної Ради України з питань підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики, торговельних мереж, громадських організацій.
Ціль документу – врегулювання проблемних питань, яки виникають
при проведенні торговельної та торговельно-виробничої діяльності.
Розробники з допомогою цього законопроекту очікують впорядкувати внутрішню торгівлю, сприяти розвитку малого та серед36
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нього підприємництва, ліквідувати «стихійну» торгівлю, створити
умови для розвитку конкурентного середовища та захисту прав споживачів (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
(http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=213498&cat_
id=38461). – 2013. – 2013. – 04.07).
***
На брифинге в Кабинете Министров 11 июля Первый заместитель Председателя Госпредпринимательства Александр Потимков рассказал о мерах по совершенствованию государственного
надзора и контроля. Нововведения прописаны в законопроекте «О
внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно
усовершенствования государственного надзора (контроля) и определения сфер хозяйственной деятельности, подлежащих государственному надзору (контролю)», поддержанные правительством.
«Принятие этого закона может создать революцию в сфере отношений между субъектами хозяйственной деятельности и органами
контроля», – заявил Александр Потимков.
Законопроект предусматривает определение единого перечня
органов государственного надзора, а также перечень видов хозяйственной деятельности, органы контроля могут проверять.
«На сегодня ни один специалист, ни один орган не может сказать, сколько у нас существует органов надзора и контроля», – отметил Александр Потимков.
Также законопроектом предусматривается исключить как основание для проведения внеплановых проверок обращения юридических
лиц.
Первый заместитель Председателя Госпредпринимательства
отметил, что большое количество внеплановых мероприятий контроля инициируется недобросовестными конкурентами.
В обращениях физических лиц должно быть доказано, что нарушение предпринимателя привели к материальному ущербу или возбуждено гарантированное Конституцией Украины право на безопасные и
здоровые условия труда, безопасность продукции, работ и услуг и т. п.
Служба видит целесообразным проведение комплексной плановой проверки субъекта хозяйствования в течение календарного года
совместно всеми органами контроля, в соответствии с законом могут
проводить такие мероприятия. А планы проведения таких мероприятий должны заранее публиковаться на сайтах.
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В онлайн–доступе будут нормативно–правовые акты, соблюдение которых проверяется при осуществлении мероприятий надзора
(контроля). Кроме того, будет запрещена проверка соблюдения требований актов, по которым не обеспечен свободный и бесплатный
доступ субъектов хозяйствования. На сайтах органов государственного надзора (контроля) будет размещена обобщенная информация о результатах проверок и выявленных типичных нарушениях,
разъяснения относительно содержания соответствующих требований
нормативно–правовых актов.
Кроме того, Александр Потимков обратил внимание представителей СМИ, что с 1 июля 2013 года вступил в силу закон, запрещающий остановку производства и деятельности предприятия без
решения суда. Инспектор единолично не имеет права закрыть предприятие (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/ru/
publish/article?art_id=246511474&cat_id=244843950). – 2013. – 2013. –
11.07).
***
Мінекономрозвитку продовжує обговорення з бізнесом змін до
законодавства про внутрішню торгівлю.
Міністерство економічного розвитку і торгівлі разом з представниками бізнес–спільноти продовжує обговорення проекту Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо врегулювання внутрішньої торгівлі», повідомив заступник
директора департаменту розвитку торгівлі Мінекономрозвитку Сергій Литвиненко у коментарі телеканалу «Business».
Він наголосив, що зважаючи на досить велику кількість пропозицій та зауважень бізнесу до зазначеного документу, дуже складно
передбачити у якому вигляді документ буде подаватися на розгляд
Верховної Ради.
Однак, він повідомив, що по окремим нормам все ж вдалося вийти
на спільну позицію. Так, законопроект містить важливу для бізнесу
норму, яка стосується строків розрахунку за товар.
«Якщо раніше у нас було три норми – 10, 30, 45 днів для розрахунку за продукцію, то зараз пропонується 10 днів для товарів, які
швидко псуються, за всі решта, крім підакцизних, – не пізніше ніж
60 днів. При цьому виключена норма, що за реалізацію соціально значущих товарів постачальники товарів мають платити бонуси торгівельній мережі», – зазначив експерт Мінекономрозвитку.
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Крім того, за пропозицією бізнесу, в документ включена норма,
яка передбачає, що суб’єкт господарювання який має більше 20, так
званих, МАФів, або який більше 70 % своїх торговельних площ здає в
оренду, не може працювати на єдиному податку.
Сергій Литвиненко наголосив, що в обговоренні документу беруть
участь об’єднання які представляють як малий, так і великий бізнес
«Добре, що всі верстви визнали, що в галузі торгівлі існують проблеми і ці проблеми потрібно вирішувати», – підкреслив він.
При цьому експерт Міністерства зазначив, що прийняття законопроекту вигідне як бізнесу, який отримає прозорі та зрозумілі правила гри, так і державі, яка отримає додаткові надходження у вигляді
податків. Але головне, що прийняття документу підвищить якість
обслуговування споживачів.
«Якщо взяти статистичні данні і подивитися, скільки населення
витрачає на купівлю товарів і який товарооборот, то можна сказати,
що населення десь на 300–350 млрд грн витрачає грошей більше,
ніж офіційний товарооборот. Тобто якщо прийняти ті норми які ми
передбачали, для того щоб повернути ці гроші, і якщо завдяки ним
цей товарооборот запрацює хоча б на 20 %, то вже до 100 млрд грн
на рік ми будемо мати збільшення офіційного товарообороту. Це відповідно збільшення податкових надходжень, ну а для населення це
покращення обслуговування. Ми намагаємось врахувати інтереси як
бізнесу, так і держави, але інтереси споживачів залишаються головними», – підкреслив Сергій Литвиненко (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (http://www.me.gov.ua/control/uk/
publish/article?art_id=217386&cat_id=38461). – 2013. – 2013. – 29.07).
***
Количество проверок государственного метрологического надзора не увеличится.
Предприниматели, осуществляющие метрологическую деятельность, могут не волноваться: количество проверок государственного метрологического надзора не увеличится. Об этом сообщил
заместитель директора департамента технического регулирования
Минэкономразвития Николай Гарагуля, комментируя принятый Правительством 24 июля проект Закона Украины «О метрологии и метрологической деятельности».
По его словам, существуют критерии, утвержденные Кабинетом
Министров, по которым оценивается степень риска от осуществления
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хозяйственной деятельности в сфере метрологии. Согласно им предприятия относятся к одной из трех степеней риска – высокой, средней и незначительной. Согласно этим и определяется периодичность
проведения плановых мероприятий государственного метрологического надзора. Например, АЗС относятся к субъектам хозяйствования
с высокой степенью риска и плановые мероприятия государственного
метрологического надзора таких субъектов хозяйствования проводятся с периодичностью не чаще одного раза в год.
Кроме того, как отметил заместитель директора Департамента
технического регулирования, очень важным является то, что при разработке проекта Закона Украины «О метрологии и метрологической
деятельности» учитывались принципы дерегуляции: так, по новой
редакции документа, уменьшен государственный контроль за деятельностью занимающихся метрологической деятельностью – они не
обязаны подавать информацию, связанную с производством, ремонтом, продажей, прокатом средств измерительной техники Центров
стандартизации, метрологии и сертификации.
Вместе с тем, для того чтобы обеспечить контроль за качеством
измерительных приборов, создается метрологическая инспекция,
которая будет проверять точность измерения. Работа инспекции обеспечит соблюдение требований в сфере законодательно регулируемой
метрологии, а именно требований Закона Украины «О метрологии и
метрологической деятельности», технических регламентов и других
нормативно-правовых актов в сфере метрологии и метрологической
деятельности. Это будет способствовать защите граждан и национальной экономики от последствий недостоверных результатов измерений; экономии всех видов энергетических и материальных ресурсов;
обеспечению качества и конкурентоспособности отечественной продукции (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/ru/publish/
article?art_id=246556080&cat_id=244313416). – 2013. – 2013. – 31.07).
***
3 липня 2013 року під час засідання Уряду був розглянутий проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів щодо удосконалення державного нагляду (контролю) та
визначення сфер господарської діяльності, що підлягають державному нагляду (контролю)».
Держпідприємництво розробило даний документ на виконання
пунктів 76.1 та 76.2 Національного плану дій на 2013 рік та доручення
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Президента України згідно Указу № 327/2013 «Про невідкладні заходи
щодо прискорення здійснення економічних реформ». Зміни, запропоновані Службою, дозволять усунути дублювання повноважень державних органів у сфері державного нагляду та контролю.
Відтак, законопроектом передбачається визначити єдиний перелік органів державного нагляду (контролю) та сфер їх нагляду, який
на даний час відсутній. Так, буде прописано вичерпний перелік видів
господарської діяльності, де органи контролю можуть здійснювати
перевірки. Вихід за ці рамки буде вже незаконним.
Щоб зменшити навантаження на підприємців, пропонується проводити комплексні планові перевірки суб’єкта господарювання протягом календарного року спільно з усіма органами контролю, які відповідно до закону можуть їх здійснювати. Плани проведення таких заходів мають оприлюднюватися на сайтах відомств. В онлайн-доступі
також будуть нормативно–правові акти, дотримання яких перевіряється під час здійснення заходів нагляду (контролю). Крім того, заборонятиметься перевірка додержання вимог актів, щодо яких не забезпечено вільний та безоплатний доступ суб’єктів господарювання. На
веб-сайтах органів державного нагляду (контролю) буде розміщена
узагальнена інформація про результати перевірок та виявлені типові
порушення, роз’яснення щодо змісту відповідних вимог нормативноправових актів.
Голова Держпідприємництва Михайло Бродський неодноразово
звертав увагу на те, що контролюючі органи часто, виключаючи ту
чи іншу сферу з-під дії Закону, «маніпулюють» необхідністю постійного контролю і важливістю проведення «раптових» перевірок. Часто
для ініціювання позапланової перевірки використовується такий засіб
як звернення «підставної» особи, що використовується юридичними
та фізичними особами для тиску на бізнес та усунення конкурентів.
Завдяки новому законопроекту прогнозується прибрати такі схеми
маніпулювання. Тому передбачається виключити як підставу для проведення позапланових перевірок звернення юридичних осіб. А у зверненнях фізичних осіб має бути доведено, що порушення підприємця призвели до матеріальної шкоди або ж порушено гарантоване Конституцією
України право на належні, безпечні і здорові умови праці, безпечне для
життя і здоров’я довкілля, безпечність продукції, робіт і послуг. Текст
законопроекту за посиланням http://www.dkrp.gov.ua/info/1803 (Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку
підприємництва (http://www.dkrp.gov.ua/info/1804). – 2013. – 03.07).
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***
Фахівці Держпідприємництва надають роз’яснення на найбільш актуальні для підприємців питання. На сайті Держпідприємництва почала працювати нова рубрика «Що робити, якщо…», у якій
розміщені відповіді на питання щодо системи оподаткування, ліцензування, дозвільної системи, відкриття та ведення власної справи,
проведення перевірок та інші актуальні теми.
Відтак, роз’яснено, як вибрати групу оподаткування, що робити,
якщо Вам потрібні кошти для започаткування та ведення власної
справи, які повинні бути дії, якщо відмовлено у видачі документу
дозвільного характеру.
Роз’яснено, як потрібно діяти, якщо до Вас прийшли з перевіркою,
а саме: права та обов’язки суб’єкта господарювання під час здійснення
державного нагляду (контролю), особливості планової та позапланової перевірки, вимоги до Посвідчення (направлення) на перевірку.
Наприклад, у Держпідприємництві роз’яснили, як діяти, якщо анульовано ліцензію. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності
через 30 днів з дня його прийняття. Протягом цього часу Вам необхідно подати скаргу до Експертно-апеляційної ради при Держпідприємництві України (спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування). Дія рішення органу ліцензування зупиняється до прийняття
відповідного рішення спеціально уповноваженим органом з питань
ліцензування (Держпідприємництвом України). У зв’язку із зупиненням рішення про анулювання ліцензії, ліцензія продовжує діяти.
Після отримання скарги, Держпідприємництвом України у 5-денний термін готується та направляється Вам повідомлення про надходження скарги, а органу ліцензування – повідомлення про надходження скарги та запит на надання в 5-ти денний термін документальних матеріалів, на підставі яких був прийнятий наказ про анулювання
ліцензії (Урядовий портал(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/
article?art_id=246549110&cat_id=244277212). – 2013. – 26.07).
***
Веб-камеры снимут проблему очередей при регистрации бизнеса, – Госрегистрационная служба.
В течение месяца в крупнейших отделениях регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей будут установлены
веб-камеры, изображение которых будет транслироваться на официальном сайте Государственной регистрационной службы.
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Об этом заявил глава ведомства Дмитрий Ворона, передает прессслужба Кабмина.
«Уже в ближайшее время на нашем сайте в специальном разделе
пользователи смогут найти отделение Службы, где осуществляется
регистрация бизнеса, и проверить ход и скорость обслуживания заявителей, а также наличие или отсутствие очередей. Таким образом, я
буду четко видеть ситуацию по каждому региону и смогу соответствующим образом реагировать, корректируя нагрузки государственных
регистраторов. Я уверен, что нам удастся полностью снять проблему
очередей при регистрации бизнеса», – сказал Дмитрий Ворона.
Напомним, по словам главы ведомства, пока государственная регистрация бизнеса происходит в штатном режиме. Первого
июля государственными регистраторами регистрационных служб
территориальных управлений юстиции проведено более 5 тыс.
регистрационных действий (МОСТ ДНЕПР – новости Днепропетровска и Украины (http://most–dnepr.info/news/society/veb_kamery _
snimut_ problemu_ocheredej _ pri_registracii_biznesa_gosregistracionnaja_sluzhba.htm). – 2013. – 02.07).
***
В Ужгородському ВБЕЗі створили колегію для допомоги підприємцям. Про це газеті «Ужгород» повідомив заступник начальника відділу державної служби по боротьбі з економічною злочинністю в міській міліції Віктор Пекар: «У нас діє програма сприяння малому підприємництву. В її рамках ми намагаємося контролювати правомірність дій суб`єктів підприємницької діяльності, котрі працюють в
Ужгороді».
Нині при Ужгородському міськвідділі створена громадська
колегія, до обов`язків якої входить розгляд проблемних питань, що
пов`язані з діяльністю міських підприємців. «Держава націлена на відновлення взаємодії між правоохоронними органами і підприємцями.
Ми не маємо на меті вбити їхній бізнес – навпаки, ми їм допомагаємо
діяти згідно з чинним законодавством», – каже пан Віктор.
Також Віктор Пекар закликав ужгородських підприємців не боятися: «Якщо ви відчуваєте тиск з боку контролюючих органів, ми
чекаємо на вас тут. Ви можете поскаржитись, і ми перевіримо факт
неправомірних дій» (UZHGOROD.in – Закарпатський інформаційно–діловий портал (http://uzhgorod.in/ua/novini/2013/iyul/uzhgorods_ka_miliciya_dopomozhe_pidpriemcyam). – 2013. – 23.07).
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***
Предприниматели Киева в первом полугодии получили 2,8 млрд
грн возмещений по налогу на добавленную стоимость, из них в
автоматическом режиме – 400 млн грн, сообщили в пресс-службе
Главного управления Министерства доходов и сборов в Киеве.
Согласно сообщению, только в июне объем возмещений в автоматическом режиме составил 44 млн грн.
«Для получения бюджетного возмещения НДС в режиме «автомат» необходимо следовать критериям, оговоренным положениями Налогового кодекса. В их числе – отсутствие налогового долга,
отсутствие процедур банкротства, рассматриваемых в судебном
порядке. Средний уровень зарплаты на предприятии должен в 2,5 раза
превышать уровень минимальной зарплаты, установленный законодательством, а численность работающих – более 20 человек», – отметили в ГУ Миндоходов.
Как сообщалось, в целом по Украине объем бюджетных возмещений по налогу на добавленную стоимость (НДС) субъектам хозяйствования в Украине в январе–июне 2013 года составил 27,5 млрд грн,
что на 19,4 % больше аналогичного показателя прошлого года («Час
Пик» (http://vchaspik.ua/region/177962stolichnye–predprinimateli–v–
pervom–polugodii–poluchili–28–mlrd–grn–vozmeshcheniy–po). – 2013.
– 25.07).
***
Бизнес Луганщины может воспользоваться «Электронным
кабинетом налогоплательщика».
Первыми воспользоваться новой услугой могут крупные предприятия области, а в дальнейшем – все категории плательщиков.
По словам и.о. начальника Главного управления Миндоходов в
Луганской области Алины Королевой, войти в виртуальный «кабинет» по адресу knp.minrd.gov.ua или на портале Миндоходов Украины
можно с любого компьютера с доступом к Интернету, а авторизоваться – с помощью ключа електрононно–цифровой подписи.
«Реализация этого проекта, – подчеркнула Алина Королева,–
позволила внедрить качественно новую форму обслуживания плательщиков и минимизировать их непосредственное общение со специалистами Миндоходов. Основное преимущество нового сервиса
– предоставление отчетности в режиме реального времени. Плательщики сразу же смогут увидеть в окне браузера, как показатели
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отправленных цифровых деклараций влияют на состояние расчетов
с бюджетом».
Она также отметила, что налоговая отчетность будет подаваться
пакетом, то есть декларация со всеми приложениями. При этом на
каждый принятый пакет документов будет выдаваться одна квитанция о приеме декларации.
В дальнейшем возможности сервиса будут расширяться – плательщики смогут просматривать документы, выданные органами
Миндоходов, формировать и заполнять платежные документы об
уплате налогов, рассчитывать пеню, подавать заявления на регистрацию плательщиком отдельных налогов, получать консультационные
услуги и т. д. («Час Пик» (http://vchaspik.ua/region/176670biznes–
luganshchiny–mozhet–vospolzovatsya–elektronnym–kabinetom–nalogoplatelshchika). – 2013. – 23.07).
***
Платники податків Сум уже мають змогу готувати, заповнювати та надсилати звітність дистанційно.
Новий сервіс Міністерства доходів розпочав свою роботу в тестовому режимі.
Першими ознайомитися з можливостями дистанційною системою
контролю та звітності зможуть великі платники податків. У подальшому ж, «електронний кабінет платника податків» буде доступним
для всіх категорій платників, повідомляє ДПІ м.Суми Головного
управління Міндоходів у Сумській області (Сумська міська рада
(http://www.meria.sumy.ua/index.php?newsid=37253). – 2013. – 26.07).
АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
С.
Горовая,
науч.
канд. наук по соц. коммуникациям

сотр.

ФПУ

НБУВ,

О рекордах экспорта зерна
и перспективах зернового рынка Украины
В Украине планируется рекордный экспорт зерновых. И, безусловно, данная тема обращает на себя внимание в СМИ. Следует
отметить, что, по сообщению пресс-службы Министерства агарной политики и продовольствия Украины, украинские аграрии с
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начала 2013/2014 маркетингового года (МГ, июль 2013 – июнь 2014) к
7 августа поставили на внешние рынки 1,7 млн т зерновых, что на
24 % больше, чем за подобный период прошлого маркетингового
сезона (http://minagro.gov.ua/ru/node/8167, 09.08.2013). Согласно сообщению, к указанной дате еще около 1,5 млн т зерна находятся в
припортовых элеваторах и почти 190 тыс. т загружено на корабли.
Минагропрод оценивает возможности экспорта зерна в течение
маркетингового года в 28 млн т, из которых экспорт пшеницы может
составить 8,9 млн т, кукурузы – более 16 млн т.
Валовый сбор зерновых, согласно прогнозу Минагропрода, в
2013 г. может составить рекордные для страны 57,1 млн т против
46,2 млн т в 2012 г.
По словам главы Минагропрода Н. Присяжнюка, правительство
создало межведомственную группу, которая работает над удешевлением стоимости логистических услуг для сельхозпроизводителей
и зернотрейдеров. «Нынешний экспорт зерновых будет рекордным.
Соответственно, система логистики должна работать четко, как
часы. Поэтому мы продолжаем работать над тем, чтобы линейные
элеваторы, железнодорожные перевозки, припортовая перевалка
работали слаженно и эффективно», – подчеркнул Н. Присяжнюк.
Кроме того, Министерство доходов и сборов Украины уделяет
повышенное внимание обеспечению оперативного таможенного
оформления при экспорте зерновых культур по упрощенной процедуре, особенно в период сбора урожая. В частности, соответствующим письмом Миндоходов руководители таможен предупреждены о
персональной ответственности за несоблюдение временных нормативов, предусмотренных ст. 255 Таможенного кодекса Украины, при
осуществлении таможенного оформления сельскохозяйственной продукции. Отмечено, что мероприятия по выявлению и пресечению
нарушений законодательства по вопросам осуществления государственного таможенного дела субъектами ВЭД при проведении ими
экспорта сельскохозяйственной продукции должны касаться исключительно товаров «овощи» и «фрукты» (07 и 08 групп УКТВЭД)
(http://www.trans-port.com.ua/index.php?newsid=48160, 10.08.2013).
Эксперт аграрных рынков И. Остапчук относительно экспорта
зерна озвучил такой прогноз: «От экспорта зерна в прошлом году
Украина заработала 8 млрд дол. В этом году уже экспортировала
зерна на 2,5 млрд дол. Прогнозируется общий экспорт за год около
10 млрд дол». По его словам, Украина имеет все шансы для наращи46
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вания объемов экспорта. «Мы конкурируем с Россией. Но, по данным
российского статистического ведомства, там урожайность немного
упала. То есть у нас есть все шансы, чтобы выиграть. Учитывая то,
что недавно было отменено эмбарго на прямую поставку украинской продукции в Ирак, мы можем нарастить темпы нашего экспорта.
Кроме того, есть договоренности с Китаем, которые могут улучшить показатели экспорта», – отметил И. Остапчук (http://gazeta.ua/
ru/articles/business/_ukraina-mozhet-zarabotat-10-na-prodazhe-zerna-zagranicu/510167, 05.08.2013).
Следует обратить внимание на то, что, по словам директора Департамента экономического развития аграрного рынка Минагрополитики В. Саблука, несмотря на то, что в этом году при ожидаемых 57–
58 млн т урожая украинские трейдеры планируют экспортировать более
50 % зерновых, спрос на украинское зерно останется стабильным.
«Для продовольственного, фуражного зерна, для пшеницы
традиционными рынками сбыта являются Северная Африка, Ближний Восток. Сейчас мы работаем над тем, чтобы поднять наш
удельный вес на этих рынках. Если говорить о ячмене – кроме
названных регионов, это еще и страны Персидского залива. А фуражная группа, в частности кукуруза, очень активно пробивается в Азиатский регион, в частности, в Китай, Южную Корею, Японию. В
планах – выйти на рынки Бангладеш, Тайваня, Индонезии», – сообщил директор департамента (http://politica-ua.com/pri-57-millionnomurozhae-zernovyx-ukraina-eksportiruet-28-mln-tonn/, 09.08.2013).
Кроме того, В. Саблук отметил, что, несмотря на хорошие урожаи
зерновых в мире, цены на украинское зерно будут стабильны. «Мы
прогнозируем достаточно стабильную ценовую ситуацию по продовольственной пшенице и ячменю. Финансовый кризис прошлых лет и
высокая цена на мировом рынке для ряда небогатых стран приводили
к тому, что они закрывали свои продовольственные потребности, снижая классы зерна. В этом году цена более доступна для них, поэтому
для продовольственной пшеницы мы прогнозируем такой же уровень
цены и в дальнейшем», – отметил специалист. Директор департамента
добавил, что способствовать этому будет и высокое качество нашего
зерна. «Качественные показатели и по классности и по клейковине
высокие, и это будет несколько выше держать внутреннюю цену по
сравнению с зерном из Европы или Азии», – отметил он.
При этом обращает на себя внимание информация СМИ о том,
что на прошлой неделе украинский рынок зерна демонстрировал в
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основном понижательный ценовой тренд. Давление на рынок пшеницы
оказывает большое предложение пшеницы в Украине и ослабление
мирового рынка. За отчетное время и фуражное и продовольственное зерно упало в стоимости. На рынке ячменя наблюдается аналогичная ситуация. По словам некоторых операторов рынка, приемка
зерна в порты частично приостановлена из-за большого его количества в портовых терминалах.
Некоторые трейдеры заявляют, что аграрии сдерживают продажу крупных партий зерна, что вызвано низкими ценами. В
основном предлагались партии средних и мелких объемов. Ценовой уровень фуражной пшеницы на прошлой неделе практически
не поменялся (http://www.agroperspectiva.com/ru/news/117521,
12.08.2013).
Исходя из информации СМИ, можно говорить о том, что теме
зерна в Украине, развитию зерновых культур и т. д. сегодня властями страны уделяется достаточно пристальное внимание. Привлекает к себе внимание информация о том, что аграрии Китая намерены
совместно с крупными украинскими агрохолдингами выращивать
зерновые культуры и поставлять их на рынок КНР, с этой целью
ведется разработка соответствующей украинско-китайской комплексной программы. «Нам интересно сотрудничать с украинскими
большими агрохолдингами, которые развиваются. Мы можем обеспечить украинской стороне инвестиции и технологии, а компания, имея земельный банк, сможет увеличивать объемы урожая.
Это взаимовыгодное сотрудничество. Для Китая еще интересно это
сотрудничество тем, что мы покупаем произведенную украинским
холдингом продукцию и обеспечиваем продовольственную безопасность нашей страны, а также имеем первоочередное преимущество
при покупке зерновых продуктов», – заявил в субботу в ходе круглого стола в Днепропетровске исполнительный директор Китайскоукраинской ассоциации по реализации международных проектов
Л. Хуаньлинь. По его словам, особый интерес китайской стороны
вызвало построение вертикальной интеграции в украинском холдинге KSG Agro. «Они могут обеспечить развитие полного цикла –
выращивание зерновых и масличных, их переработка. Отходы частично идут на корм животноводческому направлению, частично на
производство биотоплива. Мы считаем, что такой подход может обеспечить хороший результат в развитии сельского хозяйства в Украине», – отметил Л. Хуаньлинь.
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Во время пребывания в Украине представители Китайскоукраинской ассоциации по реализации международных проектов
провели переговоры с Государственной продовольственно-зерновой
корпорацией Украины (ГПЗКУ) и агрохолдингом KSG Agro по восстановлению системы орошения в южных регионах Украины на площади более 1 млн га земли, а также подписали меморандумы о всестороннем сотрудничестве с ГПЗКУ и KSG Agro.
По заявлению китайской стороны, средства созданного ассоциацией специального фонда в Гонконге для финансирования китайскоукраинских проектов в Украине в сумме 6 млрд дол. могут быть в
ближайшем будущем направлены на финансирование согласованных
сторонами совместных сельскохозяйственных и инфраструктурных
проектов.
После 10 августа планируется приезд в Украину руководителей крупных государственных строительных корпораций, которые
заинтересованы в участии в реализации в Украине инфраструктурных
проектов.
18 августа Украину посетят представители крупных китайских
банков, инвестиционных фондов и страховых корпораций, которые
должны будут решить вопросы финансирования утвержденных
первыми двумя делегациями проектов.
Также обращает на себя внимание и информация о том, что, по словам президента Российского зернового союза А. Злочевского, в начале
октября 2013 г. может быть подписан документ о создании причерноморского зернового пула России, Украины, Казахстана. Он сказал, что
сначала обсуждалась идея кооперации трех стран на мировом рынке
зерна силами госкомпаний. «Но она была отвергнута, пока мы говорим
о том, что пул должен базироваться, прежде всего, на информационном обмене, на правилах согласования внутренних программ, которые
будут иметь рекомендательный характер», – заявил А. Злочевский.
По его словам, «в рамках совещательного органа, который планируется создать, будут производиться рекомендации, прежде всего,
о программах регулирования зернового рынка, стоимостных параметров, других направлений, а также будут формироваться прогнозы».
По его мнению, Украина имеет хорошие портовые возможности
для перевалки зерна на экспорт, но у неё недостаточно зерновых
ресурсов, чтобы загрузить эти мощности полностью (http://kazakhzerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=81286&fromf
eed=1, 11.08.2013).
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Однако комментарии некоторых экспертов относительно создания причерноморского зернового пула России, Украины и Казахстана
не всегда положительные. Так, по мнению политолога А. Палия, Украина продает больше зерна, чем Россия, поэтому ей не стоит входить в
зерновой союз с Россией, где та будет играть главную роль. «Зерновой
союз создан Россией для того, чтобы монополизировать производителей зерна и диктовать свои цены. Россия что-то похожее делала и на
газовом рынке – создала газовый ОПЕК. Из этого ничего не получилось, сегодня это – консультативная организация. Если так же будет
с зерновым союзом, ничего в этом плохого для Украины не будет. Но
если Россия будет пытаться в этой организации играть первую роль,
это может быть опасным для Украины», – говорит политолог (http://
gazeta.ua/ru/articles/politics/_ukraine-ne-stoit-delat-zavisimym-svojzernovoj-rynok-ot-rossii-ekspert/511019, 12.08.2013).
По словам эксперта, входя в зерновую организацию, для Украины
главное не попасть в зависимое положение от России. По его мнению,
Украине следует подумать над тем, какие механизмы можно создать,
чтобы исключить негативные последствия союза. «Пока мы видим,
что задумывается еще одна организация, подконтрольная России. Этот
вопрос может рассматриваться руководством Украины как одна из
символических уступок России: чтобы Россия не обижалась, давайте
ей создадим зерновую компанию. Однако это не совсем дальновидно,
ведь Украина входит в мировое разделение труда прежде всего своими
очень серьезными конкурентными преимуществами в сельском хозяйстве. Прежде чем входить в зерновой союз следует 10 раз подумать, ведь
игра – на далекую перспективу», – резюмировал политолог.
Также один из участников рынка в своем комментарии подчеркнул: «Этот пул несет в себе больше выгод для казахов и РФ, но не для
украинского рынка. Наша транспортная система переживает не наилучшие времена и добавлять ей нагрузки в пиковый период нецелесообразно». По оценкам некоторых экспертов, в первую очередь необходимо создать наилучшие условия для работы участников внутреннего рынка.
При этом существуют и другие мнения. Так, эксперт К. Бондаренко подчеркнул: «Такие переговоры, при условии подписания
выгодного соглашения, могут защитить нас от возможных поползновений в нашу сторону со стороны Евросоюза. Например, если ему
захочется заставить нас отказаться от выращивания традиционных
культур в пользу рапса и подсолнечника, мы будем иметь защитный
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заслон в виде обязательств по зерновому пулу..» (http://news.finance.
ua/ru/~/2/0/all/2013/08/12/307040, 12.08.2013).
Политолог М. Погребинский считает, что «повышение цены на
наше зерно – очевидный плюс пула. Минус в том, что покупатели,
недовольные такой экономической политикой, могут пойти на ответные
действия, которые чреваты повышением цен на отдельные товары или
экономическими ограничениями. Однако такие переговоры накануне подписания соглашения с ЕС однозначно нужны, чтобы показать Брюсселю, что мы не становимся полностью зависимыми от него
и продолжаем разновекторную экономическую политику. В этом случае позиция Украины будет сильнее».
При этом обращают на себя внимание в ситуации с зерном
Украины два момента: первый – успехи в организации уборки и реализации урожая. А также то, что в процессе развития аграрного комплекса Украины большое и активное внимание правительства отдано
именно зерновому аспекту.

СПІВРОБІТНИЦТВО ПІДПРИЄМЦІВ ТА
ВЛАДИ У ВДОСКОНАЛЕННІ ПОДАТКОВОГО
КОДЕКСУ
ВІДГУКИ НА РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ
УКРАЇНИ
За перше півріччя 2013 року платники податків, які працюють на спрощеній системі оподаткування, сплатили до бюджету
3,1 млрд гривень. Порівняно з минулим роком надходження зросли
в 1,6 раза. За січень–червень минулого року «єдинщики» спрямували
до бюджету 1,9 млрд гривень.
Левова частка суми сплачена підприємцями – фізичними особами. Від приватних підприємців бюджет отримав майже 2,4 млрд
гривень єдиного податку. Від діяльності спрощенців – юридичних
осіб до бюджету надійшло 790,2 млн грн.
За статистикою Міндоходів, на сьогодні на спрощеній системі
оподаткування працюють майже 1,4млн платників податків. Порівняно з відповідним періодом минулого року їх кількість зросла на
100 тис. осіб.
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2013 рік приніс платникам єдиного податку ряд позитивних новацій. Так, зокрема, для платників 5-ї групи зменшено ставки єдиного
податку з 10 % та 7 % до 7 % та 5 % відповідно, а для 2-ї групи – введено подання звітності раз на рік, а не щоквартально.
Спрощенці також мають можливість подавати заяви про перехід
на спрощену систему оподаткування в електронному вигляді, до того
ж за власним рішенням протягом року вони мають змогу змінювати
групу або ставку податку.
Крім того, незабаром підприємці зможуть вести книгу обліку
доходів та витрат в електронному вигляді. Маючи електронний ключ,
платники зможуть автоматично заповнювати на підставі даних книги
податкову звітність та направляти її в режимі он–лайн до податкового
органу (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/
article?art_id=246551045&cat_id=244276429). – 2013. – 29.07).
***
За підсумками 2012 року на Львівщині функціонувало 16,4 тис.
малих підприємств (94,4 % від загальної кількості підприємствсуб’єктів підприємницької діяльності), причому чотири з кожних п’яти з них належали до мікропідприємств. У порівнянні із
2011 роком кількість малих підприємств збільшилась на 4,3 %, або
на 0,7 тис.
Про це 19 липня IA ZIK повідомили в ГУ статистики у Львівській
області.
У середньому на 10 тис. осіб наявного населення припало 64 малі
підприємства (в Україні – 75 підприємств). За кількістю малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб серед регіонів України Львівщина посіла 12-те місце.
Для малого бізнесу найбільш привабливою є діяльність у сфері
торгівлі: за кількістю малих підприємств продовжує лідирувати
такий вид економічної діяльності «оптова та роздрібна торгівля,
ремонт автотранспортних засобів та мотоциклів». Торік тут господарювало 4,7 тис. підприємств, що становило 28,9 % від усіх малих підприємств області.
Значною була кількість малих підприємств у промисловості –
2,4 тис. (14,6 %), будівництві – 1,6 тис. (9,6 %), у сфері операцій з нерухомим майном – 1,5 тис. (9,2 %).
Позитивною динамікою характеризується такий показник діяльності малих підприємств як обсяг реалізованої продукції (робіт,
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послуг): за підсумками 2012 року він досягнув 25,4 млрд грн (проти
23,6 млрд грн у 2011 році та 19,0 млрд грн у 2010 році). Однак нарощування обсягу реалізації малими підприємствами суттєво не змінює позиції малого бізнесу у підприємницькій сфері Львівщини.
Так, торік малими підприємствами забезпечено 19,2% від загального
обсягу реалізованої продукції підприємств–суб’єктів підприємницької діяльності (проти 19,3 % у 2011 році).
За територіальною ознакою підприємства малого бізнесу зосереджені переважно у місті Львові – 9,1 тис. підприємств, або 55,6 % від
загальнообласної кількості. Суттєвою, але значно меншою, була їх
кількість у Пустомитівському (851 підприємство, або 5,2 %), Жовківському (534, або 3,3 %) і Яворівському районах (528, або 3,2 %), місті
Дрогобичі (559, або 3,4%). Відносний показник кількості малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення перевищував загальнообласний показник у містах Львів та Трускавець, Пустомитівському
районі
Фінансовий результат до оподаткування малих підприємств у
2012 році становив 54,4 млн грн прибутку. Прибутковими малими підприємствами, частка яких у загальній кількості малих підприємств
дорівнювала 62,8 %, одержано 1365,8 млн грн прибутку, а 37,2% спрацювали збитково і зазнали 1311,4 млн грн збитків.
Внесок малого бізнесу області у загальнодержавні показники є
таким: маючи частку 5,4 % у загальнодержавній кількості найманих
працівників, на Львівщині створено 3,8 % від загальнодержавного
обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) (Західна інформаційна корпорація (http://zik.ua/ua/news/2013/07/19/420277). – 2013.
– 19.07).
***
За півроку платники єдиного податку спрямували до бюджету
80,7 мільйонів гривень. Це на 32,2млнгривень більше, ніж торік
за 6 місяців. Темп росту становить 166,6 відс. Про це повідомила
заступник начальника Головного управління Міндоходів у Черкаській області Тетяна Проценко.
Вона розповіла, що в області працюють 35,3 тисячі платників єдиного податку – юридичних та фізичних осіб, що на 6,5 тисяч
більше, ніж працювало у 2011 році (28,8 тисяч осіб) та на понад тисячу
більше, ніж торік (34,3 тисячі). Сплата єдиного податку у порівнянні з
2012 роком зросла в 1,7 раза (з 48,4 тис. грн до 80,7 тис. грн).
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Втім зростання кількості суб’єктів підприємництва, які сплачують єдиний податок відмічено в цілому в Україні. Так, чисельність фізичних осіб, що наразі є платниками єдиного податку, зросла
порівняно з відповідним періодом минулого року на 75 тис. осіб., до
1,17 млн підприємців. Крім того, на 20 тис. зросла чисельність юридичних
осіб, що обрали спрощену систему оподаткування. Сьогодні в державі
155 тис. таких підприємств. В поточному році фізичні особи – «спрощенці» сплатили 2,1 млрд грн, що на 71,4 % більше від показників
минулого року. Юридичні особи сплатили до бюджету 722,1 млн грн.
(на 304,6 млн грн більше, ніж торік).
Також Тетяна Проценко поінформувала, що Міністерство доходів і зборів України проводить значну роботу у напрямку полегшення
умов ведення бізнесу та створення сприятливих умов для розвитку
малого та середнього бізнесу. Зокрема, у 2012 році введено дві додаткові групи платників єдиного податку – 5 и 6. У 5 групу включаються
фізособи–підприємці, на яких працює до 20 співробітників і чий обсяг
річного доходу не перевищує 20млн грн. До 6 групи відносяться юридичні особи, які мають не більше 50 співробітників і обсяг річного
доходу не більше 20 млн грн. З 2013 році платникам 5-ої групи спрощенців було зменшено ставки єдиного податку з 10 % та 7 % до 7 %
та 5 % відповідно, а для 2-ої групи – введено подання звітності раз на
рік, а не щоквартально. «Спрощенці» також мають можливість подавати заяви про перехід на спрощену систему оподаткування в електронному вигляді, до того ж за власним рішенням протягом року вони
мають змогу змінювати групу або ставку податку. Широко застосовується невтручання в діяльність бізнесу, де немає ризиків несплати
податків. Зменшено кількість планових перевірок, відмінені фактичні
перевірки.
«І в подальшому для малого та середнього бізнесу запроваджуватимуться новації, спрямованих на подальшу дерегуляцію цього сегменту.
Незабаром будуть спрощені правила реєстрації та взяття на облік платників єдиного податку та ПДВ. Також з 1 січня 2014 року саме «спрощенці» першими отримають можливість користуватися новим сервісом
– електронною перевіркою. Для цього достатньо буде повідомити територіальні органи Міндоходів про своє бажання пройти перевірку дистанційно за 10 днів до її проведення», – відзначила Тетяна Проценко / За
повідомленням Головного управління Міндоходів у Черкаській області
(Черкаська обласна державна адміністрація (http://www.oda.ck.ua/?l
ng=ukr&section=2&page=2&id=9368). – 2013. – 19.07).
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СПІВПРАЦЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ВЛАДИ ТА БІЗНЕСУ
3 июля 2013 года состоялась встреча министра экономического развития и торговли Автономной Республики Крым Светланы Вербы с
выпускниками «Школы начинающего предпринимателя» и представителями ОО «Крымский Республиканский Бизнес–Инкубатор» (КРБИ).
«Правительство Крыма принимает необходимые меры по созданию условий для развития частного сектора экономики, развития
инфраструктуры поддержки предпринимательства, предоставления финансовой и информационной поддержки. Наша задача наладить партнерские отношения между властью и бизнесом, создать
необходимые условия для развития предпринимательского сектора экономики и, как результат, добиться стабильного социальноэкономического развития автономии», – отметила Светлана Верба во
время встречи.
В ходе встречи директор КРБИ Черныш Алексей Григорьевич
ознакомил министра и присутствующих с основными программами по
поддержке малого и среднего предпринимательства, реализуемыми
бизнес-инкубатором в 2012–2013 годах.
Перспективные бизнес–идеи начинающих предпринимателей
Крыма поддержаны министерством.
В ходе встречи состоялась презентация перспективных бизнесидей, подготовленная участниками обучающих программ КРБИ…
По итогам мероприятия министр С.Верба вручила сертификаты
10 выпускникам «Школы начинающего предпринимателя».
Для справки:
Общественная Организация «Крымский Республиканский БизнесИнкубатор» (далее – КРБИ) – создана как инфраструктура поддержки
предпринимательства, которая предусматривает оказание консультационной, организационной и методологической поддержки предпринимателям и общественным организациям в рамках Программы развития
малого и среднего предпринимательства.
КРБИ – это организация, в которой начинающий предприниматель
может найти нужного специалиста или партнера, принять участие в
конференциях, круглых столах, выставках, конкурсах и, конечно же, заявить о себе и своем продукте.
В ходе встречи директор КРБИ Черныш Алексей Григорьевич ознакомил министра и присутствующих с основными программами по
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поддержке малого и среднего предпринимательства, реализуемыми
бизнес-инкубатором в 2012–2013 годах:
«Бизнес-обучение» – постоянно действующие семинары-тренинги
«Школа начинающего предпринимателя», «Формирование перспективной бизнес-идеи», «Адаптация людей с ограниченными физическими возможностями в бизнес–среде». За три года работы более 300 человек прошли бизнес–курс обучения в КРБИ, более 60 из них стали членами бизнес–инкубатора, 10 человек перешли на проектную стадию по сформированной бизнес–идее. Трудоустроено 2 инвалида, 1 начал предпринимательскую деятельность, 2 человека продолжили переквалификацию
в Евпаторийском центре для людей с ограниченными физическими возможностями.
«Муравейник», «Стартап офис», «Сопровождение бизнеса» – обучение и размещение на льготных условиях начинающих предпринимателей в одном помещении до начала реализации «бизнес-идеи». В
настоящее время 10 человек продолжают сотрудничество с КРБИ, как
начинающие предприниматели по этим программам, получают бухгалтерскую и юридическую помощь, консультации по вопросам становления бизнеса, помощь в организации бизнес-процессов, бизнеспланирования.
«Женские инициативы в экономическом развитии микрорайонов».
Обучение в рамках этой программе прошли 50 женщин.
«Молодежный центр предпринимательства». Проведена работа
по презентации проекта и ознакомлению учащихся старших классов с
азами предпринимательской деятельности в 52 школах Крыма. Состоялись бизнес–бои между школьниками 12 регионов Крыма. На следующем
этапе к проекту подключится студенчество. 540 дошкольников и учащихся младших классов приняли участие в конкурсе детского рисунка «Я
– предприниматель».
С
целью
оказания
информационной,
организационной
поддержки субъектам малого бизнеса Бизнес-инкубатором создано
4 консультационных пункта, работает горячая линия для предпринимателей. Создан «Виртуальный бизнес-инкубатор», в рамках которого
работает биржа-контактов, размещены необходимые опции для развития бизнеса, информация государственной службы по налогам и сборам (Министерство экономического развития и торговли Автономной Республики Крым (http://www.minek–crimea.gov.ua/news_content.
php?mid=174&cid=5080). – 2013. – 03.07).
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***
4 июля Донецкая ТПП в очередной раз стала платформой для
переговоров бизнеса и власти. На состоявшейся встрече народного депутата трех созывов и советника Президента Украины
Владимира Зубанова с предпринимателями Донецкого региона
были подняты актуальные вопросы реализации в Донецком регионе задач, поставленных Президентом Украины по созданию максимально благоприятных условий для развития малого и среднего
бизнеса.
Встреча состоялась под модераторством вице–президента –
и. о. президента Донецкой ТПП Эльвиры Севостьяненко. Властные
структуры представляли и.о. директора департамента экономики
Донецкой облгосадминистрации Олег Свинаренко, начальник отдела
развития предпринимательства департамента экономики ДОГА Светлана Карагодова, замначальника управления и развития рыночной
среды – начальник отдела развития и инфраструктуры потребительского рынка департамента экономики ДОГА Ирина Дудуляк и замначальника управления – начальник отдела представительств в Донецкой и Луганской областях управления представительств в Восточном и Южном регионах департамента развития предпринимательства
Государственной службы Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства (Госпредпринимательства
Украины) Елена Ростова.
«Украина должна думать, как создавать собственный продукт.
Сегодня много говорят о развитии малого и среднего бизнеса. Для
развития экономики Украинскому государству необходимо опираться
на те сферы, где максимально задействованы собственные ресурсы: на
развитие внутреннего потребительского рынка, сельского хозяйства,
металлургии и энергетики, и постепенно перейти от продажи сырья к
переработке и созданию конечного продукта. А для этого необходима
государственная поддержка и качественные кадры», – подчеркнул на
встрече советник Президента Украины.
В правительстве рассчитывают, что к 2014 году доля малого
и среднего бизнеса в украинском ВВП увеличится с нынешних 10–
15 % до 25 %. Однако подготовленный чиновниками проект развития
малого и среднего предпринимательства на 2014–2024 годы не содержит обещаний прямой бюджетной поддержки малого бизнеса. В основном в правительстве планируют помогать бизнесу путем снижения
бюрократических барьеров, но произойдет это только через десять
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лет, при этом никто не обещает отменить их полностью. В последний год для малого и среднего бизнеса ничего не было сделано, говорят эксперты.
Донецкие предприниматели обратились к советнику Президента со своими проблемами и просьбами донести до Гаранта случаи вопиющего нарушения законодательства в отношении малого
бизнеса, передали обращения, письма, просьбы (Донецкая Торгово–
промышленная палата (http://donetskcci.com/new–ru/89–biznes–
sreda–vse–delo–v–malom.html). – 2013. – 05.07).
***
В Киевской области создана комиссия, которая будет проверять факты обращений предпринимателей по немотивированным
и повторным проверкам.
Об этом председатель Киевской облгосадминистрации Анатолий Присяжнюк сообщил в своем обращении к представителям
правоохранительных и разрешительных органов во время проведения
круглого стола «Проблемы и перспективы развития бизнеса в регионе».
«Мы должны поддерживать каждую предпринимательскую
инициативу по организации собственного дела. Ведь это прописная
истина, что развитие малого и среднего бизнеса создает благоприятные
условия для оздоровления экономики, развивает конкурентную среду,
создает дополнительные рабочие места и расширяется потребительский сектор», – отметил он.
Губернатор отметил, что приоритетной задачей, которую
сегодня ставит Президент Украины, является оптимизация разрешительной системы в сфере хозяйственной деятельности, снятие искусственных административных барьеров и создание
эффективной системы правовой защиты проектов малого и среднего предпринимательства.
«Мы выполняем подписанный Главой государства Закон Украины
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины
по устранению ограничений в осуществлении хозяйственной деятельности», основная цель которого – уменьшение административного давления на предпринимателей, в частности, со стороны контролирующих органов», – уточнил Присяжнюк (Общественно–политический портал kievrada.com (http://kievrada.com/show/news/10944).
– 2013. – 05.07).
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***
«Круглий стіл» з питань розвитку підприємництва та реалізації державної регуляторної політики у Київській області.
З метою удосконалення механізму взаємодії органів виконавчої влади та представників громадських об’єднань підприємців для
вирішення проблемних питань розвитку підприємництва та покращення бізнес–клімату в Київській області 18 липня 2013 року в приміщенні Київської облдержадміністрації проведено засідання «круглого столу» з питань розвитку підприємництва та реалізації державної регуляторної політики у Київській області.
Захід відбувся за участі першого заступника голови Київської
обласної державної адміністрації Зайця О.В., першого заступника
голови Державної служби України з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва Потімкова О. Ю., голови громадської
ради при Держпідприємництві України Міхайліді П. М., членів громадської ради при Державній службі України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва, членів регіональної ради підприємців у Київській області, керівників громадських об’єднань підприємців, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації,
представників контролюючих і дозвільних органів області, засобів
масової інформації.
На засіданні «круглого столу» розглядалися наступні питання:
– про громадську раду при Держпідприємництві України та розвиток саморегулювання бізнесу;
– про стан розвитку підприємництва та реалізації державної регуляторної політики у Київській області та виконання завдань щодо
покращення бізнес-клімату, визначених Програмою економічних
реформ на 2010–2014 роки, Державною програмою активізації розвитку економіки на 2013–2014 роки;
– про діяльність регіональної ради підприємців у Київській
області;
– про громадську раду при Київській облдержадміністрації.
Також, піднімалися проблемні питання розвитку підприємництва, виплати заробітної плати «в конвертах», налагодження ефективної співпраці між владою і бізнесом, відповідальності чиновників за прийняті рішення, залучення підприємців до активної участі
у роботі галузевих експертних груп громадської ради при Державній службі України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва (Офіційний веб-сайт Київської обласної державної
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адміністрації
(http://www.kyiv–obl.gov.ua/news/url/kruglij _stil_z_
pitan_rozvitku_ pidprijemnitstva_ta_realizatsiji_derzhavnoji_reguljatornoji_politiki_u_kijivskij _oblasti). – 2013. – 19.07).
***
У ЛОР відбулась зустріч підприємців України, Білорусі та
Польщі.
19 липня в приміщенні Львівської обласної ради відбулась коопераційна зустріч для представників малого та середнього бізнесу України, Білорусі та Польщі в рамках проекту «Навчання і досвід для бізнесу», інформує прес–служба ЛОР.
Львівську обласну раду на цій зустрічі представляли депутати
обласної ради Ярослав Качмарик, Тарас Федак та Богдан Каспер.
В рамках зустрічі: презентації Львівської області, Львівського
регіонального центру інвестицій та розвитку та Львівської торговопромислової палати; представлення підприємцями своїх проектів (Вголос (http://vgolos.com.ua/economic/news/14108.html). – 2013. – 19.07).
***
Главное управление Миндоходов в Николаевской области считает, что большинство налогоплательщиков работают честно,
а потому доверяет им.
Плановые контрольно-проверочные мероприятия направлены
лишь на те предприятия, которыесознательно уклоняются от уплаты,
или платят не в полном объеме платежи в бюджет, используя схемы
уклонения от налогообложения.
Эта система отбора плательщиков для проверок отвечает опыту
международной практики и позволяет сосредоточить внимание на тех
представителях бизнеса, у которых есть «проблемы с желанием платить налоги».
Такая методика позволяет значительно сократить количество проверок предприятий и малого бизнеса и, напротив, акцентировать внимание на предприятиях с большими доходами и незначительными
суммами уплаты налогов.
Главным критерием отбора для проведения проверки было и
остается наличие в финансово – хозяйственной деятельности рисков
неуплаты необходимых платежей в бюджет.
Результатом нового подхода в работе подразделений налогового
аудита является то, что с каждым годом наблюдается сокращение
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количества проверок. В планы-графики проведения документальных
проверок на I–III кварталы 2013 года включены 110 предприятий
области, что на 42 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Таким образом, в результате внедрения новой системы отбора
плательщиков, повышается уровень добровольной уплаты налогов,
значительно уменьшается удельный вес малоэффективных проверок,
повышается эффективность проведенных проверок. Доначисления на
одну проверку увеличились почти в 2 раза.
С 1 января 2014 года внедряется новый сервис для налогоплательщиков – документальная электронная проверка. Такая проверка будет
проводитьсятолько по просьбе налогоплательщика и в определенных
случаях (Центр журналистских расследований (http://nikcenter.
org/newsItem/view/id/1990). – 2013. – 31.07).
***
Полтавське регіональне відділення УСПП (ПРВ УСПП) та Полтавське обласне об’єднання організацій роботодавців (ПОООР) підписали Угоду про співробітництво і координацію дій з Полтавською торгово – промисловою палатою (ПТПП).
Ця подія відбулася під час проведення VІ звітно-виборної конференції Полтавської торгово – промислової палати.
Угодою передбачено низку спільних напрямків взаємодії та
завдань щодо захисту законних прав членів палати та членів ПРВ
УСПП і ПОООР, посиленню впливу громадських організацій промисловців, підприємців і роботодавців на соціально – економічний розвиток області, залучення інвестицій, впровадження інновацій, пошук
нових ринків збуту продукції для підприємств регіону.
Угоду підписали голова правління Полтавського РВ УСПП, голова
правління Полтавського обласного об’єднання організацій роботодавців Змієвець Сергій Олександрович та президент Полтавської торгово – промислової палати Олійник Володимир Євгенович (Український союз промисловців та підприємців (http://www.uspp.org.ua/
news/3647.poltavske–rv–uspp–pidpisalo–ugodu–pro–spivpracyu–z–
miscevoyu–tpp.htm). – 2013. – 31.07).
***
10 июля под руководством председателя райгосадминистрации Александра Овдиенко с целью эффективного развития
61

Співробітництво підприємців та влади...

предпринимательства в Сакской районной государственной администрации состоялся «круглый стол» с участием предпринимателей Сакского района.
…Глава администрации отметил, что необходимость собраться
вместе за «круглым столом» возникла после того, как на последней
коллегии райгосадминистрации предприниматели высказали ряд
предложений о внесении изменений в действующее законодательство
и вопросов, которые нужно рассмотреть.
«Цель встречи – решение проблем в работе предпринимателей.
Нам необходимо обсудить проблематику в целом, которая касается
большинства», – сказал Александр Овдиенко.
…Затем были обсуждены основные проблемы предпринимателей, это – время общения с инспектором происходит только через
окно, долго приходится ждать инспектора, отсутствие входящего
штампа в ГНИ (указали на необходимость ставить входящий штамп
на экземпляре, который остается у предпринимателя, чтобы доказать,
что документы действительно сдавались).
…Главным обсуждаемым вопросом была проблема – отсутствие типового порядока проведения конкурса на право размещения
временных сооружений. Для решения этого вопроса предприниматели обратились в Кабинет Министров Украины. По итогу которого,
Александр Овдиенко сказал, что он изучал этот вопрос и выяснил, что
у каждого сельского совета свой порядок и предложил перенести рассмотрение этого вопроса на октябрь, а предпринимателям дать свои
предложения управлению экономического развития и торговли райгосадминистрации для разработки основных статей, чтобы в январе
2014 передать их сельским советам. Необходимо, чтобы в январе–феврале 2014 года были утверждены дислокации, в марте–апреле провести конкурсы.
Также на заседании «круглого стола» поднимался вопрос о том,
что предприниматели не оформляют наемных работников. Предприниматели не показывают официальную зарплату, оформляют 1 работника, что не соответствует действительности. Задача ГНИ и общественной организации предпринимателей выявлять таких.
…Также предпринимателями был поднят вопрос о том, почему
плата за електроэнергию берется за 2 месяца вперед, авансом, и предпринимателям района приходится брать кредиты. На что Олег Змеул
сообщил, что в договорах, заключенных между Сакским РЭС ПАО
«Крымэнерго» и предпринимателями указан порядок расчетов в соо62
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тветствии с Законом Украины «Об электроэнергетике» и Правилами
пользования электроэнергии. Закон действует с 1996 года. Расчетный
период у всех разный, невозможно принимать всех потребителей
30 числа. По данному вопросу председатель райгосадминистрации
сказал, что в данный закон необходимо предложить внести изменения. «Чтобы решить проблему мы готовы обратиться к Председателю
Совета министров Автономной Республики Крым», – подчеркнул
Александр Овдиенко. – «Нужно сделать все, чтобы люди могли работать. Вам еще раз необходимо встретиться с юрисконсультом общественной организации предпринимателей и с руководством РЭС».
В конце заседания «круглого стола» А. Овдиенко подчеркнул, что
необоснованные проверки предпринимателей контролирующими организациями недопустимы, обратил внимание присутствующих на социально–экономические инициативы Президента Украины В.Януковича,
в части защиты законных интересов предпринимателей.
«Осуществление планомерной и взвешенной поддержки малого
предпринимательства со стороны правительства позволит закрепить положительную динамику развития предпринимательского
сектора экономики, создаст условия для формирования активной бизнес-среды и пополнять местные бюджеты», – сказал глава
администрации.
Подводя итоги заседания «круглого стола» Александр Овдиенко отметил, что нерешенных проблем не бывает, не все ресурсы
исчерпаны на местном уровне и предложил совместными усилиями
навести порядок, а также организовать следующее заседание «круглого стола» в октябре текущего года (Официальный сайт Сакской
районной государственной администрации в АРК (http://saki–rga.
gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3651:2013–
07–10–09–26–34&catid=129:2011–09–07–09–28–27&Itemid=45).
–
2013. – 10.07).
***
На Сумщине выберут лучшего предпринимателя. Благодаря
конкурсу участники смогут получить новые деловые контакты среди
коллег–предпринимателей, найти новых партнеров, оценить свои возможности и, что самое важное, – получить объективную оценку своей
работы.
«Одна из важнейших задач, которые перед нами ставит руководитель области Юрий ЧМЫРЬ, – стимулировать развитие бизнеса,
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создавать условия, при которых предприниматели стабильно работают и размещают свои производства именно на Сумщине. От этого
зависит экономическое развитие региона, наполнения бюджетов и
благополучия тысяч семей», – отметил заместитель председателя
облгосадминистрации Игорь ЯГОВДИК.
Победителей будут определять в восьми номинациях: «Лучший предприниматель – физическое лицо» в сфере производства, в
сфере торговли, в сфере обслуживания; «Лучшее малое предприятие» в производственной сфере, в сфере торговли, в сфере обслуживания; «Лучший молодой предприниматель» и «Лучшая женщинапредприниматель».
По словам заместителя директора департамента экономического
развития и торговли облгосадминистрации Сергея БРАЖЕНКО, среди
критериев оценки – темпы роста объемов реализованной продукции,
численности работающих, уровень заработной платы, благотворительная деятельность, общественная позиция и т.п. («СУМЫ ИНФО»
(http://sumyinfo.com/society/947–na–sumschine–vyberut–luchshego–
predprinimatelya.html). – 2013. – 24.07).
***
В Харьковской области ведется работа по созданию благоприятного бизнес–климата для предпринимателей.
В Харькове состоялся круглый стол с участием руководства Харьковской областной государственной администрации, предпринимательского актива Европейской бизнес-ассоциации и контролирующих
органов области.
В частности, в мероприятии приняли участие заместитель председателя ХОГА Юрий Сапронов, начальник Главного управления
Миндоходов в Харьковской области Андрей Раздайбеда, председатель координационного совета Харьковского офиса Европейской бизнес ассоциации Игорь Сбитнев, менеджер Харьковского офиса Европейской бизнес ассоциации Ирина Коновалова, директора Департаментов и структурных подразделений облгосадминистрации и представители Европейской бизнес ассоциации.
«Такие встречи организованы для того, чтобы проблемы, которые
есть в нашем регионе у бизнеса, постараться не просто послушать, а
услышать. Безусловно, есть проблемы на мировых рынках, в государстве, от которых зависит и Харьковская область. Но такого взаимодействия, которое сегодня есть у региональной власти и у организо64
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ванного легального бизнеса с налоговой инспекцией никогда не было.
Поэтому я прошу вас высказываться как всегда открыто», – сказал в
начале встречи Юрий Сапронов.
В ходе встречи были обсуждены шаги, которые планируют предпринять правоохранительные и государственные контролирующие
органы для создания благоприятного бизнес-климата и реализации
государственной политики защиты конституционных прав предпринимательской деятельности в регионе, и меры, которые планируется
предпринять для устранения незаконных проверок субъектов предпринимательской деятельности.
Юрий Сапронов отметил, что такие встречи с представителями ЕБА будут проводиться ежемесячно. На них будут обсуждаться проблемы, с которыми сталкивается бизнес, и предлагаться
пути их решения (Новости Харькова (http://lenta.kharkiv.ua/society/2013/07/17/16575.html). – 2013. – 17.07).

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ
На Дніпропетровщині «спрощенців» побільшало на 22 %, а надходження зросли більш як в 1,5 раза. В області провадять підприємницьку діяльність понад 180 тисяч громадян, у тому числі 103 тисячі
перебувають на загальній системі оподаткування та 77 тисяч – на
спрощеній.
Найбільш чисельною серед «спрощенців» є 2 група, яка налічує
понад 43 тисяч підприємців. Ці представники бізнесу тепер звітують
лише раз на рік, та єдиний податок сплачують щомісячно. У 1 групі перебуває більше 15 тисяч платників єдиного податку, у 3 – майже 19 тисяч.
Для поліпшення умов здійснення господарської діяльності підприємцям з серпня 2012 року, згідно змін внесених до Податкового кодексу, в Україні запроваджено, зокрема, для фізичних осібпідприємців – 5 групу платників єдиного податку, яким збільшено
граничний обсяг доходу до 20 млн грн., а кількість найманих працівників не обмежено. Відтак, п’яту групу платників єдиного податку
обрало вже 6 фізичних осіб – підприємців.
Підприємцями – «спрощенцями» за шість місяців цього року
сплачено понад 152 млн грн, що перевищує надходження минулого
року на 59 млн грн.
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Зміни в законодавстві, внесені торік до спрощеної системи оподаткування, забезпечують сприятливі умови для ведення бізнесу
суб’єктами малого підприємництва, отже зростає кількість підприємців та збільшуються надходження до бюджету / Головне управління Міндоходів у у Дніпропетровській області (Міністерство
доходів і зборів України (http://minrd.gov.ua/media–tsentr/regionalni–
novini/104752.html). – 2013. – 23.07).
***
За I півріччя більше 24 тис. платників одержали електронний
цифровий підпис. Протягом січня – червня 2013 року більше 24 тис.
платників податків Донецької області одержали безкоштовні послуги
електронного цифрового підпису АЦСК ІДД Міндоходів України, в
т. ч. 5,6 тис. юридичні особи і 18,5 тис. СПД – фізичні особи і громадяни.
По кількості абонентів, що одержали безкоштовні ключі ЕЦП,
Донецька область займає друге місце по Україні. Тільки в червні
поточного року платникам Донеччини було видано більш ніж 6 тис.
ключів – це рекордний кількісний показник власників цифрових підписів по Україні.
«Наша мета – перехід до повної електронізації процесу надання
звітності в органи Міндоходів. Для цього розробляються і упроваджуються високоякісні нові сервіси, удосконалюється перелік
послуг, що надаються, які відповідатимуть вимогам бізнесу, що
використовує сучасні інформаційні технології. Так, зовсім недавно
в тестовому режимі запрацював новий сервіс «Електронний кабінет
платника податків» – відзначив начальник ГУ Міндоходів у Донецькій області Вадим Бондаренко / Головне управління Міндоходів
у Донецькій області (Міністерство доходів і зборів України (http://
minrd.gov.ua/media–tsentr/regionalni–novini/104589.html). – 2013. –
22.07).
***
Прикарпатські працівники Міндоходів втричі зменшили
візити до бізнесменів. За підсумками першого півріччя п.р. органами Міндоходів Івано–Франківщини проведено 38 планових перевірок. Упродовж аналогічного періоду 2012 року цей показник
становив 111.
Зменшення кількості перевірок пов’язане із застосування ризикоорієнтованої системи, за допомогою якої відбір суб’єктів господарю66
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вання для контролю здійснюється на підставі оцінки ризиків допущення порушень та моніторингу ризикових операцій.
Виконуючи основну функцію контролю за повнотою нарахування
податків, підрозділи податкового та митного аудиту значну увагу приділяють упереджуючим заходам. Так, за результатами проведених в січні–
червні 2013 року перевірок СГД, які задекларували від’ємне значення
об’єкту оподаткування по податку на прибуток, зменшено збитки на суму
7,4 млн грн, чим упереджено несплату податку на прибуток у майбутніх
періодах в сумі 1,2 млн грн / Головне управління Міндоходів в Івано–Франківській області (Міністерство доходів і зборів України (http://minrd.gov.
ua/media–tsentr/regionalni–novini/104750.html). – 2013. – 23.07).
***
Протягом І півріччя 2013 року фахівцями органів Міндоходів у
Кіровоградській області проведено всього 37 фактичних перевірок,
в тому числі 6 перевірок суб’єктів господарювання, що відносяться
до категорії малого бізнесу.
Порівняно з аналогічним періодом минулого року їх кількість
зменшилась майже в 3,1 рази (за 2012 рік проведено 114 фактичних
перевірок), в тому числі кількість фактичних перевірок малого бізнесу
зменшилась в 4,2 рази (за 2012 рік проведено 25 фактичних перевірок
малого бізнесу).
Суттєве зменшення кількості фактичних перевірок бізнесу, яке
спостерігається протягом останніх років, пов’язано з впровадженням „ризикоорієнтованої” системи автоматизованого моніторингу,
завдяки якій увага акцентується лише на тих підприємствах, які
мають ризики несплати податків. Також скороченню перевірок сприяє
впровадження з 1 січня 2013 року системи дистанційного моніторингу
розрахункових операцій.
Загалом, за результатами проведених фактичних перевірок, за
виявленні порушення вимог чинного законодавства, до суб’єктів господарювання Кіровоградської області з початку року застосовано
фінансових санкцій на суму 2,8 млн грн.
Нагадуємо, що під час проведення фактичних перевірок перевіряється порядок ведення касових операцій, здійснення розрахункових операцій, наявність ліцензій, патентів свідоцтв тощо / Головне
управління Міндоходів у Кіровоградській області (Міністерство
доходів і зборів України (http://minrd.gov.ua/media–tsentr/regionalni–
novini/105367.html). – 2013. – 29.07).
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***
Фахівці Міндоходів Луганщини майже вдвічі зменшили кількість перевірок підприємців. При цьому, як повідомили в Головному
управлінні Міндоходів у Луганській області, зменшення кількісних
показників не вплинуло на якість перевірок.
Завдяки автоматизованому доперевірочному моніторингу «ризикових» суб’єктів господарювання, і як наслідок, відбору до перевірок
лише потенційних порушників, надходження до бюджету порівняно
з січнем–червнем минулого року зросли більше, ніж на 1 млн грн.
Всього за результатами перевірок порушники законодавства сплатили
до бюджету понад 40 млн грн.
Надалі підвищити якість і зменшити термін проведення аудиту
фахівці Міндоходів планують за рахунок введення електронних перевірок.
Новим сервісом зможуть скористатися платники з незначним ступенем ризику на підставі заяви, в якій крім загальних облікових даних
вказується інформація про податкові періоди господарської діяльності, які підлягають перевірці, система оподаткування, на умовах
якої працює платник, перелік податків, які перевірятимуться в ході
проведення електронної перевірки тощо.
При цьому платник сам визначатиме податкові періоди, за які буде
проводитися електронна перевірка, за умови, що за ці періоди не проводилися документальні планові або позапланові перевірки (з відповідних питань, які платник має намір перевірити).
Даною послугою вже з 2014 року зможуть скористатися платники
єдиного податку, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування. Для цього достатньо буде повідомити до територіальних органів Міндоходів України про своє бажання пройти перевірку дистанційно за 10 днів до її проведення.
А з 1 січня 2015 року, ця новація буде поширюватися на представників мікро–, малого та середнього бізнесу, які знаходяться на загальній
системі оподаткування. З початку 2016 року проведення документальної
невиїздної позапланової електронної перевірки зможуть «замовити» всі
категорії платників податків України / Головне управління Міндоходів у
Луганській області (Міністерство доходів і зборів України (http://minrd.
gov.ua/media–tsentr/regionalni–novini/104076.html). – 2013. – 17.07).
***
На Рівненщині вже майже дві тисячі підприємців застосовують нові зразки касової техніки. Близько 40 відсотків від усіх заре68
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єстрованих на Рівненщині касових апаратів уже формують копії розрахункових документів та фіскальних звітів в електронному вигляді.
«Представники бізнесу краю розуміють цю новацію і її подальші
переваги для себе: найперше, це скорочення податкових перевірок, бо
усі головні розбіжності між отриманою звітністю та первинною документацією будуть виявлятися завчасно»,– повідомили в ГУ Міндоходів у Рівненській області.
Щоб врахувати всі важливі моменти для швидкого та ефективного налагодження процесу роботи електронної контрольної касової стрічки РРО, фахівці Міндоходів Рівненщини спільно з представниками найбільших фірм, які займаються реалізацією та сервісним обслуговуванням касової техніки (таких у області – 13) обговорили заходи, виконання яких сприятиме подальшому впровадженню
нового і сучасного сервісу.
Суб’єктам господарювання, які ще не замінили старої касової техніки, не потрібно зволікати з переобладнанням і придбанням нових
РРО, адже перенесення термінів застосування штрафних санкцій не
означає відміни вимог законодавства / Головне управління Міндоходів у Рівненській області (Міністерство доходів і зборів України
(http://minrd.gov.ua/media–tsentr/regionalni–novini/105367.html).
–
2013. – 26.07).
***
Суми готуються підтримати і захистити своє підприємництво.
Із новою програмою підтримки малого і середнього бізнесу та
захисту місцевого товаровиробника ініціатори та розробники документа сподіваються покращити ситуацію з наповненням бюджету
міста.
Керівники депутатських фракцій занепокоєні ситуацією з виконанням бюджету Сум. Представники бізнесу – засиллям заїжджих
торговців, які витісняють місцевих виробничників із ринку. Відтак,
дійшли спільної думки про необхідність об’єднання своїх зусиль
та напрацювання нової програми розвитку підприємництва та підтримки місцевого товаровиробника. Наразі проект документа проходить експертну оцінку, після чого буде запропонований депутатському корпусу на розгляд і затвердження.
Серед головних тез програми – опрацювання можливостей збільшення частки товарів і послуг, вироблених на Сумщині, в структурі
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закуплених для бюджетних установ міста; пошук механізмів для
фінансової підтримки бізнесу та усунення ймовірних бюрократичних чинників у його розвитку; інформування населення про переваги товарів і послуг місцевих товаровиробників; укладення з великими торговельними мережами меморандуму щодо «відкриття» своїх
полиць для сумських товарів (Сумська міська рада (http://www.meria.
sumy.ua/index.php?newsid=37209). – 2013. – 23.07).
***
Переваги електронного цифрового підпису оцінили майже
14 тисяч мешканців Тернопілля.
Від початку року в області видано майже 12 тисяч безкоштовних посилених сертифікатів ключів електронного цифрового підпису.
Зокрема, фізичні особи – підприємці отримали майже п’ять тисяч сертифікатів, юридичні – понад чотири тисячі та фізичні особи – майже
три тисячі. Ще майже 9 тисяч сертифікатів було видано у 2012 році,
коли в Тернополі запрацював відділ реєстрації користувачів.
Починаючи з лютого цього року, на Тернопільщині є вже два
місця, де можна отримати безкоштовний цифровий підпис – Тернопіль і Чортків. За час роботи відділів реєстрації користувачів
Акредитованого центру сертифікації ключів на Тернопільщині
видано понад 20 тисяч електронних цифрових підписів, їх власниками стали майже 14 тисяч осіб / Головне управління Міндоходів
у Тернопільській області (Міністерство доходів і зборів України
(http://minrd.gov.ua/media–tsentr/regionalni–novini/105234.html). –
2013. – 26.07).
***
На кінець липня 2013 року в Головному управлінні Міндоходів
у Херсонській області зареєстровано 2651 реєстратор розрахункових операцій, які успішно пройшли персоналізацію в системі
обробки даних РРО Міндоходів України. Це становить 47,6 % від
загальної кількості РРО області.
Серед найбільш активних користувачів реєстраторів розрахункових операцій, які переобладнали свою техніку, платники податків Іванівського району – 81,0 %, Новотроїцького району – 68,8 % та Цюрупинського – 66,7 %. Менш активними є суб’єкти господарювання
Великоолександрівського та Великорогачиського районів – тільки по
18,8 % та 37,5 %, платники м. Херсона – 41,0 %.
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Нагадаємо, що з 01.01.2013 введено в дію норми абзаців другого та
третього п. 7 ст. З Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95–
ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері
торгівлі, громадського харчування та послуг» щодо обов’язкового
подання суб’єктами господарювання електронних копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків реєстраторів розрахункових операцій до органів державної податкової служби по дротових
або бездротових каналах зв’язку за технологією Національного банку
України / Головне управління Міндоходів у Херсонській області
(Міністерство доходів і зборів України (http://minrd.gov.ua/media–
tsentr/regionalni–novini/105566.html). – 2013. – 30.07).
***
На Черкащині триває персоналізація РРО. Наразі 2494 РРО або
38,16 % перейшли на систему дистанційного автоматичного звітування. За даними профільного підрозділу ГУ Міндоходів у Черкаській
області найбільшу кількість касових апаратів, які автоматично передають дані про готівкові операції на сервери Міндоходів, використовують підприємці Черкас (579), Умані і району (321), Сміли і району
(221), Золотоноші і району (142) та Черкаського району області (141).
Власники новітньої касової техніки продовжують агітувати колег на
користь новацій. Серед основних переваг «розумних» РРО вони називають заощадження на папері і відсутність перевірок. Своє ставлення до
нововведень озвучив і представник ПП «Інтерресурс» Андрій Коваль:
«Такі новації дійсно сприяють створенню умов для ведення бізнесу. Це
дає можливість зменшити витрати на придбання паперових контрольних стрічок та зекономить час на складання і подання місячної звітності
про використання РРО. Важливо й те, що із застосовуванням дистанційного контролю зменшиться кількість перевірок і «зустрічей» з контролюючими органами, що в свою чергу вивільнить час для ведення бізнесу».
Загалом в області майже 3 тисячі підприємців використовують в
роботі 6536 реєстраторів розрахункових операцій.
Головне управління Міндоходів у Черкаській області нагадує, що
з 1 січня 2013 року для суб’єктів господарювання настав обов’язок
подання звітності про використання реєстраторів розрахункових операцій в електронному вигляді. Водночас згідно із законом, фінансова
відповідальність настає з 1 січня 2014 року. До цього часу за неподання електронної звітності платників, які використовують касові
апарати, не штрафуватимуть.
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З повним переліком моделей реєстраторів розрахункових операцій, що наразі відповідають вимогам закону і часу та включені до
Держреєстру, можна ознайомитися на офіційному порталі Міндоходів
за посиланням http://minrd.gov.ua/data/material/000/057/94957/Re_str_
TK_22_.doc. / Головне управління Міндоходів у Черкаській області
(Міністерство доходів і зборів України (http://minrd.gov.ua/media–
tsentr/regionalni–novini/105852.html). – 2013. – 31.07).

ПИТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
У липні 2013 року державними інспекторами з питань інтелектуальної власності проведено 18 перевірок суб’єктів господарювання, які у своїй діяльності використовували об’єкти права інтелектуальної власності.
За результатами цих перевірок складено та направлено до
суду 16 протоколів про адміністративні правопорушення, вилучено 3 406 примірників контрафактної продукції на загальну суму
86 079 грн. За звітний період державні інспектори провели 12 просвітницьких заходів і взяли участь у 3 спільних заходах такого самого
спрямування з представниками органів прокуратури та працівниками МВС України: тематика всіх зустрічей стосувалася законності використання програмного забезпечення та розповсюдження
дисків для лазерних систем зчитування (Офіційний веб–портал
Державної служби інтелектуальної власності (http://sips.gov.
ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=2298&fp=11). – 2013.
– 22.07).

ЗАХИСТ ІНВЕСТИЦІЙ
У Києві обговорили актуальні питання торговельноекономічного співробітництва України з ЄС.
В економіку України у І кварталі 2013 року іноземними інвесторами вкладено понад 1,5 млрд дол. США іноземних інвестицій. Про
це йшлося 25 липня на першому установчому засіданні Діалогу Україна–ЄС з питань бізнес-клімату.
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Українську делегацію очолив Міністр економічного розвитку
і торгівлі України Ігор Прасолов, а європейську – заступник Генерального Директора Генерального Директорату Європейської Комісії
«Торгівля» Пітер Балаш.
У ході засідання обговорювались питання поліпшення інвестиційного клімату в Україні та розвитку підприємницької діяльності, зокрема, оподаткування, митна сфера, гармонізація стандартів. Особливу увагу приділено актуальним питанням, з якими стикаються українські та європейські компанії у ході двостороннього
торговельно-економічного співробітництва.
«Ми хочемо відзначити, що прогрес у вирішенні проблемних
питань, які порушують наші іноземні партнери, очевидний. Ми на
постійній основі ведемо діалог, зокрема з представниками Європейської бізнес асоціації, Американської торгової палати. Переконаний,
що наш діалог – це реальна можливість шляхом обговорення, оцінок і
пропозицій вивести торгово–економічні відносини України та ЄС на
більш високий рівень, зробити ринок України більш відкритим для
іноземних інвесторів, сприяти розвитку бізнесу та зростанню економіки», – сказав Міністр Ігор Прасолов.
Він наголосив, що зустріч сприятиме підвищенню двостороннього товарообігу та ефективному вирішенню питань у сфері торгівлі
та інвестицій, дуже важливими чинниками для досягнення цієї мети
є своєчасний обмін інформацією між органами державної влади та
тісна співпраця з представниками бізнесу.
Пітер Балаш зазначив, що вони готові до конструктивного обговорення питань, адже це не тільки дасть позитивні результати нинішньої зустрічі, а й взагалі стане імпульсом для подальшого поглиблення партнерства між Україною та ЄС
«Так, існує багато проблемних питань, але деякі з них можна вже
зараз задовільно вирішувати, з огляду на нещодавно прийняті в Україні законодавчі акти. Ми вважаємо, що більша частина цих проблем
може бути успішно вирішена через активне впровадження цих змін у
законодавстві. Саме це допоможе покращити показники української
економіки», – сказав Пітер Балаш.
Сторони висловили упевненість, що започаткування Неформального Діалогу має стати вагомим сигналом діловим колам України та
ЄС щодо нових можливостей для зростання бізнес–активності.
Нагадаємо, Діалог Україна – ЄС з питань бізнес-клімату
став можливим завдяки Адміністративній домовленості про
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взаєморозуміння між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Генеральним Директоратом Європейської Комісії «Торгівля», який було укладено 25 лютого 2013 року у Брюсселі
під час Шістнадцятого Саміту Україна – Європейський Союз (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_
id=246546611&cat_id=244276429). – 2013. – 26.07).
***
Україна та ЄС провели неформальний діалог з питань бізнесклімату. З метою зміцнення адміністративного співробітництва між
Україною та ЄС щодо поліпшення бізнес-клімату шляхом сприяння
двосторонній торгівлі та захисту інвестицій сторонами було започатковано неформальний діалог з бізнес-клімату. Перше установче засідання відбулося 25 липня 2013 року в м. Києві.
У ході засідання обговорювалися питання щодо поліпшення інвестиційного клімату та двосторонньої торгівлі між Україною та ЄС, а саме:
– оподаткування та митної сфери (відшкодування ПДВ, формування митної вартості);
– політики у сфері підприємництва, включаючи малі та середні
підприємства, та огляд поточної бізнес–ситуації;
– гармонізації стандартів;
– окремих секторальних питань (фармацевтика);
– застосування спеціальних захисних заходів при імпорті легкових автомобілів;
– запровадження «місцевої складової» (до транспортних засобів
та у сфері альтернативної енергетики);
– введення заборони на імпорт до України вугільного коксу.
Також представниками європейської делегації були переглянуті
взяті Україною зобов’язання під час вступу до СОТ згідно з Генеральною угодою з тарифів і торгівлі 1994 року.
За результатами засідання Україною і ЄС були визначені подальші
шляхи розвитку та налагодження ефективного співробітництва між
сторонами у сфері торгівлі та інвестицій (Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва
(http://www.dkrp.gov.ua/info/1957). – 2013. – 30.07).
***
Правительство планирует развивать государственно–частное партнерство в инновационной сфере.
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Правительство заинтересовано в развитии ГЧП в инновационной сфере, ведь именно инновации могут обеспечить динамику
экономического развития, отметил председатель Госагентства по
вопросам науки, информатизации и инноваций Владимир Семиноженко («NovostiUA» (http://novostiua.net/main/41611–pravitelstvo–
planiruet–razvivat–gosudarstvenno–chastnoe–partnerstvo–v–innovacionnoy–sfere.html).
По словам Семиноженко, тема партнерства успешно используется
в мире, а сейчас приобретает актуальность и у нас.
Пока инновационная деятельность остается недостаточно развитой, поскольку не существует необходимого взаимодействия бизнес–
наука-страна. «Именно модель партнерства государственно-частного
может заполнить в этой сфере пробелы и установить правила игры
для участников инновационного рынка», – подчеркнул Семиноженко.
Он сообщил, что о внимании власти к этому вопросу говорит разработка нормативно–правовой базы. В частности, принят Закон «О
государственно–частном партнерстве», а также ряд распоряжений и
постановлений. «Но это начало. Законодательная база еще требует
доработки и усовершенствования», – отметил Семиноженко.
Развитие ГЧП даст возможность привлекать инвестиционные
ресурсы для реализации перспективных проектов и позволит снизить
нагрузку на бюджет (NovostiUA.net (http://novostiua.net/main/41611pravitelstvo-planiruet-razvivat-gosudarstvenno-chastnoe-partnerstvov-innovacionnoy-sfere.html). – 2013. – 23.07).
***
Симферополь и Севастополь вошли в десятку благоприятных
для бизнеса городов Украины. Рейтинг составил популярный журнал
«Форбс». Всего в нем 32 города.
Рейтинг отражает привлекательность украинских городов для
компаний, работающих на потребительском рынке. Киев не вошел в
исследование: рассматривались регионы с точки зрения инвестора из
столицы или иностранного инвестора. Проанализировали 20 социально–экономических характеристик параметров областных центров
и городов с населением свыше 200 тысяч человек, добавив показатели
динамики средней зарплаты и численности населения.
На первом месте – Донецк. Этот город второй год подряд становится самым привлекательным для бизнеса в Украине. Столица Донбасса продолжает благоустраиваться, а наличие в ней штаб-квартир
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нескольких крупнейших работодателей страны служит магнитом для
талантов из других регионов, включая Киев.
На второй строчке рейтинга – Одесса. Далее идут Львов, Днепропетровск, Харьков, Винница. Симферополь занял седьмое место,
Севастополь – десятое.
Также в десятке Николаев и Полтава (Крымская газета (http://
www.gazeta.crimea.ua/news/simferopol–v–desyatke–lychshih–dlya–
biznesa–gorodov–ykraini–7442). – 2013. – 22.07).
***
Житомирщина є одним із найбільших привабливих регіонів
України для зарубіжного інвестування. Наразі область співпрацює з
99–ма країнами світу. Темп приросту прямих іноземних інвестицій за
минулий рік склав 108%. Загальний обсяг на сьогодні досяг 362 млн
дол. США.
Економічний та інвестиційний потенціал Житомирщини буде
представлено у відомому міжнародному журналі «The European
Times». Представники журналу «The European Times» подорожуватимуть Житомирщиною, щоб зібрати найбільше цікавого матеріалу
та презентувати область Європі. Під час зустрічі з директором по
зв’язкам із органами влади Акмалом Солієвим і менеджером проекту
Златіною Ракшієв голова облдержадміністрації Сергій Рижук найцікавішими секторами економіки Житомирщини в плані інвестування
для Королівства Бельгії назвав відродження льонарства та колишнього потужного льонокомбінату в обласному центрі, а також пошук і
розвиток альтернативних джерел енергії («Рупор Житомира» (http://
ruporzt.com.ua/ekonomika/47830–belgysk–nvestori–zackavilisya–zhitomirschinoyu.html). – 2013. – 23.07).

БОРОТЬБА З РЕЙДЕРСТВОМ В УКРАЇНІ
Кабінет міністрів планує підписати із зарубіжними партнерами
меморандум про створення інституту бізнес–омбудсмена, який може
стати третейським суддею у відносинах між державою і бізнесом, а
також запобігати використанню адміністративних важелів у корпоративних конфліктах.
Про це повідомив перший віце-прем’єр-міністр Сергій Арбузов.
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– Необхідність у створенні інституту, який буде в позасудовому полі вирішувати спори між державними органами та бізнесом в Україні давно назріла. Тому ми підтримуємо пропозиції
наших партнерів, зокрема Європейського банку реконструкції та
розвитку щодо активізації роботу в цьому напрямку”, – наголосив Арбузов.
За його словами, в розробці концепції функціонування цього
інституту братимуть участь також і вітчизняні інвестори.
Перший віце-прем’єр не відкидає, що створення інституту бізнесомбудсмена буде певним чином синхронізовано з процесом відновлення роботи Міжвідомчої комісії з питань захисту прав інвесторів,
протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств (антирейдерської комісії) (ПіК (http://www.pic.com.ua/arbuzov–povidomlyaje–biznes–vid–derzhavy–v–ukrajini–zahyschatyme–instytut.html).
– 2013. – 30.07).
***
Президент Американской торговой палаты в Украине Хорхе
Зукоски рассказал Maanimo.com о перспективах работы бизнес–
омбудсмена в нашей стране:
– Прежде чем инициировать процесс разработки концепции
института бизнес–омбудсмена в Украине, Американская торговая палата провела среди своих компаний–членов опрос, подтвердивший принципиальную заинтересованность инвесторов в
создании медиатора между бизнесом и государством. Исходя из
результатов опроса, компаний видят омбудсмена независимым
высокоавторитетным субъектом или коллегиальным органом, деятельность которого будет направлена на поиск досудебных решений в спорах между бизнесом и государством. Если в процессе
решения спора не удается избежать вовлечения судебных органов,
конечно же, эта ветвь власти должна быть вовлечена. От омбудсмена же ожидается помощь на ранних стадиях, чтобы предотвратить необходимость обращаться в суд для защиты своих интересов (Maanimo.com (http://maanimo.com/news/advices/120433–
ponachalu– sredi – polnomochiy – ombudsmena – budet – priem – i –
rassmotrenie–jalob–biznesa). – 2013. – 05.08).
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Национальная комиссия, осуществляющая государственное
регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), на своем
заседании пополнила Реестр операторов и провайдеров на 20 позиций. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Согласно решению Комиссии в Реестр операторов, провайдеров
телекоммуникаций внесены:
– 10 операторов: Дочернее предприятие «ИТВ-К» (г. Симферополь, пгт. Молодежное, с. Аэрофлотский, пгт Аграрный, с. Мирное АР Крым), ООО «Первомайск Онлайн» для техобслуживания
и эксплуатации собственных телекоммуникационных сетей, предоставления услуг доступа в Интернет в г. Первомайское АР Крым,
ООО «Телерадиокомпания «Телевидение и связь» для техобслуживания и эксплуатации собственных телекоммуникационных
сетей в г. Феодосия, г. Судак, пгт. Новый Свет Автономной Республики Крым, ООО «ДТЭК Ровенькиантрацит» для предоставления услуг фиксированной местной телефонной связи с емкостью
сети до 10 000 номеров с правом техобслуживания и эксплуатации
телекоммуникационных сетей и предоставления в пользование
каналов электросвязи в Луганской области, ООО «Фрирайд» для
технического обслуживания собственных телекоммуникационных
сетей, предоставления услуг доступа в Интернет с использованием
РЧР и без использования РЧР в Киевской области; предприниматель В. Хозинский, для предоставления услуг доступа в Интернет с
использованием РЧР в Хмельницкой области, ООО «Центр БИТМ»
для технического обслуживания и эксплуатации собственных
телекоммуникационных сетей в г. Ватутино, г. Звенигородка Звенигородского района и пгт. Лысянка Лисянского района Черкасской области; предприниматель Е. Тимощук, для предоставления
услуг доступа в Интернет с использованием РЧР и без использованием РЧР, предоставление в пользование каналов электросвязи
с правом осуществления их техобслуживанию и эксплуатации
с использованием РЧР и без использованием РЧР в Луганской
области; ООО «Телекоммуникации АМТ» и ЧП Телерадиокомпания «АМТ» для технического обслуживания и эксплуатации
собственных телекоммуникационных сетей, предоставления услуг
доступа к сети Интернет в г. Антрацит Луганской области;
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– 10 провайдеров, которые будут предоставлять услуги доступа
к сети Интернет: ООО «НТК-провайдер» (Ивано-Франковская
область), предприниматель И. Шевченко (Донецкая область,
г. Донецк), ООО «Инфраструктура технолоджи сервисиз и инжиниринг Украина» (территория Украины), ООО «Квадро-Линк»
(Киев), ООО «Интернет-КТ» (Киев), ООО «Квадро-2012» (Киев),
ООО «Интерком плюс сервис» (г. Киев), предприниматель Д. Бугаев
(г. Лозовая Харьковской области, Харьковская область), ООО «Дианет»
(г. Запорожье), ООО «Старлайт системз» (г. Киев) (IT Expert (http://
www.www.itexpert.org.ua/svjaztelekom/item/27524-nkrsi-popolnilareestr-operatorov-provajderov-na-20-pozitsij.html). – 2013. – 02.07).
***
Государственными инспекторами по вопросам интеллектуальной собственности в течение 2012–2013 годов на системной
основе проводились просветительские мероприятия для представителей органов исполнительной власти и общественности:
велась разъяснительная работа по законодательным нормам в
сфере интеллектуальной собственности, в частности ответственности за их нарушение. Об этом сообщила пресс-служба
Госслужбы интеллектуальной собственности.
За указанный период проведено более 200 семинаров, совещаний и рабочих встреч с представителями правоохранительных органов, органов исполнительной власти и местного самоуправления –
перечисленные мероприятия касались проблем защиты прав интеллектуальной собственности и борьбы с правонарушениями.
Особое внимание было уделено вопросу усиления защиты прав
интеллектуальной собственности в сети Интернет.
Так, по инициативе Государственной службы интеллектуальной
собственности Украины (Государственная служба) факты нарушения прав интеллектуальной собственности в сети Интернет постоянно
контролировались Координационными советами по борьбе с нарушениями в сфере интеллектуальной собственности – такие советы
созданы и действуют во всех регионах Украины как совещательные
органы при областных (городских ) государственных администрациях.
Результатом просветительских мероприятий, организованных
Государственной службой и государственными инспекторами в регионах Украины, а также сотрудничества с органами Министерства внутренних дел Украины стало прекращение деятельности в 2013 году
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17 ресурсов сети Интернет, с помощью которых незаконно распространялись объекты авторского права и смежных прав.
Важно отметить, что сайты закрывались не Госслужбой – у нее нет
на такие действия полномочий – а структурами МВД, по результатам
работы Координационных советов в регіонах (В Украине закрыто
17 сайтов, нарушавших закон об авторских и смежных правах // IT
Expert (http://itexpert.in.ua/rubrikator/item/27553-v-ukraine-zakryto17-sajtov-narushavshikh-zakon-ob-avtorskikh-i-smezhnykh-pravakh.
html). – 2013. – 03.07).
***
Украина попала в тройку лидеров мира по количеству
зараженных смартфонов. За первое полугодие 2013 года количество
вирусов на мобильных устройствах украинцев выросло почти в 6 раз.
Таким образом, если в начале года Украина была на девятом месте по
числу зараженных мобильных устройств, то в апреле она уже переместилась на шестое, опередив Бразилию, Индонезию и Индию, а в
июне воцарилась на третьем месте, потеснив Саудовскую Аравию,
Таиланд и США.
Согласно данным исследования американского разработчика
антивирусного программного обеспечения NQ Mobile, во втором
квартале 2013 года на долю Украины приходилось около 6 % всех
мобильных инфекций. На втором месте антирейтинга Россия с 10 %
зараженных гаджетов. Лидером остается Китай – здесь инфицировано 39 % мобильных устройств.
Аналитики отмечают, что среди прочих стран Украина пережила наиболее критический рост числа зараженных смартфонов – на
485 % за квартал. Теперь на Украину и Россию вместе приходится почти
20 % мирового объема зараженных мобильных устройств.
Исследователи утверждают, что количество вирусов в мире
за последние три года резко выросло – более чем в 10 раз. За первое полугодие 2013 обнаружены 51 тыс. вирусов, которыми
были инфицированы 21 млн мобильных устройств по всему
миру.
Напомним, Украина попала в ТОП–5 стран с наибольшим
количеством зараженных сайтов. Количество зафиксированных
интернет-угроз превысило 47 млн образцов, а заражению через вебресурсы за период с января по март подверглись 49 % украинских
пользователей.
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UPDATE: Директор агентства мобильного маркетинга LEAD9
Назар Грынык считает, что данные исследования могут быть
ошибочны: «Странные цифры (1, 23 млн). Получается, что добрая
треть смартфонов в Украине завирусована. Это в принципе невозможно, поскольку смартфоны на старой платформе (Nokia Symbian)
инфицировать почти невозможно в силу их неактивного пользования
сторонними программами и интернетом. Получается, что в Украине
заражены почти все смартфоны Android и iPhone. Никто из владельцев
таких смартфонов среди моих знакомых не сталкивался с вирусами и
не видит в них никакой угрозы. Их устройства практически не глючат, данные не теряются, трафик не «исчезает».
Поэтому такой статистике может быть два объяснения. Во-первых,
компания, которая опубликовала «данные» – NQ Mobile – это разработчик антивирусных программ, премиум версии которых стоят
$19.99 на Google Play. Им такой отчет может быть выгоден, поскольку
Украинский рынок смартфонов очень активно растет и, конечно же,
интересен подобным компаниям. Второй вариант: вирусы действительно есть, конечно, не на трети смартфонов, но на каком-то проценте. Но они пока не проявляют себя и не представляют серьезной
угрозы для аппаратов и пользователей. Однако я все же склоняюсь к
первому объяснению».
Украина массово поставляет it-услуги на Запад и США. При
этом сегодня уже сформировался целый рынок мобильных вирусов. Если в 2005–2007 они были не так страшны, вирус всего лишь
попадал в телефон и рассылал SMS, то теперь вирусы умеют удалять контакты, отправлять почту , рассылать информацию по соцсетям, копировать и передавать данные с телефона – заметки,
пароли, контакты и т. д.
Как предположил генеральный директор IT-компании SUNgsm
Алексей Лымаренко, возможной причиной подобной статистики
является то, что украинские и российские it-специалисты могут
разрабатывать вирусы для западных заказчиков, а тестировать их на
своей же территории. «Важно понимать, что это естественный процесс – восьмимильный рост количества мобильных устройств как
таковых, при этом соответственно растет и количество зараженных.
Владельцам смартфонов нужно позаботиться о том, какие страницы
открывать в браузере телефона и какие программы устанавливать, если это не Play Market или App Store» (AIN.UA (http://ain.
ua/2013/07/26/134114). – 2013. – 26.07).
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***
Зарубіжний досвід
Британские разведслужбы, включая MI–6 и MI–5, по сообщениям,
запретили использование компьютеров, произведенных китайской
компанией Lenovo, из опасений, что эти машины весьма уязвимы для
взлома, пишет Independent.
Тестирование, проведенное MI–5 и Центром правительственной
связи Великобритании, обнаружило в электронной схеме компьютеров производства Lenovo модификации, позволяющие доступ к этим
устройствам без ведома их владельцев.
По информации авторитетного издания Australian Financial
Review, это обнаружение привело к письменному предупреждению,
распространенному среди альянса британских, американских, австралийских, канадских и новозеландских спецслужб Five Eyes, включая
Агентство национальной безопасности США.
Lenovo, крупнейший производитель персональных компьютеров
в мире, который пользуется поддержкой китайского правительства,
выразил «удивление» этим шагом и отверг утверждения о каких–либо
проблемах с их машинами.
Ранее жертвой аналогичных подозрений стала другая китайская компания, Huawei Technologies. В этом году она была отстранена от права претендовать на контракты в Австралии на 24 млрд
фунтов стерлингов (Четверта Влада (http://4vlada.net/politika–i–
biznes/independent–mi– 6 –i–mi–5– otkazyvayutsya– polzovatsya–
kompyuterami–lenovo–iz–opasenii). – 2013. – 30.07).
***
Преступления в виртуальном пространстве стали большой
проблемой для развитых стран. По оценкам Комиссии по внутренним делам Палаты общин парламента Великобритании,
мировая экономика несет каждый год убытки в размере 388 миллиардов долларов. Это гораздо больше, чем ущерб от оборота
наркотиков.
«Киберпространство обошло по своему размаху мировой
преступный наркорынок, годовой оборот которого оценивается в
288 миллиардов долларов», – говорится в докладе Комиссии.
Действительно, бороться с интернет-преступностью гораздо
сложнее. «Сейчас совершать преступления с помощью интернета
легче и прибыльнее, нежели грабить банки», – заявил глава Комис82
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сии Кит Ваз. «Опасность со стороны интернет–преступности сейчас более серьезная, нежели со стороны ядерного оружия», – добавил
он.
По словам Ваза, Великобритания подвергается наибольшим количествам атак киберпреступников. «Великобритания проигрывает в
борьбе с интернет-преступностью», – сетует политик. По его информации, «против Соединенного королевства, ее граждан, банков и компаний на постоянной основе действуют преступные группировки из
25 стран».
По некоторым данным, около 1300 группировок, специализирующихся на кибернетических преступлениях, работают против Великобритании. «Мир оказался фактически безоружным перед этим видом
преступлений», – заключает Ваз. Он предложил создать организацию, контролирующую распространение в интернете инструкций для
террористической деятельности.
Согласно докладу Международной организации комиссий по
ценным бумагам, за прошедший год компьютерные системы около
половины всех фондовых бирж в мире подверглись хакерским атакам, передает Strategiya.az. «Растет не только количество атак, но и
их качественный уровень: они становятся все более изощренными
и запутанными. Хакеры располагают все большими возможностями
для проникновения в компьютерные сети бирж и нанесения масштабного урона», – отмечается в докладе.
Между тем, по данным исследования, проведенного экспертами
антивирусной компании McAfee совместно с Центром стратегических
международных исследований, ущерб от действий хакеров по всему
миру оценивается в 600 миллиардов долларов ежегодно (Подробности.UA (http://podrobnosti.ua/internet/2013/07/30/920567.html). –
2013. – 30.07).
***
IE10 признан браузером с самыми эффективными встроенными
технологиями защиты от веб-атак.
Internet Explorer 10 распознал наибольшее количество вредоносных
сайтов, выдав соответствующее предупреждение, по сравнению со
всеми другими популярными браузерами. IE10 также быстрее других
браузеров определяет вновь появившиеся вредоносные ссылки. Такое
заключение содержится в отчете исследовательской компании NSS
Labs.
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Исследование прошло с 13 марта по 9 апреля 2013 г. Эффективность
защиты веб-браузеров была опробована на 754 вредоносных ссылках.
При этом исследователи заходили на одни и те же вредоносные сайты
многократно. В общей сложности на каждый браузер пришлось
свыше 18 тыс. тестов. Используемая операционная система – Microsoft
Windows 8 Enterprise.
IE10 продемонстировал наиболее эффективную защиту, обнаружив вредоносные ссылки в 99,96 % случаях. На втором месте –
Google Chrome 25/26, который показал эффективность 83,16 %. Веббраузеры Safari 5 и Firefox 19 заняли соответственно третье и четвертое места с показателями 10,15 % и 9,92 %. Opera 12 смогла обнаружить вредоносные ссылки в 1,87 % случаях.
«Таким образом, Firefox и Safari заблокируют примерно по одной
из каждых десяти атак. Это означает, что остальные девять атак предстоит перехватить установленному на пользовательский компьютер антивирусу. Chrome защитит от восьми из десяти атак, а Internet
Explorer 10 пропустит лишь четыре атаки из тысячи. Пользователи
браузера Opera практически лишены защиты», – содержится в отчете
NSS Labs.
Специалисты добавили, что во всех случаях браузеры выдают
предупреждение о том, что сайт может нанести вред компьютеру,
однако позволяют преодолевать эту защиту. Поэтому фактический
уровень защиты может быть ниже. Кроме того, исследователи уточнили, что разница в выше приведенных показателях браузеров не
является линейной.
Internet Explorer называют самым безопасным браузером не в
первый раз. В предыдущий раз такое заявление было сделано в сентябре 2012 г., этой же исследовательской компанией, NSS Labs, в отношении девятой версии IE. Internet Explorer также является и самым
экономичным браузером в плане потребления электроэнергии (InternetUA (http://internetua.com/Internet–Explorer–priznan–samim–bezopasnim–brauzerom). – 2013. – 26.07). – 26.07).
***
Специалисты Positive Technologies при тестировании программного обеспечения цифровых устройств видеонаблюдения
обнаружили целый ряд критических уязвимостей.
Одна из уязвимостей – стандартный пароль суперпользователя,
который одинаков для всех DVR-устройств под управлением дан84
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ного программного обеспечения и не может быть изменен пользователем. Этот пароль открывает доступ к устройству видеонаблюдения с
максимальными привилегиями.
Злоумышленник, воспользовавшись этой «лазейкой», может с
помощью удаленного доступа просматривать, подменять или удалять
записанное видео, а также проникнуть во внутреннюю сеть компании. Устройства, которые используют уязвимый софт, продаются под
десятками брендов по всему миру. При этом производители зачастую
полностью копируют уязвимое ПО и без изменения используют его в
собственных разработках. По оценкам экспертов Positive Technologies,
доля этих систем составляет более 90% сегмента рынка устройств
такого класса. Подобные устройства используются в системах безопасности преимущественно малым и средним бизнесом, а также
частными лицами (ALLSECURITY.info (http://allsecurity.info/%D0%B
D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%B
A%D0%B8%D0%B5–%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8/641–%D1%83%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B8
%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C–%D0%B2–%D0%BF%
D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%
BD%D0%BE%D0%BC–%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF
%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8–%D1%81%D
0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC–%D0%B2%D0%B8%D0%
B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E
%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.html). – 2013. – 24.07).
***
Спецслужбы требуют от интернет-компаний ключи шифрования SSL.
Чтобы иметь доступ к содержимому защищенных HTTPSсоединений, американская разведка настаивает, чтобы владельцы
веб-сайтов передавали им копию главного SSL-ключа шифрования.
Интернет–компании пока сопротивляются этим запросам,
ссылаясь на то, что они превышают полномочия разведывательных
органов по слежке за гражданами. Об этом изданию Cnet сообщил
анонимный источник, работающий в одной из интернет-компаний и
столкнувшийся с таким запросом спецслужб. Небольшие интернеткомпании, опасается он, не имеют ресурсов спорить с властями. Они
уже удовлетворили их требования.
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Некоторые эксперты и раньше подозревали, что у разведки
есть ключи шифрования SSL, так что они могут анализировать
«зашифрованные» сессии точно так же, как и открытые. Если у АНБ
и ФБР есть запись трафика пользователя и ключи шифрования, то эти
сессии для них ничем не отличаются от обычных, так что такое шифрование становится бессмысленным.
В комментариях изданию Cnet компании Google и Microsoft отказались отвечать на вопрос, получали ли они подобные запросы от
правительственных агентств, но сказали, что «ключи не передавали»
(ООО «Центр информационной безопасности» (http://www.bezpeka.
com/ru/news/2013/07/25/feds–put–heat–on–web–firms–for–master–
encryption–keys.html). – 2013. – 25.07).

ОЦІНКИ, ПРОГНОЗИ, ПРОПОЗИЦІЇ
Українські підприємці потребують довгострокових кредитів.
Незважаючи на деяке пожвавлення ринку кредитування й здешевлення кредитних ресурсів, банківські позики все ж залишаються
обтяжливими для українських підприємців, особливо представників
малого й середнього бізнесу. Про це каже президент УСПП, народний
депутат України Анатолій Кінах.
За його словами, з початку року загальні обсяги кредитування реального сектору економіки збільшилися на 3,3 %. В основному це кредити
в національній валюті з короткостроковими строками погашення. За
даними Національного банку України, цією кредитною підтримкою протягом останнього місяця скористалися корпорації сільського господарства, компанії, які займаються постачанням електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря, виробництвом коксу та продуктів нафтоперероблення, а також підприємства роздрібної торгівлі.
«Статистика свідчить, що кредити, які пропонуються нині комерційними банками, під силу тільки великим підприємствам. Для
малого бізнесу, до якого відносяться близько 94,3 % українських компаній, процентні ставки залишаються надто високими. А без кредитування економіка ефективно розвиватися не може», – каже президент
УСПП.
Покращити цю ситуацію, на думку Анатолія Кінаха, допоможуть заходи зі зміни напрямків та умов рефінансування НБУ комер86
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ційних банків шляхом кредитування під зобов’язання вкладати позикові кошти у пріоритетні напрямки розвитку економіки. Обсяг рефінансування комерційних банків НБУ в червні 2013 року, до прикладу, становив 1 млрд. грн. за середньозваженою процентною ставкою 7,11 % річних при фактичних ставках кредитування бізнесу до
30 %.
«Має бути розроблена спільна програма дій НБУ та КМУ з відновлення кредитування реального сектору економіки державними та
комерційними банками. Вона має передбачати стимули для активізації підприємницької діяльності, особливо наукоємних та виробничих
видів економічної діяльності, представників малого й середнього бізнесу, підвищення внутрішнього виробництва й споживання, а також
дії з удосконалення податкової системи України шляхом зниження фіскального навантаження на бізнес. Кредитна політика має набути довгострокового характеру й відповідати інтересам перш за все малих
та середніх підприємців», – резюмує президент УСПП (Сайт Українського союзу промисловців і підприємців (http://www.uspp.org.ua/
news/3640.ukrainski–pidprimci–potrebuyut–dovgostrokovikh–kreditiv.
htm). – 2013. – 25.07).
***
Министерство доходов и сборов Украины намерено с января
2014 года рассылать напоминания о необходимости задекларировать доходы, полученные в 2013 году, по электронной почте.
Как сообщили в пресс-службе Миндоходов, «за» такой способ
напоминания высказались 99 % из 3,4 тыс. респондентов, принявших
участие в специальном опросе, проходившем на веб-портале Миндоходов на протяжение июля.
«Только 0,4 % хотели бы получать напоминание на мобильный
телефон и 0,1 % – по почтовой связи или лично», – сообщили в Миндоходов.
Как сообщал MIGnews.com.ua, по итогам декларационной кампании 2013 года Министерство доходов и сборов Украины приняло и
обработало 665 тыс. деклараций о доходах, полученных в 2012 году,
на общую сумму 48,7 млрд грн., из которых 24 млрд грн. задекларировали 3770 миллионеров, проживающих в Украине. Доходы в объеме
более 1 млрд грн. задекларировали 4 гражданина Украины (MIGnews.
com.ua (http://www.mignews.com.ua/ru/articles/142638.html). – 2013. –
30.07).
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***
В Донецкой областной госадминистрации состоялась встреча
предпринимателей региона с Владимиром Зубановым, советником Президента Украины, в ходе которой обсуждались проблемы
и перспективы развития малого и среднего предпринимательства
(МСП).
В частности, на встрече советник Президента Украины Владимир Зубанов рассказал о роли МСП, обосновав его значимость для
экономики страны. В то же время он назвал ряд проблем, которые препятствуют развитию предпринимательства. Среди них:
1. Низкий уровень благосостояния народа (низкая платежеспособность населения) является препятствием развитию МСП в строительной отрасли и ЖКХ, хотя потребность в улучшении жилищных условий людей огромная.
2. Нет определенности среди предпринимателей в том, что именно
следует производить, чтобы чувствовать себя на рынке уверенно и
надежно.
3. Дефицит высококвалифицированных кадров рабочих специальностей (токарей, сварщиков и др.). Чтобы создать одно рабочее место,
нацеленное на выпуск высококонкурентной продукции, надо затратить $20 тыс., что непосильно многим отечественным предпринимателям.
4. Государственные контролирующие органы ведут себя таким
образом, что не успел предприниматель произвести продукцию, как
их настигают проверки, каждое ведомство пытается решать свои
вопросы за счет предприятий.
5. Система уплаты налогов также не способствует росту и развитию МСП (сложная схема налогообложения).
6. Невозврат НДС предприятиям–экспортерам реально вымывает
оборотные средства этих предприятий.
В качестве одного из путей улучшения ситуации советник Президента назвал организацию индустриальных парков, когда создаются соответствующие подготовленные модули для ведения бизнеса. В Макеевке, например, в центре города простаивает завод
имени Кирова. На Харцызском канатном заводе не используется
100 га земли. Это все обустроенные производственные площади, где
имеются железная дорога, строения, подача воды, электричества, есть
канализация, трансформаторы и т. д., но они просто стоят без дела.
На таких площадках надо создать условия для размещения и работы
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МСП. Без помощи государства это нереально. Причем государство
обязано предоставлять фактические льготы бизнесу, как по налогообложению, так и по компенсации процентов по кредитам таким предприятиям. Надо упростить этим предприятиям отношения с государством. Единственным критерием для предоставления соответствующих льгот должно стать количество созданных рабочих мест и уровень зарплаты. Но для этого надо усовершенствовать действующее
законодательство, рассказал советник Президента Украины.
Со своей стороны, предприниматели назвали Владимиру Зубанову ряд причин, по которым бизнес в стране не развивается, и попросили содействия в их устранении:
– сложно оформить для бизнеса помещение в аренду, переоборудовать это помещение, приобрести оборудование. Никогда нет уверенности в том, что арендная плата не будет повышена;
– высокая налоговая нагрузка на ФОТ, поэтому зачастую бизнес
вынужден быть в тени;
– высокая цена заемных средств (проценты по кредитам для бизнеса высоки);
– в неравных условиях находится крупный бизнес и МСП (по
актам выполненных работ крупный бизнес не оплачивает счета по
выполненным работам);
– неравный доступ к ресурсам имеет крупный бизнес и МСП;
– нет порядка на рынке земли, оформить участок для бизнеса
трудно.
Что касается создания индустриального парка, то представители
МСП высказали сомнение в том, что он станет площадкой для развития бизнеса и что их в очередной раз не обманут.
Участники встречи просили передать Президенту Украины ряд
предложений по развитию малого и среднего бизнеса. В том числе:
необходимо создать равные «правила игры» для крупного бизнеса и
для МСП. Сделать систему налогообложения стимулирующей развитие МСП. Обеспечить прозрачность закупок за государственные
средства, для чего публиковать на общедоступном сайте суммы
выделенных государством средств, цель их выделения и стоимость
купленного товара. Владимир Зубанов пообещал эти предложения
донести до Президента Украины / П. М. ВЛАСЕНКО, начальник центра развития малого и среднего предпринимательства, член Регионального совета предпринимателей в Донецкой обл. (Приазовский
рабочий (http://pr.ua/news.php?new=26763). – 2013. – 13.07).
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***
Открывать и вести бизнес в столице в последнее время
стало намного проще благодаря оптимизации разрешительной
системы. Однако мелкие и средние предприятия Киева по-прежнему
испытывают проблемы с кредитованием бизнеса, в том числе с финансово–кредитной поддержкой из городского бюджета.
Об этом говорилось в ходе встречи руководства города и предпринимателей столицы, во время которой обсуждались вопросы развития
малого и среднего бизнеса в Киеве.
В своих выступлениях предприниматели отметили, что с
открытием в Киеве Городского разрешительного центра, а также
центров предоставления административных услуг во всех районах
столицы, предприниматели получили возможность минимизировать
затраты времени при получении необходимых разрешений. Бюрократическая волокита, которая в предыдущие годы могла тянуться месяцами, отнимала много сил и времени (а иногда приводила к тому, что
предприниматели, отчаявшись, попросту уходили из бизнеса), сошла
на нет.
В то же время проблемой предпринимателей, особенно начинающих, остается нехватка кредитных ресурсов. По словам
выступавших, помощь, которую оказывает город, частично компенсируя предпринимателям из городского бюджета проценты по
полученным банковским кредитам, на сегодняшний день недостаточна.
Руководство города с предпринимателями полностью согласно.
Как рассказал заместитель главы Киевской горгосадминистрации Руслан Крамаренко, шаги, предпринятые в столице в рамках выполнения
программы Президента Виктора Януковича «Украина для людей»
и Программы экономических реформ на 2010–2014 годы, доказали
свою эффективность. В частности, по его словам, в пользу правильности избранного направления говорит статистика. Так, к примеру, в
2012 году число физических лиц–предпринимателей увеличилось на
12,2 % по сравнению с предыдущим годом. Выросло также общее
число субъектов предпринимательства, которые платили налоги. В
итоге городской бюджет получил существенный – почти на 25 % –
рост налоговых поступлений.
«Очень важной составляющей успеха стало инициированное руководителем города Александром Поповым сотрудничество
власти и предпринимателей, в частности в вопросах реализации
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государственной регуляторной политики. Мы постарались максимально привлечь к обсуждению и совместной работе над проектами регуляторных актов общественные объединения предпринимателей и организации работодателей. Это дало свой результат
– документы стали «рабочими», позволили предпринимательству
развиваться», – сказал Руслан Крамаренко. При этом он отметил,
что руководство города всегда настроено на конструктивный диалог с бизнесом.
Говоря о реализации программы по финансово–кредитной
поддержке малого и среднего бизнеса, Руслан Крамаренко отметил,
что город вынужден был уменьшить прямые финансовые расходы на
поддержку предпринимательства в связи со сложной ситуацией, сложившейся вокруг бюджета города на 2013 год. При этом он акцентировал, что городская власть постаралась компенсировать временные
трудности с финансированием помощи предпринимателям активными
действиями по привлечению инвесторов в Киев, в том числе инвесторов, заинтересованных вкладывать в стартапы, а также кредитовать
мелкий и средний бизнес на приемлемых условиях. По его словам, в
определенной мере это удалось.
Итогом встречи руководства Киевской горгосадминистрации и
представителей столичного малого и среднего бизнеса стала договоренность продолжать сотрудничество.
Напомним, для выполнения программы Президента Украины
Виктора Януковича «Украина для людей» и Программы
экономических реформ Украины на 2010–2014 годы в Киеве разработана Стратегия развития малого и среднего предпринимательства.
За последние два года на поддержку бизнеса из городского бюджета
направлено более 11 млн грн. Примерно такая же сумма выделена на
финансово-кредитную поддержку бизнеса, в том числе стартап–проектов. Действует городской и районные Центры по предоставлению
услуг субъектам предпринимательства. Большой популярностью у
предпринимателей пользуется «Столичный деловой портал» (www.
bizportal.kiev.ua), созданный для информирования и консультирования киевских предпринимателей. Ведется формирование развитой
инфраструктуры поддержки предпринимательства (создание бизнес–
центров, бизнес–инкубаторов и т. п.) (LB.ua (http://economics.lb.ua/
state/2013/07/05/210846_stolichnim_predprinimatelyam.html). – 2013. –
05.07).
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