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ПРАВОВІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
УСПП делегував своїх представників – промисловців і підприємців, які представляють провідні галузі української економіки, до
складу міжвідомчої робочої групи, що створена при КМУ для аналізу можливих економічних ризиків, пов’язаних із започаткуванням зони вільної торгівлі з країнами Європейського союзу. Відповідного листа керівництво УСПП направило уряду України.
Промисловці, підприємці та роботодавці вважають за доцільне
максимально активізувати роботу з адаптації української економіки
до умов вільної торгівлі з Євросоюзом, особливо враховуючи ускладнення українсько–російських торгових стосунків та виходячи з того,
що ЄС та Митний союз разом складають до 70 % українського зовнішньоторговельного обороту.
«В умовах вільної торгівлі з ЄС та країнами СНД важливо, щоб
Україна не втрачала свого внутрішнього ринку. При цьому необхідно працювати над посиленням української присутності на зовнішніх ринках, виходити на системні дії і підкріплювати їх відповідними
ресурсами», – каже президент УСПП, народний депутат України
Анатолій Кінах.
За його словами, принципове значення має адаптація українського
законодавства, технічних регламентів та системи стандартизації до
прийнятих в Європі правил. «Не можна забувати і про програми імпортозаміщення й локалізації виробництва, треба працювати над активізацією попиту на українську продукцію на внутрішньому ринку України.
Водночас, важливо подбати про підсилення експортної політики, диверсифікацію вітчизняного експорту, про просування наших інтересів в
СОТ. Виходячи із незворотності української євроінтеграції, слід також
докласти всіх зусиль, щоб не втратити перспективні для національних товаровиробників ринки країн пострадянського простору», – резюмував А.Кінах (Сайт Українського союзу промисловців та підприємців (http://www.uspp.org.ua/news/3734.predstavniki–uspp–uviyshli–
do–skladu–mizhvidomchoi–robochoi–grupi–yaka–zaymatimetsya–
minimizaciyu–rizikiv–vid–zvt–z–s.htm). – 2013. – 30.09).
***
Задля більш активної реалізації Державної програми активізації розвитку економіки України на 2013–2014 роки УСПП
3
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пропонує зрівняти у правах суб’єктів господарської діяльності різних форм власності в частині надання державних гарантій за їх
зобов’язаннями. Відповідні законопроекти у Верховній раді України
зареєстровані президентом УСПП, народним депутатом України
Анатолієм Кінахом.
Мова йде про проекти законів «Про внесення зміни до статті 199
Господарського кодексу України» та «Про внесення зміни до статті 6
Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» (щодо
державних гарантій).
Зазначені проекти законів підготовлено з метою безпосередньої
реалізації низки завдань, які були встановлені Державною програмою
активізації розвитку економіки України на 2013–2014 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2013 р.
№ 187, а саме – переоснащення, модернізація та створення нових
виробництв, впровадження інноваційних технологій, підвищення
якості продукції, розвиток внутрішнього ринку, створення нових
робочих місць та вирішення соціальних питань регіонального рівня,
йдеться у пояснювальній записці.
На думку президента УСПП Анатолія Кінаха, прийняття цих
документів дасть можливість створити сприятливі умови для ефективного використання виробничого та науково–технічного потенціалу вітчизняних підприємств, сприятиме їх завантаженості, а відтак
відновленню робочих місць.
«Українська економіка переживає не найкращі часи, тому нині як
ніколи важливо створити стимули для активізації ділової активності.
Підготовлений експертами УСПП законопроект покликаний виправити ситуацію на внутрішньому ринку України, підвищити експортні
можливості вітчизняних товаровиробників, пожвавити реалізацію
програм з імпортозаміщення, з впровадження інноваційних технологій й підвищення енергоефективності суб’єктів господарського комплексу нашої держави», – вважає А.Кінах (Сайт Українського союзу
промисловців та підприємців (http://www.uspp.org.ua/news/3692.
uspp–proponu–vstanoviti–rivni–umovi–dlya–vsikh–pretendentiv–na–
otrimannya–derzhgarantiy.htm). – 2013. –06.09).
***
У процесі підготовки проекту угоди про асоціацію з ЄС значною
мірою вдалося захистити інтереси реального сектору вітчизняної
економіки. У ході переговорів знайдені компромісні рішення, які при4
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йнятні для обох сторін. На цьому наголосив Прем’єр-міністр України
Микола Азаров, розпочинаючи засідання Уряду 18 вересня 2013 року.
Так, згідно із досягнутими домовленостями, лібералізація торгівлі охоплює понад 97 % тарифних ліній або більше 95 % обсягу двосторонньої торгівлі між сторонами. До того ж скасування ввізних мит,
які сьогодні діють в Європейському Союзі щодо українських товарів,
відбудеться вже в перший рік дії Угоди. При цьому середня ставка мит
в Україні знизиться для товарів з Євросоюзу вдвічі: з 4,95 % до 2,42 %,
в той час як середня ставка мит Євросоюзу для українських товарів
зменшиться в 15 разів: з 7,6 % до 0,5 %. Це практично нульові.
За словами Миколи Азарова, основні зміни товарів для 99 % українських товарів, що постачаються до ЄС, відбудуться вже в перший
рік дії угоди ще до ратифікації угоди державами-членами ЄС. Натомість мито для товарів з ЄС в Україні буде знижуватися поступово,
протягом 4-х років.
«Таким чином, українські виробники отримають часову перевагу
і шанс підвищити конкурентоспроможність своєї продукції не тільки
на ринку Євросоюзу, але й на ринках «третіх» країн», – наголосив
Прем’єр-міністр. При цьому додаткове зростання очікується в основному за рахунок таких видів економічної діяльності, як сільське господарство, харчова промисловість, текстильний та шкіряний сегменти
легкої промисловості, металургія та оброблення металу, машинобудування, транспортні послуги, послуги юридичним особам тощо.
«Крім того, наявність міжнародного договору, що передбачає
вільну торгівлю з ЄС, має стати потужним аргументом на користь
збільшення прямих іноземних інвестицій, особливо з «третіх» країн,
у виробництво в Україні товарів або послуг, орієнтованих на експорт
до країн-членів ЄС. Повторю, що і ресурсна база, і логістика для цього
в Україні є», – сказав Глава Уряду.
За його словами, посилення конкурентоспроможності українських виробників також справить позитивний вплив на розвиток внутрішнього ринку, дозволить заміщувати імпорт власними товарами.
Ці зміни відчує не лише бізнес, а й кожен громадянин України (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_
id=246685969&cat_id=244276429). – 2013. – 18.09).
***
Завдання з імплементації Угоди про асоціацію з ЄС вимагає
напруженої та скоординованої роботи Уряду, Парламенту та
5
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українського бізнесу. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Микола
Азаров, відкриваючи засідання Уряду 18 вересня 2013 року.
За його словами, «більшість положень Угоди, в першу чергу
щодо функціонування зони вільної торгівлі, являє собою «домашнє
завдання» для нашої держави і створення таких умов, в першу чергу
правових, за яких зона вільної торгівлі буде взаємовигідною та підвищить конкурентоздатність України».
Микола Азаров також зауважив, що передбачена можливість періодичного перегляду Угоди про асоціацію. «Це рівноправний міжнародний договір. На найвищому рівні політичний діалог та діалог в
інших сферах відбуватиметься на рівні саміту, на якому Україну представляє Президент, а ЄС – президент Європейської ради та Європейської комісії», – зауважив він.
Прем’єр-міністр також повідомив, що для контролю за виконанням Угоди та її перегляду буде створено Раду асоціації, а так звана
платформа громадянського суспільства допоможе залучити до реалізації Угоди всіх громадян (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.
ua/control/uk/publish/article?art_id=246686026&cat_id=244276429). –
2013. – 18.09).
***
Комітет з питань підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики підтримує проект закону про внесення змін до статті
166–12 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо
посилення відповідальності за порушення законодавства про ліцензування певних видів господарської діяльності
Законопроектом (реєстр. № 2942) пропонується внести зміни до
частини першої статті 166–12 Кодексу України про адміністративні
правопорушення з метою встановлення адміністративної відповідальності за порушення посадовими особами органів ліцензування встановлених законом строків для прийняття рішення про видачу, відмову
у видачі ліцензії або її копії, переоформлення ліцензії. Одночасно, в
санкціях частин першої – третьої цієї статті передбачається збільшити розміри штрафів.
На засіданні Комітету зазначалося, що чинним законодавством
встановлено лише відповідальність посадових осіб органу ліцензування за порушення визначених законом строків для повідомлення
про прийняття рішення про видачу, відмову у видачі ліцензії або її
копії, про залишення заяви про видачу ліцензії або її копії без роз6
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гляду; порушення встановлених законом строків для оформлення
ліцензії або її копії, видачі дубліката ліцензії, видачі переоформленої
ліцензії; вимагання не передбачених законодавством документів для
одержання такої ліцензії або її копії; порушення встановлених законом строків складання актів перевірок щодо дотримання вимог законодавства з питань ліцензування. Однак, не встановлено відповідальності за порушення строків для прийняття рішення про видачу або
про відмову у видачі ліцензії або її копії, переоформлення ліцензії.
Народні депутати вважають, що «зазначена ситуація призводить
до безвідповідального ставлення посадових осіб органів ліцензування
щодо прийняття відповідних рішень в установлений законом строк і
безпідставно створює перешкоди для провадження суб’єктами господарювання діяльності, що потребує одержання ліцензії» / Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України (Офіційний
веб–портал Верховної Ради України (http://www.rada.gov.ua/news/
Novyny/Povidomlennya/81739.html). – 2013. – 09.09).
***
28 серпня на засіданні Уряду прийнято проект розпорядження
«Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми розвитку
малого і середнього підприємництва на 2014–2024 роки».
Вищезазначена Концепція розроблена Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва з
урахуванням практики реалізації напрямів та заходів підтримки,
визначених Національною програмою сприяння розвитку малого підприємництва, а також у зв’язку з необхідністю врегулювання та вирішення проблем, що стримують розвиток підприємництва.
Серед причин, що перешкоджають розвитку малого і середнього
підприємництва, є:
– обмеженість фінансових ресурсів суб’єктів МСП на реалізацію
інвест–проектів та бізнес–проектів, спрямованих на зростання виробничих потужностей та створення робочих місць;
– наявність адміністративних бар’єрів, особливо це стосується
проходження дозвільних (погоджувальних) процедур, сертифікації
і стандартизації товарів та послуг, здійснення державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності;
– відсутність належної підтримки суб’єктів МСП у частині інформаційного, консультативного та методичного забезпечення підприємницької діяльності.
7
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Зазначені проблеми передбачається розв’язати шляхом:
– дерегуляції господарської діяльності;
– розширення можливостей доступу суб’єктів МСП до отримання
кредитних ресурсів;
– розвитку інфраструктури підтримки МСП, соціальної відповідальності бізнесу;
– залучення суб’єктів МСП до реалізації проектів державно–приватного партнерства
– делегування органами виконавчої влади та місцевого самоврядування функцій із створення системи збору інформації та баз даних
для проведення аудиту соціальної відповідальності бізнесу;
– формування фонду нежитлових приміщень та земельних ділянок для надання в оренду суб’єктам малого і середнього підприємництва на пільгових умовах тощо.
Концепція є базою для розробки Загальнодержавної програми
розвитку малого і середнього підприємництва на 2014–2024 роки, що
має бути внесена на розгляд КМУ до 10 жовтня 2013 року.
Заходи реалізації програми мають забезпечити: прискорення розвитку малого та середнього підприємництва, насичення ринку послугами та товарами вітчизняного виробництва, поліпшення бізнес–клімату, створення та збереження робочих місць, підвищення соціальної
відповідальності бізнесу перед суспільством, тощо.
Одним із головних чинників формування в Україні середнього
класу є розвиток підприємництва, яке виступає гарантом стабільності економіки та підвищення рівня життя громадян. У результаті
відкриття власної справи та самозайнятості знижується рівень безробіття та водночас підвищується рівень доходів населення.
На важливості підтримки малого і середнього підприємництва наголосив під час відкриття засідання Уряду Прем’єр-міністр
Микола Азаров, який зазначив: «Відомо, що мале та середнє підприємництво є найбільш динамічним елементом економіки, воно гнучко
реагує на зміни кон’юнктури ринку, здатне швидко створювати нові
робочі місця в періоди, коли промисловість потерпає від скорочення
попиту на зовнішніх ринках. Саме тому одним із головних чинників
сталого розвитку економіки є зміцнення позицій малого та середнього
бізнесу в загальній структурі вітчизняної економіки, підвищення його
ефективності, розвиток інноваційного підприємництва тощо» (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_
id=246629347). – 2013. – 29.08).
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КОРИСНІ ПОРАДИ
__________________
Переукладання договору про подання звітності в електронному
вигляді у разі реорганізації підприємства
У разі реорганізації підприємства посадові особи юридичної особи –
правонаступника повинні отримати нові сертифікати відкритих ключів
та укласти договір про подання звітності в електронному вигляді.
Текст примірного договору про визнання електронних документів
визначено у додатку 1 до Інструкції з підготовки та подання податкових
документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного звязку
(затверджена наказом ДПА України від 10.04.2008 р. №233 «Про подання
електронної податкової звітності»).
Зокрема, платник заповнює необхідні реквізити, передбачені примірним договором (назва підприємства, код за ЄДРПОУ), та надає до органу
доходів і зборів за місцем реєстрації підписані, скріплені печаткою два
примірники договору та посилені сертифікати відкритих ключів на електронному носії (VseVesti.com (http://vsevesti.com/go/ru/article/id/1161896/
pereukladannja–dogovoru–pro–podannja–zvitnosti–v–elektronnomu–vigljadi–
u–razi–reorganizatsii–pidpriemstva.html). – 2013.– 23.09).

_______________________________________

ПРАКТИКА СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОЇ
БЕЗПЕКИ
Саморегулівні організації – ефективний інструмент діяльності бізнесу.
Сьогодні вкрай актуальним для вітчизняного бізнес–середовища є створення саморегулівних організацій, які мають вплинути на
покращення ділового клімату в країні, значно скоротити та спростити
чисельні дозвільні процедури, збільшити вплив організованої ділової
громади на економічні процеси. Про це йшлося у ході засідання Ради
УСПП з корпоративної безпеки.
«У розвинених країнах світу організоване саморегулювання є важливою складовою загального процесу діяльності компаній та підприємств. Враховуючи наближення дати підписання Угоди про асоціацію з ЄС та необхідність у всьому, в тому числі у формуванні ділового
клімату, дотримуватися цивілізованих стандартів та правил, Україні
необхідно прийняття власного закону про саморегулівні організації»,
9

Практика системи корпоративної безпеки

– наголосив голова Ради з корпоративної безпеки, президент УСПП
Анатолій Кінах.
У парламенті до даного часу було підготовлено кілька законопроектів щодо діяльності саморегулівних організацій, однак жоден
з них не був прийнятий. За словами експертів, якісний законодавчий акт такого змісту може бути сформований лише за участі громадських організацій, практиків бізнесу. Закон має розширити
права саморегулівних організацій, зробити можливим делегування
їм окремих повноважень державних органів у частині регуляторної
політики.
На думку учасників засідання, прийняття Верховною Радою України законопроекту про саморегулівні організації дозволить послабити
адміністративний, фіскальний тиск на бізнес, посилити відповідальність підприємців перед споживачами за якість вироблених товарів
або наданих послуг.
Учасники Ради УСПП з корпоративної безпеки домовились проаналізувати усі законопроекти щодо саморегулівних організацій
та запропонувати на наступне засідання Ради відредагований варіант (Сайт Українського союзу промисловців та підприємців (http://
www.uspp.org.ua/news/3703.samoregulivni–organizacii–efektivniy–
instrument–diyalnosti–biznesu–.htm). – 2013. –12.09).
***
Рада УСПП з корпоративної безпеки розглянула завдання, які
країні треба виконати до підписання Угоди про асоціацію і зону
вільної торгівлі з Європейським союзом, а також стан законодавчого забезпечення громадянського проекту щодо створення недержавної системи безпеки в контексті впровадження нової Стратегії національної безпеки.
Члени Ради, а серед них не лише представники бізнесу, а й РНБО,
Генеральної прокуратури, Служби безпеки, Міністерства внутрішніх
справ, Міністерства доходів і зборів, Національної академії наук України, Національного інституту стратегічних досліджень тощо, відзначили життєву необхідність формування на українській землі європейських стандартів розвитку економіки, підвищення рівня корпоративної безпеки й рівності всіх перед законом.
Голова Ради, президент УСПП, перший заступник голови Комітету ВРУ з питань національної безпеки і оборони Анатолій Кінах
зауважив, що Рада УСПП з корпоративної безпеки проводить важливу
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і системну роботу. «Налагоджено діалог з правоохоронними органами, ведеться моніторинг з питань корпоративної безпеки, захисту
прав власника, інвестора. Рада також опікується підготовкою кадрів,
зокрема спеціалістів з фінансової та економічної безпеки підприємств, яких готують у провідних вишах України, що особливо важливо з огляду як на внутрішні, так і зовнішні ризики», – підкреслив
А. Кінах.
Окрему, велику увагу, за його словами, Рада приділяє малому й
середньому бізнесу, який нині потерпає від надмірного силового й
корупційного тиску, на що неодноразово звертав увагу Президент
України В.Янукович. Проводиться системна робота з недопущення
таких ситуацій з огляду незворотності інтеграції України в ЄС, де
поважне ставлення до бізнесу є нормою.
Враховуючи наближення дати підписання Угоди про асоціацію
з ЄС, учасники засідання звернули увагу на необхідності вдосконалення законодавства, його адаптації до прийнятих в Євросоюзі правил. Наразі прийнятий закон «Про охоронну діяльність», а за участю
експертів та парламентарів розробляються проекти законів «Про
зброю», «Про детективну діяльність», «Про протидію протиправному
поглинанню і захопленню підприємств» тощо.
«Асоціація з ЄС – це не фініш, це старт великої роботи з адаптації української економіки, законодавства та норм життя до прийнятих в Європі норм. Її треба починати виконувати вже зараз, тому наше
завдання – розробити і якнайшвидше подати до українського парламенту ті проекти законів, які підсилять національну безпеку нашої
держави й сприятимуть покращенню інвестиційного клімату», –
резюмував Анатолій Кінах.
Громадянський проект формування недержавної системи безпеки підприємництва, який був започаткований УСПП та асоціацією
«Міжнародна антитерористична єдність», діє в Україні вже майже
десять років. Його мета – створення ефективних механізмів і впровадження дієвих форм партнерства державних та громадських інститутів в інтересах розвитку сфери безпеки підприємництва, блокування
передумов криміналізації економічних відносин, створення сприятливого бізнес-середовища, зміцнення в цілому продуктивного потенціалу суспільства у контексті національної безпеки України (Сайт
Українського союзу промисловців та підприємців (http://www.uspp.
org.ua/news/3702.biznes–ne–povinen–poterpati–vid–silovogo–tisku.
htm). – 2013. – 12.09).
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***
МВС наказом від 09.08.2013 р. № 761 затвердило новий Порядок
контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності.
Даний Порядок контролю поширюється на всіх суб’єктів господарювання, як юридичних осіб, так і фізичних осіб-підприємців, які
отримали ліцензії МВС на здійснення охоронної діяльності.
Контроль за додержанням Ліцензійних умов здійснюється шляхом проведення планових та позапланових перевірок за місцем провадження господарської діяльності ліцензіата або його відокремлених
підрозділів.
Так, позапланова перевірка в разі звернення фізичних та юридичних осіб про порушення ліцензіатом вимог законодавства здійснюється тільки за наявності письмової згоди МВС на її проведення.
Позапланова перевірка не може здійснюватися з одних і тих самих
питань за період, який вже перевірявся, за винятком випадків, якщо
така перевірка здійснюється на виконання рішення суду, в межах досудового провадження, чи з метою перевірки виконання розпорядження
про усунення порушень Ліцензійних умов із зазначеного питання.
Продовження строку проведення планової чи позапланової перевірки не допускається (Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва (http://www.dkrp.
gov.ua/info/2275.htm). – 2013. – 20.09).
_______________________
Географія охоронних послуг
Количество частных охранных агентств в Европе в 2010 году составляло почти 45 000. В них работало 1,6 млн сотрудников. Наибольшее число
частных охранников зарегистрировано в Турции – 257 192 человека, в Великобритании – 25 000 человек и в Германии – 17 000. Наименьшее количество
сотрудников ЧОПов – в Италии, на Мальте, в Испании и Дании.
Исходя из статистических данных Федерации Европейских служб
безопасности, в Болгарии, Венгрии и Финляндии количество охранников из частных агентств превышает количество сотрудников полиции.
Побила рекорд в этом отношении Венгрия. В этой стране на 10 000 граждан приходится 105 охранников и 40 полицейских (http://www.sec4all.net/
modules/myarticles/article.php?storyid=1341).
________________
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БІЗНЕС ТА ВЛАДА
ПОРУШЕННЯ ПРАВ ПІДПРИЄМЦІВ
УСПП, Економічна рада громадських організацій та асоціацій бізнесу стурбовані збільшенням звернень малого й середнього бізнесу, який заявляє про посилення силового, корупційного
тиску з боку правоохоронних органів. Така ситуація є неприпустимою, перш за все, з огляду на складну економічну ситуацію в
державі.
За словами президента УСПП, народного депутата України
Анатолія Кінаха, про це, зокрема, йшлося на засіданні Фракції Партії Регіонів, участь в якій взяв Президент України В. Янукович.
«Очевидна стратегічна важливість малого й середнього бізнесу
для держави, саме тому глава держави дав доручення здійснити комплекс заходів з підтримки українського підприємництва. Україні нині
врай потрібний міцний платоспроможний середній клас, а його формують саме представники малого й середнього бізнесу, які не бояться
труднощів, створюють нові робочі місця, платять податки та формують незворотність демократичного розвитку нашої держави», – зауважив А. Кінах.
В умова низької платоспроможності й ємності внутрішнього
ринку, на переконання президента УСПП, розвиток малого й середнього підприємництва має принципове значення, оскільки саме МСБ
створює стимули для виробництва товарів і послуг, для завантаженості великих підприємств. Тому будь-який тиск контролюючих,
правоохоронних органів завдаватиме непоправної шкоди не тільки
малому підприємництву, а всій українській економіці.
«Активізація діяльності малого бізнесу в поточному році, який
навіть в досить складних умовах зберігає здатність до розвитку, стримує Україну від поглиблення кризових явищ в економіці. Дрібне підприємництво сьогодні збільшує виробництво, зайнятість та, відповідно, відрахування до бюджету та соціальних фондів. Ці позитивні тенденції мають бути підтримані державою, перш за все, шляхом зменшення часових, трудових та фінансових витрат підприємця на комунікацію з контролюючими органами, скорочення кількості та тривалості податкових перевірок, законодавчій, організаційній, інформаційній підтримки малого бізнесу. Така своєрідна «інвестиція» держави у розвиток українського підприємництва дозволить
13
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збільшити доходи бюджету та кількість робочих місць вже в найближчій перспективі», – резюмував А. Кінах (Сайт Українського
союзу промисловців та підприємців (http://www.uspp.org.ua/
news/3690.bud–yakiy–tisk–na–msb–zavdast–nepopravnoi–shkodi–
vsiy–ukrainskiy–ekonomici.htm). – 2013. – 05.09).
***
З подякою за ефективне поновлення прав звернулася до прокурора АР Крим Вячеслава Павлова, підприємець. Жінка здійснювала
торговельну діяльність у Щолкіно та постійно потерпала від конкурента, який психологічним тиском, у тому числі погрозами розправи
та влаштуванням бійок, намагався змусити її згорнути роботу.
Підприємець поскаржилася до прокуратури Ленінського району
на те, що правоохоронці бездіють, не вживаючи заходів до дебошира.
З’ясувалося, що кривдник знаходиться в країні на нелегальному становищі. Прокуратурою було внесено подання до міграційної служби
з вимогою виконати рішення суду про видворення нелегала. І таким
чином незаконний тиск на жінку–підприємця припинився (Прокуратура Автономної Республіки Крим (http://ark.gp.gov.ua/news/
povidomlennia/5831/). – 2013. – 23.09).
***
За фактами тиску на підприємців розпочато два кримінальні
провадження.
Цьогоріч на “гарячу лінію” органів прокуратури Криму від підприємців надійшло дев’ять скарг на незаконні перевірки з боку правоохоронних та контролюючих органів. Перевіряючі викладену в зверненнях комерсантів інформацію, майже у половині випадків прокурорами підтверджено необґрунтованість перевірок та наявність порушень при їх проведенні.
Зокрема, у двох випадках на незаконні дії перевіряючих прокурори реагували відкриттям кримінальних проваджень. Підставою
для їх “заведення” стали незаконні дії міліції у Красноперекопському
районі та податківців у Сакському районі при перевірці діяльності
приватних підприємців.
Ще у двох випадках прокурорами вносилися подання до екоінспекції та служби з лікарських засобів, чиї перевірки діяльності санаторію та мережі аптек проведено з порушеннями та без достатніх підстав. Незаконні акти щодо ТОВ цих контролюючих органів скасовано.
14
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Таким чином, завдяки функціонуванню в органах прокуратури
Криму телефонів “гарячої лінії”, які забезпечують своєчасне та оперативне реагування на порушення законних прав суб’єктів господарювання, вжитими заходами прокурорського реагування припинено
незаконні перевірки та не допущено порушення прав підприємців
(Прокуратура Автономної Республіки Крим (http://ark.gp.gov.ua/
news/povidomlennia/5827/). – 2013. – 23.09).
***
Прокуратурою області спільно з УСБУ України у Вінницької
області викрито старшого державного виконавця Староміського
відділу державної виконавчої служби Вінницького міського управління юстиції за вимагання та одержання у приватного підприємця неправомірної вигоди у розмірі 4 100 грн за не внесення до акту
опису майна боржника, яке належало іншій особі та тимчасово
зберігалось на складі боржника.
За фактом слідчим в особливо важливих справах відділу прокуратури області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні. Наразі старшому державному виконавцю вручено письмове
повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст.
368 КК України. У кримінальному провадженні проводяться допити
свідків, призначено судово-криміналістичні експертизи, виконуються
інші слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин злочину. Хід досудового розслідування контролюється керівництвом прокуратури області, повідомляє прес-служба
парокуратури.
Довідка: ч. 4 ст.368 – одержання службовою особою неправомірної вигоди поєднане з її вимаганням, карається позбавленням
волі строком від 5 до 10 років (ВінницяОК (http://vinnitsaok.com.ua/
vinnytskoho–derzhavnoho–vykonavtsya–sudytymut–za–habar–123772.
html). – 2013. – 18.09).
***
Врач требовал 6 тыс. гривен у предпринимателя за размещение на территории больницы автомата с бахилами. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
«В ходе судебного следствия установлено, что частный предприниматель обратился к главврачу городской больницы, чтоб заключить договор об установке в холле медучреждения автомата по
15
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продаже бахил. Однако медик сообщил, что заключение договора будет
стоить 6 тыс. грн. После получения указанной суммы врач был задержан на месте преступления сотрудниками правоохранительных органов. Приговором Кировского районного суда г. Донецка подсудимый
был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (получение взятки) УК Украины и осужден к 5 годам
лишения свободы с испытательным сроком в два года», – говорится в
сообщении.
Апелляционный суд Донецкой области оставил приговор суда первой инстанции без изменений. Приговор вступил в законную силу (Новости Донбасса (http://novosti.dn.ua/details/210582/). – 2013. – 27.09).
***
Представителям
бизнеса
советуют
в
случае
несанкционированных проверок прокуратуры обращаться на
телефоны горячей линии. Об этом корреспонденту 061 рассказали
в союзе предпринимателей «Ника».
«В сентябре этого года, на встрече с депутатами в кинотеатре
«Зоряный» глава государства заявил о необходимости убрать всё давление на малый бизнес со стороны правоохранителей, и поручил разработать соответствующие законопроекты. Сейчас ожидается значительное сокращение прав органов прокуратуры и милиции по вмешательству в предпринимательскую деятельность», – отмечают в организации.
Однако, по словам главы союза «Ника» Лидии Кривенко, в Запорожской области проверки не прекратились, и даже в последнее
время увеличилось давление на бизнес, в частности на владельцев
остановочных комплексов. А предприниматели зачастую не готовы
или же боятся противостоять неправомерным проверкам.
Представители бизнеса… проверили действенность работы «горячих линий» запорожской прокуратуры. На практике жалобы по телефону оказались достаточно эффективными – несанкционированные
проверки, как правило, пресекаются на корню (061.ua – сайт города
Запорожья (http://www.061.ua/news/386839). – 2013. – 25.09).
***
Прокуратура Івано–Франківської області бере участь в апеляційному розгляді кримінальної справи про обвинувачення двох осіб,
які підробивши та використавши сфальсифіковані документи вчи16
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нили замах та заволоділи в особливо великих розмірах майном приватного підприємства.
В ході досудового слідства один з обвинувачених з метою добровільного відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок
його злочинних дій, добровільно у встановленому законом порядку
перерахував 589 тисяч гривень на рахунок Головного управління Державного казначейства в Івано–Франківській області.
Рішенням суду першої інстанції вказані кошти повернуто приватному підприємству.
Після вступу судових рішень у законну силу вони будуть перевірені прокуратурою області на предмет їх законності та обґрунтованості. Відповідно після цього буде вирішуватись питання про необхідність їх касаційного оскарження (Прокуратура Івано–Франківської області (http://ifr.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_
c=view&_t=rec&id=128979). – 2013. – 27.09).
***
Прокуратура виявила, що ветеринари Київщини проводили
незаконні перевірки.
Здійснюючи контроль суб’єктів господарювання, посадовці територіальних органів ветеринарної медицини Київської області регулярно порушували законодавство.
Про це свідчать результати ряду перевірок, проведених міжрайонною прокуратурою з нагляду за додержанням законів у природоохоронній сфері в області. Зокрема, під час проведення планових та позапланових перевірок органи ветеринарної медицини Київщини порушували права суб’єктів господарювання.
Виявлені випадки неналежного оформлення документів для проведення перевірок та їх результатів. Працівники здійснювали інспектування без попереднього письмового повідомлення суб’єктів.
Нерідко такі перевірки проводилися безпідставно та без оформлених
направлень та наказів на проведення таких заходів.
Знайшовши в діях підприємців порушення, посадовці інспекційного органу не забезпечували належне реальне усунення порушень
закону та не контролювали виконання внесених приписів. Крім того,
вони не притягували до відповідальності підприємців, які порушували закон у вказаній сфері.
На усунення виявлених порушень міжрайонною прокуратурою внесено 19 подань до управлінь ветеринарної медицини у
17
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Баришівському, Білоцерківському, Бориспільському, Бородянському,
Броварському, Васильківському, Володарському, Згурівському, Іванківському, Кагарлицькому, Києво–Святошинському, Макарівському,
Миронівському, Обухівському, Таращанському, Переяслав–Хмельницькому, Фастівському районі, в місті Біла Церква та Ірпінь.
За результатами розгляду подань до дисциплінарної відповідальності притягнуто 42 посадові особи органів державного контролю.
Прес–служба прокуратури Київської області (Прокуратура Київської
області (http://www.kobl.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_
c=view&_t=rec&id=128751). – 2013. – 24.09).
***
У Ленінському районному суді м. Кіровограда завершився судовий
розгляд справи за обвинуваченням начальника одного з управлінь Державної податкової адміністрації України в Кіровоградській області.
У листопаді 2011 року радник податкової служби 1 рангу вимагав
і одержав від керівника приватного підприємства хабар у сумі 30 тис.
грн. за сприяння у зменшенні порушень податкового законодавства,
виявлених позаплановою перевіркою, та зменшення сум донарахованих податків разом із штрафними санкціями.
Розглянувши в судовому засіданні матеріали кримінальної
справи, суд визнав податківця винним в скоєному злочині, однак підсудному призначено умовний термін покарання. Тоді як державний
обвинувач по справі просив суд призначити підсудному міру покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.
Прокуратура області оскаржила вирок суду першої інстанції.
Прес–служба прокуратури області (Прокуратура Кіровоградської
області (http://www.kir.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_
c=view&_t=rec&id=128458). – 2013. – 18.09).
***
Прокуратура вимагає від місцевої влади забезпечити належні
умови для роботи підприємців.
За словами прокурора міста Миколаєва Юрія Палія, місцева влада
повинна розробити комплексну схему розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, виключивши з них
сквери, парки та місця відпочинку дітей.
Прокуратурою з’ясовано, що Миколаївською міською радою та
її виконавчим комітетом порушуються вимоги законодавства щодо
18
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порядку розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території міста.
За результатами прокурорських перевірок до суду пред’явлено
8 позовів про скасування незаконних рішень щодо встановлення
земельних сервітутів на розміщення тимчасових споруд, 5 із яких вже
розглянуті та задоволені.
Окрім того, за позовом прокурора міста Миколаєва судом зупинено дію рішення Миколаївської міської ради про затвердження
порядку розміщення пересувних тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності на території обласного центру.
– Для того, щоби привести місто в порядок, потрібен комплексний підхід. Необхідно розробити детальну схему розміщення тимчасових споруд. Розробка такої схеми дозволить впорядкувати вуличну
торгівлю в обласному центрі, надати павільйонам єдиний архітектурний тип, а підприємцям забезпечити належні умови для здійснення їх
діяльності, – зазначає Ю.Палій (Прокуратура Миколаївської області
(http://myk.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_
t=rec&id=128798). – 2013. – 24.09).
***
Працівниками прокуратури м. Миколаєва та Миколаївського
міського управління УМВС України в Миколаївській області під час
отримання неправомірної вигоди затримано посадову особу Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради,
який вимагав від представника приватного підприємця неправомірну
вигоду у розмірі 2400 грн. за узгодження плану розміщення 3 об’єктів
тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності в
обласному центрі.
– Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4
ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання
неправомірної вигоди службовою особою) – зазначає прокурор прокуратури м. Миколаєва Максим Олефір.
Прокуратура м. Миколаєва здійснює процесуальне керівництво у
вказаному кримінальному провадженні.
Довідково
Відповідно до ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України: діяння,
передбачене частиною другою або третьою цієї статті, предметом якого була неправомірна вигода у великому розмірі або вчинене
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службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане вимаганням неправомірної вигоди, – 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. Прес-служба прокуратури м. Миколаєва (Прокуратура Миколаївської області (http://myk.gp.gov.ua/ua/news.html?_
m=publications&_c=view&_t=rec&id=128999). – 2013. – 27.09).
***
Співробітник Міністерства внутрішніх справ, який отримав хабар
у розмірі 20 тис. гривень біля головного входу в міністерство, засуджений до п’яти років позбавлення волі із випробувальним терміном
у два роки.
Відповідне рішення 11 вересня виніс суддя Печерського районного суду Києва Родіон Кірєєв.
У матеріалах справи йдеться, що інспектор департаменту громадської безпеки МВС був затриманий 7 серпня під час отримання
хабара.
За даними слідства, міліціонер вимагав хабар від підприємця
за сприяння у видачі довідок–рахунків для здійснення діяльності,
пов’язаної з продажем автотранспорту.
Суд визнав працівника міліції винним, класифікувавши його дії
як зловживання впливом, і засудив його до п’яти років позбавлення
волі із дворічним випробувальним терміном. Обвинувачений беззастережно визнав свою провину і розкаявся у скоєному.
Крім того, суд звільнив правопорушника з посади і позбавив його
звання підполковника міліції.
Як з’ясувалося в процесі слідства, раніше засудженому вже вдавалося незаконно отримати від підприємця ще 20 тис. гривень. Таким
чином, загальна сума неправомірної вигоди, отриманої вже колишнім міліціонером, склала 40 тис. гривень (Антикорупційний портал
(http://www.acrc.org.ua/ua/news–and–events/news/all/kireev–zasudiv–
do–pyati–rokiv–umovno.html). – 2013. – 19.09).
***
Унаслідок вжитих органами прокуратури Волині заходів цього
року виявлено та попереджено діяльність 1 злочинного угрупування з
корумпованими зв’язками, до суду скеровано 26 кримінальних прова20
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джень про злочини у сфері корупції, – інформують у прес-службі прокуратури Волинської області.
Зокрема, …слідчим відділом прокуратури Волині закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо завідувача
сектору з особливо важливих справ одного з відділень податкової
міліції Волинської області.
Податківець, здійснюючи тиск на малий та середній бізнес, вимагав та отримував хабарі від суб’єктів підприємницької діяльності за
не проведення перевірок податкового законодавства та за не перешкоджання у здійсненні ними підприємницької діяльності.
У ході провадження слідства задокументовано декілька фактів вимагання та отримання податковим міліціонером у такий спосіб
хабарів у суб’єктів господарювання в сумі від 2500 до 4400 гривень.
Працівника податкової міліції затримано на гарячому. Наразі кримінальне провадження знаходиться на розгляді у Луцькому міськрайонному суді.
Окрім того, слідчим відділом прокуратури області скеровано
до суду два кримінальних провадження щодо працівників митного
поста «Луцьк» Ягодинської митниці, які, діючи за попередньою змовою, неодноразово вимагали та одержали від суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та представників декларантів хабарі за безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення товарів (Антикорупційний портал (http://www.acrc.org.ua/ua/news–and–events/news/
all/na–volini–do–sudu–skerovano–26–kriminalnix–provadzhen–pro–
zlochini–u–sferi–korupcziyi.html). – 2013. – 18.09).
***
Прокуратурой Киевской области закончено досудебное расследование уголовного производства относительно начальника отдела реализации государственного специализированного бюджетного учреждения «Аграрный фонд Украины» при Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины по факту вымогания и получения неправомерной выгоды. Действия подозреваемого квалифицируются по ч. 4 ст. 368 УК Украины, то есть получение служебным
лицом неправомерной выгоды в значительном размере, соединенное
с вымоганием.
Досудебным расследованием установлено, что должностное лицо
требовало и получило от предпринимателя через посредника неправомерную выгоду в размере 75 тыс. грн. За это чиновник пообещал
21
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предоставить поручение на право получения предприятием 304 т
зерна стоимостью около 500 тыс. грн., которое находилось на балансе
ГСБУ «Аграрный фонд Украины». В данном деле подозреваемым
также является посредник, которым неправомерная выгода передавалась.
По результатам досудебного расследования обвинительный акт по
подозрению начальника отдела реализации государственного специализированного бюджетного учреждения «Аграрный фонд Украины»
при Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины и
посредника направлен в суд.
За содеянное им грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества, сообщила пресс–служба прокуратуры Киевской области
(МАИР (http://mair.in.ua/news/show/id/32149). – 2013. – 16.09).
***
У Криму була затримана голова сільради Грушевки (Судакський
район) за хабар у розмірі $2 тис. Чиновницю затримали в її робочому
кабінеті 3 вересня, повідомляє прес–служба управління МВС Криму.
Гроші голова сільради вимагала за допомогу в отриманні дозволу
на початок роботи об’єкта виносної торгівлі та кафе. Вона повинна
була вплинути на посадових осіб з числа членів виконавчого комітету
для прийняття ними відповідного рішення. Хабар чиновниця отримала міченими купюрами, які пізніше і вилучили працівники міліції.
Дії голови сільради кваліфіковані за ч. 3 ст. 369–2 КК України –
зловживання впливом. Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення
волі на термін від трьох до восьми років і конфіскація майна (Антикорупційний портал (http://www.acrc.org.ua/ua/news–and–events/
news/all/u–krimu–golovu–silradi–grushevki–spijmali–na–xabari–u–2–
tisyachi.html). – 2013. – 05.09).
***
Оперативники УСБУ в Рівненській області спільно з працівниками прокуратури припинили протиправну діяльність головного державного податкового ревізора-інспектора відділу податкового контролю Дубенської об’єднаної Державної податкової інспекції Рівненської області Державної податкової служби, який отримав неправомірну вигоду в розмірі 2 тисячі 400 грн.
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Встановлено, що посадовець вимагав та отримував від підприємця гроші за сприяння у безперешкодній господарській діяльності з
ремонту автомобілів без наявності відповідних дозвільних документів. Його затримали «на гарячому» під час одержання грошей.
Посадовцю оголошено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального
кодексу України (Західна інформаційна корпорація (http://zik.ua/ua/
news/2013/09/24/430719). – 2013. – 24.09).
***
На Тернопільщині затримали директора районного споживчого
товариства при одержанні 110 тис. грн хабара.
Як повідомили в обласному управлінні внутрішніх справ, таку
суму посадовець зажадав у особи, яка виграла тендер, за позитивне
вирішення питання щодо відчуження цілісного майнового комплексу
площею понад 600 кв. м.
У службових приміщеннях планували зайнятися комерційною
діяльністю. За підписання договору купівлі–продажу приміщення
директор став вимагати гроші. Дозвіл на відчуження дав тільки тоді,
коли отримав бажану суму.
Посадовця затримали оперативники обласного управління
боротьби з організованою злочинністю. Відкрито кримінальне провадження, яке кваліфікується ч. 4 ст. 368 КК України. За отримання
неправомірної вигоди в особливо великому розмірі підозрюваному
загрожує позбавлення волі від 8 до 12 років з конфіскацією майна
(Газета
«Місто»
(http://gazeta–misto.te.ua/news/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1
%8F–%D0%BD%D0%B0–%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%
BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%96–%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0
%B0%D0%BB/). – 2013. – 25.09).
***
У Чернівецькій області Хотинський райсуд засудив одного з
колишніх начальників податкової служби до 8,5 років ув’язнення за
отримання хабара у розмірі 40 тисяч доларів.
Зокрема, чиновник отримав покарання за ч. 4 ст. 368 (отримання
хабара в особливо великому розмірі) КК України. Крім того, він буде
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позбавлений права обіймати керівні посади в органах державної
податкової служби три роки.
За даними прокуратури, 15 травня минулого року податківця
затримали після отримання 40 тисяч доларів від директора одного з
приватних підприємств за те, що він не буде блокувати роботу його
підприємства і зменшить фінансові санкції після перевірок (Антикорупційний портал (http://www.acrc.org.ua/ua/news–and–events/
news/all/u–cherniveczkij–oblasti–kolishnij–podatkivecz–otrimav–8–5–
rokiv–vyazniczi–za–xabar–u–40–tisyach–dolariv.html). – 2013. – 03.09).
***
Прокуратура Харьковской области проверила соблюдение
должностными лицами Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы конституционных основ предпринимательской деятельности.
Как сообщил заместитель прокурора области Леонид Лахтюк, в
течение I полугодия проведено более 9000 проверок, каждая четвертая из них – внеплановая.
«Проверки субъектов хозяйствования нередко проводятся неправомерно. Так, управление ветеринарной медицины в Золочевском
районе при отсутствии законных оснований совместно с работниками
ГАИ на автодороге провело внеплановые проверки деятельности 5-х
предпринимателей. Чугуевское райуправления якобы планово проверило кафе, однако проверенный заведение в соответствующем плане
отсутствует», – отметил Л. Лахтюк.
По его информации, подобные нарушения выявлены в Печенежском , Двуречанском и Дергачевском районах.
Органами ветеринарной медицины и фитосанитарной службы
в области допускаются нарушения при планировании проверок.
Поэтому существуют случаи, когда один субъект хозяйствования
проверяется по несколько раз в год, в то время как другие не проверяются вообще.
Так, начиная с 2010 года, управление ветеринарной медицины в
Красноградском районе ежеквартально проверяет одну из ветаптек.
При этом нарушений законодательства ни разу не установлено.
Подобные факты имеют место в Коломакском, Валковском,
Купянском, Кегичевском, Золочевском и Харьковском районах.
…На сегодня по результатам рассмотрения представлений привлечено к дисциплинарной ответственности 45 должностных лиц.
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По материалам: пресс–служба прокуратуры Харьковской области
(Время (http://timeua.info/200913/80219.html). – 2013. – 20.09).
***
Прокуратурой Харьковской области совместно с управлением внутренней безопасности МДС в области задержаны «на горячем» начальница одной из районных налоговых инспекций региона и ее заместительница во время получения неправомерной выгоды у предпринимателя.
Как сообщил начальник управления прокуратуры области Александр Бабиков, руководитель налоговой затребовала 10 тыс. грн для
себя и еще 1 тыс. долл., которую заместительница обещала передать неустановленным лицам ГУ Миндоходов в области «для окончательно решения вопроса».
«Предприниматель отдал начальнице районной ГНИ 1 тыс. долл.
в ее рабочем кабинете, другие деньги планировалось передать впоследствии. Неправомерную выгоду должностное лицо получило за
уменьшение доначисленных по результатам проверки сумм налогов и
штрафов», – рассказал А.Бабиков.
Главе ГНИ объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.368 (получение неправомерной выгоды
служебным лицом, которое занимает ответственное положение), ч. 2
ст. 369–2 (получение неправомерной выгоды за влияние на принятие
решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства) УК Украины, ее заместительнице – по ч. 2 ст. 369–2 УК Украины.
Следствие проводит прокуратура Харьковской области (МАИР
(http://mair.in.ua/news/show/id/32146). – 2013. – 16.09).
***
17 сентября в Черновцах были задержаны сразу пять чиновников–коррупционеров, занимавших руководящие должности в областной администрации, районных и поселковых советах (Обозреватель
(http://obozrevatel.com/crime/63795–v–chernovtsah–zaderzhanyi–
srazu–pyat–chinovnikov–korruptsionerov.htm).
Об этом говорится в сообщении управления Министерства внутренних дел в Черновицкой области. Отмечается, что для решения
вопроса об установлении нескольких билбордов частный предприниматель заплатил чиновникам почти 30 тыс. гривен.
У них была налажена схема для позитивного «решения вопросов»
в сжатые сроки.
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Предприниматель обратился к чиновнику обладминистрации с
просьбой выделить земельные участки под установку билбордов на
обочине одной из автодорог области.
Цена вопроса составила 23 тыс. гривен, но только «в одни руки».
Предприниматель также должен был «уладить» вопрос еще с
несколькими чиновниками районного масштаба, соответственно и
суммы у них были значительно меньшие – 600 и 300 долларов.
Предприниматель должен был отдать руководителю одного из
управлений обладминистрации часть «награды». При ее передаче взяточник и был задержан. Таким же образом были задержаны и другие
участники коррупционной цепочки.
По данному факту прокуратура Черновицкой области открыла уголовное производство по ст.15 и ст.368 Уголовного кодекса (Обозреватель (http://obozrevatel.com/crime/63795–v–chernovtsah–zaderzhanyi–
srazu–pyat–chinovnikov–korruptsionerov.htm). – 2013. – 18.09).
ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПІДПРИЄМЦЯМИ
Співробітники ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області
припинили діяльність центру конвертації грошових коштів.
З 2012 року центр проконвертував та перевів у готівку понад
80 мільйонів гривень. Цю діяльність організував 45 річний дніпропетровець. Згодом притягнув до протиправщини ще двох молодиків на
виконання функцій тіньового бухгалтера та кур’єра. Усі вони раніше
не мали проблем із законом, мають вищі освіти.
Підшукали і орендували офісне приміщення, відкрили банківські
рахунки в декількох місцевих банках, створили мережу транзитних і
фіктивних підприємств, на рахунках яких акумулювалися кошти клієнтів центру конвертації. Потім правопорушники підробляли документи бухгалтерської звітності, згідно з якими отримана готівка
нібито витрачалася на закупівлю товарів у підприємств, зареєстрованих на підставних осіб.
Послугами цього центру конвертації скористалися десятки підприємств різних регіонів України. За період існування центру, а це
близько двох років, зловмисники встигли зареєструвати понад два
десятки фірм з ознаками фіктивності.
В результаті проведених заходів вилучена фінансово–господарська документація, печатки і штампи підприємств з ознаками фік26
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тивності, оргтехніка, жорсткі диски. Вилучено готівкових коштів
понад 300 тис.грн. За фактом злочину відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину передбаченого статтею 212КК України
(ухилення від сплати податків) (Територіальні органи Міндоходів у
Дніпропетровській області (http://dp.minrd.gov.ua/media–ark/news–
ark/111992.html). – 2013. – 24.09).
***
Прокуратура розслідує факти зловживання посадовців Ужгородської міської ради.
Прокуратурою міста Ужгорода внесено відомості до Єдиного реєстру
досудових розслідувань України та розпочато досудове розслідування за
фактами зловживання владою та службовим становищем, а також службового підроблення посадовцями Ужгородської міської ради (ч. 2. ст. 364
та ч.2. ст. 366 КК України), внаслідок дій яких кафе на території ЗОШ
№ 1 знаходиться у приватній власності підприємця незаконно.
Як поінформувала ювенальний прокурор прокуратури міста
Ужгорода Ірина Клименко, – прокуратурою міста Ужгорода під час
проведення перевірки в порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів у сфері дотримання вимог законодавства про освіту,
виявлено ряд порушень законодавства у діях службових осіб Ужгородської міської ради.
Зокрема, встановлено, що у березні 2006 році між ЗОШ № 1
ім. Т.Шевченка та приватним підприємцем було укладено договір на
співпрацю та експлуатацію внутрішнього бокового дворика будівлі
школи під кафе з терасою. Трохи згодом, між школою та згаданим підприємцем було укладено договір оренди, відповідно до якого школа
передала нежитлове приміщення за адресою наб. Незалежності, 4 в
строкове платне користування для торгівлі дитячим харчуванням.
Відтак, виконавчий комітет Ужгородської міської ради, своїм
рішенням «Про проведення реконструкцій та добудов» від 10.03.2006
надав дозвіл школі на переобладнання внутрішнього дворика під
кафе. Разом з тим, рішенням господарського суду Закарпатської
області визнано право власності приватного підприємця на нежитлове приміщення площею понад 35 кв.м прибудованого до триповерхової будівлі ЗОШ № 1. Проте Постановою Вищого господарського
суду це рішення скасоване.
«Не зважаючи на це, приватний підприємець зареєстрував
право власності на дитяче кафе після переобладнання внутрішнього
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дворика в КП БТІ міста Ужгорода. Так, прокурорською перевіркою встановлено, що посадовці Ужгородської міської ради у липні
2009 року видали приватному підприємцю підроблене свідоцтво про
відповідність збудованого об’єкта проектній документації та будівельним нормам», – зазначила Ірина Клименко.
«Окрім того, прокуратурою Ужгорода встановлено, що службові
особи міської ради діяли у змові з працівниками Інспекції державного
архітектурно – будівельного контролю в Ужгороді задля незаконного
заволодіння вказаної будівлі підприємцем, чим порушили Закон України «Про планування і забудову територій» – продовжує прокурор.
В подальшому, посадовці міської ради зареєстрували право власності внутрішнього бокового дворика за цим підприємцем. Тобто,
завдали шкоди інтересам територіальної громади Ужгорода. «Відповідно, дії, вчинені представниками міської ради та Інспекції державного архітектурно – будівельного контролю в Ужгороді містять
ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 та ч.2 ст.366 КК України»
– пояснила прокурор.
Довідка:
ч. 2 с. 364 КК України – зловживання владою або службовим становищем карається позбавленням волі на строк від трьох до шести
років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від п’ятисот до
тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
ч. 2 ст. 366 КК України – службове підроблення – складання,
видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, якщо вони спричинили
тяжкі наслідки, – караються позбавленням волі на строк від двох до
п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян. Прес-служба прокуратури міста Ужгорода (Прокуратура Закарпатської області (http://www.zak.gp.gov.ua/ua/news.
html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=128965). – 2013. – 27.09).
***
В Івано–Франківській області працівники Міндоходів обстежили
88 підприємницьких структур з метою виявлення нелегальних працівників та фактів виплати зарплатні без утримання і сплати податку.
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Порушення трудового законодавства та нелегальних працівників,
виявлено у кожній підприємницькій структурі.
За результатами перевірок суб’єктів господарювання з питань
легалізації заробітної плати працівниками органів доходів і зборів
Івано–Франківщини спільно з іншими контролюючими органами
виявлено 1922 неоформлених найманих працівники.
Внаслідок укладених трудових угод із більшістю «нелегалів» до
бюджету додатково надійшло 121 тис грн податку на доходи фізичних осіб.
Також, фахівці Міндоходів при перевірках з питань виявлення
фактів ухилення від оподаткування різного роду виплат, заробітної
плати, видачі її за рахунок «тіньових» коштів у більшості випадках
встановили це неутримання, недоутримання та неперерахування або
несвоєчасне перерахування до бюджету суб’єктами господарювання
податку на доходи фізичних осіб із сум заробітної плати. За виявлені
порушення при перевірках, органи доходів і зборів області донарахували 7,3 млн грн податку на доходи фізичних осіб.
Перевірки з питань виплати заробітної плати в «конвертах»,
виявлення неоформлених найманих працівників проводяться в рамках виконання Комплексної програми заходів з легалізації заробітної плати в Івано–Франківській області на 2013–2014 роки (Територіальні органи Міндоходів в Івано–Франківській області (http://
if.minrd.gov.ua/media–ark/news–ark/111857.html). – 2013. – 23.09).
***
Підприємством, яке здійснює виробництво деревообробної продукції, зайво віднесено більше 675 тис.грн. до складу витрат, які враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку.
Зокрема, до складу фінансових витрат включено суми нарахованих
та виплачених нерезиденту процентів за борговими зобов’язаннями
не враховуючи особливості їх визначення, передбачені статтею 141
Податкового кодексу України.
Згідно п. 141.2 цієї статті для платника податку, 50 та більше відсотків статутного фонду (акцій, інших корпоративних прав) якого перебуває у власності або управлінні нерезидента (нерезидентів), віднесення до складу витрат нарахування процентів за кредитами, позиками та іншими борговими зобов’язаннями на користь таких нерезидентів та пов’язаних з ними осіб дозволяється в сумі, що не перевищує
суму доходів такого платника податку, отриману протягом звітного
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періоду у вигляді процентів від розміщення власних активів, збільшену на суму, що дорівнює 50 відсоткам оподатковуваного прибутку
звітного періоду, без урахування суми таких отриманих процентів.
Враховуючи дохід підприємства, міндоходівці дійшли висновку,
що до складу фінансових витрат товариство могло включити лише
17,6 тис грн.
Крім того, в ході перевірки встановлено інші порушення діючого
законодавства. Це і заниження сум податку на додану вартість, які
підлягали сплаті до бюджету, а також недотримання законодавства
при виплаті заробітної плати найманим працівникам.
Працівниками податкової інспекції донараховано більше
850 тис грн податків разом з фінансовими санкціями, які в повному
обсязі надійшли до бюджету (Територіальні органи Міндоходів в
Івано–Франківській області (http://if.minrd.gov.ua/media–ark/news–
ark/112231.html). – 2013. – 25.09).
***
Прокуратурою Білоцерківського району здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні по факту порушення підприємцями законодавства у сфері охорони довкілля.
В місті Узин Білоцерківського району Київської області виявлені працюючі заводи з виготовлення біопалива та переробки цукрових буряків. Відходи від виробництва підприємства скидають у відкриті водойми, чим порушують правила охорони водних об’єктів, що
є небезпечним і шкідливим для життя і здоров людей та довкілля.
Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення
передбаченого ч. 1 ст. 242 КК України, тобто порушення правил охорони вод.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
5 років або обмеження волі на той самий строк. Прес-служба прокуратури Київської області (Прокуратура Київської області (http://
www.kobl.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_
t=rec&id=128889). – 2013. – 26.09).
***
За процесуального керівництва органів прокуратури Львівської
області 2 вересня поточного року слідчими міліції закінчено розслі30
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дування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203–2 КК України стосовно
львів’янина, який організував незаконний гральний заклад у м. Дрогобичі.
Під час обшуку в згаданому приміщенні вилучено 14 персональних комп’ютерів, на яких було встановлено спеціальне програмне
забезпечення для азартних ігор.
Погодившись із позицією державного обвинувача прокуратури
Львівської області, 20 вересня Дрогобицький міськрайонний суд за
незаконне зайняття гральним бізнесом засудив останнього до штрафу
в розмірі 170 000 гривень із конфіскацією усього обладнання, яке використовувалось для надання послуг у гральному закладі. Прес–служба
прокуратури Львівської області (Прокуратура Львівської області
(http://www.lviv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_
t=rec&id=128936). – 2013. – 27.09).
***
Луганське підприємство прокручувало сумнівні багатомільйонні
угоди з купівлі–продажу соняшникової олії, чим і привернуло увагу
співробітників оперативного управління ГУ Міндоходів у Луганській
області.
У ході перевірки з’ясувалося, що партнер-постачальник підприємства – київська фірма не могла виконувати такі великі замовлення,
тому що фактично не здійснює фінансово–господарську діяльність,
не має необхідної матеріальної бази і не знаходиться за місцем реєстрації. Більше того, у фірми не виявилося жодних документів, які
підтверджують взаємовідносини з луганським партнером.
Через незаконні угоди луганського підприємства до бюджету
не надійшло 1,5 млн. грн. податку на додану вартість та 1,5 млн грн
податку на прибуток.
Досудове розслідування триває (Територіальні органи Міндоходів у Луганській області (http://lg.minrd.gov.ua/media–ark/news–
ark/112417.html). – 2013. – 26.09).
***
З початку року фахівці Головного управління Міндоходів у Луганській області провели 56 перевірок суб’єктів господарювання, які працюють на ринку спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.
Виявлено 85 порушень чинного законодавства.
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Зокрема, встановлено 18 фактів торгівлі алкоголем за цінами,
нижчими за мінімальні роздрібні ціни, 6 фактів торгівлі тютюновими
виробами за цінами, вищими від максимальних роздрібних цін. Також
зафіксовано 41 факт продажу алкоголю та цигарок без супровідних
документів та 7 випадків реалізації алкогольних, слабоалкогольних
напоїв і тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років тощо.
За продаж алкоголю і сигарет неповнолітнім співробітники Міндоходів регіону анулювали 9 ліцензій на торгівлю.
У відомстві підкреслили, що їх дії спрямовані, в першу чергу,
на запобігання потрапляння на споживчий ринок області як контрафактної, так і відверто фальсифікованої продукції. Прес-служба
Головного управління Міндоходів у Луганській області (Територіальні органи Міндоходів у Луганській області (http://lg.minrd.gov.ua/
media–ark/news–ark/112419.html). – 2013. – 26.09).
***
Органи прокуратури Полтавщини перевірили дотримання вимог
законодавства про охорону та раціональне використання надр. Про
результати цих перевірок розповів заступник прокурора Полтавської
області Дмитро Таран.
Серед виявлених порушень: використання надр суб’єктами господарювання без отримання спеціальних дозволів, неналежне здійснення
державного нагляду у сфері надрокористування, відсутність контролю за охороною та ефективним використанням надр тощо (Прокуратура Полтавської області (http://www.pol.gp.gov.ua/ua/news.html?_
m=publications&_c=view&_t=rec&id=128867). – 2013. – 25.09).
***
Прокуратура Харківської області спільно зі слідчим управлінням ГУМВС України та Головним управлінням Міндоходів в області
викрили незаконну діяльність групи осіб з виробництва контрафактних мастил.
Як повідомив начальник відділу прокуратури області Ігор Чуб,
організатором протиправного бізнесу виявився 43-річний харків’янин.
Протягом року він займався продажем мастил відомих торгівельних
марок, якість яких не відповідає стандартам, заявленим справжніми
компаніями–виробниками.
Зокрема, чоловік реалізовував мастила для двигунів автомобілів, змащування бензопил та іншого технічного знаряддя з викорис32
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танням логотипів всесвітньо відомих брендів, таких як «STIHL»,
«Husqvarna», «Castrol», «Agip», «PARTNER» тощо.
При цьому основною складовою у виробництві фальсифікату були
найдешевші мастильні матеріали вітчизняного походження, до яких
додавались фарбуючі рідини для отримання необхідного зовнішнього
вигляду. За приблизними підрахунками фахівців виробництво складало більше тони на добу.
Реалізація контрафактної продукції здійснювалась через торгівельну мережу ринків промислових товарів регіону та один з відомих
інтернет-сайтів.
Під час проведення обшуків офісних та складських приміщень
правоохоронцями виявлено та вилучено понад 8 тис. літрів мастила
з логотипом–підробкою відомих торгівельних марок, а також спецобладнання на загальну суму понад мільйон гривень.
У зв’язку з цим розпочато кримінальне провадження за ч. 2
ст. 229 КК України (незаконне використання знаку для товарів і
послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару за попередньою змовою групою осіб, що завдало
матеріальної шкоди у великому розмірі) (Прокуратура Харківської
області (http://www.khar.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_
c=view&_t=rec&id=128923). – 2013. – 26.09).
***
Завдяки новітнім аналітичним методам оцінки діяльності бізнесу
працівники Хмельницької митниці Міндоходів викрили махінації з
«віртуальними» капіталовкладеннями.
Так, правоохоронці з’ясували, що «сірий» імпортер з іноземними інвестиціями заради нелегальної «економії» протягом двох
років під виглядом внесків до власного статутного фонду ввозив
на терени регіону з Російської Федерації промислові товари. Таким
чином спритники отримували пільги зі сплати податків та митних
платежів.
Втім, викрити аферу українських митникам допомогла міжнародна співпраця.
«Завдяки інформації, отриманій від російських стражів кордону,
стало відомо, що іноземний «інвестор» вітчизняної компанії вже
давно самоліквідувався. Відтак, капіталовкладення разом з деклараціями занадто підприємливих бізнесменів виявились звичайнісінькою
«липою», що була необхідна для незаконної мінімізації відрахувань
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до бюджету, саме за рахунок інвестиційних пільг», – відзначає керівник Хмельницької митниці Міндоходів Олексій Бочко.
Наразі на ділків складено протокол про порушення митних правил. У разі визнання їх провини судом їм доведеться сплатити до
бюджету 2 мільйони 965 тисяч гривень штрафу та розпрощатися з
«віртуальними» внесками до статутного фонду, адже на них чекатиме конфіскація (Територіальні органи Міндоходів у Хмельницькій
області (http://km.minrd.gov.ua/media–ark/news–ark/111366.html). –
2013. – 18.09).
ЗАХИСТ ВЛАДОЮ ІНТЕРЕСІВ БІЗНЕСУ
4 вересня 2013 року на засіданні Уряду було прийнято проект
розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження
складу Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України».
Даний документ розроблено Державною службою України з
питань регуляторної політики та розвитку підприємництва спільно
з Радою підприємців при Кабінеті Міністрів України з метою створення ефективного механізму спільної, узгодженої роботи підприємців та їх об’єднань з органами виконавчої влади.
Нові вимоги ведення бізнесу викликали потребу в оновленні
складу Ради підприємців при Кабінеті Міністрів шляхом включення
до неї керівників провідних галузевих об’єднань та асоціацій підприємців.
Якісно оновлений склад надасть можливість додатково залучити інтелектуальний потенціал профільних галузевих асоціацій та
об’єднань підприємців при розробці проектів актів законодавства,
спрямованих на дерегуляцію підприємницької діяльності.
Під час формування оновленого складу Ради було використано
галузевий принцип, що надає можливість додатково залучити до
роботи понад 30 авторитетних представників громадських організацій та об’єднань підприємців.
Прийняття запропонованого розпорядження сприятиме побудові
конструктивного діалогу між представниками підприємницьких кіл
та органами виконавчої влади, що матиме позитивний вплив на стан
підприємницького середовища в країні (Урядовий портал (http://
www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=246651383). – 2013. –
05.09).
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***
Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України:
Комітет з питань підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики підтримує проект закону «Про заборону фінансових пірамід в Україні».
Законопроектом (реєстр. № 2700) пропонується визначити зміст
поняття «фінансова піраміда» та «заборонити умисне створення умов
для фінансової піраміди, пропонування участі у ній або залучення
(отримання) фінансових активів за допомогою фінансової піраміди».
Відповідні зміни вносяться також до Кримінального кодексу, законів
«Про рекламу» та «Про захист прав споживачів».
Згідно із проектом, фінансовою пірамідою є будь-які операції з
фінансовими активами (кошти, цінні папери, боргові зобов’язання та
право вимоги боргу, що не віднесені до цінних паперів), які здійснюються фізичними або юридичними особами з метою набуття або можливості набуття вигоди для себе чи інших осіб за рахунок перерозподілу активів інших осіб, зокрема без провадження фактичної господарської діяльності.
До фінансової піраміди не належать операції з фінансовими активами, що здійснюються фінансовими установами під час надання
ними фінансових послуг, визначених статтею 4 Закону «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» або
законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг
(Верховна Рада України (http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/
Povidomlennya/81769.html). – 2013. – 10.09) .
***
Прем’єр–міністром України дано доручення Держпідприємництву проаналізувати інформацію про виконання міністерствами,
іншими центральними органами виконавчої влади доручень Президента та Уряду стосовно належного нормативно–правового забезпечення державного нагляду та контролю. За результатами подати
Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо притягнення до відповідальності винних у невиконанні зазначених доручень посадових
осіб.
Мова йде про затвердження:
– критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження
господарської діяльності та визначається періодичність проведення
планових перевірок;
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– уніфікованих форм актів, що складаються за результатами планових та позапланових перевірок.
Аналіз показав, що на сьогодні у деяких сферах державного
нагляду (контролю) не затверджено критерії, за якими оцінюється
ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових перевірок.
У 30 сферах державного нагляду (контролю) не затверджено уніфіковані форми актів, що складаються за результатами перевірок. В
актах перевірок повинні визначатись вичерпні переліки питань, що
підлягають перевірці.
Відповідну інформацію направлено Віце-прем’єр-міністру України Олександру Вілкулу (лист розміщено на сайті Держпідприємництва).
Відповідно до Закону України «Про основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» якщо не затверджені критерії ризику та уніфіковані форми актів, це означає, що
контролюючі органи можуть прийти з перевіркою до підприємця не
частіше одного разу на п’ять років. Залежно від ступеня ризику визначається періодичність проведення планових заходів перевірки (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_
id=246702247&cat_id=244277212). – 2013. – 24.09).
***
Нове антикорупційне законодавство підвищить ефективність
боротьби з корупцією.
«Нове антикорупційне законодавство, в якому враховано рекомендації експертів Європейського Союзу у сфері запобігання і протидії корупції, підвищить ефективність боротьби із цим явищем. Планується збільшити санкції за кримінальні корупційні правопорушення
як для фізичних, так і юридичних осіб, запровадити зовнішній контроль щодо декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, встановити відповідальність за обіцянку неправомірної вигоди та її прийняття», – повідомила Міністр юстиції України Олена Лукаш, коментуючи схвалення Кабінетом Міністрів України 11 вересня 2013 року законопроекту «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів щодо реалізації рекомендацій Європейської Комісії у сфері державної антикорупційної політики».
Законопроектом планується внести ще ряд суттєвих змін в антикорупційне законодавство. А саме – встановити адміністративну від36
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повідальність за подання у деклараціях недостовірних відомостей,
підвищити гарантії захисту інформаторів про корупційні правопорушення, зменшити кількість правоохоронних органів, уповноважених складати протоколи про адміністративні корупційні правопорушення, реалізувавши цим рекомендацію Стамбульського плану дій по
боротьбі з корупцією.
Також низка положень законопроекту стосується виконання рекомендацій GRECO у сфері криміналізації корупції.
За словами Олени Лукаш, прийняття законопроекту, в якому враховано рекомендації експертів Європейської Комісії, засвідчує готовність та налаштованість України підписати Угоду про асоціацію з
Європейським Союзом і його державами-членами в рамках Вільнюського саміту наприкінці листопада цього року, а також Угоду про лібералізацію візового режиму з ЄС / Прес–служба Міністерства юстиції
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_
id=246676741). – 2013. – 13.09).
***
В течение августа 2013 государственное предприятие
«Информационный центр» Министерства юстиции провело дополнительное обучение по работе регистраторов и пользователей с
Государственным реестром прав на недвижимое имущество, передает корреспондент «proIT» со ссылкой на пресс-службу Минюста.
Практические навыки пользования реестром получили
72 государственных регистраторов органов государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 422 работника органов
государственной исполнительной службы. Всего обучение прошло
494 человека.
Как уже сообщалось, в начале августа этого года Министр юстиции Елена Лукаш подписала приказ «О внесении изменения в приказ
Министерства юстиции Украины от 9 июля 2007 № 473/ 5». Согласно
документу, государственное предприятие «Информационный центр»
Минюста обязалось безвозмездно обучать работе с реестрами информационной сети Минюста регистраторов, государственных исполнителей, государственных нотариусов.
Ранее наличие платы за обучение была преградой в получении лицами, которые намеревались работать с реестрами, возможности ими пользоваться. «Мы ликвидировали такие искусственные
ограничения.
Возможность
бесплатно
учиться
увеличит
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количество операторов реестров и повысит их профессионализм, сэкономит бюджетные средства, сделает сами реестры
открытыми, и, как следствие, улучшит качество услуг населению»,
— сообщила Министр юстиции (proIT (http://proit.com.ua/news/telecom/2013/09/16/125357.html). – 2013. – 16.09.).
***
В Доме правительства состоялась пресс–конференция главы
Государственной регистрационной службы Украины Дмитрия
Вороны на тему «Электронные сервисы Укргосреестра».
Глава Укргосреестра рассказал присутствующим о постоянном
процессе совершенствования регистрационных процедур с привлечением к этому новейших технологий. В частности, об установке вебкамер в отделах государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и бизнеса, что позволило отрегулировать потоки посетителей и ликвидировать очереди.
Введение предварительной записи на прием через Интернет позволяет сэкономить время посетителей. Этим сервисом уже воспользовались 6498 граждан.
В ближайшее время эта услуга станет доступной во всех отделах
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и отделах государственной регистрации юридических лиц и физических
лиц–предпринимателей в каждом регионе Украины.
Дмитрий Ворона также рассказал журналистам о дальнейших
перспективах совершенствования и сокращения времени регистрации документов. Этому помогают электронные системы управления очередью, которые уже успешно функционируют в 9 органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 19 отделениях государственной регистрации юридических
лиц и физических лиц-предпринимателей, а к концу нынешнего
года планируется установить в крупнейших городах Украины еще
180 таких систем.
Укргосреестром ведется работа по расширению перечня услуг,
которые можно получить через Интернет и c помощью современных
средств связи.
Так, уже в ближайшее время планируется начать смс-рассылку
сообщений о проведении государственной регистрации. Речь идет, в
первую очередь, о государственной регистрации юридических лиц и
физических лиц–предпринимателей.
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С января 2014 вступают в силу изменения в законодательство,
которые позволят предоставлять запросы и получать выписки,
выдержки, справки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц– предпринимателей через Регистрационный
портал в электронном виде («Електронні Вісті» (http://elvisti.com/
node/130160). – 2013. – 05.09).
***
В малом и среднем бизнесе Запорожской области заняты около
480 тыс. жителей, а вместе с членами семей это почти 60 % населения края.
Поэтому органы власти и местного самоуправления работают над
созданием комфортных условий для работы местного бизнеса, а также над
налаживанием продуктивного диалога с его представителями. Об этом
на встрече с председателем общественного совета при Государственной
службе Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства Павлом Михайлиди отметил Александр Пеклушенко.
Губернатор подчеркнул, что особое внимание уделяется борьбе
с коррупцией в этой сфере. Сейчас в судах области рассматривается
около 30 уголовных дел, заведенных на чиновников–взяточников.
– У нас идет постоянная борьба с коррупционерами, независимо
от партийной принадлежности или должности. Кроме того, мы тщательно следим за работой контролирующих органов, чтобы не допустить злоупотреблений. Этот вопрос на моем личном контроле, – очертил направления работы руководитель региона.
После этого в облгосадминистрации состоялось заседание «круглого стола», на которое были приглашены представители общественного совета при ОГА, лидеры общественных предпринимательских
организаций, профильные чиновники.
Павел Михайлиди рассказал о наработанном порядке взаимодействия с властью, а также о дальнейших перспективах развития. Он
отметил, что сейчас приоритетный вопрос – наработки и внедрение
эффективного, ответственного профессионального и общественного
регулирования. Однако в этой работе важно учесть тот аспект, что не
весь бизнес в стране является социально ответственным. Есть направления, контроль за которыми не может быть ослаблен, например, сертификация продуктов питания.
По его словам, общественному совету при Госпредпринимательстве не хватает экспертов, которые могут подготовить оперативные и
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объективные оценки актуальных вопросов и проектов. И запорожцы,
которые ориентируются в данной теме, являются активными и
неравнодушными, на общественных началах могут присоединиться
к этой работе.
Замгубернатора Виктор Емельяненко отметил, что власть, общественность и бизнес готовы к сотрудничеству с общественным советом при Государственной службе Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства (РепортерUA (http://
reporter–ua.com/2013/09/20/bolee– 400–tys–zaporozhcev–zanimayutsya–biznesom). – 2013. – 20.09).

СПІВРОБІТНИЦТВО ПІДПРИЄМЦІВ ТА
ВЛАДИ У ВДОСКОНАЛЕННІ ПОДАТКОВОГО
КОДЕКСУ
ВІДГУКИ НА РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ
УКРАЇНИ
Житомиряни обирають малий та середній бізнес.
83 тисячі 487 юридичних і фізичних осіб – підприємців перебувають на обліку в органах Міндоходів в Житомирській області. Порівняно з минулим роком їх кількість збільшилася на 596.
Відповідно і надходження до місцевої скарбниці від платників
єдиного податку зросли порівняно з минулим роком на 32,9 млн грн.,
або на 44 % і за вісім місяців 2013 року склали понад 107 млн грн.
Майже половина підприємців оцінили переваги спрощеної системи оподаткування, яку на сьогодні обрали 29 тисяч 837 представників малого та середнього бізнесу (Територіальні органи Міндоходів у Житомирській області (http://zt.minrd.gov.ua/media–ark/news–
ark/111134.html). – 2013. – 17.09).
***
З кожним місяцем зростає кількість суб’єктів господарювання, які подають електронну звітність. Про це заявив начальник управління інформатизації процесів оподаткування ГУ Міндоходів в Івано–Франківській області Руслан Бойчук.
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Як вважає посадовець, сьогодні платникам немає зиску триматись за старий «паперовий» спосіб звітування, оскільки така форма
подання звітності є зручною, економить робочий час та кошти, а також
дає можливість автоматично виправити помилки у звітах.
На сьогодні майже 4,5 тис. або 56% суб’єктів господарювання
перейшли на електронну форму подання звітності, з них 3490 юридичних та 994 фізичні особи. При цьому, звітніть по податку на додану
вартість подає 95% всіх платників даного податку.
Нагадаємо, обов’язковість подання податкової звітності до органів доходів і зборів виключно в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб
у порядку, визначеному законодавством, запроваджено тільки для
платників податків, що належать до великих та середніх підприємств (п. 49.4 ст. 49 Податкового Кодексу України). Усі інші платники можуть скористатись електронним звітуванням за власним
бажанням.
Створення податкового документа в електронному вигляді здійснюється відповідно до затвердженого формату (стандарту) за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення, з накладанням
електронного цифрового підпису посадових осіб платника податків.
Електронний підпис є обов’язковим реквізитом електронного
документа, який використовується для ідентифікації автора та/або
підписувача електронного документа іншими суб’єктами електронного документообігу. Сьогодні отримати ключі електронного підпису може безкоштовно кожен бажаючий. Найактивнішими користувачами сервісу стали юридичні та фізичні особи–підприємці. Вони
переконалися, що така форма звітування є зручною, адже це значно
економить робочий час та кошти на придбання бланків звітних документів, а також дає можливість автоматично виправити помилки у
звітах .
Для отримання послуги електронного цифрового підпису суб’єкт
господарювання повинен звернутись до підрозділу реєстрації користувачів та надати пакет документів, передбачених Регламентом акредитованого центру сертифікації ключів інформаційно–довідкового
департаменту.
Зразки документів та інша необхідна інформація розміщені на
офіційному інформаційному ресурсі АЦСК ІДД Міністерства доходів
і зборів України (http://www.acskidd.gov.ua), а також на інформаційних
стендах Центрів обслуговування платників податків.
41

Співробітництво підприємців та влади...

Згідно Регламенту, адміністратор реєстрації може прийняти
рішення про відмову в реєстрації за результатом розгляду поданих
документів у разі:
– відсутності всіх необхідних для реєстрації документів;
– відсутності у довіреної особи документів, які засвідчують її
повноваження та особу;
– поданні заявником неналежно засвідчених копій документів;
– невідповідності даних, що визначені в поданих документах, фактичним даним заявника.
Також, адміністратор реєстрації може відмовити суб’єкту господарювання у наданні послуги ЕЦП, якщо документи мають підчистки,
дописки, закреслені слова, інші незастережні виправлення або написи
олівцем, а також мають пошкодження, внаслідок чого їх текст неможливо прочитати.
Отримані електронні ключі стануть в нагоді не тільки для подання
звітності в електронному вигляді, але й для реєстрації податкових накладних у єдиному реєстрі податкових накладних платниками ПДВ, для звітування до органів державної статистики України та Пенсійного фонду України (Територіальні органи Міндоходів в Івано–Франківській області
(http://if.minrd.gov.ua/media–ark/news–ark/111279.html). – 2013. – 18.09).
***
Івано–Франківщина: на Рогатинщині серед підприємств лідирує приватних сектор.
Прийняті за ініціативою відомства законодавчі зміни, створення
сприятливих умов для ведення бізнесу позитивно впливають на розвиток малого і середнього бізнесу в районі. Простежується тенденція
до збільшення загальної кількості платників платників. Про це під час
наради повідомила виконуюча обов’язки начальника ГУ Міндоходів в
Івано–Франківській області Олександра Соколовська.
На сьогоднішній день, на обліку в ДПІ у Рогатинському районі
перебуває близько 2 тисяч суб’єктів господарювання, з них – 941 юридичних та 1032 фізичних осіб-підприємців. Про це повідомив медіа–
центр Міндоходів у Івано–Франківській області (УкрЗахідІнформ
(http://uzinform.com.ua/news/2013/09/16/34995.html). – 2013. – 16.09).
***
На Луганщині кількість перевірок закладів торгівлі та сфери
послуг скоротилася майже на 85 відсотків.
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У січні–серпні поточного року було проведено 48 перевірок
суб’єктів господарювання, які торгують за готівку, та всього 12 – підприємців–власників реєстраторів розрахункових операцій.
За словами фахівців управління податкового та митного аудиту
ГУ Міндоходів у Луганській області, зменшилася не тільки кількість перевірок, але й суми штрафних санкцій. Так, з початку року
до порушників законодавства податківці застосували штрафів на
448 тис. грн., що майже на 3 млн. грн. менше, ніж за аналогічний
період минулого року. Прес-служба Головного управління Міндоходів у Луганській області (Територіальні органи Міндоходів у Луганській області (http://lg.minrd.gov.ua/media–ark/news–ark/111124.
html).- 2013. – 17.09).
***
Ініціативи Президента України в дії: близько 7 тисяч адміністративних послуг надано Центром обслуговування платників
податків Роменської об’єднаної державної податкової інспекції
Головного управління Міндоходів у Сумській області.
Впровадження індивідуального підходу до кожного конкретного
платника податків є одним з ефективних методів виховання податкової культури населення. Формування довіри громадян до роботи
контролюючих органів йде через забезпечення неупереджених та
справедливих дій її працівників, що створює сприятливі умови для
ведення бізнесу.
Головна ідея запровадження діяльності Центру полягає у компактному та зручному зосередженні адміністративних, інформаційних та
консультаційних послуг для відвідувачів інспекції. І умови до фахівців інспекції залишаються незмінними: це – компетентність, глибоке володіння знаннями законодавчих норм, вміння коректно і толерантно спілкуватися з громадянами, безумовно дотримуватися етики
поведінки державного службовця.
Саме за такими принципами працюють фахівці Центру обслуговування платників податків Роменської ОДПІ ГУ Міндоходів у Сумській області.
З серпня минулого року функціонує Центр обслуговування платників податків при Роменській ОДПІ, який запрацював третім у Сумській області. У роботі Центру задіяно 18 працівників, якими приймається уся кореспонденція, що надходить до інспекції, надаються
консультації платникам податків, видаються довідки та дозвільні
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документи. Лише за цей рік надано близько 7 тисяч адміністративних послуг, 1290 консультацій, прийнято близько 47 тисяч податкових звітностей, зареєстровано та опрацьовано 10530 примірників вхідної кореспонденції, „левова” частина з яких – інформаційні листи,
довідки та дозвільні документи.
Крім того, розглянуто 13 письмових звернень громадян, на які
надано кваліфіковані змістовні та своєчасні відповіді.
За словами Миколи Миколайовича Іващенка, начальника Роменської ОДПІ ГУ Міндоходів у Сумській області, кількість відвідувачів
Центру підтверджує необхідність створення Центру обслуговування
платників податків на Роменщині. Сьогоднішня діяльність Міністерства доходів і зборів України набула нових рис, направляючи свої
сили на встановлення партнерських відносин з платниками податків,
бо саме завдяки тісному спілкуванню вбачається можливість знайти
„ключі” для вирішення проблемних питань”. За інформацією Роменської ОДПІ (Українські міста в Інтернеті (http://cityukraine.info/
vd.php?rubr=city&id=71595). – 2013. – 24.09).
***
До Зведеного бюджету буковинська бізнес–спільнота сплатила
понад 1,7 млрд грн.
Спрямувавши всі зусилля на покращення якості обслуговування
та створення максимально комфортних умов для бізнесу і громадян, шляхом усунення адміністративних бар’єрів та вдосконалення
ефективності митного контролю, саме таку суму податків, зборів
і обов’язкових платежів мобілізовано до бюджетів усіх рівнів Територіальним управлінням Міністерства доходів і зборів Чернівецької
області за вісім місяців нинішнього року (Чернівецька газета «ЧАС»
(http://www.chas.cv.ua/13128–do–zvedenogo–byudzhetu–bukovinska–
bznes–splnota–splatila–ponad–17–mlrd–grn.html).
До державного бюджету зібрано майже 1,1 млрд. грн. Надходження, що формують місцеві бюджети в регіоні перевищили
0,6 млрд грн. Порівняно з минулим роком додатково сплачено
37,6 млн грн.
Основну частину коштів, що поповнила з початку 2013 року
дохідну частину місцевої казни – понад 64 відсотки – складає податок на доходи фізичних осіб, із обсягом надходжень 0,4 млрд. грн.
Про це повідомляє пресс-служба Головного управління Міндоходів у Чернівецькій області (Чернівецька газета «ЧАС» (http://
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www.chas.cv.ua/13128–do–zvedenogo–byudzhetu–bukovinska–bznes–
splnota–splatila–ponad–17–mlrd–grn.html). – 2013. – 17.09).

СПІВПРАЦЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ВЛАДИ ТА БІЗНЕСУ
26 вересня 2013 року відбувся семінар на тему: «Актуальні
питання застосування норм митно–податкового законодавства».
В ході проведення семінару фахівці ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області обговорили з суб’єктами зовнішньоекономічної
діяльності наступні питання:
– вимоги Податкового кодексу України щодо відображення
зовнішньоекономічних операцій у податковому обліку;
– податковий облік експортно–імпортних операцій без фактичного ввезення/вивезення товарів, а також операцій з надання послуг
у сфері ЗЕД;
– роялті, репатріація за правилами Податкового кодексу України;
– деякі аспекти визначення податкових зобов’язань та видачі
податкової накладної на імпортований товар;
– трансфертне ціноутворення, новації у податковому законодавстві та інші аспекти податкового законодавства, що стосуються
зовнішньоекономічної діяльності.
Також, увагу присутніх було звернуто на переваги застосування електроних сервісів Міністерства доходів і зборів України та
роз’яснено порядок отримання посиленного сертифікату ключа електронного цифрового підпису (Територіальні органи Міндоходів у
Дніпропетровській області (http://dp.minrd.gov.ua/media–ark/news–
ark/112444.html). – 2013. – 27.09).
***
У Мукачеві працівники податкової інспекції проводять зустрічі з
представниками бізнесу для налагодження партнерських стосунків.
«З метою доведення до відома платників податків позиції Міндоходів у трактуванні норм податкового та митного законодавства,
а також інформування суб’єктів господарювання щодо основних
напрямків роботи фахівців територіальних органів, в Мукачівській
ОДПІ проводяться зустрічі з бізнес–колами та інститутами громадянського суспільства», – йдеться у повідомленні Мукачівської ОДПІ.
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Нещодавно, під час зустрічі начальника Мукачівської ОДПІ Романа
Луника з суб’єктами господарювання, обговорювалися питання, які
стосувалися легалізації заробітної плати і виведення її з “тіні”, недопущення виплати зарплати в розмірах, нижче встановленого законодавством рівня. Нагадуємо, що цього року мінімальна зарплата складає 1147 грн.
Учасники заходу також обговорили питання подання звітності
платниками податків через мережу Інтернет. Роман Луник акцентував
увагу присутніх на перевагах такого звітування, зазначивши, що ключі
електронного цифрового підпису, які надаються безкоштовно, дають
можливість звітувати не лише до органів Міндоходів, а і до органів
статистики та Пенсійного фонду (Інформаційно–аналітичний сайт
Zaholovok.com.ua (http://zaholovok.com.ua/mukachivski–podatkivtsi–
zustrichayutsya–z–biznesmenami–abi–nalagoditi–stosunki). – 2013. –
24.09).
***
У приміщенні Іршавської районної державної адміністрації
відбулося засідання «круглого столу» за участі представників бізнесу регіону.
У заході взяли участь начальник ДПІ в Іршавському районі Світлана Муха, заступник голови райдержадміністрації Іван Завидняк,
заступник голови РДА Микола Сочка, керуючий справами райради
Євген Свириденко, міський голова Степан Бобик, начальник управління Пенсійного фонду України в Іршавському районі Іван Бідзіля,
начальник районного центру зайнятості Михайло Гецко та начальник управління економічного розвитку і торгівлі РДА Наталія Ковач,
представники малого і середнього бізнесу, журналісти.
Було відзначено, що підприємці Іршавського району сьогодні
активно розвивають приватний сектор економіки, забезпечують робочими місцями населення, реалізують нові бізнес–проекти, забезпечуючи надійну основу для добробуту громадян.
В Іршавському районі зареєстровано понад 4 тисячі юридичних та
фізичних осіб. Кількість платників податків свідчить про сприятливі
умови в районі для заняття підприємництвом. Сумлінних платників,
які добровільно сплачують податки, стає більше, що, в свою чергу, збільшило надходження до державної скарбниці (Новини Закарпаття (http://
transkarpatia.net/transcarpathia/economic/22619–krugliy–stl–z–predstavnikami–bznesu–proveli–na–priborzhavschin.html). – 2013. – 17.09).
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***
Землевпорядники Луганщини сприяють малому підприємництву.
Головне управління Держземагентства у Луганській області систематично інформує підприємців регіону щодо наявності земельних
ділянок, які можуть бути використані підприємницькими структурами для бізнесу, на території області в цілому та у розрізі адміністративно–територіальних одиниць.
Станом на 1 січня 2013 року площа земель запасу та земель, не
наданих у власність і користування, які можуть бути використані
підприємницькими структурами для бізнесу, становить в області
498,6 тис. га, з них 229,1 тис. га – сільськогосподарські землі.
Для здійснення несільськогосподарської підприємницької діяльності у власності й користуванні 11036 фізичних осіб та приватних
підприємств знаходиться 1478 га земель, з них у власності – 376 гектарів. Більшість земельних ділянок (55%) – це землі комерційного та
іншого використання (810 га). За останні п’ять років на 1088 збільшилася кількість підприємців. Представникам малого бізнесу надано
у власність та користування земельні ділянки площею 170,7 гектара (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/
article?art_id=246689873&cat_id=244277212). – 2013. – 19.09).
***
14–16 листопада цього року у виставковому центрі «Шувар–Експо»
відбудеться головна подія у сфері бізнесу – Форум підприємництва.
Мета заходу — надати представникам малого та середнього бізнесу знання про можливості розвитку їхньої справи.
Програма цьогорічного Форуму складається із чотирьох різнопланових заходів: конференцій «Практика управління» та «Власний
бізнес», практикуму розвитку бізнесу «Рада Директорів» , а також
виставки «Бізнес. Франчайзинг».
Кожен із трьох днів конференції «Практика управління» буде присвячено одному із напрямів розвитку бізнесу: стратегічному управлінню, управлінню людськими ресурсами та організаційним змінам,
маркетингу і продажам. Партнером із організації конференції є Львівська бізнес–школа Українського католицького університету.
Бізнес у сфері громадського харчування та продуктової торгівлі,
робота із товарами широкого вжитку, а також електронний бізнес – це
теми, над якими працюватимуть учасники конференції «Власний бізнес», партнерами якої є провідні українські галузеві організації.
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У рамках Форуму підприємництва також відбудеться перша на
Заході України спеціалізована виставка франшиз «Бізнес. Франчайзинг 2013», партнером з організації якої є ТзОВ «Експо Львів» (Львівська газета (www.gazeta.lviv.ua/news/2013/09/25/16051). – 2013. –
25.09).
***
Покращення рівня обслуговування платників податків – одне
з основних завдань, яке втілюють в життя працівники Міністерства доходів і зборів.
Застосування штрафних санкцій через незнання законів підриває
партнерські стосунки суб’єктів господарювання з контролюючими
органами на місцях. Одним з методів запобігання порушенням є семінари.
Цікавим та змістовним виявився семінар у Корці за участю представників громадських організацій – Всеукраїнського клубу бухгалтерів Анни Писарчук та Рівненського територіального відділення
Асоціації платників податків України Валентини Михалишиної.
Анна Писарчук розповіла про діяльність Клубу, а Валентина
Михалишина зосередила увагу учасників семінару на останніх
роз’ясненнях Міністерства доходів і зборів щодо адміністрування
податків. Корецьке відділення Гощанської ОДПІ (Територіальні
органи Міндоходів у Рівненській області (http://rv.minrd.gov.ua/
media–ark/news–ark/112527.html). – 2013. – 27.09).
***
26 вересня розпочав роботу Інвестиційний форум «Черкащина
– територія співпраці», який проходить на території області вже
другий рік поспіль з метою презентації Черкащини як інвестиційно привабливого та перспективного регіону нашої країни.
«Цей форум – не лише презентація інвестиційних можливостей
нашого регіону та пошук потенційних інвесторів для їх реалізації.
Це, в першу чергу, підтвердження демократичних процесів, свідчення
широких можливостей співпраці представників влади та бізнесу в
пошуку оптимальних шляхів вирішення соціально-економічних проблем», – зазначив голова Черкаської облдержадміністрації Сергій
Тулуб, відкриваючи урочисте засідання.
У Форумі взяли участь в.о. начальника Головного управління
Міндоходів у Черкаській області Олег Гребенюк, начальник Чер48
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каської митниці Міндоходів Юрій Гвоздій та зступник начальника –
начальник слідчого управління фінансових розслідувань Головного
управління Міндоходів у Черкаській області Сергій Віннік (Територіальні органи Міндоходів у Черкаській області (http://ck.minrd.gov.
ua/media–ark/news–ark/112452.html). – 2013. – 26.09).
***
Фахівці Чернігівської митниці Міндоходів провели зустріч з
представниками підприємств регіону, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю. Основна тема зустрічі – зміни у законодавстві з питань митної справи.
З 11 серпня набув чинності Закон України від 04.07.2013 № 405–
VII «Про внесення змін до Митного кодексу України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи». Законом внесено зміни до багатьох
статей Митного кодексу України. Зміни торкнулись оскарження рішень
по класифікації товарів (ст. 69), процедури завершення митного оформлення (ст. 255), повернення фінансової гарантії (ст. 311), проведення
огляду та переогляду товарів і транспортних засобів (ст. 338), умов
доступу посадових осіб органів доходів і зборів до проведення документальних (планових чи позапланових) виїзних перевірок та зустрічних звірок (ст. 349), забезпечення законності та правопорядку в зоні
митного контролю (ст. 332) та інших. Про це детально розповів присутнім начальник митного поста «Чернігів–вантажний» Ігор Туровський
(Територіальні органи Міндоходів у Чернігівській області (http://
ch.minrd.gov.ua/media–ark/news–ark/111326.html). – 2013. – 18.09).
***
Започаткування власної справи сприяє відкриттю нових робочих місць. Та без відповідних знань не завжди цей бізнес можна втримати на плаву, повідомляє інформаційно – комунікаційний відділ ДПІ
у м. Чернівцях.
Для того, щоб навчити чернівчан, які вирішили розпочати свою
власну справу, основ податкового законодавства працівники Державної податкової інспекції у м. Чернівцях проводять семінари – практикуми. У приміщенні Центру обслуговування платників податків було
проведено черговий семінар–практикум на тему: «Від бізнес-ідеї – до
власної справи».
Працівники інформаційно – комунікаційного відділу розповіли
про порядок реєстрації підприємницької діяльності, про системи
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оподаткування для підприємців, ведення обліку на спрощеній системі
оподаткування, порядок оформлення найманих працівників. На семінарі майбутні підприємці отримали також інформацію щодо податкової звітності, термінів її подання та порядку заповнення. Особливо
зацікавили підприємців – початківців переваги подання податкової
звітності on-line.
Чернівецькі податківці запрошують усіх майбутніх підприємців
стати учасником таких тематичних семінарів, адже вірний вибір виду
підприємницької діяльності за власними уподобаннями та можливостями, знання податкового законодавства допоможе у процвітанні бізнесу (Буковинська правда (http://bukpravda.cv.ua/news/ekonomika/
item/10801–у–черівцях–навчали–майбутніх–підприємців.html#.
Ujl1q2IViXs). – 2013. –18.09 ).
РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ
«Податковий асистент» Міндоходів врятував від штрафів
51 тисячу платників.
Онлайн–сервіс Міністерства доходів і зборів «Податковий асистент» повідомив 51 тисячу платників про ознаки «ризиковості», виявлені під час опрацювання звітної документації.
Користувачі сервісу отримали висновки безкоштовного аудиту
електронною поштою. Це дає суб’єктам господарювання можливість
самостійно скоригувати свої звіти до офіційного подання, і тим самим
уникнути потрапляння до плану перевірок та від можливих санкцій
за порушення податкового законодавства.
Нагадаємо, електронний сервіс «Податковий асистент» почав працювати минулого року. Його користувачами можуть бути всі платники, які надають звітність в електронному вигляді.
«Асистент» виявляє розбіжності у показниках, зазначених у
фінансовій та податковій звітності, а також конфіденційно інформує
про інші знайдені недоліки, зокрема: наявність податкового боргу;
виплата заробітної плати, меншої від законного мінімуму; стосунки з
ризиковими контрагентами; розбіжності у показниках в деклараціях з
податку на прибуток та ПДВ тощо.
Зазначимо, що «Податковий асистент» та інші он-лайнові сервіси користуються попитом у платників. Так, щомісяця суб’єктам господарювання надсилається близько 380 тис. довідок з Єдиного реє50
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стру податкових накладних (1,8 млн. в поточному році). Опрацьовано
більше 3,5 тис. запитів про наявність підприємства в реєстрі платників ПДВ та ін.
Загалом постійними користувачами порталу Міндоходів є майже
750 тис. суб’єктів господарювання (Міністерство доходів і зборів
України (http://minrd.gov.ua/media–tsentr/novini/108772.html). – 2013.
– 27.08).
***

Найбільшим попитом ключі цифрового підпису користуються
у представників малого та середнього бізнесу.
Протягом поточного року центром сертифікації ключів Міндоходів, видано 508,5 тис. електронних підписів. Їхніми власниками стали
350,4 тис. платників.
За статистикою Міндоходів, найактивнішими користувачами
послуг центру залишаються фізичні особи. За січень–липень поточного року за цифровим підписом звернулися 276,1 тис. платників цієї
категорії, які отримали 321,8 тис. безкоштовних посилених сертифікатів.
Серед юридичних осіб клієнтами центру за цей період стали
74,3 тис. осіб, які замовили 186,7 тис. ключів.
Загалом на обслуговуванні в акредитованому Центрі сертифікації
ключів перебуває 768,6 тис. електронних підписів.
На думку аналітиків Міндоходів, зростанню затребуваності державних сервісів у галузі електронного документообігу сприяють розгалужена інфраструктура обслуговування та безкоштовність всіх
надаваних послуг. В Україні підприємцям вільно надаються програмне забезпечення (включаючи регулярні оновлення та технічну
підтримку), консультації фахівців та власне ключі електронного підпису.
Крім того, стимулювало інтерес платників і розширення можливостей цього сервісу. Нагадаємо, ключі електронного цифрового підпису, видані Міндоходів, дають змогу звітувати в режимі он-лайн не
лише до органів міністерства, а й до органів державної статистики та
Пенсійного фонду.
Також електронне звітування з ключами цифрового підпису має
низку інших переваг: цілодобове прийняття звітності, захищеність
інформації тощо. Як відзначають фахівці Міндоходів, безконтактне
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звітування обирають все більше платників таких бюджетоформуючих податків як ПДВ, податок на прибуток та акцизний податок.
Так, зокрема, 98% звітності з податку на додану вартість надсилається платниками засобами телекомунікаційного зв’язку. Загалом,
за сім місяців поточного року через централізовану систему опрацьовано понад 55 млн. документів, надісланих платниками в електронному вигляді.
На сьогодні в Україні діє 104 пункти реєстрації, де платники
можуть безкоштовно отримати посилені сертифікати та ключі електронного цифрового підпису (Міністерство доходів і зборів України
(http://minrd.gov.ua/media–tsentr/novini/108026.html). – 2013. – 20.08).
***
84 % митних декларацій оформлюється в електронному
вигляді.
В Україні продовжує зростати питома вага митних декларацій,
оформлених в електронному вигляді. Протягом серпня 2013 року
їхня доля складає 84 %. При цьому, нагадаємо, в січні 2012 року митні
декларації в електронному вигляді становили лише 2 % від всього
обсягу таких документів.
Завдяки прийняттю нового Митного кодексу та внесенню низки
змін до Податкового кодексу України, постанов Кабінету Міністрів
України та Правління Національного банку України, електронне
декларування стало основною формою спілкування підприємців з
митницею.
Сьогодні на підставі електронних митних декларацій в Україні
здійснюються такі операції як підтвердження фактичного вивезення
товарів за кордон, державна реєстрація транспортних засобів, зняття
експортно-імпортних операцій з валютного контролю та продаж іноземної валюти для проведення розрахунків підприємствами.
За оцінками фахівців Міндоходів, запровадження електронних
митних декларацій сприяє скороченню фінансових та часових витрат
підприємців на здійснення митних процедур. Подальший розвиток
електронного декларування можливий за умови розширення сфери
використання оформлених електронних митних декларацій іншими
державними органами влади.
У запровадженні нових підходів до митного оформлення Міндоходів орієнтується на стандарти Всесвітньої митної організації, а
також на рекомендації фахівців Світового банку. Активний розвиток
52

Безпека підприємництва, 2013, № 7

Результати роботи

електронного митного декларування, за оцінками фахівців, є одним з
факторів, що сприятиме зростанню позицій України у рейтингу легкості ведення міжнародної торгівлі Trading Across Borders, який є
складовою частиною щорічного дослідження Світового банку Doing
Business (Міністерство доходів і зборів України (http://minrd.gov.ua/
media–tsentr/novini/108220.html). – 2013. – 21.08).
***
Понад 60 % вінницьких РРО стали Інтернет–мобільними.
Як зазначає заступник голови ГУ Міндоходів у Вінницькій
області Марія Кисельова сьогодні на Вінниччині відповідають сучасним вимогам, формують електронну касову стрічку та забезпечують
автоматичну передачу контрольно-звітної інформації на спеціальний
сервер Міндоходів, 4027 одиниць касової техніки.
Посадовець додає, що наразі вінницьким бізнесом зареєстровано
6579 реєстраторів розрахункових апаратів, Вони фіксують готівкові
операції 3270 суб’єктів господарювання регіону. Зокрема, на 1091 юридичних осіб припадає 3624 одиниці касової техніки, а на 2179 фізичних осіб-підприємців – 2955.
Особливою активністю у підключенні реєстраторів розрахункових операцій до електронного звітування вирізняються суб’єкти
господарювання-платники Крижопільської, Могилів–Подільської та
Бершадської ОДПІ. Тут персоніфіковано 79, 78 та 77 відсотків усіх
РРО відповідно.
Тож, користуючись нагодою Марія Кисельова радить тим власникам РРО, хто ще не оцінив усі переваги електронної касової стрічки,
долучитись до звітування он–лайн. Відтак зекономити час та кошти.
А ще звести до мінімуму особисте спілкування з фахівцями Міндоходів регіону.
Нагадаємо, що наказом Міністерства доходів і зборів України від
18.09.13 № 491 затверджено новий Державний реєстр РРО. З переліком сучасних моделей РРО з вбудованими модемами або в комплекті
з модемами, які дозволені до використання у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг можна ознайомитись за гіперпосиланням http://minrd.gov.ua/diyalnist–/zakonodavstvo–pro–diyalnis/nakazi–
pro–diyalnist/62828.html. Інформаційно–комунікаційний відділ ГУ
Міндоходів у Вінницькій області (Територіальні органи Міндоходів у Вінницькій області (http://vin.minrd.gov.ua/media–ark/news–
ark/112366.html). – 2013. – 26.09).
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***
На Кіровоградщині спрощену систему обрали на півтисячі осіб
більше, ніж торік.
Уже сьогодні оцінили переваги цієї системи оподаткування майже
24 тисячі фізичних та юридичних осіб регіону. А це на 518 бізнесменів
більше, ніж за аналогічний період минулого року.
При цьому левову частку – більше 91 відсотка – становлять приватні підприємці, решта – підприємства різних форм
власності.
Як зазначають в ГУ Міндоходів у Кіровоградській області,
такі тенденції є результатом цілеспрямованої роботи органів доходів і зборів, направленої на спрощення процедур ведення бізнесу в
Україні. Зокрема, відзначають такі нововведення: можливість дистанційного „спілкування” з контролюючими органами – подання
звітності та заяв на реєстрацію платником єдиного податку в електронному вигляді; збільшення дозволеної кількості найманих працівників та граничного обсягу доходів; надання права змінювати
групу та ставку податку протягом року тощо. До того ж, робота у
цьому напрямку продовжується. Так, з 01 січня наступного року
саме „спрощенці” першими зможуть скористатися перевагами
електронної перевірки.
Прогнозованим є збільшення надходжень від цієї групи суб’єктів
господарювання. Так, за вісім місяців 2013 року до місцевих бюджетів перераховано майже 67 мільйонів гривень, що практично на
19 мільйонів більше, ніж минулого року. При цьому вдалося забезпечити надходження на 13,4 відсотка більше запланованого. Прес–
служба ГУ Міндоходів у Кіровоградській області (Територіальні
органи Міндоходів у Кіровоградській області (http://kr.minrd.gov.
ua/media–ark/news–ark/112317.html). – 2013. – 26.09).
***
Более 260 млн. грн. налогов и сборов уплатили частные предприниматели Луганщины. Это почти на 37 млн грн, или на 17 %
больше января–августа прошлого года. Об этом сообщили в прессслужбе ГУ Миндоходов в Луганской области.
По словам специалистов управления, львиную долю уплаченной
суммы составляет единый налог – почти 112 млн. грн.
Кроме того, частные предприниматели заплатили более 23 млн грн
налога на добавленную стоимость, что на 500 тыс. грн. превышает показа54
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тель соответствующего периода прошлого года, а также почти 50 млн грн
налога на доходы физических лиц. Это на 9 млн. грн. больше, чем в 2012 г.
Положительную динамику сотрудники ведомства объясняют
созданием максимально комфортных условий для развития и
прибыльной деятельности малого и среднего бизнеса – значительно
упростилась процедура уплаты налогов, сократились проверки,
налажена эффективная обратная связь с плательщиками (Ирта–fax
(http://irtafax.com.ua/news/2013/09/2013–09–27–01.html). – 2013. –
27.09).
***
Сервісом електронного декларування скориталися 80 відсотків
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності Миколаївщини.
Миколаївською митницею Міндоходів широко використовується
сервіс електронного декларування товарів.
Вперше з початку запровадження сервісу електронного
декларування товарів у вересні поточного року частка митних
декларацій, які оформлюються в електронному вигляді, склала
91 відсоток.
Така позитивна тенденція свідчить про те, що електронне декларування має гарне підґрунтя, щоб найближчим часом стати основною
формою спілкування підприємців з митницею.
Із 300 суб’єктів, які здійснювали зовнішньоекономічну діяльність та митне оформлення в зоні Миколаївської митниці Міндоходів,
240 суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (тобто 80 відсотків)
скористалися сервісом електронного декларування.
Підтвердження фактичного вивезення товарів за кордон,
державна реєстрація транспортних засобів, зняття експортноімпортних операцій з валютного контролю та продаж іноземної валюти для проведення розрахунків підприємствами, – всі ці
операції відтепер здійснюються на підставі електронних митних
декларацій.
Впровадження ІТ–технологій не тільки сприяє скороченню фінансових та часових витрат бізнесу на здійснення митних процедур і легкості ведення міжнародної торгівлі. Інформатизація процесів значно
спрощує митні процедури та приводить їх у відповідність до європейських стандартів (Територіальні органи Міндоходів у Миколаївській області (http://mk.minrd.gov.ua/media–ark/news–ark/112105.
html). – 2013. – 24.09).
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***
Одещина: майже 70 % касових апаратів вже створюють
касову стрічку в електронній формі.
Всього по Одеській області зареєстровано 10 040 касових апаратів. З них, 6 758 апаратів вже виконали законодавчий обов’язок та підключили свої апарати до Системи подання звітної інформації в електронному вигляді.
Після підключення до Системи подання контрольної касової
стрічки, припиняється подання паперової звітності і контрольно–
звітна інформація передається до Системи зберігання і збору даних
РРО лише в електронному вигляді.
Законодавча норма щодо необхідності електронного звітування з
кожного касового апарату до Міністерства доходів та зборів набрала
чинності з початку 2013 року. Слід зазначити, що до початку 2014
року за неподання звітності з касових апаратів в електронному
вигляді не штрафуватимуть. Прес-служба ГУ Міндоходів в Одеській області (Територіальні органи Міндоходів в Одеській області
(http://od.minrd.gov.ua/media–ark/news–ark/111051.html). – 2013. –
17.09).
***
На Хмельниччині малий бізнес додав до місцевих бюджетів
понад 100 мільйонів гривень.
Надходження від платників єдиного податку області у поточному
році істотно перевищили прогнозні показники та бюджетні призначення Мінфіну.
Так, цьогорічні бюджетні надходження від «спрощенців»-фізосіб
склали 83,3 мільйона гривень, тоді як у цей же період минулого року
до місцевої казни загалом було спрямовано 61,6 мільйона гривень.
Темп росту відтак склав 126 відсотків, бюджетні призначення перевиконані більш ніж на 18 відсотків.
Підприємницька активність платників єдиного податку – юридичних осіб цьогоріч поповнила казну місцевих громад на 24,8
мільйона гривень, що на 42 відсотки перевищує аналогічний показник минулого року. Бюджетні призначення перевиконані на 38 відсотків.
Нагадаємо, що наразі в регіоні підприємницьку діяльність на єдиному податку провадить понад 38,2 тисячі фізичних осіб та близько
4,6 тисячі юридичних осіб. Найпопулярнішою серед підприємців
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Поділля традиційно залишається друга група платників єдиного
податку, її обрали для себе близько 20 тисяч осіб. 13 тисяч краян працюють на першій групі, решта – на третій. Перевагами п’ятої групи
поки що користується невелика кількість підприємців області.
В основі такого позитивного тренду у розвитку малого бізнесу на Хмельниччині, на думку працівників органів доходів і
зборів, лежить вдало «виписане» законодавство, яке, як показала
практика, додало підприємцям стимулів для реалізації їх бізнесініціативи. Слід також пам’ятати, що свого часу до внесення змін
до Податкового кодексу активно долучилося саме подільське підприємництво, і тому, що у законі про спрощену систему оподаткування з’явився розподіл «спрощенців» на групи, великою мірою
слід завдячувати саме хмельничанам (ЗУНР.ІНФО (http://zunr.
info/index.php?m=news&d=view&nid=19834). – 2013. – 25.09).
***
Відшкодування ПДВ «автоматом» у Черкасах зросло у
6 разів
За 8 місяців 2013 року cуб’єктам господарювання Черкас фактично відшкодовано майже 121 млн грн податку на додану вартість, що понад 13 млн грн або на 13% більше ніж за 8 місяців
2012 року.
При цьому, в автоматичному режимі з початку 2013 року
cуб’єктам господарювання повернуто понад 16 млн грн податку на
додану вартість. Це на 13,4 млн грн або майже у 6 разів більше, ніж за
аналогічний період минулого року. Його перевагами стали, зокрема
терміни повернення податку на додану вартість без додаткових
перевірок (ПРОЧЕРК (http://procherk.info/news/7–cherkassy/17412–
vidshkoduvannja–pdv–avtomatom–u–cherkasah–zroslo–u–6–raziv).
– 2013. – 25.09).

ПИТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Станом на 20.09.2013 на офіційному веб-порталі Державної
служби інтелектуальної власності України оновлено «Перелік
науково-технічних баз даних та довідкових ресурсів, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті».
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Назва вебресурсу

Зміст. Адреса в Інтернеті

Політематичні бази даних та пошукові системи

58

1.

Каталог
електронних
журналів
відкритого
доступу
Directory of
Open Access
Journals
(DOAJ)

Безоплатні електронні ресурси з різноманітної
тематики, у т.ч. науково–технічні статті або
реферати. Понад 8000 журналів; понад 1 млн.
статей (англійською, іспанською, португальською,
французькою, китайською, японською)
http://www.doaj.org

2.

Наукова
електронна
бібліотека
The Scientific
Electronic
Library Online
(SciELO)

Охоплює колекцію наукових журналів з Бразилії
та інших країн Латинської Америки і Карибського
басейну, Португалії та Іспанії. Понад 1000 журналів;
понад 400 000 статей
http://www.scielo.org

3.

Proceedings of
the National
Статті з фізики, біології, хімії, фармакології,
Academy of
математики
Sciences of the
http://www.pnas.org/
United States
of America

4.

Пошукова
система
зарубіжної
науково–
технічної
інформації
Scirus

Безкоштовний пошуковий сервіс, що забезпечує
Elsevier. Він охоплює понад 350 млн. веб–сторінок з
науково–технічної тематики, а також додаткові джерела,
у т.ч. бази даних наукових журналів
http://www.scirus.com

5.

Science. gov
(США)

Реферативна інформація з прикладних наук та
технологій
http://science.gov/browse/w_113.htm

6.

High Wire
Реферати та повні тексти статей з журналів з різних
Press (Stanford
галузей знань
University
http://highwire.stanford.edu/
(США)
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7.

Наукова
електронна
бібліотека
eLIBRARY.
RU

Бібліографічні дані, анотації, реферати та повні тексти
статей науково–технічних журналів. У вільному
доступі понад 1400 науково–технічних журналів Росії з
повними текстами статей
http://elibrary.ru/defaultx.asp
«Каталог электронных ресурсов» ГПНТБ России
має пошуковий реквізит «Уровни доступа полного
текста» і в ньому налаштування «доступен в Интернете
бесплатно», зазначений зеленим кольором
http://www.gpntb.ru/

8.

Bentham
Science
Publishers

Безоплатний електронний ресурс з різної тематики, у
вільному доступі понад 150 журналів
http://www.benthamscience.com/open/tosej/openaccess2.
htm

10.

Google
Scholar

Анотації книг, реферати, статті з різної тематики. У
списку результатів пошуку відображаються тільки
цитати з відповідних документів, не забезпечується
доступ до повних текстів статей
http://scholar.google.com

11.

Google Book
Search

9.

Охоплює колекцію деяких оцифрованих книг. База
даних корисна для перевірки та пошуку цитувань.
http://books.google.com/

12.

Entrez

Безоплатний пошуковий ресурс. Містить бази даних
PubMed, PubMed Central, and PubChem та інші бази
даних з питань медицини, біології
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Entrez

13.

National
Institute of
Standards and
Technology
(NIST)
Gateway

Простий і легкий доступ до більш ніж 80 науково–
технічних БД з різних наукових дисциплін. Має
посилання до безкоштовної бази даних NIST.
http://srdata.nist.gov
Медицина, біологія

14.

Public Library Реферати та повні тексти статей з біотехнології,
of Science One медицини, екології
http://www.plosone.org/home.action
(PloS)
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15.

Бази даних
Національної
медичної
бібліотеки
Бази даних з різних напрямків медицини та біології
США
http://www.nlm.nih.gov/databases/
(Medline,
Pubmed,
Toxline,
AIDSInfo ...)
MEDLINE – з 1960 р. Містить цитати з приблизно
5600 наукових журналів у галузі медицини та біології .
MEDLINE – складова бази даних PubMed.
PubMed – з 1996 р. Містить понад 22 млн. посилань в
галузі біомедицини та охорони здоров’я (включаючи
посилання з бази даних MEDLINE). PubMed не
надає доступ до повного тексту статті. Може містити
посилання на повний текст з інших джерел
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

16.

MEDLINE/
PubMed

17.

Електронні журнали відкритого доступу
Pubmedcentral
http://www.pubmedcentral.nih.gov/about/openftlist.html
(РМС)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc

18.

PubChem

Бази даних з біології. PubChem організована як три
пов’язані між собою бази даних: PubChem Substance,
PubChem Compound, PubChem BioAssay
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov

19.

Korean
Traditional
Knowledge
Portal

Традиційна корейська медицина
http://www.koreantk.com/en/JZ0100.jsp

20.

BioMed
Central

21.

22.

Bookshelf

dbSNP

Електронні журнали відкритого доступу
http://www.biomedcentral.com/
Bookshelf надає безоплатний доступ до книг та
документів з біології та медицини.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/
База даних однонуклеотидних поліморфізмів (SNPs) та
комплексних невеликих варіацій
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp/
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Хімія

23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.

30.

31.

Найменування та номери реєстру CAS біля 7900
найбільш поширених у вжитку хімічних речовин та
COMMON
сполук, хімічні структури та молекулярні формули,
CHEMISTRY
синоніми назв, посилання до відповідних статей
(CAS)
Вікіпедії
http://www.commonchemistry.org/

CHEMNET
Росія

The Open
Analytical
Chemistry
Journal
The Open
Catalysis
Journal
Видавництво
Сибірського
відділення
РАН
Хімічний
каталог
(Росія)
The Open
Spectroscopy
Journal
The Open
Organic
Chemistry
Journal

Електронні версії журналів
Вестник Московского университета
Серия «Химия», Российский химический журнал
(Журнал РХО им. Д.И. Менделеева) , повні тексти та
анотації статей з хімії (1994–2008рр.)
http://www.chem.msu.su/rus/
Статті з усіх напрямків аналітичної хімії
http://www.bentham.org/open/toacj/index.htm
Статті з гетерогенного, гомогенного та біокаталізу
http://www.bentham.org/open/tocatj/index.htm
Анотований зміст наукових журналів.
«Журнал структурной химии»: з 2007р. – анотації, за
1999р. (1–6) – повні тексти
Журнал «Химия в интересах устойчивого развития»:
1999–2000рр. – анотації
http://www.sibran.ru/
Реакції, реагенти, словники, статті і книги з органічної
хімії
http://www.ximicat.com/index.php?razdel=org
Статті з усіх питань спектроскопії та прикладної
спектроскопії
http://www.bentham.org/open/tospecj/index.htm
Статті з усіх галузей органічної хімії
http://www.bentham.org/open/toocj/index.htm

Комп’ютерні технології
The ACM
Digital Library Реферати та повні тексти статей з журналів, матеріали
(Association конференцій тощо з комп’ютерної технології
of Computer http://portal.acm.org/dl.cfm
Machinery)
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32.

The Open
Software
Engineering
Journal

Статті з питань інженерії розробки ПЗ
http://www.bentham.org/open/tosej/index.htm
Сільське господарство

33.

The Open
Agriculture
Journal

34.

The Open
Сільськогосподарська біотехнологія, біотехнологія
Biotechnology довкілля
Journal
http://www.bentham.org/open/tobiotj/index.htm

35.

AGRIS

Міжнародна інформаційна система з
сільськогосподарської науки і технології
http://www.fao.org/agris

36.

The Open
Veterinary
Science
Journal

Статті з експериментальних та клінічних досліджень в
галузі ветеринарії
http://www.bentham.org/open/tovsj/index.htm

Агрономія, ґрунтознавство, захист врожаю
http://www.bentham.org/open/toasj/index.htm

Будівництво
37.

Civil
Engineering
Database

Реферати, статті, матеріали конференцій тощо з питань
наземного будівництва
http://www.asce.org/PPLContent.aspx?id=763

38.

The Open
Civil
Engineering
Journal

39.

ВесьБетон

Статті, огляди, листи з усіх питань будівництва,
зокрема будівельні матеріали та конструкції,
фундаменти, берегові та морські споруди тощо
http://www.bentham.org/open/tociej/openaccess2.htm
Розділ «Новая Библиотека Строителя» містить понад
7000 книг та статей з питань будівництва
http://www.allbeton.ru/

Підготовлено відділом патентної інформації Відділення патентноінформаційного забезпечення ДП «УІПВ» (Офіційний веб-портал
Державної служби інтелектуальної власності України (http://sips.
gov.ua/ua/pereliknt.html). – 2013. – 23.09).
***
За редакцією керівництва Державної служби України з питань
захисту персональних даних було видано монографію «Захист персональних даних: міжнародні стандарти. Збірник нормативно–
правових документів».
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З моменту здобуття незалежності Україною обрано орієнтир на
побудову демократичної, соціальної, правової держави, найвищою
соціальною цінністю якої є людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека. Право на недоторканість приватного
життя, зокрема на захист персональних даних, на сьогодні є одним
з невід’ємних особистих немайнових прав сучасної людини в Україні, гарантованих міжнародними стандартами у галузі захисту прав
людини та Конституцією України.
У зв’язку з широким розповсюдженням та використанням інформаційних технологій у XX–XXI століттях, методів автоматизованої обробки даних, формуванням глобальних інформаційних систем
перед світовою спільнотою гостро постало питання постійного удосконалення правового та технічного регулювання захисту приватного життя людини. З одного боку, всі переваги вільного доступу до
інформації забезпечують особі реалізацію одного з головних її прав
– право на свободу інформації, а ведення масштабних автоматизованих баз даних суттєво полегшує особі доступ до різного роду матеріальних та нематеріальних благ, до послуг цифрового ринку: від використання платіжних банківських карток до дистанційного замовлення різного роду соціальних послуг. З іншого боку, широке використання персональних даних органами державної влади, комерційними та громадськими організаціями суттєво посилює ризик незаконного доступу певних осіб у приватне життя людини, а відтак – створює загрозу порушення права людини на недоторканість приватного
життя та захист персональних даних.
Найбільш активний розвиток правового регулювання захисту персональних даних спостерігається на європейському континенті. Не
дивно, що більшість нормативно–правових документів, рекомендацій,
висновків, оприлюднених в цій книзі, видано саме під егідою двох міжнародних організацій – Ради Європи та Європейського Союзу.
Дана книга є унікальною в своєму роді, оскільки містить велику
кількість нормативних документів, виданих під егідою різних міжнародних організацій, саме українською та російською мовами, що,
в свою чергу, полегшує розуміння іноземного підходу до питання
захисту персональних даних для українських фахівців та експертів
у цій галузі.
Автори сподіваються, що книга стане в нагоді вітчизняним та
іноземним фахівцям у сфері захисту персональних даних, зокрема
державним службовцям, представникам громадських об’єднань,
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науковим співробітникам, викладачам, студентам, представникам
міжнародних організацій, та всім тим, хто опікується проблематикою
захисту персональних даних.
Із змістом монографії можна ознайомитись за веб-адресою: http://
zpd.gov.ua/dszpd/uk/publish/article/61945 (Державна служба України
з питань захисту персональних даних (http://zpd.gov.ua/dszpd/uk/
publish/article/61945). – 2013. – 02.09)).
***
Отдельное ПО американских ІТ–корпораций в Украине стоят
дороже, чем в США. Об этом в интервью «Голосу Америки» заявил
руководитель группы советников вице–премьер–министра Украины
Константина Грищенко Олег Волошин.
По его мнению, украинцы должны были бы платить за программное обеспечение американских компаний меньше, чем американцы.
«Сегодня происходит наоборот. Некоторые программные продукты
ведущих американских ІТ–корпораций в Украине стоят даже больше,
чем в США. Нам объясняют, что в цену закладывают пиратские
риски. Но именно это создает замкнутый круг, когда люди не покупают лицензионные программы, поскольку они слишком дорогие, а
вместо этого скачивают их бесплатно, а в цену следующих программ
производителями уже закладываются потери от пиратства», – отметил Олег Волошин.
По его словам, украинцев никто не стимулирует покупать
лицензионные программы». Украинское общество никто не стимулирует – кроме как репрессивными методами – к тому, чтобы покупать
лицензионные программы», – отметил руководитель группы советников.
По его словам, украинская сторона ведет разъяснительную работу
с американскими компаниями.
«В конечном итоге Украина – это рынок с 45 млн потребителей.
Все те компании, которые очень нас критикуют в вопросах пиратства,
из года в год получают в Украине большие прибыли от продажи программного обеспечения», – отметил руководитель группы советников
вице-премьера.
«Мы убеждаем западные компании, что школы, детские сады и
другие категории потребителей, которые не могут себе позволить
платить высокую рыночную цену, все равно имели доступ к этим программам», – подчеркнул Олег Волошин.
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Как отмечает чиновник, использование качественного ПО не
является «привилегией». «Это доступ к знаниям. Поэтому ограничивать доступ людей к программному обеспечению – значит ограничивать их доступ к знаниям», – считает Олег Волошин.
«Мы показываем, что Украина – это нормальная развивающаяся
страна, страна с переходной экономикой, где в силу невысокого уровня
благосостояния граждане не могут платить ту цену за контент, которую платят в США, но при этом у нас нормальное общество, где есть
тренд к пониманию, что интеллектуальная собственность является
такой же собственностью, как автомобиль, телефон или что–то другое», – пояснил руководитель группы советников (IT Expert (http://
itexpert.in.ua/rubrikator/item/29642–amerikanskoe–po–v–ukraine–
stoit–dorozhe–chem–v–ssha–o–voloshin.html). – 2013. – 10.09).

ЗАХИСТ ІНВЕСТИЦІЙ
Угода про асоціацію збільшить американські інвестиції в Україну, – Посол США.
Підписання Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі між
Україною і Європейським Союзом збільшить кількість інвестицій
американських компаній в економіку України. Про це заявив Посол
США в Україні Джефрі Пайєтт під час зустрічі з Прем’єр-міністром
України Миколою Азаровим.
«Підписання Угоди про асоціацію буде надзвичайно важливим
фактором, який матиме вплив на американські компанії, і бізнес почне
інвестувати в Україну. Це буде гарний сигнал для бізнесу», – сказав
Посол. При цьому він додав, що багато американських компаній зацікавлені інвестувати та вести бізнес в Україні.
Водночас Пайєтт зазначив, що США сподівається, що Угода про
асоціацію між Україною і ЄС буде укладена під час Вільнюського
саміту Східного Партнерства.
В свою чергу Микола Азаров поінформував, що Україна продовжує
послідовно готуватися до саміту Східного Партнерства у Вільнюсі.
«Україна зараз готується до саміту в Вільнюсі. Для нас це історична подія, яка підсумовує цілий етап нашого розвитку. І Президент,
і Уряд послідовно реалізують лінію на європейську інтеграцію України», – сказав Микола Азаров (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.
ua/control/publish/article?art_id=246635799). – 203. – 30.08).
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***
Перший віце–прем’єр–міністр України Сергій Арбузов під час
зустрічі з керівниками китайських підприємств, банків і корпорацій закликав їх не обмежуватися проектами, здійснюваними з
наданням кредитів під державні гарантії України.
«Закликаю вас прямо інвестувати в українську економіку, що на
сьогодні дуже вигідно для всіх», – заявив він.
Перший віце–прем’єр–міністр пообіцяв, що Уряд України створить найсприятливіші умови для роботи китайських корпорацій і
капіталу на українському ринку.
«Перспективним напрямком співпраці, на наш погляд, може стати
партнерська участь китайських компаній у галузевих проектах електронної промисловості і зв’язку, готельного бізнесу, будівництва у
великих містах і курортних зонах, створення міжнародних транспортних коридорів», – зазначив він.
Сергій Арбузов також підкреслив, що завдяки спільним зусиллям
обох країн розпочато і успішно здійснюється масштабне фінансово–
виробниче співробітництво: «Це, насамперед, стосується будівництва
інфраструктурних об’єктів в Україні із залученням капіталу, технологій і устаткування з Китаю».
За його словами, велике значення має початок реалізації пілотного проекту з організації швидкісного залізничного сполучення між
аеропортом «Бориспіль» та Києвом. Не менш важливі й інші проекти.
А саме: з будівництва електростанцій, модернізації українських шахт,
спільного виробництва в Україні автомобілів, будівництва сучасних
елеваторів, розвитку телекомунікаційної сфери.
У ході спілкування з китайськими підприємцями Сергій Арбузов
запевнив, що головним спільним завданням урядів України та Китайської Народної Республіки є створення максимально сприятливих
умов для тісних контактів між представниками бізнесу, які дозволять
підняти співпрацю на якісно новий рівень.
Після завершення зустрічі українська компанія ТОВ «Грінтек
Енерджі» і китайська компанія CNBM підписали в присутності Першого віце–прем’єр–міністра Меморандум про співпрацю.
Довідково: 24–27 вересня проходить робочий візит урядової делегації на чолі з Першим віце–прем’єр–міністром України Сергієм Арбузовим
до Китайської Народної Республіки. Прес–служба Першого віце–прем’єр–
міністра (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/publish/

article?art_id=246705926). – 2013. – 29.09).
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***
Інвестиційний фонд Данії допоможе залучати данських інвесторів в українські Нацпроекти.
24 вересня Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України та данський Інвестиційний фонд для
країн, що розвиваються (IFU) підписали Меморандум про взаєморозуміння.
Про це повідомив Перший заступник Голови Держінвестпроекту
Микола Стеблинський.
«Нам приємно, що минулорічні переговори про можливість співпраці між Агентством та данським Фондом, сьогодні завершилися підписанням меморандуму про взаєморозуміння і водночас стали початком нової співпраці», – відзначив М.Стеблинський.
Директор Департаменту національних проектів Юрій Гусєв розповів представникам Фонду про пріоритетні галузі реалізації Національних проектів Агентства, які представляють інтерес для данської
сторони.
«У Данії, як і в Україні, дуже розвинута сільськогосподарська
галузь й, відповідно, вона має значний досвід впровадження новітніх
технологій у цій сфері, – констатував Ю.Гусєв. – Тому ми пропонуємо данським партнерам співпрацю в рамках Національних проектів
енергетичного та сільськогосподарського спрямування. Нам відомо,
що Фонд успішно реалізує низку проектів у сфері вітрової енергетикиу світі», – додав він.
Директор департаменту Інвестиційного фонду для країн, що розвиваються, Пітер Швальбе засвідчив, що енергетика та сільське господарство
для Фонду є одними з найбільш привабливих сфер для інвестування. Крім
того П. Швальбе зауважив, що данські інвестори профінансували в Україні вже 45 проектів у різноманітних галузях економіки, завдяки яким для
українців було створено понад 2 тисячі кваліфікованих робочих місць.
«Наш Фонд має значний досвід в проектах сільськогосподарського та ІТ-спрямування, – зазначив П.Швальбе. – Сьогодні компанії, які інвестують в Україну – це масштабні компанії. Тож сподіваюся, що в рамках нашої співпраці, ми допоможемо Держінвестпроекту залучити данських партнерів інвестувати в українські Національні проекти», – резюмував П.Швальбе.
Довідково: Данський інвестиційний фонд для країн, що розвиваються (IFU) разом із колишнім Інвестиційним фондом для країн Центральної та Східної Європи входять до складу данських державних інвестиційних
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фондів, однак є самостійними організаціями. Загальний нагляд за діяльністю
Фондів здійснюється Радою директорів, до складу якої входять як представники МЗС Данії так і провідні бізнесмени країни.
IFU має 6 представництв за кордоном і мережу консультантів у країнах,
в яких вони працюють. Фонд бере участь в інвестиціях данських компаній
через акціонерний капітал, надання кредитів і гарантій на умовах ринку та
через надання консультаційних послуг. Максимальний обсяг інвестицій в
один проект становить 100 млн данських крон.
За сприяння Інвестиційного фонду в Україні на різних стадіях були впроваджені 45 проектів у сфері металургії, деревообробки, сільського господарства, меблевої, текстильної промисловості, нерухомості, ІТ і з виробництва і
лізингу обладнання. Сумарний обсяг інвестицій Фонду і компаній в Україну
становить 690 млн крон, створено понад 2 тис. робочих місць (Державне

агентство з інвестицій та управління національними проектами
України
(http://www.ukrproject.gov.ua/news/%D1%96nvestitsiinii–
fond–danii–dopomozhe–zaluchati–danskikh–investoriv–v–ukrainski–
natsproekti). – 2013. – 25.09).
***
За пропозицією Уряду внесено зміни до двох законів про інвестиційну діяльність.
Зміни, які за пропозицією Кабінету Міністрів вносяться до законів України «Про інвестиційну діяльність» та «Про стимулювання
інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою
створення нових робочих місць», сприятимуть створенню нових і
модернізації вже існуючих підприємств, збільшенню кількості робочих місць, залученню інвестицій, а в цілому поліпшенню інвестиційного клімату в Україні. На цьому акцентував увагу Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України Анатолій
Максюта, представляючи у Верховній Раді відповідний законопроект.
У Законі «Про інвестиційну діяльність» доповнюється перелік
видів державної підтримки.
Другий законодавчий акт, у якому передбачаються зміни, – це
Закон «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних
галузях економіки з метою створення нових робочих місць». У новій
редакції передбачається, зокрема, застосування порядку державної реєстрації для інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки.
«Це спростить процедуру визначення таких проектів та підготовки їх до схвалення Кабінетом Міністрів України. Процедура визна68
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чення передбачає здійснення оцінки економічної ефективності та реєстрації інвестиційних проектів у Державному реєстрі», – пояснив
Анатолій Максюта.
Також визначено перелік пріоритетних галузей економіки і найважливіші напрями діяльності в межах цих галузей.
«Суб’єкти господарювання відтепер зможуть отримувати державну підтримку у рамках реалізації інвестиційних проектів у зазначених напрямках і галузях. Зазначу, що до переліку включені ті галузі,
які на сьогодні не мають податкових преференцій», – акцентував Перший заступник Міністра.
Передбачається, що Мінекономрозвитку надаються повноваження
щодо вирішення питань, пов’язаних із державною підтримкою інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки, оскільки саме
воно забезпечує формування державної політики у сфері інвестиційної діяльності. Це усуне дублювання повноважень органів виконавчої
влади у цій сфері.
Також, з одного боку, посилюються вимоги до реалізації проектів створення чи реконструкції великих підприємств. З другого боку,
запроваджуються додаткові критерії для інвестиційних проектів у
пріоритетних галузях економіки (підвищення конкурентоспроможності, забезпечення модернізації національної економіки; впровадження сучасних технологій; підвищення енергоефективності виробництва; зростання продуктивності праці).
«Ці заходи стимулюватимуть реалізацію проектів, які будуть
забезпечувати технічне й технологічне оновлення реального сектору економіки, зменшуватимуть енергетичну залежність національної економіки, сприятимуть впровадженню високопродуктивних,
енерго– і ресурсоощадливих процесів виробництва», – підсумував
Анатолій Максюта.
Довідково: у Законі «Про інвестиційну діяльність» пропонується: по–перше, інвесторам, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки для створення нових робочих місць
надати податкові пільги. Преференції розраховані в цілому на 10 років.
Податковим кодексом передбачено, що на перші 5 років (до 31 грудня
2017 року) інвестори будуть звільнені від сплати податку на прибуток. З 1 січня 2018 року по 31 грудня 2022 року (тобто ще 5 років) відсоткова ставка становитиме – 8 %. А з 1 січня 2023 року – 16 %. До прикладу, основна ставка податку на прибуток з 1 січня 2013 року –
19 %, з 1 січня 2014 року – 16 %. По–друге, Митним кодексом передбачено
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звільнення до 1 січня 2018 року від оподаткування ввізним митом устаткування чи обладнання та комплектуючі до нього, що ввозяться в Україну,
за умови, що це – не підакцизні товари, вони виготовлені не більше трьох
років до моменту державної реєстрації інвестиційного проекту та не були
у використанні, а також не виробляються і не мають аналогів в Україні /
Прес–служба Мінекономрозвитку (Міністерство економічного роз-

витку і торгівлі України (http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/
article?art_id=219555&cat_id=38461). – 2013. – 06.09).
***
Німецька сторона готова надати консультативну допомогу
українському бізнесу.
Приєднання України до економічного простору ЄС сприятиме
збільшенню інвестиційних надходжень до нашої країни. Про це
йшлося 30 серпня на зустрічі Першого заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Анатолія Максюти з керівником
Німецької консультативної групи з питань економічних реформ, виконавчим директором консультативної компанії «Берлін Економікс»
Рікардо Джуччі.
«При приєднанні до економічного простору ЄС, Україна розраховує на збільшення інвестицій з країн–членів ЄС, а також зростання
обсягів українського експорту до ЄС», – сказав Анатолій Максюта.
У ході зустрічі було обговорене питання подальших спільних
кроків на шляху євроінтеграції нашої держави. Так, Рікардо Джуччі
зазначив, що німецька сторона готова надати консультативну допомогу українському бізнесу для легшої адаптації при входженні на
європейський ринок.
«Німецька консультативна група з питань економічних реформ
готова взяти участь у організації заходів (наприклад, семінарів, конференцій, консультацій) для українських підприємців, які будуть
спрямовані на роз’яснення умов виходу та роботи на ринку ЄС», –
зазначив Рікардо Джуччі.
Анатолій Максюта подякував співрозмовнику за надану пропозицію та погодився із необхідністю її спільного опрацювання для
подальшої реалізації.
Під час зустрічі сторони також обговорили показники економічного розвитку в Україні, ситуацію, пов’язану із ускладненням процедури розмитнення української продукції на митній території Російської Федерації. У ході бесіди була висловлена вірогідність щодо дій
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України, спрямованих на можливе застосування міжнародних правил
та норм СОТ для вирішення цієї ситуації.
Під час розмови сторони торкнулись питання залучення Україною кредитних коштів МВФ. Перший заступник Міністра зазначив,
що українська сторона підтримує продовження співпраці з цією міжнародною фінансовою організацією, однак, умови, виконання яких
необхідно для надання Україні чергового кредитного траншу, потребують додаткового експертного опрацювання (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (http://www.me.gov.ua/control/
uk/publish/article?art_id=219295&cat_id=38461). – 2013. – 30.08).
***
За 8 місяців року на Житомирщині сума іноземних інвестицій
зросла на 4 мільйони гривень.
В минулому році за аналогічний період цей показник сягав лише
935 тисяч, інформує пресс-служба обласної державної податкової
інспекції. Разом з тим, податківці нагадують, що для підприємств з
іноземними інвестиціями працює спеціалізований сервіс. Користуючись його послугами, іноземні бізнесмени зможуть уникнути ризикових ситуацій, які виникають внаслідок невірного тлумачення національного законодавства. В рамках цього сервісу інвесторам надається інформаційна підтримка не лише стосовно законодавчої бази та
механізмів оподаткування, а й щодо побудови бізнес-планів. Це стимулює інвестиційний клімат, сприяє росту економіки та унеможливлює корупцію. Результат – збільшення суми іноземних інвестицій, яка
цьогоріч сягнула більше 5 мільйонів гривень.
Скористатись сервісом може будь-яке підприємство з іноземними
інвестиціями, незалежно від країни походження капіталу, наголошують в обласній податковій інспекції (Радіостанція «Житомирська
хвиля» (http://103fm.com.ua/news/37440––8––––––––––4––). – 2013.
– 26.09).
***
Чехія інвестувала в Закарпаття 9,2 млн доларів.
Чеська Республіка витратила на підприємства, які працюють на
Закарпатті, 9,2 млн доларів США. Про це повідомили під час підписання тристоронньої угоди про співробітництво між Закарпатською
ОДА, Урядами Пряшівського самоврядного краю (Словаччина) та
Пардубіцького краю (Чеська Республіка).
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Очільники цих регіонів переконані: угода сприятиме залученню
додаткових коштів у кожен з них. Закарпаття, зокрема, розраховує на
пожвавлення економічних відносин з Чеською Республікою.
Сьогодні за обсягами інвестицій у область Чехія посідає 12-те
місце: в області працюють 77 українсько–чеських підприємств, у які
вкладено 9,2 млн дол. США, – повідомляє прес–центр Закарпатської
ОДА (Інформаційно–аналітичний сайт Zaholovok.com.ua (http://
zaholovok.com.ua/chekhiya–investuvala–v–zakarpattya–92–mln–dolariv). – 2013. – 16.09).
***
Автоматическое возмещение заинтересовало инвесторов
Сумщины.
Ставя своей целью повышение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности национальной экономики, украинское государство стремится создать себе репутацию надежного партнера в отношениях с бизнесом. Переход на формат конструктивных
отношений с налогоплательщиками достигается за счет четкого
выполнения обязательств и от плательщиков требуется тоже самое.
В последнее время предпринимаются значительные усилия,
чтобы инвестор понял, что прогнозируемая государственная политика направлена на активное привлечение инвестиции в национальную экономику, подчеркивают в Главном управлении Миндоходов в
Сумской области.
Внедрение системы автоматического возмещения НДС создает
благоприятный инвестиционный климат в регионе. А Сумская
область продолжает наращивать темпы привлечения иностранных
инвестиций.
По данным Департамента экономического развития и торговли
Сумской облгосадминистрации, в первом полугодии в область поступили инвестиции из 41 страны мира. Больше всего средств – более
252 млн. долларов США, или 59,7 %, поступило из Кипра, 49,9 млн
долларов США (11,8 %) – из Нидерландов.
Лучшие инвестиционные проекты были реализованы на предприятиях Сум – ООО «Гуала Кложерс Украина», ОАО «Технология»,
ООО «Керамейя».
В современных условиях именно добросовестные налогоплательщики – главные претенденты на получение возмещения налога на
добавленную стоимость в автоматическом режиме.
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Сумские миндоходовцы констатируют, что в последнее время
отслеживается положительная динамика в возмещении НДС автоматом и количество плательщиков, которые отвечают установленным
Налоговым кодексом критериям по автоматическому возмещению
налога, неуклонно растет.
Только в областном центре с начала текущего года 13 предприятиям возмещено 310,6 млн грн, а это на 33,1 млн грн (почти на
12 %) больше показателя аналогичного периода прошлого
года
(«СУМЫ
ИНФО»
(http://sumyinfo.com/economics/1723–
avtomaticheskoe–vozmeschenie–zainteresovalo–investorov–sumschiny.
html). – 2013. – 25.09).
***
Харківська область займає лідируючі місця з інвестиційної
привабливості.
В рейтингу конкурентоспроможності регіонів України, який
складався Фондом «Ефективне управління» спільно з Всесвітнім економічним форумом, Харківська область зайняла 2 місце після Києва,
або 1 місце серед областей України. По інвестиційній привабливості
область на 1 місці за даними видання Financial Times та Інституту економічних досліджень й політичних консультацій.
За перше півріччя 2013 року в економіку області іноземними
інвесторами вкладено 39,0 млн.дол. США прямих інвестицій. Обсяг
унесених з початку інвестування в економіку області прямих іноземних інвестицій на 1 липня поточного року. становив 2203,9 млн дол.
США. Станом на 01.04.2013 у Харківському регіоні 1248 підприємств
мають іноземні інвестиції.
Зазначимо, що інвестиції надійшли зі 67 країн світу. До десятки
основних країн–інвесторів, на які припадає більше 93 % загального
обсягу прямих інвестицій, входять: Франція, Кіпр, Велика Британія,
Віргінські Острови (Брит.), Панама, Нідерланди, Російська Федерація,
США, Беліз та Польща.
Підприємства м. Харкова мають 78,6 % прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) області. По районах області найбільші
вкладення у Харківському – 204,3 млн дол. (9,3 %) та Чугуївському –
202,4 млн дол. (9,2 %).
Інвестори, які обирають саме територію Харківської області,
роблять акцент на тому, що інвестиційна привабливість регіону
базується на простоті оформлення документів, скороченні термінів
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отримання різноманітних дозволів. Впровадження сервісів Міністерства доходів і зборів України є складовою досягнення позитивних
результатів у сфері інвестування.
Покращання рівня обслуговування платників податків, ведення
відкритого діалогу із бізнесовими колами, проведення широкомасштабних інформаційних компаній, а також позитивний досвід надання
консультацій по застосуванню податкового та митного законодавства,
видача електронних ключів забезпечують стабільність та комфортність ведення бізнесу у регіоні.
Значна увага приділяється заходам щодо упередження незаконних схем на валютному ринку, що сприяє покращанню інвестиційного клімату в регіоні, та є однією з основних державних задач (Територіальні органи Міндоходів у Харківській області (http://kh.minrd.
gov.ua/media–ark/news–ark/112361.html). – 2013. – 26.09).

РЕЙДЕРСТВО В УКРАЇНІ
АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ: Рейдерство в Україні: де вихід з
«глухого кута»?
С. Полтавець, старш. наук. співроб. НЮБ НБУВ,
канд. політ. наук.
Сьогодні у вітчизняних реаліях поняття економічної безпеки
нерозривно повязане із таким явищем як «рейдерство», що, у більшості випадків, побудоване на кримінальних методиках і схемах та
живиться за рахунок правового нігілізму та корупції в українському
суспільстві. Спроби знайти та пояснити причини виникнення саме
«українського» варіанту рейдерства будуть апріорі невдалими без
з’ясування суті «рейдерства» як явища, притаманного ринковій економіці.
Рейдерство тісно пов’язане з такими поняттями в економічній теорії як «злиття» та «поглинання». З точки зору теорії «злиття та поглинання це загальна назва для всіх угод, які об’єднує передача корпоративного контролю у всіх формах, включаючи купівлю та обмін активами. Злиття та поглинання дозволяють компаніям вирішувати багато
стратегічних задач, чи то отримання ефекту від масштабу, розширення географії діяльності, посилення ринкових позицій, чи фінансо74
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вої сили, перехід до нових, більш перспективних галузей, доступ до
передових технологій» [1]. Як бачимо з вище наведеної дефініції, економічна теорія вважає згадані процеси в цілому корисними.
Серед існуючих моделей поглинання виділяють: британську та
американську. «Слід зазначити, що поглинання як дружні, так і не
дружні розглядаються в цих країнах як важливе позитивне явище, яке
при належному регулюванні сприяє швидкому та ефективному перерозподілу виробничих та фінансових ресурсів із мінімальними втратами на користь більш ефективних менеджерів» – пише А. Єфименко
[2]. Подібним чином оцінюється і рейдерство. Згаданий дослідник
наголошує на тому, що рейдери американські та українські однаково
націлені на «швидкий перепродаж активів захопленої корпорації».
Цим власне спільність рис і обмежується. Бо рейдерство на вітчизняних теренах це, за словами А. Єфименка, вилучення майна на формально законних підставах, в основі виникнення яких лежить злочин,
зловживання правом, прогалини в законі або системні недоліки функціонування державних інститутів (судової та правоохоронної систем,
системи реєстрації юридичних осіб тощо).
Подібної точки зору дотримується і голова правління юридичної фірми «АНК» О. Кифак. Він, наприклад, «з–поміж характерних
рис рейдерства» виділяє «застосування незаконних методів поглинання (ігнорування законодавства, отримання незаконних рішень і
ухвал суду)» [3]. Узагальнюючи свою позицію стосовно рейдерства,
О. Кифак стверджує «...на сьогодні українські суди частіше сприяють рейдерству, ніж захищають український бізнес від нього. ...У спорах, що повязані з визнанням права власності на акції (частки) компаній, українські суди почасти виходять за межі Закону про господарські товариства. Мабуть на це впливають два чинники: непрофесійність окремих суддів (відсутність спеціалізації у розгляді конкретних категорій справ у судах першої інстанції) і корумпованість судової системи загалом». При цьому симптоматичним тут є той факт, що
ці слова були сказані юристом у 2006 р., а залишаються актуальними,
на жаль, і для українського бізнесу зразка 2013 р.
Аналізуючи причини поширення рейдерства в Україні, голова
Комісії УСПП з питань економічної безпеки суб’єктів господарювання і захисту інвестицій О. Дічек переконаний, що цьому «сприяє
недосконалість чинного корпоративного та кримінального законодавства й судової системи, корумпованість органів державної влади,
відсутність політичної волі у керівництва країни, щоб присікти ці
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злочини. Для ефективної протидії рейдерству потрібна система заходів, серед яких треба виділити наступні, найбільш важливі. Передусім
– це принципова політика вищого керівництва держави, спрямована
на усунення причин, що породжують силові варіанти переділу власності; вдосконалення законодавчої бази; реформування судової системи з відповідною корекцією процесуального права; впровадження
міжнародних стандартів боротьби з протиправними поглинаннями;
активна участь широкої громадськості і ЗМІ у вирішенні даної проблеми» [4]. При цьому експерт наводить такі статистичні дані Українського союзу промисловців і підприємців: «...у країні діє 35–50 спеціалізованих рейдерських груп, що складаються з досвідчених юристів
та економістів. Кількість рейдерських атак у рік перевищує 3000, а їх
результативність складає більше 90 %. Збитки від рейдерських захоплень оцінюється в 3–5 млрд дол. щорічно, а середньостатистична
норма прибутку рейдерів складає сотні відсотків».
На тлі даних цифр цілком логічними виглядають заяви президента Американсько-української ділової ради М. Вільямса стосовно
того, що підвищення ефективності боротьби з рейдерством в Україні дозволило б підвищити інвестиційну привабливість країни і, як
наслідок, сприяло б зростанню економіки, доходів держбюджету,
покращенню платіжного балансу. Через низьку ефективність державної антирейдерської політики «...Україна втрачає мілярди доларів приватних іноземних інвестицій щорічно» – констатує фінансист.
У свою чергу О. Дічек підкреслює, що для сьогоднішньої ситуації в українському бізнесі характерно, що з рейдерськими атаками
стикаються досить потужні у фінансовому сенсі корпорації. «Якщо
в 2007 р. відбувалося захоплення підприємств з сумарним обігом
3–5 млрд дол., то зараз можемо сміливо екстраполювати цю суму до
8–10 млрд дол. Це за найскромнішими оцінками».
До того ж досить часто рейдери обирають для своїх атак економічно привабливі підприємства, не рідко контрольовані державою.
Ілюструючи ці процеси, голова Комісії УСПП з питань економічної
безпеки суб’єктів господарювання і захисту інвестицій нагадує, що
за останні роки з подібними проблемами зіткнулися такі підприємства, як АСК «Укррічфлот», Херсонський морський порт, «ДонНИИчермет», завод по виробництву інсуліну «Індар», такий гігант української промисловості, як ВАТ «НВП “Сатурн” (один з розробників
комплексів далекої радіотехнічної розвідки «Кольчуга») і багато ін.
За його словами, ситуація, що склалася, дозволяє стверджувати: рей76
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дерство стає загрозою для національної безпеки та може бути прирівнянне до економічного тероризму.
Водночас, інший екперт – директор UFC Capital (Українського
фондового центру) О. Гаврутенко на сторінках «Дзеркала тижня»
наголосив на тому, що «у процесі подолання рейдерства багато що
залежить від самих суб’єктів господарювання, котрі мають немало
ефективних способів протистояння цьому явищу – прозора власність, чітка схема управління...». До того ж, чи ни не найважливішим фахівець вважає залучення до боротьби з рейдерством ЗМІ та
громадськості. «Кожен випадок повинен мати громадський резонанс,
треба обнародувати інформацію про причетних, масово та принципово вимагати детального та публічного розгляду справ компетентними органами».
Багато експертів поділяють думку, що ефективність та якість
роботи вітчизняних правоохоронних органів недостатня. Так, наприклад, адвокат МЮГ AstapovLawyers О. Громивой наголошує: «Віповідно до нового Кримінально–процесуального кодексу прокурор здійснює процесуальне керівництво попереднім слідством, а це значить,
що прокурор має право встановлювати ознаки рейдерських злочинів та розпочинати розслідування таких злочинів, доручати слідчому
проведення слідчих дій, затверджувати обвинувальний висновок та
підтримувати обвинувачення в суді. Питання профілактики та попередження рейдерства відносяться також до компетенції оперативних
підрозділів правоохоронних органів». Експерт вважає, що для підвищення ефективності боротьби з рейдерством треба вносити зміни в
законодавство, «а у випадку підтвердження прямого або опосередкованого контролю чиновником приватної компанії не допускати його
до виконання державних функцій».
Одним з важливих елементів системи боротьби з рейдерством
вітчизняні експерти вважають наявність законодавчих механізмів, які
регулюють державну реєстрацію зміни керівника або зміни складу
учасників підприємства. «Якщо державному реєстратору був поданий весь пакет документів, необхідний для держреєстрації змін юридичної особи (з урахуванням змін, що пропонуються), постає запитання: яким чином реєстратор може переконатися, що рішення учасників, навіть якщо це оригінал, підписане самими учасниками? У
держреєстратора відсутні необхідні для цього повноваження та технічні засоби» – переконаний юрист ЮК «Алексеев, Боярчуков и
партнеры» Д. Попович [5].
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У цьому контексті привертає увагу висновок О. Дічека, про те, що
частково боротьба з рейдерством не дає бажаного ефекту, оскільки
в правовому полі України досі відсутнє офіційне визначення цього
явища. У Міністерстві внутрішніх справ України його трактують як силове захоплення спірних підприємств, у тому числі, виконання судових рішень на користь тих або інших власників. Але вкрай
складно встановити, – наголошує він, – чим застосування сили в процесі привласнення чужої власності відрізняється від інших видів злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України. Представники
Служби безпеки України вважають рейдерство протиправним захопленням акціонерних товариств, у тому числі з державною долею власності, іншими комерційними структурами за допомогою міноритарних акціонерів. У таких випадках подібна протиправна схема оволодіння акціонерними товариствами, що супроводжена силовими захопленнями адміністративних приміщень і зміною керівництва, розглядається як окремий вид економічного злочину. Генеральна Прокуратура України визначає рейдерство як злочинну діяльність організованих злочинних угрупувань з привласненням чужої власності шахрайським шляхом з використанням неправомірних судових рішень і за
участю корумпованих чиновників. Наведена експертом низка визначень засвідчує відсутність єдиної дефініції, а, отже, наявність «шпарин», що ускладнюють боротьбу з рейдерством у правовому полі.
Зроблений висновок підтверджує і представник Департаменту
боротьби з економічною злочинністю МВС України О. Комар: «на сьогодні поняття рейдерства як такого не визначено жодним законодавчим актом, наголошує він, – відповідно відсутні і законодавчі норми,
які чітко передбачали б відповідальність за такі дії. Усі наче б то рейдерські дії відповідно до кримінального законодавства на практиці
кваліфікуються у кримінальному провадженні як підробка документів, хуліганство, шахрайство та ін.»
Зрозуміло, що за умови, коли в одне й те саме поняття вкладається
різний зміст, а відтак до вирішення проблеми існують різні підходи,
говорити про ефективність не доводиться. За таких умов у рейдерів є
можливість здійснювати атаки на привабливі з фінансової точки зору
бізнес-структури, мінімізуючи ризик потрапити під контроль державних правоохоронних структур. Неначе відповідаючи питання, що
постають у контексті аналізу існуючої ситуації, перший віце-прем’єр
українського уряду С. Арбузов у своїй колонці в газеті Kyiv Post наголошує: «Кабінет Міністрів має намір виступити з ініціативою про
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внесення змін у Кримінальний кодекс, в якому буде чітко визначено
поняття “рейдерства”, прописана відповідальність за сприяння в організації та реалізації таких злочинів. І ця відповідальність буде максимально жорсткою. Завдяки упровадженню такого визначення вдастся
притягнути до відповідальності не тільки фактичних виконавців
незаконного захоплення, але й безпосередніх замовників...Рейдерство
перемогти не складно. Просто для цього необхідна політична воля –
воля до захисту національних інтересів країни, створеннчя іміджу
України як надійного економічного партнера».
Відновлення Кабінетом Міністрів України роботи Міжвідомчої
комісії з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню
підприємств має сприяти здійсненню оголошених С. Арбузовим
намірів. Аналізуючи вітчизняну практику протидії рейдерству, радник практики корпоративного права і M&А міжнародної юридичної
фірми Integrites Я. Абрамов називає відновлення роботи Міжвідомчої
комісії з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню
підприємств актуальним державним рішенням. З іншого боку, експерти мають до роботи Комісії багато зауважень. Так, наприклад
М. Вілямс переконаний: щоб стати справді ефективним інститутом,
Міжвідомча комісія з питань протидії протиправному поглинанню
та захопленню підприємств повинна мати адекватні легальні правові
повноваження. При цьому цей орган повинен працювати на принципах чесності та прозорості. У свою чергу, управляючий партнер юридичної фірми «Астерс» О. Дідковський у коментарі виданню «Дзеркало тижня» наголошує: комісія повинна забезпечити взаємодію держорганів для своєчасного реагування на рейдерські захоплення підприємств. Разом з тим, юрист переконаний, що відповідальність за
недостатньо активну протидію поширенню рейдерства в нашій країні
не можна повністю покласти тільки на цей орган, оскільки в Україні
створена та функціонує розгалужена система правоохоронних органів: прокуратура, СБУ, органи внутрішніх справ, які наділені усіма
необхідними повноваженнями для боротьби з організованою злочинністю в т. ч. з рейдерством».
Мінекономрозвитку вважає за доцільне виробити Національний план дій щодо захисту прав інвестора. На необхідності його розробки наголошує заступник директора Департаменту інвестиційноінноваційної політики та розвитку державно–приватного партнерства
П. Пахолко. Директор Антирейдерського союзу підприємців України А. Семидідько вважає за доцільне передбачити у вітчизняному
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законодавстві механізм відшкодування збитків за простій підприємства. «Не писати нові закони, а виконувати старі» закликає віцепрезидент УСПП з питань інформаційних технологій І. Петухов.
Звертаючись до прикладу проблем, що виникали свого часу навколо
WEB-money і Data X, EX.UA, експерт висловлює думку, що вони лише
підтверджують факт невиконання ст. 18 Конівенції про кібербезпеку,
яка фактично є основним документом у цій галузі.
У свою чергу, старший юрист ЮФ «Василь Кисіль і Партнери»
В. Пєсков звертає увагу на те, рейдерські дії не завжди є незаконними.
«Тому необхідно підвищувати загальний рівень правової культури та
рівень правового регулювання окремих сфер». Інший експерт, радник
практики вирішення спорів МЮФ «Integrites» А. Тищенко вказує на те,
що «проблема рейдерства не може не впливати на бажання інвестувати
в Україну тих інвесторів, які звикли працювати прозоро та в рамках
правового поля». Водночас «введення кримінальної відповідальності з
чітким виписуванням формулювань та квалфікаційних ознак злочину
могло б стати дійсно ефективною мірою» – вважає А. Тищенко.
Зважаючи на некомфортні умови ведення бізнесу в Україні, деякі
економісти–експерти пропонують свої методи захисту власності від
можливих протизаконних дій з боку рейдерів. Так, наприклад, експерт з управління проектами та інвестиційному менеджменту, координатор проекту BFM Group Ukraine А. Стадник пропонує: «...перше:
“не світитися” та не ставати публічною особою; друге: на поверхні
схеми корпоративного управління повинні бути правові документи,
з яких усім зрозуміло те, що ти найнятий директор з материнською
структурою у Великій Британії, який працює на взятій в аренду землі,
узятим в аренду обладнанням, де арендні платежі майже повністю
перекривають операційний прибуток; третє: з самого початку створювати бізнес, котрий без тебе працювати не буде, а створені активи
ні для кого крім тебе не є цінними, тобто бізнес, зав’язаний на конкретних постачальниках та конкретних покупцях. На міжособистісних стосунках» [6].
Таким чином, вище викладений матеріал дозволяє зробити певні
узагальнення. На жаль, вітчизняне законодавство не містить дефініції поняття «рейдерство». Так, наприклад, у ст. 80–87 Закону України «Про акціонерні товариства», котрі стосуються питань: «злиття»,
«приєднання», «поділу», «виділу», «перетворення» акціонерних
товариств жодним чином не прописано процедури попередження та
захисту АТ від можливого рейдерського захвату.
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З іншого боку, окрім недоліків законодавства величезною проблемою
залишається ефективність правоохоронних органів у процесі захисту
власності як окремих громадян, так і державної власності, від рейдерів.
Актуалізація проблеми рейдерства за останні роки, з нашої точки
зору пов’язана з прагненням нинішніх власників великих бізнесструктур забезпечити собі комфортні, легальні, прогнозовані умови
ведення бізнесу, зрозумілі «правила гри» та «перстрахуватись» на
майбутнє від можливих рейдерських атак з боку конкурентів.
1. Біла Т. Ю. Економічні концепції сутності злиття та поглинання
в умовах економіки України [електронний ресурс]. – Режим доступа:
http://www.confcontact.com/2008dec/1_bila.php. – Назва з екрана.
2. Єфименко А. Рейдерство або ринок контролю) [електронний
ресурс] // Юридичний журнал. – 2008. – № 11. – Режим доступа: http://
www.justinian.com.ua/article.php?id=3072. – Назва з екрана.
3. Кифак О. Бізнес в Україні: як зупинити вітчизняного рейдера?
[електронний ресурс] // Юридична газета. – 2006. – № 21 (81). – Режим
доступа: http://www.yur–gazeta.com/article/621. – Назва з екрана.
4. Дічек О. Рейдерство в Україні: реалії ринкової економіки або
економічний тероризм? [електронний ресурс]. – Режим доступа: http://
www.uspp.org.ua/interview/30.reyderstvo–v–ukraini–realii–rinkovoi–
ekonomiki–abo–ekonomichniy–terorizm.htm. – Назва з екрана.
5. Репрессии вместо справедливости [электронный ресурс] //
ЗІБ №31 (1121) 03.08−09.08.2013. – Режим доступа: http://zib.com.ua/
ru/37020–yuristi_opasayutsya_chto_borba_s_reyderstvom_otpugnet_
invest.html. – Загл. с экрана.
6. Стадник А. Мысли вслух о противодействии узаконенному рейдерству [электронный ресурс] // Рravotoday. – 2013. – 24 июня. – Режим
доступа: http://pravotoday.in.ua/ru/blogs/1176/773. – Загл. с экрана.
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
Покращення інвестиційного клімату, системи захисту прав
власника й інвестора є одним з головних завдань, які Україні необхідно виконати для підписання Угоди про асоціацію з Європейським
союзом. Тому дуже показовим є голосування парламенту за законопроект щодо захисту прав інвесторів, вважає президент УСПП,
народний депутат України Анатолій Кінах.
«Підписання Угоди про асоціацію з ЄС, яка передбачає створення зони вільної торгівлі, сприятиме надходженню вітчизняних та
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закордонних інвестицій в українську економіку. Тому вкрай важливо
підсилити виконання нашого «домашнього завдання», адже як свідчить статистика, обсяги інвестування в Україну в I півріччі цього
року скоротилися, у порівнянні з аналогічним періодом минулого
року, майже на 15 %», – каже президент УСПП.
За словами А.Кінаха, інвесторів вже давно не турбують ставки
українських податків, до них вони змогли адаптуватися. Їх побоювання вкладати кошти в економіку України пов’язані перш за все із
відсутністю державних гарантій щодо захисту їх прав та капіталу.
«Безумовно, одного лише цього законопроекту замало. Потрібні системні державні дії з протидії рейдерству, з розроблення дієвої системи
захисту прав власника, інвестора, вдосконалення антимонопольного
законодавства, особливо в частині забезпечення усім учасникам ринку
рівноправної конкуренції тощо. Реформувати систему ведення бізнесу й
забезпечити захист інвесторів як вітчизняних, так і закордонних, треба
до того, як буде підписана Угода про асоціацію України і ЄС, що заплановано на листопад цього року», – резюмував народний депутат.
Він нагадав, що в УСПП працює Рада з корпоративної безпеки, яка
в оперативному режиму розглядає скарги підприємців з приводу порушення їх прав, надає їм правову підтримку, радить, як вберегтися від
рейдерства тощо. В тому числі Рада інформує представників уряду
про існуючі проблеми, тим самим пропонуючи допомогу можновладцям у спільному напрацюванні дієвих рішень щодо їх вирішення (Сайт
Українського союзу промисловців та підприємців (http://www.uspp.
org.ua/news/3711.vikonuvati–domashn–zavdannya–shchodo–zakhistu–
prav–investoriv–treba–intensivnishe.htm). – 2013. – 18.09).
***
Сергій Арбузов доручив відновити діяльність регіональних
антирейдерських комісій.
Перший віце-прем’єр-міністр Сергій Арбузов дав доручення відновити роботу регіональних Міжвідомчих комісій з питань боротьби
з рейдерством у складі місцевих органів виконавчої влади. Таку вказівку він дав керівникам всіх відповідних міністерств, а також головам інших центральних і місцевих органів виконавчої влади за підсумками засідання Міжвідомчої комісії з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств.
Перший віце-прем’єр-міністр також доручив їм підготувати свої
пропозиції щодо розробки державної антирейдерського програми.
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Окремо Сергій Арбузов дав доручення Міністру внутрішніх
справ Віталію Захарченку взяти під особистий контроль хід розслідування відповідних кримінальних справ з питань, які розглядаються на
засіданнях Комісії. Також він доручив МВС спільно з Міністерством
юстиції та за участю Генеральної прокуратури провести обговорення
змін до законодавства щодо протидії рейдерству.
Про результати проведеної роботи Перший віце-прем’єр-міністр
дав доручення звітувати вже на наступному засіданні Міжвідомчої комісії. «Мене особисто щотижня інформуйте, будь ласка, про
хід опрацювання звернень, що надійшли на адресу Комісії, про розкриття кримінальних схем. При цьому необхідно детально вивчити
кожен конкретний випадок і дати йому правову оцінку відповідно до
законодавства»,– заявив він.
В ході засідання Сергій Арбузов відзначив необхідність удосконалення законодавства України та його гармонізації відповідно
до вимог Європейського Союзу: «На сьогодні пропонується законодавчо визначити поняття «рейдерства» та встановити адекватну
кримінальну відповідальність за скоєння і сприяння цим злочинам».
Окремо він запропонував членам Комісії підготувати законопроект «Про внесення змін до Кримінального кодексу України» щодо
встановлення відповідальності за дії, які можуть спричинити незаконні поглинання та захоплення підприємств.
«Хочу підкреслити, що ініціатори рейдерських захоплень повинні
нести повну відповідальність незалежно від свого соціального статусу і належності до політичних організацій», – заявив Сергій Арбузов. Прес-служба Першого віце-прем’єр-міністра (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=246681682).
–
2013. – 16.09).
***
В. Захарченко: Для ефективної боротьби з рейдерством
потрібно визначити це поняття законодавчо.
Для ефективної боротьби з рейдерством потрібно визначити це
поняття законодавчо. Про це Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко заявив сьогодні на своєму блозі після участі у засіданні Міжвідомчої комісії з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному
поглинанню та захопленню підприємств під головуванням Першого
віце-прем’єр-міністра Сергія Арбузова.
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За словами очільника МВС, на засіданні комісії, діяльність якої
було поновлено у травні цього року, було розглянуто ряд важливих
питань: розробка Державної антирейдерської стратегії, проект закону
про внесення змін до Кримінального кодексу України.
«Що стосується практичних дій, то за всіма зверненнями підприємств визначена роль кожного відомства у вирішенні порушених
питань», – зазначив Віталій Захарченко.
За його словами, Міністерством внутрішніх справ взято на контроль хід розслідування спроби захоплення санаторію для дітей з батьками на Львівщині, будуть проведені перевірки щодо ситуації навколо
бази відпочинку Українського товариства сліпих у Києві та фактів
захоплення схилів моря і прибережної смуги в м. Одеса.
Віталій Захарченко наголосив, що важливим залишається питання
прийняття спеціального антирейдерського закону, адже зараз навіть
саме поняття «рейдерство» законодавчо не визначене.
«Такий закон дасть змогу більш ефективно боротися із протиправним поглинанням та захопленням суб’єктів господарювання.
Крім того, він зробить обов’язковими підготовку та реалізацію державних антирейдерських програм, спрямованих на забезпечення правової і економічної захищеності підприємців», – підкреслив Міністр
внутрішніх справ України. Прес-служба Міністерства внутрішніх
справ (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/
article?art_id=246682395&cat_id=244277212). – 2013. – 16.09).

ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
Верховна Рада України прийняла за основу законопроект про
реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації.
Проектом (реєстр. № 2600), пропонується, зокрема, законодавчо
визначити способи реформування друкованих засобів масової інформації (ЗМІ) та редакцій, до яких планується віднести вихід органів
державної влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування із складу засновників (співзасновників) друкованого ЗМІ
та редакції (у разі відсутності державного (комунального) майна у
майні редакції), а також вихід цих органів з перетворенням редакції членами її трудового колективу у суб’єкт господарювання із збе84
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реженням назви, цільового призначення та тематичної спрямованості
ЗМІ або з наступною приватизацією майна редакції, що перебуває у
державній чи комунальній власності, – у разі, коли трудовий колектив редакції не подає протягом відповідного терміну пропозиції щодо
своєї участі у реформуванні.
Документом також передбачено перетворення друкованих засобів масової інформації, заснованих центральними органами виконавчої влади, в офіційні друковані видання.
Законопроектом планується встановити загальну мету діяльності реформованої державної та комунальної преси – поширення
об’єктивної інформації в інтересах громадян України – та правила співпраці органів державної влади та місцевого самоврядування із заснованими ними друкованими ЗМІ (Офіційний веб–портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/
Povidomlennya/82478.html). – 2013. –19.09.).
***
Верховна Рада прийняла за основу проект Закону «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації». Коментуючи це рішення, Прес-секретар Президента України,
керівник Міжвідомчої робочої групи з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захист прав журналістів Дарія Чепак
наголосила, що за ініціативи Глави держави в Україні будуть створені
належні умови та гарантії для збереження і розвитку сегменту місцевої преси в процесі реформування державних та комунальних друкованих засобів масової інформації.
Д. Чепак нагадала, що 21 березня 2013 року Глава держави підписав Доручення Уряду щодо прискорення доопрацювання за участю
Національної спілки журналістів України, фахових об’єднань, трудових колективів редакцій проекту Закону України «Про реформування
державних і комунальних друкованих засобів масової інформації».
За словами Д. Чепак, основні положення законопроекту були розглянуті на засіданнях Міжвідомчої робочої групи та експертної ради
з питань приведення законодавства у сфері медіа до європейських
стандартів. Вона підкреслила, що цим законопроектом пропонується
визначити пріоритетне право трудового колективу редакції на вибір
способу реформування. «Також важливо, – сказала Д. Чепак, – що у
законопроекті «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» враховані пропозиції щодо вирі85
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шення питання стосовно майна, приміщень, соціальних гарантій журналістів» (Офіційне інтернет–представництво Президента України (http://www.president.gov.ua/news/28837.html). – 2013. –20.09).
***
23 вересня 2013 року відбулось чергове засідання Координаційної ради Українського мережевого інформаційного центру (UANIC),
під час якого було розглянуто і схвалено документи, що визначають основні засади функціонування домену .УКР. Про це повідомив
Голова Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації Володимир Семиноженко.
Він нагадав, що національний загальнодоступний кириличний
домен верхнього рівня .УКР почав функціонувати в Україні 22 серпня
2013 року. Перший етап пріоритетної реєстрації (реєстрація доменних
імен ЦОВВ та інших вищих державних органів) дозволив відпрацювати практичні питання функціонування домену. Крім того, під час
цього періоду було проведено широке громадське обговорення пакета
документів з визначення правил реєстрації та обов’язків учасників
цього процесу.
Володимир Семиноженко зауважив, що у вересні поточного року
відбулося 5 засідань Робочої групи домену .УКР при Координаційній раді за участю представників органів державної влади (Держінформнауки, НКРЗІ, Держспецзв’язку, СБУ), Адміністратора домену
.УКР та ІТ–спільноти. За результатами спільної роботи підготовлені
Тимчасові правила реєстрації та користування доменними іменами в
домені .УКР, Положення про акредитацію реєстраторів, Порядок формування стоп–листа.
«Важливо, що ці документи готувалися на основі консенсусу, який
забезпечує інтереси громадськості, бізнесу і влади. На даний момент
вони схвалені Координаційною радою», – наголосив Голова Держінформнауки.
Так, згідно із Правилами реєстрації наступні етапи пріоритетної
реєстрації надають можливість здійснити реєстрацію територіальним
підрозділам органів виконавчої влади, відомим політичним діячам
в Україні, органам місцевого самоврядування, заявникам, що мають
права на використання торгівельних марок, офіційних назв держав,
країн світу чи міждержавних утворень, Міжнародних організацій,
повних або загальновживаних назв географічних об’єктів або регіонів
України, власникам об’єктів інтелектуальної власності, назви відомих
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творів, повних чи скорочених комерційних найменувань, особам, що
внесли значний вклад в світову культуру та в інші галузі суспільного
життя та/або чиї заслуги визнані людством, відомим в Україні діячам
культури (науки, освіти, мистецтва та ін.), спортсменам, інформація
про яких включена до енциклопедій. Після завершення пріоритетної
реєстрації реєстрація в домені .УКР буде відкрита для всіх бажаючих.
У той же час Положення про акредитацію реєстраторів встановлює чіткі і прозорі умови, на яких підприємці можуть здійснювати
цю діяльність. «Документ сприятиме розвитку конкурентоспроможного ринку реєстрацій доменних імен, забезпеченню рівного доступу
користувачів до послуг реєстрації доменних імен і надання якісних
послуг з реєстрації», – сказав В.Семиноженко.
Ще одним важливим аспектом функціонування доменту .УКР є
формування стоп–листа. Це забезпечує стабільну роботу реєстраторів, дозволяє уникнути в процесі реєстрації доменних імен правових
колізій, пов’язаних із порушенням суспільної моралі, приниженням
людської гідності, неправомірного здобуття прав на використання
назв органів державної влади, місцевого самоврядування, міжнародних організацій, географічних назв.
На даний момент Адміністратор розпочав прийом заяв від організацій–претендентів, що бажають стати Оператором реєстру домену .УКР,
кандидатура якого буде подана на затвердження Координаційній раді.
У свою чергу Держінформнауки, як координатор адміністрування
адресного простору національного сегмента мережі Інтернет, працює
над узагальненням пропозицій органів влади з унормування питань
використання назв органів влади та географічних назв у доменних іменах в домені .УКР територіальними органами влади та державними
установами та подати на розгляду уряду проект відповідного акта.
В.Семиноженко зазначив, що стрімка цифровізація всіх сторін життєдіяльності суспільства, проникнення Інтернет–технологій
у різні сфери викликає потребує державного унормування порядку
резервування доменних імен для державних потреб, на засадах громадського партнерства врахування в ньому інтересів держави та
Інтернет–спільноти. «Тому Держінформнауки відповідно до доручення уряду готує відповідний проект нормативного акту, який найближчим часом буде оприлюднено», – додав Голова Держінформнауки (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/
article;jsessionid=388374A4F1AA7F0770AAC6DCA4A86E79?art_
id=246700437&cat_id=244277212). – 2013. – 23.09).
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***
Прем’єр–міністр України Микола Азаров доручив усім органам
влади напрацювати та подати на розгляд Державного агентства
з питань науки, інновацій та інформатизації України пропозиції
щодо унормування питання використання назв в домені .УКР.
Як повідомив Голова Держіфнормнауки Володимир Семиноженко,
відповідне доручення Глави Уряду базується на перших результатах
реєстрації власних інформаційних ресурсів в національному домені
.УКР, яку центральні органи виконавчої влади розпочали наприкінці
серпня поточного року, а також на результатах широкого громадського обговорення пакету документів з урегулювання кола питань
адміністрування національного домену в інтересах всієї української
Інтернет–спільноти.
Володимир Семиноженко зазначив, що проведена робота засвідчила необхідність державного унормування питань використання
назви органів влади та географічних назв у доменних іменах в домені
.УКР територіальними органами влади та державними установами.
Також потребує унормування Порядок резервування доменних імен
для державних потреб, врахування в ньому як інтереси держави так і
Інтернет-спільноти.
Згідно з дорученням Прем’єр-міністра, заінтересовані органи
виконавчої влади, в складі яких є територіальні підрозділи або до
сфери управління яких відносяться державні установи, повинні
надати Держінформнауки пропозиції із зазначеного питання до 1 листопада 2013 року.
У свою чергу Держінформнауки за результатами пріоритетної
реєстрації доменних імен в домені .УКР зобов’язується розробити та
подати до 31 грудня 2013 року Міністерству освіти та науки проект
відповідного акту з подальшим його внесенням на розгляд Уряду.
Довідково: з 22 серпня 2013 року в Україні почав функціонувати національний загальнодоступний кириличний домен верхнього рівня .УКР. Першими доменними іменами, внесеними в реєстр адрес органів державної
влади у кириличному домені .УКР, стали адреса президент.укр, уряд.укр,
парламент.укр, електронне-урядування.укр. Зараз триває період пріоритетної
реєстрації доменних імен для державних органів. Через місяць список тих,
хто може скористатись пріоритетним правом, буде розширено, а пізніше така
реєстрація стане відкритою для всіх бажаючих.

Національний кириличний домен верхнього рівня .УКР було
делеговано Україні 28 лютого 2013 року Міжнародною корпорацією
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ICANN, що займається розподілом нових доменних імен. Заявку
на нього в ICANN Український мережевий інформаційний центр
(UANIC), маючи повноваження від Уряду України, подав ще 16 листопада 2009 р.
Україна стала четвертою країною світу, яка створила свій кириличний домен в Інтернеті – після РФ, Сербії та Казахстану (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_
id=246685579&cat_id=244276429). – 2013. – 18.09).
***
Голова Державного агентства з питань науки, інновацій
та інформатизації Володимир Семиноженко сподівається, що
вітчизняні компанії проявлять активність під час конкурсу на
оператора реєстру домену .УКР.
Він зазначив, що Український мережевий інформаційний центр
(UANIC), який став адміністратором домену, до 18:00 12 жовтня прийматиме заявки від організацій–претендентів, які бажають стати оператором реєстру домену .УКР., а після цього розпочнеться опрацювання отриманих документів.
«Зацікавленість компаній брати участь у конкурсі посилить конкуренцію на ринку, а це значить, що ми маємо всі шанси отримати
об’єктивного і неупередженого оператора реєстру домену .УКР», –
зазначив В.Семиноженко.
Прийом заявок триватиме місяць – відлік розпочався з 13 вересня.
Після цього Координаційна рада UANIC вибере серед компанійпретендентів оператора реєстру. Зараз реєстрація доменів в зоні .УКР
уже триває – проводиться пріоритетна реєстрація для органів державної влади. Після цього почнеться другий етап реєстрації – для органів місцевого самоврядування, адміністрацій, територіальних відділень у комбінації з географічними назвами тощо. У третій декаді листопада розпочнеться третій етап – для власників торгових марок. До
цього моменту вже буде обраний оператор реєстру, повинна початися
акредитація реєстраторів.
Голова Держінформнауки наголосив, що відбір компаній, які прагнуть стати оператором, буде відбуватися на конкурсній основі. До
конкурсу допускаються компанії, зареєстровані в Україні не менше
ніж за два роки до моменту подання заяви. У статутному капіталі
таких юридичних осіб частка іноземної компанії не повинна перевищувати 10 %. До того ж претендент не повинен бути державним або
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комунальним підприємством або підприємством з державною часткою понад 50 %.
Згідно з вимогами UANIC, оператор зобов’язаний забезпечити
розробку, впровадження і безперебійне обслуговування системи реєстрацій доменних імен в домені .УКР. Тимчасова концепція з впровадження та розвитку домену .УКР від 16 серпня 2013 року передбачає, що технічна інфраструктура домену .УКР повинна відповідати
вимогам, що встановлюються відповідними технічними документами ICANN щодо сталої її роботи, збереження даних, які обробляються елементами цієї інфраструктури, захисту від несанкціонованого доступу.
Довідково: 13 вересня 2013 року Український мережевий інформаційний центр (UANIC) оголосив про початок прийому заяв від організацій–претендентів, які бажають стати оператором реєстру домену
.УКР. При цьому адміністратор затвердив Вимоги до оператора реєстру домену .УКР. (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/
uk/publish/article?art_id=246689612&cat_id=244277212). – 2013. –
19.09).
***
Без запровадження технології 4G неможливий подальший розвиток вітчизняних інформаційно–комунікативних технологій,
однією зі складових яких є Інтернет–трафік, наголосив Голова
Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації Володимир Семиноженко.
За його словами, упродовж 2011–2013 років у багатьох країнах
світу – Європейського Союзу, СНД, а Азії та Африки – третє покоління
зв’язку (3G) в діапазоні 2100 МГц запроваджено досить широко, а на
рівні законодавства передбачена технологічна нейтральність для діапазонів 900/1800 МГц з метою надання послуг зв’язку 3G та/або 4G (LTE).
«Тому гальмування із запровадженням в Україні послуги з Інтернет–доступу за стандартами останніх поколінь зв’язку (3G, 4G) створює реальну загрозу значного технологічного відставання інформаційного суспільства та впровадження ІКТ», – переконаний Володимир Семиноженко.
Голова Держінформнауки відзначає, що розуміння необхідності
подальшого розвитку, поширення і популяризації технології зв’язку
четвертого покоління в українському суспільстві існує. Так, у Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні, яку Уряд схва90
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лив на засіданні 15 травня ц.р., зазначається, що одним із стримуючих факторів впровадження електронного урядування в Україні є
проблеми організації широкосмугового доступу для користувачів і
низькі показники якості доступу до Інтернету. Тому створення інфраструктури широкосмугового доступу до Інтернету на всій території
України віднесено в зазначеній Стратегії до пріоритетів формування
сучасної інформаційної інфраструктури країни. У тому числі мобільний широкосмуговий доступ на базі використання технологій мобільного зв’язку третього та четвертого поколінь.
Крім того, з метою завершення процесу конверсії смуг радіочастот
Кабінет Міністрів України доручив відповідним центральним органам
влади переглянути Національну таблицю розподілу смуг радіочастот
України і План використання радіочастотного ресурсу України з урахуванням міжнародного розподілу, результатів Всесвітньої конференції радіозв’язку 2015 року Міжнародного союзу електрозв’язку і директив Європейського Союзу (постанова Уряду від 14.08.2013 № 590).
На вирішення цього питання спрямоване і останнє доручення Президента від 11 вересня 2013 року щодо забезпечення реалізації національного проекту “Відкритий світ”, яким передбачається створення
інформаційно–комунікаційної освітньої мережі національного рівня
на базі технологій радіозв’язку четвертого покоління (4G)». Відповідно до доручення Глави держави Кабінет Міністрів повинен забезпечити необхідне для реалізації проекту фінансування, застосувати
податкові стимули для постачання необхідного обладнання тощо.
«Питання впровадження технологій мобільного зв’язку третього
та четвертого поколіннь є надзвичайно актуальне і важливе для розвитку інформаційного суспільства в Україні. Це не тільки розвиток
економіки як такої, це – наш імідж у світі. І ми повинні докласти всіх
зусиль, щоб він був на висоті. При цьому слід пам’ятати, що робота
має бути комплексною та вестися у різних напрямках, бо рівень споживацького попиту на 4G залежить не лише від дій влади, але й від
координації дій усіх учасників и складових ринку», – підкреслив
Голова Держінформнауки.
Довідково
4G (англ. 4th Generation) — четверте покоління пересувного
(мобільного) радіозв’язку, наступник стандартів, які відносяться до
3G та 2G. Перший прихід поколінь відбувався при переході з аналогових (1G) до цифрових (2G) стандартів передачі на початку 1990–х.
Наступний крок (3G) приніс підтримку мультимедіа, передачу з
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розширеним спектором, тобто стало можливо передавати дані на
великих швидкостях. Очікуваний перехід до 4G принесе All–IP із
комутацією пакетів, мобільний широкосмуговий доступ із швидкостями до гігабіту за секунду при передачі із використанням декількох несучих (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/
publish/article?art_id=246680837&cat_id=244276429). – 2013. – 16.09).
***
Нардепы призвали малый и средний бизнес рассказывать о
своих проблемах и видении развития отрасти в Сети. Как говорится в сообщении главы соответствующей рабочей группы в ВР
Сергея Тигипко, которое есть в распоряжении IT Expert, чтобы
проблемы , с которыми бизнес сталкивается в работе, озвучивались и обсуждались нужен постоянный диалог между властью и
бизнесом.
«В Верховной Раде мы создали рабочую группу, силами которой
будем нарабатывать законодательные решения, необходимые бизнесу.
Как руководитель этой группы хочу заверить, что нам важно ваше
мнение о том, за что нужно браться прежде. Мы создали форму обратной связи, с помощью которой вы сможете сообщить нам не только
о проблемах, но и о возможных путях их решения http://helpbusiness.
tigipko.com/», – отметил Сергей Тигипко.
Политик так же добавил, что пора менять ситуацию, когда бизнес подстраивается под законы и правила, чтобы хоть как-то выжить».
Напомни, в Раде до сих пор не урегулированы два спорных законопроекта относительно IT–бизнеса. Речь идет о возможных проблемах после принятия в целом законопроекта (подготовленный Минсоцполитики) № 2118а, которым предлагается ввести лицензии на аутсорсинг в Украине. А так же о дополнениях к IT–льготам (IT Expert
(http://itexpert.in.ua/rubrikator/item/29745–problemy–biznesa–deputaty–obsudyat–onlajn.html). – 2013. – 13.09.).
***
По данным исследования китайской компании NQ Mobile, Украина занимает третье место по количеству вирусов в смартфонах,
пропустив вперед лишь КНР и Россию. Причиной этого является
бесплатная загрузка украинских программ.
ИТ-эксперт для защиты смартфонов советует не жалеть средств
на проверенный антивирус.
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«Риск действительно очень большой. И для того чтобы его избежать, первое – нужно пользоваться платным программным обеспечением, потому что оно проходит более жесткий контроль, и вероятность того, что там есть вирусы, значительно меньше. Второе – загружать эти программы исключительно с официальных сервисов, например, для Android – это Google Play. И третье – сделать правильный
выбор антивируса», – посоветовал эксперт.
Также, по его словам, стоит помнить, что программа антивируса
должна использовать ресурсы телефона, потому что это свидетельствует о том, что она реально работает (InternetUA (http://internetua.
com/kak–zasxititsya–ot–virusov–v–smartfonah). – 2013. – 16.09).
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
Российские законодатели намерены объявить войну SMSрассылкам. Член комитета Государственной думы по безопасности
и противодействию коррупции Илья Костунов подготовил законопроект о «запретном списке», в который каждый сможет внести свой
номер телефона – и не получать SMSи голосовые сообщения с рекламой, передает РБК.
Спамера, нарушившего покой владельца номера из списка, ждет
штраф в размере до 500 тыс. руб.
Депутат предлагает создать общероссийскую базу данных номеров «Не беспокоить», в которую любой абонент, не желающий получать рекламу, сможет внести свой номер.
«Если на номер, внесенный в базу, придет рекламное SMS, это
будет однозначным правонарушением. Контролирующим органам
легко будет привлечь к ответственности спамеров», – уверен парламентарий.
Внести номер в «запретный список» можно будет через сайт
госуслуг или обратившись с заявлением в центр предоставления
этих услуг. Порядок создания, финансирования и эксплуатации базы
И.Костунов предлагает правительству. Список будет состоять из
общедоступной части (номер телефона и дата его включения в базу)
и закрытой. Содержание закрытой части реестра будет определять
уполномоченный кабинетом министров орган. Законопроект должен
вступить в силу с 1 сентября 2014 г. (IT Expert (http://itexpert.in.ua/
rubrikator/item/29833–v–rossii–vvedut–shtraf–za–spam–v–razmere–
do–500–tys–rub.html). – 2013. – 17.09).
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***
Британские ученые разработали компьютерную программу
которая, по их словам, может точно отобразить настроение и
реакцию жителей страны на события, анализируя эмоциональное
содержание сообщений в Twitter.
Программа называется Emotive и может сканировать до 2000 твитов в секунду и оценить их в соответствии с восемью человеческими
эмоциями, среди них – гнев, отвращение и счастье.
Команда исследователей из Университета Лафборо отмечает, что
Emotive можно использовать во множестве случаев, к примеру программа может помочь полиции отслеживать угрозы в реальном времени. С помощью Emotive можно будет определить реакцию людей на
инициативы правительства.
Ученые добавляют, что также просто Emotive может анализировать твиты 500 млн пользователей сети по всему миру («Електронні
Вісті» (http://elvisti.com/node/130259). – 2013. – 09.09).
***
В интернете за $800 можно приобрести PHP–сценарий для
эффективных DDoS–атак. Этот сценарий использует готовые
скомпрометированные серверы и может осуществлять DDoS–
атаки 4–мя методами.
Ранее в этом году организация US–CERT выпустила уведомление,
в котором сообщила, что в открытом доступе появились рекурсивные
DNS–серверы, активно используемые для атаки усиления DNS (DNS
amplification attack), очень эффективного метода DDoS–атак.
Нередко проблема состоит в некорректной настройке серверов
доменных имен, что позволяет злоумышленнику отправить DNS–
запрос, при котором исходный адрес подменяется адресом жертвы.
Когда DNS-сервер отправляет ответ, он содержит адрес жертвы.
Огромное количество подобных ложных запросов становится причиной конечного отказа в обслуживании.
Возможно, некоторые системные администраторы в США приняли угрозу в серьез и перенастроили собственные серверы таким
образом, чтобы предотвратить дальнейшие взломы, однако данный
метод атаки сохраняет свою популярность, причем не только на
Западе.
Эксперт Webroot Данчо Данчев (Dancho Danchev) написал в блоге
компании о том, что хакеры на специализируемых форумах зани94
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маются продажей и покупкой PHP-сценария, с помощью которого,
используя уже готовые скомпрометированные серверы, можно осуществлять DDoS-атаки.
«На текущий момент PHP-сценарий поддерживает 4 типа тактик DDoS, а именно: усиление DNS, подмену SYN, подмену
UDP и поддержку HTTP+proxy. Сценарий также действует как
централизованный интерфейс управления всех серверов, на которые
он был секретно установлен», – заявил эксперт.
Цена сценария сейчас составляет $800, но исследователь отмечает, что когда он выйдет из ранних этапов развития, разработчики
повысят цену. Данчев не знает, применяется ли этот сценарий на практике, но уверен, что со временем он найдет своих жертв (InternetUA
(http://internetua.com/v–internete–za––800–mojno–priobresti–PHP–
scenarii–dlya–effektivnih–DDoS–atak). – 2013. – 11.09).
***
Злоумышленники рассылают пользователям письма о
голосовых сообщениях в WhatsApp.
Эксперты компании Trend Micro зафиксировали спам-кампанию,
направленную на распространение вирусов на нескольких платформах, среди которых Windows, Android и iOS, при этом владельцы не
взломанных устройств Apple угрозе не подвержены.
Злоумышленники рассылают своим потенциальным жертвам
письма якобы от разработчиков WhatsApp. В этих письмах говорится
о том, что получателю пришло голосовое сообщение. Когда жертва
нажимает на кнопку «Play» для того чтобы проиграть аудио, она перенаправляется на вредоносную web-страницу.
На вредоносной странице владельцам ПК предлагают установить
более новую версию браузера, но вместо обновления им устанавливается вирус. «Ясно, что мобильные платформы рассматриваются (вирусописателями) как основные. На Android вредоносный сайт загружает, browser_update_installer.apk, определяемый как ANDROIDOS_
OPFAKE.CTD. Загруженный файл маскируется как «Browser 6.5».
После запуска открывается файл .html, показанный на рисунке.
Если пользователь по ошибке нажимает кнопку «Agree», вредоносное приложение отправляет текстовые сообщения по определенным
телефонным номерам. Жертву также попытаются убедить установить
на устройство еще одну вредоносную программу», – говорится в уведомлении Trend Micro.
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На iOS-устройства данный вирус установиться не может, хотя
полоса прогресса и отображается, так как по умолчанию приложения
на них устанавливаются только с официального магазина. При этом,
неизвестно, могут ли себя считать защищенными владельцы Appleустройств с Jailbreak (InternetUA (http://internetua.com/Trend–Micro–
preduprejdaet–o–novoi–spam–kampanii). – 2013. – 17.09).

ОЦІНКИ, ПРОГНОЗИ, ПРОПОЗИЦІЇ
_______________________________
Вы никогда не сумеете решить возникшую проблему,
если сохраните то же мышление и тот же подход,
который привел вас к этой проблеме.
Альберт Эйнштейн
_ __________________________
Украина должна улучшить бизнес–климат, чтобы открыть
свой рынок для Европейского Союза. Об этом заявил посол Европейского Союза в Украине Ян Томбинский на форуме гражданского
общества «Восточного партнерства», передает NewsOboz.org со
ссылкой на Gazeta.ua.
«Нас очень волнует климат для бизнеса в Украине. Это очень большой вопрос как Украина создает условия для своего рынка для того
чтобы ускорить (приток) инвестиций, чтобы можно было открыть
рынок Украины для европейского бизнеса и европейский рынок для
украинских бизнесменов», – сказал Томбинский.
По его словам, европейским бизнесу необходима уверенность в
защите своих финансовых интересов.
Напомним,
исполнительный
директор
Международного
фонда Блейзера Олег Устенко прогнозирует рост объема прямых
иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину на 25 % в первый год
после подписания соглашения об ассоциации с ЕС.
Отметим, по данным Государственной службы статистики, объем
прямых иностранных инвестиций в Украину во втором квартале
2013 года сократился впервые с первого квартала 2010 года – на $390 млн
(NewsOboz (http://newsoboz.org/ekonomika/nas–ochen–volnuet–klimat–
dlya–biznesa–v–ukraine–––posol–es–16092013174725). – 2013. – 16.09).
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***
Комітет з питань податкової та митної політики рекомендує парламенту направити на доопрацювання проект закону «Про внесення
змін до Податкового кодексу України (щодо особливостей оподаткування прибутку підприємств в населених пунктах,на території яких
ліквідовані або ліквідуються вугледобувні та вуглепереробні підприємства)».
Законопроектом (реєстр. № 2247) пропонується встановити
окремий, відмінний від загально установленого, порядок сплати
податку на прибуток для окремих платників податку.
Зокрема, передбачається зменшувати нараховану суму податку на
прибуток для підприємств, які зареєстровані в населених пунктах, на
території яких були ліквідовані або ліквідовуються вуглевидобувні та
вуглепереробні підприємства, на суму понесених витрат на створення
нових робочих місць. Законопроектом пропонується установити ряд
критеріїв і показників, при виконанні яких платник податку буде мати
право на преференції з оподаткування прибутку, які пропонуються
встановити цим проектом.
На засіданні Комітету наголошувалося, що внесений проект
суперечить іншим нормам Податкового кодексу. За своїм змістом він
порушує основні принципи оподаткування, передбачених Кодексом,
зокрема, рівність усіх платників податку, однаковий підхід по сплаті
податку, нейтральність оподаткування, не допущення проявів податкової дискримінації. Законопроектом же пропонується надати пільги
в оподаткуванні прибутку окремим підприємствам, розташованим на
окремих адміністративних територіях
Окрім цього, вважають народні депутати, запропоновані умови
отримання преференцій в оподаткування виписані в загальному, формальному, плані, без достатнього детального порядку обрахунку і джерел отримання показників для обрахунку, що може призвести до конфлікту інтересів. При цьому, пропонується робити виключення окремих платників з запропонованого порядку оподаткування за ознаками,
які також не достатньо чітко виписані. Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України (Верховна Рада України (http://rada.gov.
ua/news/Novyny/Povidomlennya/82760.html). –– 2013. –– 24.09).
***
Миндоходов инициирует введение электронных проверок налогоплательщиков. Об этом говорится в законопроекте «О внесении
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изменений в налоговый кодекс Украины относительно дальнейшего
внедрения электронного сервиса и осуществления электронных проверок».
Документом предполагается дополнение пункта 75.1 статьи
75 Налогового кодекса относительно проведения камеральных,
документальных и фактических проверок тем, что такие проверки
могут быть проведены в электронной форме (электронные проверки)
на основании данных, указанных в налоговых декларациях (расчетах)
и электронных документах налогоплательщика.
Эти данные должны быть представлены средствами электронной
связи в электронной форме с соблюдением условия по регистрации
электронной подписи подотчетных лиц в порядке, определенном
законодательством, а также имеющейся в контролирующих органах
информации и других документов.
Согласно пояснительной записке, законопроект разработан в
связи с необходимостью улучшения качества налогового аудита
путем функционирования такого дополнительного инструмента как
электронные проверки, а также уменьшения влияния человеческого
фактора на результаты проверок. Миндоходов отмечает, что законопроектом не предусматривается увеличение фискальной нагрузки
на налогоплательщиков (IT Expert (http://itexpert.in.ua/rubrikator/
item/30160–mindokhodov–khochet–proveryat–biznes–distantsionno.
html). – 2013. – 26.09).
***
Опитування щодо діючого інструментарію надання пропозицій.
Міністерство доходів і зборів України розпочало он–лайн опитування щодо діючих інструментів надання пропозицій по удосконаленню податкового законодавства та їх недоліків. Анкета із відповідними питаннями розміщена на офіційному веб–порталі Міністерства
доходів і зборів України у розділі «Опитування».
Міністерство доходів і зборів України пропонує долучитися до
процесу удосконалення інструментарію надання пропозицій, що
потребують законодавчого врегулювання, шляхом прийняття участі
у зазначеному опитуванні (Міністерство доходів і зборів України
(http://minrd.gov.ua/anonsi/3559.html). – 2013. – 09.09).
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